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Polski £ad czy polnische Wirtschaft?
W drugiej po³owie maja dyskusje polityczne w Polsce zdominowa³ Polski £ad – nowy program
og³oszony przez PiS, a oparty na dotacjach i kredytach Unii Europejskiej. Co ciekawe, nie tylko
niemieccy komentatorzy nowego PiS-owskiego planu, ale tak¿e PiS-owskie Polskie Radio w swoich
audycjach niemieckojêzycznych mówi o polnische Wirtschaft... 12

„Nie wypada siê œmiaæ .
w takiej chwili“.
Armin Laschet (CDU), premier NRW i kandydat na kanclerza.
przeprosi³.za swoje niestosowne zachowanie w Erftstadt.
podczas wyst¹pienia prezydenta Waltera Steinmeiera..

Wiêcej o katastrofie stulecia – str. 16-17.
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O tym siê mówi

Ponad 60 proc. zaszczepionych
przynajmniej jedn¹ dawk¹, po-
nad 45 proc. – zaszczepionych
w pe³ni. Statystyka niemiecka
(16 lipca br.) wygl¹da lepiej, ni¿
francuska, czy polska, ale to
nadal za ma³o, by zapewni¹ od-
pornoœæ grupow¹ (przy warian-
cie Delta naukowcy mówi¹ o gra-
nicy 85, a nawet 90 proc. wy-
szczepionych). Tymczasem
w Niemczech tempo szczepieñ
zwalnia. Politycy debatuj¹ nad
rozwi¹zaniem, które przekona³o-
by niezdecydowanych. Bo je¿eli
sytuacja siê nie zmieni, na jesie-
nie Niemcom grozi nastêpna fala
zachorowañ i kolejny lockdown. 

Badania uniwersytetu w Er-
furcie, Instytut Roberta Kocha
i kilku innych jednostek nauko-
wych w ramach projektu Cosmo
pokazuje, ¿e gotowoœæ do szcze-
pieñ spada. W ankietowanej gru-
pie ponad 1000 niezaszczepio-
nych jeszcze osób w ca³ym kraju,
tylko 41 proc. wyrazi³o gotowoœæ
do zaszczepienia – jeszcze
w czerwcu by³o to 57 proc. Spada
liczba chêtnych, a wzrasta tych,
którzy zaszczepili siê ju¿ pierw-
sz¹ dawk¹, ale przek³adaja ter-
min drugiej lub w ogóle nie poja-
wiaj¹ siê na terminie. Prym wio-
d¹ w tym mieszkañcy Meklem-
burgii, gdzie odsetek niezg³asza-
j¹cych siê pacjentów wynosi –
w zale¿noœci od powiatu – od 15
do 40 proc. Spoo wizyt nie odby-
wa siê te¿ w Hesji, czy Nadrenii-
Pó³nocnej Westfalii (ok. 20 proc.).
Na drugim koñcu skali znajduje
siê Dolna Saksonia (4 proc.),
Schlezwik-Holsztyn (3,3 proc.),
czy Berlin, gdzie nie pojawia siê
tylko 2 proc. pacjentów. Wyhamo-
wanie akcji szczepieñ nieko-
niecznie zwi¹zane jest ze wzro-
stem og¹lnego sceptycyzmu wo-
bec szczepionek: najczêœciej pa-
cjenci przek³adaj¹ termin lub re-
zygnuj¹ z niego w zwi¹zku z urlo-
pem, ale i aktualnie poprawiaj¹-
c¹ siê sytuacj¹ epidemiologiczn¹,

i znoszeniem obostrzeñ. Czêœæ
osób uzna³a, ¿e w obecnej sytu-
acji szczepienie nie jest nagl¹ce
i czeka na rozwój sytuacji, planu-
j¹c, ewentualnie, zaszczepiæ siê
na jesieni. 

Na wielu niezdecydywanych
wp³yw mog³y mieæ te¿ niejasne
i niekonsekwentne informacje
o szczepionkach i strategii szcze-
pieñ. I nie chodzi tu o fa³szywe ty-
pu „czipy w szczepionkach”, czy
rzekomo masowe przypadki
œmierci po szczepieniu, rozpo-
wszechniane w mediach spo³ecz-
noœciowych. Chodzi o oficjalne
opinie specjalistów: na przyk³ad
dotycz¹ce szczepienia ró¿nymi
szczepionkami. Na pocz¹tku sta-
nowczo tego odradzano, teraz
drugie szczepienie szczepionk¹
Biontech czy Moderna dla osób,
które jako piersz¹ dawkê ptrzy-
ma³y Astrazenekê, jest wrêcz za-
lecane. Zmiana zwi¹zana jest
z wynikami dodatkowych badañ,
ale dla laików jest czêsto niezro-
zumia³a. 

To samo dotyczy stanowiska
STIKO (niem. komisji ds. Szcze-
pieñ) odnoœnie szczepienia star-
szych dzieci i m³odzie¿y (12-15
lat). Komisja uzna³a, ¿e szczepiæ
powinno siê tylko dzieci z choro-
bami obci¹¿aj¹cymi, podczas gdy
wirusolodzy informuj¹ o rosn¹cej
licznie zachorowañ nastolatków
w Europie czy Izraelu i ostrzega-
j¹, ¿e to w³aœnie ta grupa wieko-
wa mo¿e siê staæ g³ównym Ÿró-
d³em zara¿eñ. Bez zaszczepienia
m³odzie¿y nie ma te¿ szans na
osi¹gniêcie odpornoœci stadnej. 

Do dezorientacji przyczyni³y
siê te¿ informacje o wzroœcie za-
chrowañ na wariant Delta, rów-
nie¿ wœród osób w pe³ni zaszcze-
pionych – mimo statystyk wska-
zuj¹cych, ¿e szczepionka chroni
przed ciê¿kim przebiegiem i ho-
spitalizacj¹ u takich osób. Szcze-
pionki mRNA mia³y te¿ powodo-
waæ zwiêkszone ryzyko zapalenie
miêœnia sercowego u nastolat-

ków. I choæ naukowcy udowodni-
li, ¿e dotyczy to promila zaszcze-
pionych, a korzyœci przewy¿szaj¹
ryzyko, wielu niezdecydowanych
postanowi³o siê wstrzymaæ ze
szczepieniem. 

Angela Merkel odrzuci³a po-
mys³ przymusowego szczepienia
zatrudnionych w bran¿ach, któ-
rych pracownicy s¹ szczególnie
zagro¿eni zara¿eniem, np. edu-
kacji czy s³u¿by zdrowia, na wzór
modelu wprowadzonego ostatnio
we Francji. We Francji osoby nie-
zaszczepione czy bez testu nega-
tywnego nie maj¹ te¿ mieæ wstê-
pu do centów handlowych, ka-
wiarni czy korzystania z samolo-
tów, poci¹gów i autobusów. Po
og³oszeniu nowych zasad, w kra-
ju zanotowano znacz¹cy wzrost
liczby osób zapisuj¹cych siê na
szczepienia. 

Niemiecka kanclerka uwa¿a
natomiast, ¿e „nale¿y zachêcaæ,
a nie zmuszaæ”. Na razie najbar-
dziej prawdopodobnym rozwi¹-
zaniem bêdzie utrzymanie u³a-
twieñ dla zaszczepionych i ozdro-
wieñców, a dla niezaszczepio-
nych ograniczeñ przy podró¿ach
czy udziale w imprezach maso-
wych – co ma stanowiæ motywa-
cjê do szczepieñ. W szko³ach
przewidywany jest równie¿ na je-
sieni regularny wymóg testowa-
nia. Nie wiadomo natomiast, czy
– i na jakich warunkach – ka¿dy
obywatel bêdzie móg³ wykony-
waæ bezp³atne testy antygenowe.
Wprowadzenia odp³atnoœci za te-
sty dla niezaszczepionych ¿¹daj¹
politycy i Federalrna Izba Lekar-
ska. 

Ci, którzy szczepiæ siê nadal
chc¹, maj¹ wolnoœæ wyboru: i de-
cyduj¹ siê na szczepionki mRNA.
Z powodu braku zainteresowanie
szczepionk¹ AstraZeneca tylko w
Berlinie musi w najbli¿szych
dniach zostaæ zniszczone 100.000
dawek tej firmy, którym koñczy
siê okres wa¿noœci. (agh)

Spada zainteresowanie
szczepieniami 

Ponad po³owa odpadów z tworzyw
sztucznych wytwarzanych
w Niemczech jest spalana. Recy-
kling materia³ów i wytwarzanie
nowych produktów ze œmieci czê-
sto koñczy siê niepowodzeniem,
poniewa¿ œmieci zwieraj¹ mie-
szankê ró¿nych tworzyw sztucz-
nych, które zanieczyszczone s¹
jeszcze przeró¿nymi dodatkami
jak farby czy œrodki ogniochronne. 

Norweska firma Quantafuel
opracowa³a proces, za pomoc¹
którego te mieszanki tworzyw
sztucznych mo¿na poddaæ recy-
klingowi. S¹ one poddawane piro-
lizie, czyli s¹ ogrzewane bez po-
wietrza. W procesie tym d³ugie
cz¹steczki polimeru pêkaj¹. Pow-
staje gaz zawieraj¹cy zanieczysz-
czenia, miêdzy innymi popió³
i chlor. Quantafuel uda³o siê z tego
gazu usun¹æ wszystkie zanie-
czyszczenia, tak ¿e pozostaj¹
w nim tylko czyste wêglowodory.
Na koniec procesu gaz jest sch³a-
dzany i up³ynnia siê. Produktem

koñcowym jest olej pirolityczny
o wysokiej czystoœci, który zastê-
puje wêglowodory kopalne, takie
jak ropa naftowa i gaz ziemny.

Na pocz¹tek z pierwszej fabry-
ki, któr¹ Quantafuel zbudowa³
w Skive w Danii, gigant chemicz-
ny z Ludwigshafen BASF bêdzie
otrzymywaæ 15 milionów litrów
oleju pirolitycznego rocznie. Z te-
go oleju BASF produkuje chemi-
kalia i czyste granulaty, z których
powstaj¹ wysokiej jakoœci tworzy-
wa sztuczne. Norwegowie chc¹
zbudowaæ zak³ad ponad dziesiê-
ciokrotnie wiêkszy ni¿ ten w Danii,
który w ci¹gu roku ma przerabiaæ
250 000 ton odpadów z tworzyw
sztucznych i produkowaæ oko³o
190 milionów litrów oleju rocznie.
Produkcja ma zostaæ w niej uru-
chomiona w 2025 roku.

Cenne odpady z tworzyw
sztucznych bêdzie zbieraæ Re-
mondis, jedna z najwiêkszych firm
zajmuj¹cych siê recyklingiem od-
padów w Europie. (mm)

Zdecydowana wiêkszoœæ Niem-
ców opowiada siê za ogranicze-
niem kadencji kanclerzy do
oœmiu lat. W sonda¿u instytutu
badania opinii YouGov na zlece-
nie Deutsche Presse-Agentur
(dpa) 61 procent by³o za ograni-
czeniem, a tylko 24 procent by³o
przeciw; 15 proc. nie poda³o ¿ad-
nych informacji. 

Kanclerz w Niemczech mo¿e
byæ wybierany ponownie dowol-
n¹ iloœæ razy. Angela Merkel od-
chodzi z urzêdu po 16 latach. Nie
kandyduje ju¿ w tegorocznych

wyborach. Helmut Kohl (CDU)
równie¿ by³ kanclerzem przez
16 lat. 

Z kolei w USA kadencja prezy-
denta jest ograniczona do dwóch
razy po cztery lata. Wœród zwo-
lenników AfD pragnienie skróce-
nia kadencji jest szczególnie wy-
sokie (80 proc.), a szczególnie ni-
skie wœród wyborców Unii
(48 proc.). Pomiêdzy nimi s¹ zwo-
lennicy Partii Lewicy (74 proc.),
FDP (70 proc.), SPD (67 proc.)
i Zielonych (59 proc.). (mm)

Plastik staje się substytutem ropy naftowej

W Europie rozprzestrzenia siê ko-
lejny nowy wariant koronawirusa.
Nazywa siê Lambda, do tej pory
wystêpowa³ g³ównie w Ameryce
£aciñskiej. Ostatnio wykryto go
równie¿ w Hiszpanii, Wielkiej Bry-
tanii i Niemczech. Wariant Lamb-
da ma szeœæ nowych mutacji, któ-
re mog¹ sprawiæ, ¿e wirus jest
bardziej zaraŸliwy. Wydaje siê
równie¿, ¿e jest bardziej odporny
na szczepionki ni¿ inne warianty. 

Na œwiecie kr¹¿¹ ró¿ne warian-
ty Sars-CoV-2 ze zmianami w ma-
teriale genetycznym, które mog¹
mieæ znaczenie dla w³aœciwoœci
wirusa. Naukowcy rutynowo mo-
nitoruj¹ mutacje wirusów poprzez

nadzór oparty na sekwencjach,
badaniach laboratoryjnych i epi-
demiologicznych. Szczególne zna-
czenie maj¹ „warianty interesuj¹-
ce” (VOI – variant of interest)
i „warianty niepokoj¹ce” (VOC –
variant of concern). 

Wed³ug informacji Œwiatowej
Organizacji Zdrowia (WHO)
Lambda jest monitorowanym wa-
riantem od 15 czerwca 2021 r. i wy-
stêpuje w 29 krajach. Wed³ug In-
stytutu Roberta Kocha, w Niem-
czech wystêpuj¹ warianty B.1.1.7
(Alfa), B.1.351 (Beta), B.1.617.2
(Delta) i P.1 (Gamma). Wszystkie
uwa¿ane s¹ za niepokoj¹ce. (mm)

Wariant Lambda rozprzestrzenia się w Europie

Większość za ograniczoną kadencją kanclerzy

SKLEP.de
czynny 24h na dobę

grafika: impfdashboard.de

60 proc. (49,6 mln) mieszkańców Niemiec jest zaszczepionych co najmniej 1 dawką, a 46 proc. (38,2 mln) już
w pełni. Natomiast w Polsce dopiero 47 proc. mieszkańców (17,7 mln) jest po 1 dawce, a 40 proc. (15 mln)
zaszczepionych kompletnie. Czy zdążymy, żeby uniknąć czwartej fali?
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Trybuna³ Konstytucyjny kierowa-
ny przez Juliê Przy³êbsk¹ zdecy-
dowa³ 14 lipca, ¿e stosowanie
œrodków tymczasowych w spra-
wach dotycz¹cych ustroju s¹dów
nak³adanych przez TSUE jest
niezgodne z polsk¹ konstytucj¹.
Oznacza to, ¿e Polska nie musi
stosowaæ siê do œrodków zabez-
pieczaj¹cych unijnego s¹du,
w szczególnoœci nie obowi¹zuje
zawieszenie dzia³alnoœci Izby Dy-
scyplinarnej S¹du Najwy¿szego.

Zdaniem komentatorów to
pierwszy krok w kierunku wyst¹-
pienia Polski z Unii Europejskiej.
Zdaniem eksperta z dziedziny
prawa miêdzynarodowego prof.
Marka Chmaja, wyrok nie ma
jednak wiêkszego znaczenia dla
porz¹dku prawnego Unii Euro-
pejskiej. 

– Trybuna³ Konstytucyjny nie
ma kompetencji do orzekania
o œrodkach tymczasowych, które
nak³ada TSUE. 

Fakt sta³ siê jednak faktem,
Polska stanê³a okoniem i nie bê-
dzie respektowa³a zaleceñ TSUE
chocia¿by w sprawach zwi¹za-
nych z „reform¹” s¹downictwa.
Polsce gro¿¹ kary finansowe za
ka¿dy dzieñ niewykonywania za-
bezpieczenia TSUE w sprawie
zawieszenia dzia³alnoœci Izby

Dyscyplinarnej. Z wnioskiem
o karê musi wyst¹piæ Komisja
Europejska. Je¿eli polskie w³a-
dze uchyla³yby siê od p³acenia,
kary by³yby potr¹cane z nale¿-
nych Polsce unijnych œrodków.
Komisja Europejska mo¿e tak¿e
rozpocz¹æ procedurê o narusze-
nie unijnego prawa, a ta trafi w³a-
œnie do TSUE. 

Warto wiedzieæ, ¿e Komisja
rozpoczê³a ju¿ takie dzia³ania wo-
bec Niemiec, lecz orzeczenie try-
buna³u Bundesverfassungsge-

richt w Karlsruhe kwestionowa³
kompetencje UE tylko w zakresie
polityki monetarnej. Natomiast
polski TK podwa¿a same podsta-
wy porz¹dku prawnego Unii Eu-
ropejskiej, wy¿szoœci prawa unij-
nego nad pañstwowym w zakre-
sie zawartych traktatów.

– To krok kierunku os³abienia
Unii Europejskiej, mo¿e wycho-
dzenia z Unii Europejskiej. Je-
stem g³êboko przekonany, ¿e to
nie jest zgodne z polsk¹ racj¹ sta-
nu. Nie wiem, jaka jest alternaty-
wa i jak¹ chcieliby przedstawiæ
alternatywê ci, którzy inicjuj¹ ta-
kie kroki. To jest trochê tak, jak-
byœmy weszli do FIFA, zaakcep-
towali regu³y gry w pi³kê no¿n¹, a
potem nasz jakiœ trybuna³ powie-
dzia³: no tak, my ewentualnie bê-
dziemy grali z wami w pi³kê, ale
pod warunkiem, ¿e nie bêdziecie
wobec nas egzekwowaæ przepi-
sów o spalonym – wyjaœni³ sêdzia
Micha³ Laskowski w TVN24.

Donald Tusk napisa³ na Twitte-
rze, ¿e ‘’to nie Polska, tylko Ka-
czyñski ze swoj¹ parti¹ wychodz¹
z Unii’’. ‘’I tylko my, Polacy, mo¿e-
my skutecznie siê temu przeciw-
stawiæ. Bo wbrew pisowskiej pro-
pagandzie, nikt nikogo w Unii nie
trzyma na si³ê“ – doda³. TK

Polskie Ministerstwo Edukacji
i Nauki stawia na edukacjê kobiet,
bo obserwowane jest podobno
bardzo niebezpieczne zjawisko
demoralizacji. Minister Przemy-
s³aw Czarnek osobiœcie weŸmie
siê za dziewczyny i kobiety. Jego
resort ma siê od wrzeœnia skupiæ
na „cnotach niewieœcich“. Pro-
blem jednak w tym, ¿e nie do koñ-
ca wiadomo, jakie s¹ te cnoty nie-
wieœcie. 

R¹bka tajemnicy uchyla zbiór
podstawowych kierunków realiza-
cji polityki oœwiatowej pañstwa w
roku szkolnym 2021/22. Jest tam
mowa o „wychowaniu do wra¿li-
woœci na prawdê i dobro”
i „kszta³towaniu w³aœciwych po-
staw“. Na ³amach „Naszego
Dziennika“ dr hab. Pawe³ Skrzy-
dlewski, profesor Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej
w Che³mie, rzuci³ nieco œwiat³a na
owe postawy. W jego opinii kluczo-
we jest „w³aœciwe wychowanie ko-
biet, a mianowicie ugruntowanie
dziewcz¹t do cnót niewieœcich, po-
niewa¿ w kulturze daje o sobie

znaæ bardzo niebezpieczne zjawi-
sko moralne, tak¿e religijne, któ-
rym jest zepsucie duchowe kobie-
ty”. Na czym ma ono polegaæ?
Skrzydlewski: „na rozbudzeniu
w kobiecie pychy, która siê przeja-
wia pró¿noœci¹, zainteresowa-
niem wy³¹cznie sob¹, egotyzmem,
zwalczaniem obiektywnego po-
rz¹dku na rzecz widzenia siebie“.

Pawe³ Skrzydlewski przekonu-
je, ¿e za wszelk¹ cenê „trzeba
podporz¹dkowaæ wszystkie treœci,
które s¹ w edukacji, dobru cz³o-
wieka”. – Co z tego, jeœli cz³owiek
ma ogromn¹ wiedzê w ró¿nych
dziedzinach ¿ycia, a jednoczeœnie
jest zdeprawowany i z³y? – stawia
pytanie naukowiec, mocno trzy-
maj¹cy stronê ministra Czarnka.

Ten broni s³ów dr. Skrzydlew-
skiego. „Jeœli ktoœ siê podœmiewa
z tego, ¿e dziewczêta powinny byæ
bardziej wra¿liwe na cnoty nie-
wieœcie, no to ja siê zapytam, to na
jakie maj¹ byæ wra¿liwe, mêskie?
Niektórzy mogliby chcieæ takich
rzeczy, ale my genderowcami nie
jesteœmy” – stawia sprawê
jasno. TK

Jaros³aw Kaczyñski i jego ludzie
postanowili zamachn¹æ siê na
TVN, ale im nie wysz³o. Mog³o
pójœæ o Marka Brzeziñskiego,
amerykañskiego polityka, które-
go administracja Joe Bidena wi-
dzia³aby na stanowisku ambasa-
dora USA w Warszawie.

Grupa pos³ów Prawa i Spra-
wiedliwoœci wnios³a – jak zwykle
noc¹ – do Sejmu projekt noweli-
zacji ustawy o radiofonii i telewi-
zji. „Wol¹ ustawodawcy jest, by
spó³ki z siedzib¹ w Polsce nie
mog³y byæ kontrolowane przez
podmioty spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego“ – czy-
tamy w jego uzasadnieniu.
W zgodnej opinii komentatorów
i ekspertów zmiany wymierzone
s¹ w niezale¿noœæ TVN. TVN24
wci¹¿ czeka na przed³u¿enie
koncesji przez Krajow¹ Radê Ra-
diofonii i Telewizji. KRRiT twier-
dzi, ¿e problem le¿y w „sytuacji
w³aœcicielskiej“ grupy TVN. Za-
rz¹d stacji w oœwiadczeniu napi-
sa³, ¿e w 2015 r. Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji zaakcepto-
wa³a wejœcie amerykañskiego
kapita³u do TVN.

„USA z rosn¹cym niepokojem
obserwuj¹ procedurê zwi¹zan¹
z koncesj¹ TVN oraz nowy pro-
jekt zmian ustawy medialnej.
TVN od ponad 20 lat jest istotn¹
czêœci¹ polskiego krajobrazu me-
dialnego. Wolna prasa ma klu-
czowe znaczenie dla demokracji”
– napisa³ na Twitterze Bix Aliu,
chargé d’Affaires ambasady Sta-
nów Zjednoczonych w Polsce.

12 lipca w Polsce przebywa³
wys³annik Bia³ego Domu. Jego
wizyta otoczona by³a tajemnic¹,

ale skutki pojawi³y siê natych-
miast.

– Jak na razie przysz³oœæ pro-
jektu medialnego rysuje siê ra-
czej w kolorach ciemnych, a mo-
¿e nawet czarnych, skoro nawet
we w³asnym obozie politycznym
nie mamy poparcia dla takiego
rozwi¹zania. Trudno zrozumieæ,
o co im chodzi, bo zachowuj¹ siê
jakby byli w opozycji, a nie w ko-
alicji — oceni³ pose³ PiS Marek
Suski. – Je¿eli nie ma wiêkszoœci
w klubie PiS, to ustawa nie ma
szans, bo wszyscy inni chc¹ bry-
lowaæ w TVN-ie i chc¹ byæ tam
zapraszani – doda³.

Niewykluczone, ¿e Kaczyñski
chcia³ daæ do zrozumienia Ame-
ryce, ¿e nie godzi siê na nowego
ambasadora USA w Polsce, Mar-
ka Brzeziñskiego i przehandlo-
waæ sprawê. Brzeziñski junior, to
syn Zbigniewa Brzeziñskiego,
by³ego doradcy prezydenta Jim-
my’ego Cartera i najwy¿szego
rang¹ Polaka w historii w³adz
USA. Polski rz¹d poinformowa³
Amerykanów, ¿e nie mo¿e zaak-
ceptowaæ kandydatury Brzeziñ-
skiego, dopóki ten nie zrezygnuje
z polskiego obywatelstwa. Brze-
ziñski informuje, ¿e takowego nie
posiada, ale PiS wie lepiej. Rz¹-
dowi prawnicy w Warszawie
utrzymuj¹, ¿e Brzeziñski ma pol-
skie obywatelstwo z mocy prawa,
gdy¿ jego ojciec Zbigniew Brze-
ziñski by³ przed II wojn¹ œwiato-
w¹ obywatelem RP. Prawda jest
taka, ¿e Brzeziñski junior na
pewno ma ogromn¹ wiedzê
o Polsce i dlatego PiS widzi w
nim spore zagro¿enie. TK

Trybuna³ Konstytucyjny postawi³ siê Brukseli

Pocz¹tek Polexitu?

Julia Przyłębska – I Prezes Trybu-
nału Konstytucyjnego RP

zdj. Stanisław Loba

Powrót Donalda Tuska do pol-
skiej polityki by³ niczym uderze-
nie pioruna. Ju¿ nazajutrz
w Szczecinie dosz³o do rêkoczy-
nów. Pojawi³y siê te¿ wymowne
has³a: "Merkel da³a mu zadanie,
oddaæ Szczecin Berlinowi".

– Z tego, co wiem, jego pozycja
nie jest – mówi¹c delikatnie – naj-
mocniejsza. Brak zami³owania do
ciê¿kiej pracy pana Tuska – u nas
dobrze znany, dowcipy o tym s¹ –
tam coraz gorzej jest przyjmowa-
ny, a na dodatek jego germano-
centrycznoœæ nie wszystkim odpo-
wiada. Zatem najpewniej nie ma
innego wyjœcia i musi wróciæ. Taka
jest brutalna prawda – podsumo-
wa³ powrót swojego najwiêkszego
wroga Jaros³aw Kaczyñski.

– I znów mamy rok 2005, znów
Donald Tusk skrzy¿uje szable
z Jaros³awem Kaczyñskim. Pol-
ska polityka w ci¹gu 16 lat dokona-
³a efektownego zwrotu o 360 stop-
ni – skomentowa³ na ³amach
„Rzeczpospolitej” Artur Bartkie-
wicz.

"Dziêkujê Borysowi Budce za
dobr¹ wspó³pracê. To bêdzie cie-
kawy czas w polityce – trudny dla
PiS-owskiej szajki, a daj¹cy dziê-

ki energii kole¿anek i kolegów
z Platformy oraz doœwiadczeniu
i determinacji Donalda Tuska" –
napisa³a na Twitterze Barbara
Nowacka.

„Powrót Tuska – przewrót pa-
³acowy w PO – to prezent dla PJK
i zintegrowanie elektoratu prawi-
cy wobec starego wroga. Wyzwa-
nia? St³umienie wojny domowej z
upokorzonymi Trzaskowskim i
Budk¹. Przekonanie wrogich mu
Ho³owni, Kosiniaka i Czarzaste-
go, ¿e w ich mieœcie... jest nowy
szeryf” – skwitowa³ prawicowy
dzia³acz, adwokat i publicysta Ro-
bert Smoktunowicz.

– Nikt nie zrobi tego lepiej ni¿
by³y premier, by³y przewodnicz¹-
cy Rady Europejskiej. Tak, to jest
ten dzieñ. Na moje zaproszenie
i na moj¹ proœbê Donald Tusk
wraca do polskiej polityki – og³o-
si³ Borys Budka.

Dzieñ po burzliwym powitaniu
Tuska, by³y szef Komisji Europej-
skiej uda³ siê do Szczecina z³o¿yæ
kwiaty przed pomnikiem Czynu
Polaków. Wœród obecnych na miej-
scu dosz³o do k³ótni, której wyni-
kiem by³y wybuchy gniewu i rêko-
czyny. Mo¿na by³o z us³yszeæ has³a

takie jak "Merkel da³a mu zadanie,
oddaæ Szczecin Berlinowi.”

– Pamiêtamy zabory, pamiêta-
my okupacjê. Jeszcze ¿yj¹ ludzie,
którzy walczyli o woln¹ Polskê
i oni opowiadaj¹, jak wygl¹da³a
Polska pod butem niemieckim,
¿e po prostu tego nie chc¹. Wi-
dz¹, ¿e Tusk jest takim germano-
filem, który bardziej chyba kocha
Niemcy ni¿ Polskê i boj¹ siê, ¿e
zwyczaje i prawa by³yby nam na-
rzucone – skomentowa³ te wyda-
rzenia na antenie TVP wiceprze-
wodnicz¹cy klubu PiS i cz³onek
Rady Doradców Politycznych
premiera Marek Suski. 

Bronis³aw Komorowski nie po-
zosta³ mu d³u¿ny:

– To s¹ argumenty poni¿ej pa-
sa i poni¿ej poziomu. Te argu-
menty, ta próba rozliczania Tu-
ska i PO za czas ich rz¹dów, tak
intensywnie uprawiana po wybo-
rach poprzednich, jeszcze robi³a
jakieœ wra¿enie. Dzisiaj, kiedy
mamy ju¿ tyle lat rz¹dów PiS, te
wszystkie argumenty, te wszyst-
kie zaczepki, te wszystkie non-
sensowne pomówienia, wyblak³y
kompletnie – oceni³ by³y prezy-
dent RP. TK

Czy zjednoczy opozycjê?

Donald Tusk wraca

„Cnoty niewieście” zamiast feminizmu

Jak chciano załatwić TVN 24
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W skrócie

Niemcy chcą proekolo-
gicznej gospodarki żyw-
nościowej – tego samego
zdania są i ekolodzy, i rol-
nicy. Zrównoważona pro-
dukcja nie szkodzi środo-
wisku, ale klienci będą
musieli sięgnąć głębiej
do portfeli. A mięso
będzie musiało pojawiać
się na stole rzadziej. 

Przeciêtny mieszkaniec Niemiec
zjada rocznie 60 kilogramów miê-
sa i produktów miêsnych. Dwa
razy tyle, ile wynosi zalecana
iloœæ, trzy razy tyle, co 100 lat te-
mu. Bo miêso nie jest ju¿ towa-
rem luksusowym, a sta³o siê ta-
ni¹ ¿ywnoœcia. Pozornie. 

Kilogram wo³owiny
na gulasz za 80 euro? 
To by³aby realna cena. Bo sk³a-

da siê na ni¹ nie tylko wyprodu-
kowanie wo³owiny, ale te¿ koszty
dodatkowe: zanieczyszczenie
wód gruntowych i powietrza, za-
burzenie ró¿norodnoœci gatunko-
wej. Tanie produkty rolne to pro-
dukcja na skalê przemys³ow¹
i ogromny œlad wêglowy, zwi¹za-
ny z transportem importowanej
¿ywnoœci i paszy. Gdyby uwzglêd-
niæ te obci¹¿enia œrodowiska,
które odbijaj¹ siê potem na kli-
macie, ¿ywnoœæ pochodzenia
zwierzêcego musialaby koszto-
waæ szeœciokrotnie wiêcej ni¿
obecnie. 

Temat, który do niedawna po-
rusza³ tylko zaanga¿owanych
ekologów, staje siê wa¿ny dla
producentów i klientów, czego
dowodzi m.in. wspólny raport ko-
misji ds. przysz³oœci rolnictwa,
opracowany w czerwcu tego roku
wspólnie przez organizacje pro-
ducentów produktów rolnych
i ekologów. Raport ma byæ przy-
czynkiem do zmiany polityki rz¹-
dowej. Jego g³ówne zalecenia to
ograniczenie spo¿ycia miêsa, a
zwiêkszenie – produktów roœlin-
nych, które nie powoduj¹ tak

wielkiego wytwarzania gazów
cieplarnianych. Do tego korzy-
stanie z produkcji regionalnej,
ograniczaj¹c import i zwi¹zany
z nim transport. To te¿ reakcja
na za³o¿enia klimatycznej umo-
wy paryskiej i wyroku S¹du Fede-
ralnego z kwietnia tego roku, któ-
ry uzna³, ¿e w³adze niemieckiej
czyni³y dot¹d zbyt ma³o, by osi¹-
gn¹æ cele konwencji – zwolnienie
ocieplania klimatu do 1,5 stopnia. 

Autorzy raportu 
sugeruj¹ te¿ na³o¿enie
dodatkowych podat-
ków na ¿ywnoœæ zawie-
raj¹c¹ du¿e iloœci cu-
kru, soli czy t³uszczu,
motywuj¹c do zmiany
nawyków ¿ywnoœcio-
wych spo³eczeñstwa. 
Koszty zmian maj¹ wynosiæ

³¹cznie 11 miliardów euro rocz-
nie i obejmowaæ nie tylko prze-
kszta³cenie w produkcji rolniczej,
ale i rekultywacje bagien oraz
wrzosowisk, spe³niaj¹cych wa¿-
n¹ role w gospodarce wodnej, od-
rodzenie kwitn¹cych ³¹k, umo¿li-
wiaj¹cych m.in. wzrost populacji
pszczó³. 

W proekologiczn¹ politykê
¿ywnoœciow¹ w³¹czy³y siê nawet
tanie dyskonty. Sieæ Aldi zapo-
wiedzia³a, ¿e od 2030 bêdzie ofe-

rowaæ w swoich sklepach tylko
miêso pochodz¹ce z produkcji ty-
pu 3 i 4. Chodzi o warunki, w któ-
rych ¿yj¹ zwierzêta hodowlane.
Najni¿sza klasa to hodola w pod-
stawowych warunkach w po-
mieszczeniach (Stallhaltung),
w nastêpnej zwierzêta s¹ nadal
w pomieszczeniach, ale na wiêk-
szej powierzchni (Stallhaltung
plus), klasa trzecia (Aussenkli-
ma), gwarantuje zwierzêtom do-
datkowo kontakt ze œwie¿ym po-
wietrzem, a jedynie czwarta
(Premium) – mo¿liwoœæ wyjœcia
na zewn¹trz. Podobna klasyfika-
cja stosowana jest od lat w przy-
padku oferowanych w sklepach
jajek (najni¿sza klasa to jajka
z chowu klatkowego, najwy¿sza
z wolnego wybiegu).

Obecnie w niemieckich skle-
pach ponad po³owa wo³owiny
i wieprzowiny kwalifikuje siê do
klasy najni¿szej, tylko 10 proc. –
do klasy najwy¿szej. Lepsze wa-
runki wymagaj¹ wiêcej nak³adów
finansowych. To przek³ada siê na
wy¿sze ceny miêsa. Ju¿ w czerw-
cu podro¿a³o, œrednio o 30 cen-
tów, miêso w Aldim – hodowcy w
ten sposób bêd¹ mogli pokryæ
wysokie koszty inwestycji przy-
stosowania gospodarstw do wy¿-
szych norm, wyjaœnia³a sieæ. 

Po deklaracji sieci Aldi, jej œla-
dem posz³y Penny, Edelka, Rewe,
Lidl i Netto. (agh)

Dro¿sze miêso wspomo¿e
ochronê klimatu

Joachim Gauck (2. od lewej) został wyróżniony za zasługi na rzecz pokoju,
wolności i współpracy w Europie.

zdj. Andrzej Szopa, Fundacja im. św. Wojciecha

Joachim Gauck zosta³ uhonoro-
wany w Warszawie Miêdzynaro-
dow¹ Nagrod¹ im. œw. Wojciecha,
jako wyró¿nienie za zas³ugi na
rzecz pokoju, wolnoœci i wspó³pra-
cy w Europie. Marcin Lippa, cz³o-
nek zarz¹du ZNSSK, wrêczy³ list
gratulacyjny Przewodnicz¹cego
Zwi¹zku Bernarda Gaidy.

Joachim Gauck jest drugim
Niemcem, po Helmucie Kohlu,
którym otrzyma³ wyró¿nienie
Fundacji im. œw. Wojciecha 

– Jest to wyj¹tkowy zaszczyt
znaleŸæ siê wœród laureatów Na-
grody Œw. Wojciecha – podkreœli³
wyraŸnie wzruszony wyró¿nie-
niem laureat w warszawskich £a-
zienkach. – To dla mnie, jako dla
starszego Niemca, coœ szczegól-
nego, byæ tu wœród ludzi, którzy
w Europie Œrodkowo-Wschodniej
walczyli o wolnoœæ. Za ka¿dym ra-
zem jest te¿ czymœ wyj¹tkowym,
¿e jako Niemiec urodzony podczas
wojny jestem tutaj i doœwiadczam
przyjacielskiej bliskoœci.

Obecny na uroczystoœci prezy-
dent Polski Andrzej Duda podkre-
œli³, ¿e cieszy siê, ¿e wyró¿nienie
to trafia w³aœnie w rêce by³ego
prezydenta Niemiec, „który po-

œwiêci³ ¿ycie budowaniu mostów
w duchu chrzeœcijañskiej mi³oœci
bliŸniego i s¹siada oraz w duchu
chrzeœcijañskiej prawdy i spra-
wiedliwoœci”. Wspomnia³ tak¿e
o wspólnych obchodach 25 lat pod-
pisania traktatu o dobrym s¹-
siedztwie i przyjaznej wspó³pracy,
które jako prezydenci Polski i Nie-
miec œwiêtowali w 2016 r. 

Joachim Gauck ukoñczy³ teolo-
giê i by³ w latach istnienia NRD
pastorem Koœcio³a ewangelicko-
luterañskiego, dzia³aczem demo-
kratycznej opozycji w NRD.
W swoim uzasadnieniu Fundacja
im. Œw. Wojciecha podkreœli³a, ¿e
Gauck powiedzia³ „nie” systemo-
wi panuj¹cemu w NRD. „By³ od-
wa¿ny tam, gdzie inni dopasowuj¹
siê do zmian, jeœli chodzi o ¿ycie
polityczne i spo³eczne”. Po zjedno-
czeniu Niemiec 81-letni dziœ
Gauck by³ krótko pos³em do Bun-
destagu, a w latach 1990-2000 sta³
na czele tzw. Urzêdu Gaucka bê-
d¹c pierwszym federalnym pe³no-
mocnikiem ds. akt osobowych by-
³ych enerdowskich s³u¿b bezpie-
czeñstwa Stasi. Dwanaœcie lat
póŸniej Joachim Gauck zosta³ pre-
zydentem Niemiec. TK

Nagroda św. Wojciecha dla Gaucka

zdj. pixabay.com / Jolan Chapin

Polska Grupa Górnicza skorzysta
z niemieckich doœwiadczeñ przy
rewitalizacji terenów dotkniêtych
szkodami górniczymi. Polem ba-
dawczym projektu bêdzie kopal-
nia Piast–Ziemowit w Lêdzinach,
gdzie we wstêpnej fazie teren zo-
stanie zmapowany przy pomocy
czujników satelitarnych.

Porównanie danych sprzed
eksploatacji oraz danych zebra-
nych podczas eksploatacji po-
zwoli na stworzenie modelu cy-
frowego osiadania terenu. W celu
potwierdzenia modelu matema-
tycznego system zostanie zasilo-
ny pomiarami z czujników na-
ziemnych.

– Jeden z celów projektu obej-
muje równie¿ badania osuwisk.
Te badania zosta³y ju¿ rozpoczê-
te w by³ej kopalni odkrywkowej
Cottbus-Nord w Niemczech.
W 2015 r. zakoñczy³a ona swoj¹

eksploatacjê. Aby zrealizowaæ za-
³o¿enia projektu, musiano prze-
prowadziæ roboty ziemne maj¹ce
na celu przygotowanie i zabez-
pieczenie zbiornika oraz jego
przysz³ych brzegów na okolicz-
noœæ zalania  – opisuje Bart³o-
miej Bezak, kierownik projektów
w Biurze Innowacji i Implemen-
tacji Nowych Technologii Pol-
skiej Grupy Górniczej.

Zalewanie zbiornika rozpocz-
nie siê jeszcze w 2021 r. Ca³kowi-
cie zalany teren pokopalniany bê-
dzie zawiera³ 150 mln m sze-
œciennych wody. Powstanie naj-
wiêksze jezioro w ³u¿yckim ob-
szarze górniczym, a zarazem
najwiêksze sztuczne jezioro w
Niemczech o powierzchni 1900 h.
Plan zagospodarowania tego te-
renu by³ wynikiem zbioru pomy-
s³ów powsta³ego w ramach ogól-
noeuropejskiego konkursu. TK

Skorzystają z niemieckich doświadczeń

Podczas Pielgrzymki M³odych
z Radiem Maryja na Jasn¹ Gó-
rê ojciec Tadeusz Rydzyk po-
chwali³ tych, którzy przestali
siê baæ koronawirusa. Zrobi³ to
tak¿e w trakcie 30. jubileuszo-
wej pielgrzymki Rodziny Radia
Maryja do czêstochowskiego
sanktuarium.

Szef Radia Maryja zasugero-
wa³, ¿e istnieje miêdzynarodo-
wy spisek, który ma na celu od-
ci¹gniecie ludzi od Koœcio³a.
Opowiedzia³ siê za zniesieniem

wszelkich ograniczeñ epide-
miologicznych w koœcio³ach.

– Tak robili komuniœci, pa-
miêtacie, w Zwi¹zku Radziec-
kim czy gdzie indziej. Czy to nie
jest plan podobny? Na pozór, ¿e
pandemia. Przecie¿ do skle-
pów id¹. Nawet na mecze ju¿
chodz¹. Kochani, pomyœlcie.
PrzyprowadŸcie wszystkich do
koœcio³a – zaapelowa³.

Zdaniem duchownego trans-
misje mszy œwiêtych w interne-
cie to nie to samo, co euchary-
stia w koœciele.

– Piek³o siê cieszy. Oni nam
wmawiaj¹ ró¿ne rzeczy. Niek-
tórzy duchowni siê przestra-
szyli i pozamykali koœcio³y –
grzmia³ w swym radiowym wy-
st¹pieniu.

Przekonywa³ równie¿, ¿e
choæ zdrowie jest wa¿ne, to dla
katolika liczyæ powinno siê
przede wszystkim „zdrowie du-
chowe”, gdy¿ katolik ma do
dyspozycji ¿ycie wieczne.

– Wierzymy bardziej w wiru-
sa, czy w Chrystusa? – pyta³
z przek¹sem. TK

Rydzyk uwa¿a pandemiê za spisek



Samo Życie 8/21 (595) 5

Po obu stronach Odry i NysyAktualnoœci

„Samo Życie“ – Pismo dla wszystkich i o wszystkim w języku polskim.

Miesięcznik. Redaguje zespół. 
Redaktor naczelny (Chefredakteur): Andreas Hübsch 
Redaktor „magazynu“: Janusz Glanc-Szymański
Odpowiedzialny w rozumieniu prawa (V.i.S.d.P.): Marius Matuszczyk 
Druk: Rheinische DruckMedien, Düsseldorf

Wydawca: Verlag Matuszczyk KG, Luisental 2, 51399 Burscheid

Nie zwracamy niezamówionych materiałów. Zastrzegamy sobie prawo skrótu nadsyłanych
tekstów. Teksty podpisane przez autorów nie muszą odpowiadać poglądom redakcji. 
Zamieszczone teksty podlegają prawu autorskiemu. Przedruk jedynie za zgodą redakcji. 
Za treść ogłoszeń i reklamy wydawnictwo i redakcja nie ponoszą odpowiedzialności.

Samo Życie, Luisental 2,
51399 Burscheid

Redakcja: tel. 02174 / 8964480
redakcja@samo-zycie.com

tel. 02174 / 8964480
Prenumerata: fax 02174 / 8964481

abo@prenumerata.de

tel. 02382 / 7667578
Reklama i ogłoszenia: fax 02382 / 7667579

werbung@samo-zycie.com

Pamiętajcie o ogrodach
SpóŸniona szósta edycja Szcze-
ciñskiej Wiosny Teatralnej organi-
zowana 10-11 lipca przez szcze-
ciñski oddzia³ Zwi¹zku Literatów
Polskich po raz pierwszy przybra-
³a miêdzynarodowy charakter.
Impreza organizowana do tej po-
ry pod has³em od „Tatr do Ba³ty-
ku”, w tym roku, w efekcie starañ
polsko-niemieckiej pisarki Danu-
ty Romany S³owik nazwana zosta-
³a dodatkowo „Od Odry do Renu”. 

Na zaproszenie zwi¹zku w im-
prezie oraz zwi¹zanych z ni¹ kon-
kursach poetyckich wziêli udzia³
równie¿ poeci z Niemiec. W Ogól-
nopolskim Konkursie Poetyckim
im. J. Bursewicza „O Z³ot¹ Meta-
forê” spoœród 181 uczestnicz¹-
cych poetów wyró¿niono wiersze
Joanny Dudy Murowskiej, zaœ
w Turnieju Jednego Wiersza wy-
ró¿nienie zdoby³ wiersz „Dom-
Marzenie” Leonarda Paszka.
W imprezie wziêli tak¿e udzia³
m.in. Anna Wiencek z Dortmundu
oraz Piotr Gabriel Skorupa z Gel-
senkirchen.

W zwi¹zku z pandemiczn¹ sytu-
acj¹ turniej odbywa³ siê hybrydo-
wo. Czêœæ poetów prezentowa³a
swoje wiersze na miejscu, a czêœæ
online.

Fina³ Wiosny Poetyckiej odby³
siê w Ogrodzie Ró¿anym „Ró¿an-
ka” w Szczecinie, a towarzyszy³o
mu widowisko muzyczno-poetyc-
kie. Nad organizacj¹ ca³oœci czu-
wa³ Leszek Dembek – major Woj-
ska Polskiego, zarazem pisarz,
poeta i prezes Oddzia³u.

Szczeciñski oddzia³ ZLP po-
wsta³ ju¿ w 1951 roku, jednak do
1989 roku prze¿ywa³ trudny czas
spo³eczno-polityczny. Du¿o
wprawdzie by³o dzia³añ o charak-
terze literackim, jednak ich pod³o-
¿e mia³o czasami wymiar ideolo-
giczny. Aby zostaæ cz³onkiem, po-
trzebne s¹ 3 w³asne publikacje
i rekomendacja.

Ide¹ „Wiosny Poezji” jest pro-
mocja czytania, pisania, publiko-
wania, nauczania poezji oraz po-
pularyzacja twórczoœci poetyckiej
ze szczególnym uwzglêdnieniem
autorów regionalnych. (lp)

Foto: Janusz Słowik

– Chcemy, aby wybór technologii
i lokalizacji dla elektrowni j¹dro-
wej odby³ siê w ci¹gu najbli¿-
szych 24 miesiêcy. Pomiêdzy lata-
mi 2033 a 2040 system energe-
tyczny powinno zasilaæ 6 nowych
bloków j¹drowych – powiedzia³
minister klimatu i œrodowiska
Micha³ Kurtyka.

Jego zdaniem konkurencyj-
noœæ polskiego systemu energe-
tycznego wymaga poprawy
przede wszystkim ze wzglêdu na
szybki wzrost importu wêgla. 

– Kopiemy wêgiel z coraz g³êb-
szych pok³adów. Nasz¹ decyzj¹
dotycz¹c¹ modernizacji jest pój-
œcie w kierunku miksu energe-

tycznego, w którym podstaw¹
jest energetyka j¹drowa – doda³.

Pierwsza polska elektrownia
atomowa ma powstaæ na Pomo-
rzu do 2033 r. Prace rusz¹ w 2026
r. Do budowy elektrowni atomo-
wych w Polsce doœæ sceptycznie
nastawione s¹ Niemcy.

Ju¿ wiosn¹ niemieckie media
grzmia³y: "Panuje olbrzymi
strach przed polskimi planami".
"Die Zeit" poda³, ¿e polskie w³a-
dze nie informuj¹ niemieckiego
rz¹du o planach odnoœnie do
elektrowni. Strona polska wyra¿a
zdziwienie takim stanem rzeczy,

„Niemcy bra³y udzia³ w kon-
sultacjach zakresu raportu œro-

dowiskowego, który po opraco-
waniu równie¿ bêdzie przedmio-
tem konsultacji transgranicz-
nych. Postanowienie okreœlaj¹ce
jego zakres uwzglêdni³o wiele
z niemieckich postulatów” – ko-
mentuje Ministerstwo Klimatu
i Œrodowiska.

Ze dzia³aniami na rzecz torpe-
dowania polskich pomys³ów
z elektrowniami atomowymi sto-
j¹ Zieloni po jednej i po drugiej
stronie granicy. 

– Chcemy przekonaæ Polki
i Polaków, aby zapoznali siê
z prawdziwymi kosztami, jakie
wi¹¿¹ siê z budow¹ elektrowni j¹-
drowej w Polsce i wyrazili jasno

swój sprzeciw wobec propozycji
rozwoju programu j¹drowego –
ostrzegaj¹ w Greenpeace.

Na ³amach portalu money.pl
opublikowano raport badaczy
z uniwersytetów w Genewie i Lu-
cerny o planowanej polskiej elek-
trowni atomowej: "W skrajnej sy-
tuacji nawet 1,8 mln Niemców
bêdzie musia³o opuœciæ swoje do-
my na przynajmniej rok". Doku-
ment przygotowano na zlecenie
niemieckiej partii Zielonych. We-
d³ug twórców raportu ewentual-
ne promieniowanie mo¿e dojœæ
nie tylko do Berlina, ale nawet do
Hamburga.

Niemcy sami planuj¹ zupe³nie
odejœæ od atomu ju¿ w przysz³ym
roku. Strona polska raczej nie ma
wyboru, bo od wêgla trzeba bê-
dzie odchodziæ, a innego Ÿród³a
energii brakuje. TK

Polska elektrownia atomowa
Niemcom nie na rêkê

Ukarany przez Watykan abp S³a-
woj Leszek G³ódŸ zosta³ so³tysem
w Piaskach na Podlasiu. Wybrano
go jednog³oœnie. 

Zdaniem prof. Zbigniewa Nêc-
kiego "cz³owiek ze œwiecznika, gdy
mu siê zabiera splendor, bardzo
cierpi". Problem jednak w tym, ¿e
arcybiskup najwyraŸniej postra-
da³ wszelkie zmys³y.

Zgodnie z Kodeksem prawa ka-
nonicznego Koœcio³a katolickiego
"duchownym zabrania siê przyj-
mowania publicznych urzêdów, z
którymi ³¹czy siê udzia³ w wykony-
waniu w³adzy œwieckiej". Wygl¹da
jednak na to, ¿e abp znalaz³ lukê
prawn¹. "O ile prawo da siê obejœæ,
to œmiesznoœci ju¿ nie. I nie chodzi
o urz¹d, ale o parcie na funkcje, na
bycie na œwieczniku i o kompletny
brak œwiadomoœci ¿enady" – napi-

sa³ publicysta Tomasz Terlikowski
na Facebooku 

Okazuje siê, ¿e mieszkañcy ju¿
skar¿¹ siê na nowego so³tysa. –
Piaski czeka³y od lat na arcybisku-
pa G³ódzia, bo on koniecznie
chcia³ mieæ jak¹œ w³adzê. Ka¿e do
siebie mówiæ "Ekscelencjo so³ty-
sie" i lepiej mu potakiwaæ, bo od
razu siê denerwuje – mówi³ roz-
mówca WP. 

S³awoj Leszek G³ódŸ zosta³ wy-
brany przez mieszkañców jako je-
dyny kandydat. Nikt nie oœmieli³by
siê kandydowaæ przeciwko arcybi-
skupowi. Na wiejskim zebraniu
z 36 uprawnionych osób g³osowa³o
jednie 9 – wszyscy za G³ódziem.

Warto wiedzieæ, ¿e abp G³ódŸ
zosta³ jako jeden z kilku polskich
biskupów uznany przez Watykan
winny zaniedbañ w sprawach nad-

u¿yæ seksualnych pope³nionych
przez niektórych duchownych wo-
bec osób ma³oletnich oraz innych
kwestii zwi¹zanych z zarz¹dza-
niem archidiecezj¹. Pod koniec
marca stolica apostolska podjê³a
decyzjê. G³ódŸ otrzyma³ nakaz za-
mieszkania poza archidiecezj¹
gdañsk¹, zakaz uczestniczenia
w jakichkolwiek publicznych cele-
bracjach religijnych lub w spotka-
niach œwieckich w archidiecezji
gdañskiej i nakaz wp³aty z osobi-
stych funduszy odpowiedniej su-
my na rzecz Fundacji œw. Józefa
z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ
prewencyjn¹ i pomoc ofiarom
nadu¿yæ. Wygl¹da na to, ¿e wszel-
kie nakazy ma gdzieœ. Nadal
mieszka w rezydencji potê¿nych
rozmiarów i ma kilkudziesiêcioty-
siêczn¹ emeryturê. TK

Biskup G³ódŸ so³tysem Piasków

W sieci pojawiaj¹ siê fa³szywe za-
œwiadczenie o szczepieniu na
COVID-19. Podobno mo¿na je do-
staæ nawet u lekarza. Zdaniem po-
licjantów wiêkszoœæ ofert interne-
towych to oszustwa. Od potencjal-
nych nabywców ¿¹da siê bowiem
podania numeru PESEL i innych
danych wra¿liwych.

O sytuacji powiadomi³ NFZ,
ostrzegaj¹c lekarzy przed konse-
kwencjami wystawiania fa³szy-
wych zaœwiadczeñ. Jednak pro-

blem odnosi siê bardziej do po-
twierdzenia testów na COVID, ni¿
zaœwiadczeñ o przebytych szcze-
pieniach. Proceder ma krótkie no-
gi.

– Przede wszystkim o takie za-
œwiadczenia staraj¹ siê ci, którzy
zamierzaj¹ wybraæ siê za granicê.
Szkopu³ jednak w tym, ¿e po wyl¹-
dowaniu mog¹ ponownie zostaæ
przebadani. Nie do koñca te¿ wia-
domo, jakie dane zawarte s¹ na
kodzie QR. Jeœli policjant lub funk-

cjonariusz stra¿y granicznej za-
kwestionuje taki dokument, to ju¿
jest prawie pewne, ¿e za kilka go-
dzin mamy pewne spotkanie z
prokuratorem – ostrzega policjant
z Biura Prasowego Œl¹skiej Ko-
mendy Policji.

Podobnie jeœli chodzi o potwier-
dzenia przebytych szczepieñ na
COVID19. Funkcjonariusze oby-
dwu s³u¿b mog¹ za¿¹daæ okazania
elektronicznej wersji dokumentu
na stronie e-obywatel lub w swojej

bazie danych sprawdziæ legalnoœæ
wersji papierowej. Sztuczka z pod-
³o¿eniem podrobionego dokumen-
tu mo¿e kosztowaæ dwa lata w za-
wieszeniu i utratê wykupionej wy-
cieczki. A „przedsiêbiorczemu“ le-
karzowi grozi kara pozbawienia
wolnoœci, a do tego utrata upraw-
nieñ. 

Z naszych informacji wynika, ¿e
koszt podrobionych dokumentów
oscyluje w okolicach 1500 z³. TK

Podaj swoje dane, sprzedam ci certyfikat 

„Trzeba dziękować Bogu
za braci Kaczyńskich“

Abp Marek Jêdraszewski podczas
mszy œw. na Wawelu w 72. urodziny
braci Kaczyñskich: „Jako wspólno-
ta Koœcio³a mamy prawo, by dziê-
kowaæ za ¿ycie pana prezydenta
Lecha Kaczyñskiego i pana preze-
sa Jaros³awa Kaczyñskiego. To
nasz obowi¹zek dziêkowaæ Panu
Bogu za nich.” 

– Trudno siê nie zgodziæ przy ca-
³ym dorobku politycznym, ¿ycio-
wym i tych wszystkich zas³ugach. –
mówi³ w Radiu ZET Piotr Waw-
rzyk, wiceminister spraw zagra-
nicznych. – Poœwiêci³ ca³e swoje
¿ycie dla ojczyzny, ma ogromne za-
s³ugi, ¿e jesteœmy w tym momen-
cie, w którym jesteœmy. PrzeœledŸ-
cie ca³¹ jego drogê polityczn¹ czy
¿yciow¹. Je¿eli postaracie siê o
odrobinê obiektywizmu, to przy-
znacie mi racjê – uzasadnia³. TK
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(Bêdzie) siê dzia³o

Od 30 lipca do 11 sierpnia w Re-
gierungspräsidium w Karlsruhe
mo¿na obejrzeæ wystawê "W³ady-
s³aw Bartoszewski 1922-2015. Pod
pr¹d – Pamiêæ – Pojednanie – Dia-
log kultur" z okazji 30. rocznicy
podpisania polsko-niemieckiego
traktu o dobrym s¹siedztwie. To
inicjatywa Towarzystwa Niemiec-
ko-Polskiego DPG w Berlinie,
Fundacji Konrada Adenauera, Fo-
rum Kultury Polskiej POLONIA w
Karlsruhe oraz Pe³nomocnika
Rz¹du Federalnego ds. Kultury
i Mediów.

Wystawa objazdowa goœci³a ju¿
w dwudziestu niemieckich mia-
stach miêdzy lipcem 2018 a lipcem
2021 r. Ukazuje ¿ycie i dzia³alnoœæ
Bartoszewskiego, który a¿ do
œmierci w 2015 roku niestrudzenie
przyczynia³ siê do politycznego
pojednania miêdzy Polsk¹ a

Niemcami, najpierw jako bojow-
nik ruchu oporu przeciwko nazi-
stom, póŸniej jako historyk, a po
upadku komunizmu w Polsce tak-
¿e jako polityk, dyplomata i dzien-
nikarz. 

Ocalony z Auschwitz, historyk,
laureat Nagrody Pokojowej Ksiê-
garzy Niemieckich, dyplomata,
odznaczony Orderem Zas³ugi Ba-
denii-Wirtembergii W³adys³aw
Bartoszewski jest jedn¹ z symbo-
licznych postaci walki o prawa
cz³owieka i porozumienie miêdzy
narodami w XX w. Nawet w naj-
trudniejszych czasach przez dzie-
siêciolecia uosabia³ tradycjê euro-
pejskiej i demokratycznej Polski
i sta³ siê pionierem polsko-nie-
mieckiej wspólnoty w zjednoczo-
nej Europie.

Wernisa¿ odbêdzie siê 30 lipca
2021 r. (godz. 18.00) w Regierung-
spräsidium Karlsruhe am Rondel-
lplatz. Honorowym mówc¹ bêdzie
prof. Bernhard Vogel, by³y pre-
mier Nadrenii-Palatynatu i Turyn-
gii, honorowy przewodnicz¹cy
Fundacji Konrada Adenauera.

Zapisy na wernisa¿ – do œrody
28.07.2021 r. mailem na adres:
d.cukierda@t-online.de 

Zapisy na zwiedzanie z kurato-
rem: d.cukierda@t-online.de
www.dpgberlin.de/bar toszewski-
karlsruhe

Władysław Bartoszewski – prekursor dobrego
polsko-niemieckiego sąsiedztwa

Pandemia zatrzyma³a polonijne
¿ycie kulturalne na prawie dwa la-
ta. Od niedawna, kiedy kolejne ob-
ostrzenia przestaj¹ obowi¹zywaæ,
polonijne grupy facebookowe
z NRW zapraszaj¹ na wycieczki
i spotkania, które maja na celu in-
tegracjê Polonii. Po rajdach rowe-
rowych oraz wspinaczkach na ha³-
dy Tetraeder i Haniel w Bottrop
przyszed³ czas na dawkê kultury. 

Kasia Lorenc z Neue Galerie
Gladbeck zaprosi³a na wspólne
zwiedzanie wystawy obrazów
mieszkaj¹cej i pracuj¹cej w Neuss
malarki Simone Lucas. Artystka
tworzy mistyczne i tajemnicze
œwiaty, które przywo³uj¹ wspo-
mnienia i skojarzenia, ale maj¹
niewiele wspólnego z rzeczywisto-
œci¹. Bohaterami jej malarstwa s¹
g³ównie m³ode kobiety i dzieci

u progu doros³oœci w pozbawio-
nych czasu i przestrzeni scene-
riach.

Na zaproszenie odpowiedzia³o
ponad 30 osób, by w pi¹tkowe po-
po³udnie 16 lipca spêdziæ czas po-
za swoimi czterema œcianami
i wyjœæ na spotkanie z drugim
cz³owiekiem. Kasia Lorenc w jêzy-
ku polskim opowiedzia³a o obra-
zach, a tak¿e historiê i zasady
funkcjonowania Galerii, oraz
o swojej dzia³alnoœci w Radzie In-
tegracyjnej miasta Essen. Trady-
cyjnie po zwiedzaniu uczestnicy
wycieczki przy piwku i kawce dys-
kutowali o swoich zwyczajnych
i codziennych sprawach.

Wycieczki tego typu pozwalaj¹
nie tylko poznaæ nowych znajo-
mych, ale równie¿ i ciekawe miej-
sca. Leonard Paszek

Kulturalnie i wycieczkowo
zdj. Robert Widera

W zesz³ym roku gala wrêczenia
nagród „Polonicus” – podobnie
jak wiele innych wydarzeñ – mu-
sia³a zostaæ odwo³ana. Uroczy-
stoœæ w sali koronacyjnej Karola
Wielkiego w historycznym ratu-
szu w Aachen odby³a siê dopiero
28 czerwca – z zachowaniem za-
sad i œrodków ostro¿noœci podyk-
towanych pandemi¹.

Armin Laschet, premier Nadre-
nii Pó³nocnej-Westfalii i kandydat
CDU/CSU na kanclerza otrzyma³
z r¹k prof. Tomasza Grodzkiego,
marsza³ka Senatu RP nadzwy-
czajn¹ nagrodê „Polonicus” za
wieloletnie wsparcie dla Polonii w
Niemczech oraz za sta³y wk³ad
w dialog polsko-niemiecki.

– Papie¿ Jan Pawe³ II powie-
dzia³: Europa musi oddychaæ oby-
dwoma p³ucami, nie tylko tym za-
chodnim – przypomnia³ premier
Laschet. – Zmiany musz¹ wycho-
dziæ zawsze od obydwu stron.
Uwa¿am, ¿e potrzebujemy zbli¿e-
nia Niemiec i Polski. Trzymali-
œmy siê razem przy odbudowie
pó³nocnej i po³udniowej Europy.
A teraz trzeba zniwelowaæ ró¿ni-
ce i napiêcia miêdzy wchodem
i zachodem Europy. Tu Polska ja-
ko nasz du¿y s¹siad jest bardzo
wa¿na, ¿eby demokracja, prawo-
rz¹dnoœæ i wszystkie nasze
wspólne zasady zosta³y tam
wdro¿one.

W wyst¹pieniu premier La-
schet powiedzia³, ¿e trzeba byæ
wyczulonym odnoœnie Polski, kie-
dy dochodzi do zbli¿enia Niemiec
i Rosji, ale równoczeœnie popiera
on dokoñczenie budowy Nord-
stream 2. Czy te dwie wypowiedzi
nie s¹ sprzeczne?

– Nie, bowiem ju¿ teraz otrzy-
mujemy gaz z Rosji. Jest tak ju¿
od 50 lat. Nawet w czasach Zim-
nej wojny zachodnie Niemcy ku-
powa³y gaz ze Zwi¹zku Radziec-
kiego.Mimo konfliktów i wyœcigu
zbrojeñ zaopatrzenie w gaz za-
wsze funkcjonowa³o. 

A gdyby jednak przysz³o La-
schetowi jako kanclerzowi
wstrzymaæ ruroci¹g i sta³ by siê
on broni¹ polityczn¹, to oznacza-

³oby to siln¹ ingerencjê w gospo-
darcz¹ niezale¿noœæ?

– Gdyby nie by³o Nordstream 2,
a Rosja u¿y³a by ruroci¹gu przez
Ukrainê do politycznego szanta-
¿u wobec nas, to mielibyœmy tak¹
sam¹ sytuacjê. Trzeba stawiaæ na
to, ¿eby pañstwa nie stosowa³y
szanta¿u gospodarczego. A czy
moleku³ gazu dociera do nas dro-
g¹ l¹dow¹ czy przez podmorski
ruroci¹g, to ju¿ wszystko jedno.

Jeœli zosta³by kanclerzem, czy
chcia³by podpisania nowego trak-
tatu polsko-niemieckiego?

– Mamy bardzo dobry traktat,
który trzeba teraz wype³niæ ¿y-
ciem. Umowy ¿yj¹ z tego, ¿e s¹
realizowane w praktyce, ¿eby
Niemcy i Polska podejmowa³y
wiêcej europejskich inicjatyw.
A w polityce wobec Rosji musimy
mieæ na uwadze, co myœl¹ Polacy.
I musimy wyjaœniaæ nasze dzia³a-
nia. To bardziej skuteczne ni¿ sa-
me umowy. 

Obecnie nie ma planów kampa-
nii wyborczej CDU do Bundesta-
gu w jêzyku polskim. A jak Armin
Laschet postrzega Poloniê w Na-
drenii Pó³nocnej-Westfalii?

– Polonia jest wielk¹ wspólno-
t¹, która ma w Nadrenii Pó³noc-
nej-Westfalii tradycje siêgaj¹ce
czasów, kiedy tego landu (NRW)
jeszcze wcale nie by³o. Industria-
lizacja Zag³êbia Ruhry by³aby nie
do pomyœlenia bez wielu Polaków,
którzy tutaj przybyli. Polonia jest
¿ywym elementem naszego kra-
ju. Mamy wspólny projekt w Bo-
chum. ¯yczy³bym sobie, ¿eby Po-
lonia stale podnosi³a swój g³os
i ubogaca³a kulturalnie i politycz-
nie Nadreniê i Westfaliê.  

– ¯yczymy panu Laschetowi
ogromnych sukcesów – powie-
dzia³ na zakoñczenie spotkania
z pras¹ Tomasz Grodzki, odno-
sz¹c siê do wrzeœniowych wybo-
rów do Bundestagu.

Marsza³ek Senatu RP prof. To-
masz Grodzki odebra³ w Akwiz-
granie nadzwyczajn¹ nagrodê
„Polonicus” dla Senatu RP przy-
znan¹ przez Europejski Instytut

Kultury i Mediów „Polonicus”
oraz Radê Polonii Œwiata. Wyró¿-
nienie to Senat otrzyma³ za spra-
wowan¹ przez 10 kadencji Izby
opiekê nad Poloni¹. 

Przyznawanego ju¿ po raz 18.
„Polonicusa“ parsza³ek Grodzki
nazwa³ niemal równie presti¿ow¹
nagrod¹ jak Pokojowa Nagroda
im. Karola Wielkiego, wrêczana
rokrocznie tym samym miejscu,
w historycznym ratuszu w Aa-
chen.

W 2011 r. œrodki na Poloniê
przeniesiono prawie w ca³oœci
(wówczas 67 mln z³ z Senatu do
MSZ), zostawiaj¹c Senatowi
skromne 10 mln z³. W latach 2012-
2015 MSZ. Potem znów Senat
2016-2019. W styczniu 2020 ówcze-
sny marsza³ek Senatu Stanis³aw
Karczewski popar³ poprawkê do
bud¿etu, ¿eby zabraæ Senatowi
110 mln z³ na wsparcie Polonii
i Polaków za granic¹ – przesz³y
do puli: premiera (60), MSZ (28),
min. rodziny (10), MEN (7) i min.
kultury (4). 

– Los polityczny tak zdecydo-
wa³, ale staramy siê to odwróciæ –
skomentowa³ Grodzki.

Marsza³ek Grodzki podkreœli³,
¿e delegacja celowo sk³ada³a siê
z reprezentantów wszystkich
3 opcji politycznych zasiadaj¹-
cych w Senacie: Ewa Gawêda
(PiS – Œl¹sk), Beniamin Godyla
(PO – Opole), Pawe³ Arndt (PO –
Gniezno) – bowiem nagroda „Po-
lonicus” ma ³¹czyæ.

Ze wzglêdów zdrowotnych nie
mog³a tym razem do Aachen
przybyæ senator Barbara Borys-
Damiêcka, cz³onkini Kapitu³y
„Polonicusa”. Delegacji Senatu
RP towarzyszy³ Jakub Wawrzy-
niak, konsul generalny RP w Ko-
lonii. Zabrak³o ambasadora RP
Andrzeja Przy³êbskiego...

Drug¹ zesz³oroczn¹ laureatk¹,
która dopiero w tym roku otrzy-
ma statuetkê, bêdzie Olga Tokar-
czuk – doda³ Wies³aw Lewicki,
prezydent Instytutu Polonicus.

Tekst i zdjęcia 
Andreas Hübsch

Polonicus 2020-2021

Od lewej: Wiesław Lewicki – prezydent Instytutu Polonicus, Alexander Zając – przewodniczący Polskiej Rady
w Niemczech, Armin Laschet (CDU) – premier Nadrenii Północnej-Westfalii, Tomasz Grodzki (PO) – marszałek
Senatu RP zdj. AND
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? Od kiedy grafika by³a twoj¹
pasj¹? Czy by³a w twoim ¿yciu
jakaœ alternatywa?

– Ju¿ we wczesnym dzieciñ-
stwie rysowa³am, wtedy jeszcze
lew¹ rêk¹. W latach 90. uznawano
to za anomaliê, wiêc nauczono
mnie rysowaæ praw¹. W podsta-
wówce wygra³am konkurs na
szkoln¹ artystkê. Na uroczysto-
œci sz³am odebraæ ministatuetkê
pod melodiê „Wiêc chodŸ, poma-
luj mój œwiat”. Ta piosenka zosta-
³a ze mn¹ do dziœ. Tu¿ przed wy-
borem studiów wiedzia³am, ¿e
marzy mi siê grafika. Gdyby siê
nie uda³o, mia³am „plan B”: jêzyk
niemiecki, którym w³ada³am tak
dobrze jak o³ówkiem. 

? Czy na starcie w³asnej
dzia³alnoœci w Niemczech czu-
³aœ jakieœ polskie kompleksy?

– Nie wiedzia³am, jak rozma-
wiaæ o pieni¹dzach, dop³aty za
poprawki, za zmiany w projekcie.
W Polsce nie umiemy mówiæ
o kasie. Kiedy w Polsce ktoœ po-
daje cenê, wchodzi w piskliwy
g³osik albo dodaje s³owa-upycha-
cze: „tutaj”, „w³aœnie”, ... 

Jestem wra¿liwa, spostrze-
gam drobnostki w zachowaniu,
których inni nie zauwa¿¹. Dlate-
go równolegle do dzia³alnoœci
grafika zaczê³am coraz czêœciej
publikowaæ moje przemyœlenia i
spostrze¿enia na Instagramie,
Youtube i Tik Tok, aby daæ upust
przemyœleniom i incydentom
z ¿ycia zawodowego. 

Od pocz¹tku mam klientów
polskich i niemieckich. Zaczyna-
j¹c wspó³pracê z niemieckojê-
zycznym klientem jestem bar-
dziej luŸna. Codziennoœci¹ jest,
¿e natychmiast przechodzi siê na
„ty”. Wydaje mi siê, ¿e relacje
z niemieckojêzycznymi klientami
s¹ bardziej d³ugodystansowe.

? Co sk³oni³o ciebie do za³o¿e-
nia w³asnego kana³u na youtu-
be?

– Zaczyna³am od filmików sy-
tuacyjnych z gotowymi zwrotami
po niemiecku. Na pocz¹tku pod-
nosi³am palec i mówi³am do mo-
ich widzów: „Przestañcie ogl¹-
daæ polsk¹ telewizjê, w³¹czcie so-
bie w aucie niemieck¹ playlistê”.
Wiele osób mi dziêkowa³o w ko-
mentarzach za tego „kopa” do
dzia³ania, ale pojawi³a siê te¿ fala
krytyki. Krytykowa³a grupa tych,
którzy nie chc¹ zmieniaæ swojego
rutynowego i wygodnego, ale
trudnego ¿ycia miêdzy Polsk¹ a
Niemcami. 

Chcê podzieliæ siê moimi do-
œwiadczeniami. Obserwujê, ¿e
Polakom jest trudno iœæ poroz-
mawiaæ z szefem o podwy¿ce.
Wiêc nagra³am wideo z tak¹ sytu-
acj¹. Obejrzyj, przeæwicz i umów
siê na rozmowê. 

? Czy w³asna dzia³alnoœæ
w Niemczech by³a tylko z chêci
oderwania siê od oœmiogodzin-
nego dnia pracy? 

– Nie mia³am od-
wagi sama rzuciæ
pracy. Los sam za-
wia³ wiatrem zmian.
Firma nie przed³u¿y-
³a kontraktu. Nie po-
traktowa³am tego ja-
ko pora¿ki, ale jako
zachêtê do dzia³ania.
Uda³am siê do urzê-
du pracy, gdzie mi
bardzo skrupulatnie
wyjaœniono, jakie s¹
moje mo¿liwoœci.
A najlepsz¹ z nich
bêdzie dla m³odej
graficzki samodziel-
noœæ. Dosta³am po-
moc przy napisaniu
biznesplanu i wspar-
cie na pierwsze
6 miesiêcy. 

Jeszcze w trakcie
ostatnich miesiêcy
w biurze przygoto-
wywa³am siê bardzo

sumiennie do za³o¿enia dzia³al-
noœci. S³ucha³am podcastów,
ogl¹da³am, co robi konkurencja,
uczy³am siê od najlepszych. W
sieci jest pe³no wartoœciowej, po-
mocnej wiedzy za darmo. Mie-
si¹c przed koñcem zatrudnienia
swêdzia³y mnie palce, ¿eby ju¿
zacz¹æ wyzwanie ¿ycia i zacz¹æ
siê reklamowaæ.

? Jak teraz pracujesz?
– Zajmujê siê projektowaniem

graficznym i ilustracj¹. Projektu-
jê materia³y reklamowe (logo, ba-
nery, grafiki, wizytówki) dla
przedsiêbiorców i ma³ych firm.
Ilustrujê ok³adki, plakaty, tablice
reklamowe i portrety. Bardzo lu-
biê spersonalizowan¹ sztukê,
konkretnie pod danego klienta.
Dla fanów pi³ki no¿nej rysujê in-
dywidualne projekty ze zdjêcia ze
znakiem dru¿yny, drukujê je na
etui, koszulki, plakaty. W ka¿dy
projekt wk³adam ca³e moje ser-
ce, ¿eby przyci¹ga³ uwagê. Ch-
cia³abym, ¿eby moi klienci siê
chwalili takimi rysunkami swoim
znajomym. 

? Co to jest „plussize”?
– Plussize to po polsku cia³opo-

zytywnoœæ. To ruch, który przy-
pomina o tym, jacy jesteœmy ró¿-
norodni i zachêca do akceptacji
swojego cia³a. Wa¿ne jest zdrowe
od¿ywianie i regularny ruch, ale
pogubiliœmy siê w d¹¿eniu do ide-
a³ów z bilbordów. Celem ruchu
„plussize” jest znormalizowanie
ró¿nych kszta³tów, szczególnie
kobiecych, poniewa¿ to kobiety
najczêœciej maj¹ kompleksy.
Chcia³abym, ¿eby w mediach po-
kazywano wiêcej kszta³tów ko-

biecych, które mo¿na rzeczywi-
œcie spotkaæ na ulicy. Kobiety
z szerokimi biodrami, brzusz-
kiem, nieuformowanymi ramio-
nami czy oponkami. To jest nor-
malne. 

Sama mam 1,85 m wzrostu.
Zawsze by³am najwy¿sza wœród
rówieœników. Mam inne propor-
cje ni¿ moje kole¿anki o wzroœcie
1,60 m. Jako nastolatce trudno
mi by³o to zaakceptowaæ. Media
pokazywa³y tylko schemat „piêk-
na i ma³a”.

? Grafików na rynku jest bar-
dzo du¿o. Jak po 3 latach sobie
radzisz?

– Intensywnie tworzê swoj¹
markê osobist¹, nowe i atrakcyj-
ne materia³y reklamowe w me-
diach spo³ecznoœciowych. Moim
celem nie s¹ posty "dziœ 30 proc.
rabatu na wszystko". Edukujê
moj¹ widowniê. S³ucham te¿, o co
pytaj¹, jakie maj¹ w¹tpliwoœci,
problemy. Moimi materia³ami od-
powiadam na ich w¹tpliwoœci,
czasami rozœmieszam, mo¿e roz-
budzam wyobraŸniê. 

W³asna dzia³alnoœæ to niekoñ-
cz¹ca siê aktywnoœæ. Nie cze-
kam, a¿ mnie znajd¹ lub zadzwo-
ni¹. Sama piszê dziesi¹tki maili,
wiadomoœci, wymyœlam i walczê
o ka¿de zlecenie. Obserwuje ry-
nek, zapotrzebowanie i reagujê
na nie.

? Co obecnie tworzysz i dla
kogo?

– W³aœnie skoñczy³am projek-
towaæ premierow¹ ok³adkê dla
zespo³u „Talo Gerhard” oraz ilu-
stracjê do teledysku „Mr Filak”. 

Dzieñ wczeœniej puœci³am
próbny druk zapro-
jektowanych przeze
mnie etykiet natu-
ralnych œwiec DVA.
To seria œwiec „No
waste” (zero œmieci)
stworzonych przez
cudown¹ kobietê
z mojej spo³eczno-
œci. Nasze drogi ze-
tknê³y siê na Insta-
gramie i tak rozpo-
czê³a siê bardzo
owocna wspó³praca. 

Niedawno naryso-
wa³am i zaprojekto-
wa³am naklejki
z motywami plussize
dla polskiej kobiecej
marki ciuchów Gra-
cji B³aszczyk. Na-
klejki trafiaj¹ do ka¿-
dej wysy³ki i rozcho-
dz¹ siê po œwiecie –
takie realizacje, któ-
re ca³y czas "pracu-
j¹", ciesz¹ ogromnie. 

? Sk¹d wzi¹³ siê projekt „daj,
poprawiê Ci koronê”?

– To zdanie wymyœli³ ktoœ
przede mn¹. Ja kontynuuje jako
kobieta jego zamys³. Zamiast
krytykowaæ, wolê pochwaliæ inn¹
kobietê. Z wieloma innymi fajny-
mi babeczkami zachêcamy do
bycia dla siebie wsparciem
wœród kobiet. Zamiast rywalizo-
waæ nale¿y zaakceptowaæ swoj¹
wyj¹tkowoœæ i nawzajem siê do
siebie uœmiechaæ.

? Czy media spo³ecznoœcio-
we uwa¿asz za pomocne?

– Dziêki mediom spo³eczno-
œciowym mogê szybko trafiæ do
du¿ej iloœci osób, zapytaæ o zda-
nie, znaleŸæ grupê docelow¹. To
wci¹¿ rozwijaj¹cy siê, niedoce-
niony potencja³.

? Dla kogo najczêœciej pro-
jektujesz?

– Powiedzia³abym, ¿e g³ównie
dla kobiet. Lubiê wspieraæ ma³e
kobiece biznesy. Ilustrowaæ indy-
widualne loga do bran¿y beauty
i fashion. By kreatywne kobiety
sta³y w centrum uwagi swojego
biznesu. Zachêcam ka¿d¹ kobie-
tê do narysowanego logo, na któ-
rym widaæ j¹ w jej najlepszym ry-
sunkowym wydaniu, prezentuj¹-
cym jej us³ugi. 

? Jak postrzegasz Polaków
w Niemczech?

– Wielu jest wygodnie w ich
ciep³ym, bezpiecznym polskim
otoczeniu. Zapominaj¹ o tym, ¿e
pozostaj¹c w tej strefie komfortu,
nie rozwijaj¹c zdolnoœci jêzyko-
wych, trudno bêdzie im dostaæ
lepsz¹ pracê, podwy¿kê, zinte-
growaæ siê, sprowadziæ tu rodzi-
nê. 

Pamiêtam moj¹ mamê, kiedy
przyjecha³a ze mn¹ pierwszy raz
do Niemiec. Nie by³o jej ³atwo.
Dlatego dziœ jestem aktywn¹ czê-
œci¹ naszej polskiej spo³ecznoœci.
Dzielê siê moj¹ wiedz¹, motywu-
jê do zmian. 

? Co sprawia ci w ¿yciu naj-
wiêcej radoœci?

– Rysunek, spêdzanie aktyw-
nie czasu z moim partnerem
Emanuelem wœród natury, two-
rzenie wideo, taniec i portreto-
wanie. 

? Czy myœlisz o powrocie do
Polski?

– Na ten moment jest mi tu do-
brze, ale pozostajê otwarta na
wiatr zmian. Do Polski mo¿na
wróciæ zawsze. Natomiast teraz
korzystamy z tych cennych do-
œwiadczeñ i rozwoju za granic¹.
Staj¹c siê bogatszymi o tê wy-
mianê i wyzwania. 

Rozmawiał: 
Leonard Paszek

Alicja i jej œwiat
Alicja Kmita do Niemiec przyjechała w 2015 roku, z dyplomem grafika zdobytym na Wydziale Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wcześniej była w Niemczech z mamą. 
Trzy lata z chodziła do niemieckiej szkoły podstawowej, jednak matka zdecydowała o powrocie
do Polski. W rozmowie z „Samym Życiem” opowiada o jej usamodzielnianiu się w Niemczech.

Alicja Kmita w Internecie: instagram.com/kmitoska/       youtube.com/user/Kmitttingstory
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Nad Odr¹

W zaprezentowanym kilka tygo-
dni temu projekcie Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego
Morza Ba³tyckiego (Verordnung
über die Raumordnung in der
deutschen ausschlisslichen Wirt-

schaftszone in der Ostsee – AWZ
Ostsee-ROV) Niemcy nadal
uznaj¹ ca³y pó³nocny tor podej-
œciowy oraz kotwicowisko nr 3 za
wy³¹czn¹ niemieck¹ strefê eko-
nomiczn¹.

Zdaniem polskiej strony roz-
graniczenia obszarów morskich
dokonuje umowa miêdzy Polsk¹
Rzeczpospolit¹ Ludow¹ a Nie-
mieck¹ Republik¹ Demokratycz-
n¹ w sprawie rozgraniczenia ob-

szarów morskich w Zatoce Po-
morskiej, sporz¹dzona w Berli-
nie 22 maja 1989 roku. Ta umowa
reguluje, ¿e pó³nocny tor podej-
œciowy do portów Szczecin i Œwi-
noujœcie w ca³ym jego przebiegu
oraz kotwicowiska znajduj¹ siê
na polskim morzu terytorialnym.
Jednak w 1994 roku ówczesny
niemiecki rz¹d ustanowi³ swoj¹
wy³¹czn¹ strefê ekonomiczn¹,
w której (wbrew podpisanej umo-
wie) pó³nocna czêœæ toru podej-
œciowego do portów Szczecin
i Œwinoujœcie oraz kotwicowisko
Nr 3 znalaz³y siê w niemieckich
granicach. 

Niemcy na razie
wstrzymuj¹ roszczenia
W uzasadnieniu do niemiec-

kiego projektu Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego Mo-
rza Ba³tyckiego czytamy, ¿e stro-
na niemiecka na razie nie bêdzie
zg³aszaæ do tego terenu rosz-
czeñ prawnych. Jednak to nie
zmienia faktu, ¿e z niemieckiego
punktu widzenia obszar ten na-
le¿y do niemieckiej wy³¹cznej
strefy ekonomicznej Morza Ba³-
tyckiego. (Oryginalny cytat z nie-
mieckiego rozporz¹dzenia
brzmi: Nach deutscher Ansicht
handelt es sich um einen Teil der
deutschen AWZ der Ostsee). Pol-
ska strona opieraj¹c siê na umo-
wie zawartej przez PRL z NRD
(której prawnym spadkobierc¹
jest obecne pañstwo niemieckie)
twierdzi, ¿e ca³y tor pó³nocny
wraz z kot³owiskiem nr 3 znajdu-
j¹ siê na polskim morzu teryto-
rialnym, b¹dŸ na morzu otwar-
tym.

Konflikt trwa 
kilkadziesi¹t lat
Ten konflikt graniczny pomiê-

dzy Polsk¹ a Niemcami trwa od
zakoñczenia drugiej wojny œwiato-
wej i do dzisiaj nie zosta³ rozwi¹-
zany. Tak¿e Uk³ad Poczdamski nie
zdefiniowa³ dok³adnie przebiegu
zachodniej polskiej granicy mor-
skiej. Sprawa ci¹gle jest nieroz-
wi¹zana i ka¿de pañstwo twierdzi,
¿e omawiany obszar jest jego.

Pojawiaj¹ siê 
napiêcia
W 2004 r. dosz³o do incydentu

z polsk¹ pog³êbiark¹ „Cornelia”.
Niemieckie s³u¿by graniczne za-
trzyma³y kapitana pog³êbiarki, ¿¹-
daj¹c pokazania zgody na prace
pog³êbieniowe pó³nocnego toru
podejœciowego wydanej przez w³a-
dze niemieckie. Mia³ on zlecenie
Urzêdu Morskiego w Szczecinie),
poniewa¿ zdaniem Polski ten ob-
szar jest traktowany jako polskie
morze terytorialne. Wtedy bezpar-
donowo na pok³ad „Cornelii” wtar-
gnêli niemieccy funkcjonariusze,
informuj¹c kapitana, ¿e wykonuje
prace nielegalnie, bowiem s¹ one
prowadzone na obszarze wy³¹cz-
nej strefy ekonomicznej Republiki
Federalnej Niemiec. 

Strona niemiecka od czasu do
czasu organizuje dok³adnie na
tym spornym obszarze æwiczenia
marynarki wojennej, co tak¿e
utrudnia pog³êbianie prac pog³ê-
bieniowych i wejœcie statków do
polskich portów. 

Waldemar Maszewski,
Hamburg

17 lipca 1945 roku rozpoczê³a siê w pa³a-
cu Cecilienhof w Poczdamie pod Berli-
nem ostatnia konferencja przedstawi-
cieli ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii. Jej
postanowienia sta³y siê podstaw¹ powo-
jennego ³adu w Europie, który na d³ugie
lata wepchn¹³ Polskê i Polaków w objê-
cia komunistów. 

Najpierw planowano, ¿e konferencja
wielkich mocarstw odbêdzie siê w nie-
mieckiej stolicy, ale Berlin podczas walk
w 1945 zosta³ tak zniszczone, ¿e okaza³o
siê to niemo¿liwe. W koñcu postanowiono,
¿e obrady, w których udzia³ wziêli Józef
Stalin (ZSRR), prezydent Harry S. Tru-
man (USA) oraz premier Winston Chur-
chill (W. Brytania) odbêd¹ siê w Poczda-
mie. Konferencja trwa³a dwa tygodnie. Ze
wzglêdu na przegrane wybory parlamen-
tarne w Wielkiej Brytanii po jedenastu
dniach udzia³u premiera Churchilla za-
st¹pi³ nowy brytyjski premier Clement
Atlee, przywódca Partii Pracy. 

Kapitulacja III Rzeszy
G³ównym celem konferencji by³o ure-

gulowanie problemów wynikaj¹cych z ka-
pitulacji III Rzeszy i zakoñczenia drugiej
wojny œwiatowej. Zdecydowano o ca³kowi-
tym rozbrojeniu, zdenazyfikowaniu, zde-
militaryzowaniu oraz zdecentralizowaniu
gospodarczym i administracyjnym Nie-
miec, a tak¿e o ukaraniu zbrodniarzy wo-
jennych. Zwyciêska koalicja antyhitlerow-

ska uzgodni³a ponadto kwestiê reparacji
i odszkodowañ wojennych, które mia³y zo-
staæ wyegzekwowane od Niemiec. Na
wniosek Stalina Polskê wy³¹czono z bez-
poœredniego udzia³u w sp³atach. W póŸ-
niejszym czasie Moskwa mia³a przyznaæ
Polsce 15 proc. swojej czêœci odszkodo-
wañ, do czego w rzeczywistoœci nigdy nie
dosz³o. 

Granice Polski 
Podczas Konferencji Poczdamskiej za-

jêto siê te¿ europejskimi granicami. Tu
ustalono pó³nocn¹ i zachodni¹ granicê
Polski na Odrze, Nysie £u¿yckiej i Morzu
Ba³tyckim. Tak¿e tu przypieczêtowano
ostatecznie utratê Kresów Wschodnich
na rzecz ZSRR. Oddano w zarz¹d Polsce
czêœæ terytorium III Rzeszy zwan¹ „Zie-
miami Odzyskanymi“ (Szczecin, ziemie
na wschód od Odry i Nysy £u¿yckiej, ob-
szar Wolnego Miasta Gdañska oraz po³u-
dniow¹ czêœæ Prus Wschodnich). Posta-
nowienia konferencji sta³y siê podstaw¹
powojennego uk³adu si³ na kontynencie.
Da³y pocz¹tek podzia³owi Europy na dwa
rywalizuj¹ce ze sob¹ bloki.

Problem granicy 
polsko-niemieckiej
Do dzisiaj dok³adnie nie wiadomo,

gdzie powinna przebiegaæ granica polsko-
niemiecka na odcinku od ujœcia Odry a¿
do brzegu morza. Sprawa pó³nocnego l¹-
dowego odcinka polsko-niemieckiej gra-
nicy nadal pozostaje kwesti¹ niewyjaœnio-
n¹. Kilka dni temu przeprowadzi³em cie-
kaw¹ rozmowê z moim niemieckim znajo-
mym, który stwierdzi³, ¿e Szczecin znalaz³
siê w polskich rêkach tylko przez przypa-
dek. Jego zdaniem mocarstwa po wojnie
postanowi³y, ¿e Szczecin znajdzie siê
w tak zwanej „Rosyjskiej strefie okupacyj-
nej Niemiec“, czyli miasto nale¿a³oby do
Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a
po zjednoczeniu by³oby miastem niemiec-
kim. Zdaniem mojego rozmówcy tylko ka-
prys Stalina i polskie naciski spowodowa-
³y, ¿e Stalin w ostatniej chwili zmieni³ zda-
nie i miasto trafi³o do Polski. Wersjê tê
w czêœci potwierdza w ksi¹¿ce „Die Stet-
tin-Frage“ niemiecki historyk Clemens
Heitmann. Inna wersja tego samego zda-
rzenia mówi, ¿e Polska Szczecin dosta³a
w zamian za Kaliningrad, który w pier-
wotnych za³o¿eniach mia³ nale¿eæ do Pol-
ski. 

Treœæ umowy 
poczdamskiej.
Faktem jest, ¿e zgodnie z treœci¹ umo-

wy podpisanej w Poczdamie, do Polski za-
liczono tereny le¿¹ce na wschód od Odry
(a¿ do jej ujœcia). Faktycznym problemem
jest jednak to, ¿e Szczecin i inne mniejsze
miasta le¿¹ na zachód od Odry. Czyli we-
d³ug wyk³adni umowy poczdamskiej
oprócz Szczecina, takie miasta jak: Police,
Trzebie¿, Nowe Warpno czy Ko³baskowo
nie le¿¹ w Polsce. Polscy historycy po-
twierdzaj¹, ¿e kwestia Szczecina i tych in-
nych miejscowoœci zosta³a w Poczdamie
w 1945 roku zapomniana. Gdybyœmy
obecnie mieli siê œciœle powo³ywaæ siê na
dokumenty Konferencji w Poczdamie,
mog³oby siê okazaæ, ¿e te obszary praw-
nie nie nale¿¹ do Polski. 

Jednak Niemcy nigdy nie oœmieli³y siê
oficjalnie podj¹æ tego tematu i zg³osiæ
swojego ewentualnego prawa do miasta
i innych obszarów na zachód od Odry. 

Dopiero w 1951 roku ówczesny polski
rz¹d podpisa³ w dawn¹ Niemieck¹ Repu-
blik¹ Demokratyczn¹ umowê, w której
pada stwierdzenie, ¿e m.in. Szczecin le¿y
w polskich granicach.

Waldemar Maszewski

Polsko-niemiecki spór
o morsk¹ granicê trwa 

Powojenny nie³ad rezultatem
Konferencji Poczdamskiej

www.prenumerata.de
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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

8/2021
? Czy w Niemczech kierowca, któ-
ry najecha³ z tylu na inne auto, za-
wsze ponosi z tego powodu winê
w spowodowaniu wypadku?

Niekoniecznie, choæ taki pogl¹d
jest bardzo rozpowszechniony. Zda-
rzaj¹ siê wyj¹tkowe sytuacje, gdzie
wina za spowodowanie wypadku mo-
¿e byæ roz³o¿ona w proporcjach na
dwie strony. Tak zadecydowa³ na
przyk³ad S¹d Okrêgowy w Saarbrüc-
ken wyrokiem z 4 paŸdziernika 2019
r. (sygnatura akt 13 S 69/19).

W konkretnym przypadku kierow-
ca pojazdu, który z niewyjaœnionych
przyczyn zainicjowa³ ostre hamowa-
nie, zosta³ uznany w po³owie winnym
za powsta³e wskutek tego uderzenie
w ty³ jego pojazdu. Pozwana prowa-
dzi³a samochód poza terenem zabu-
dowanym i bez wyraŸnego powodu,
na prostej drodze nagle gwa³townie
zahamowa³a, zmniejszaj¹c prêdkoœæ
swojego pojazdu z pocz¹tkowych 70
do 50 km/h. Kobieta powiedzia³a, ¿e
przyczyn¹ nag³ego zatrzymania jej
pojazdu by³o to, ¿e ko³a jej samocho-
du nagle siê zablokowa³y. Nie zosta³o
to jednak potwierdzone podczas od-
czytu sterownika samochodu.
W zwi¹zku z tym s¹d za³o¿y³ b³¹d w
prowadzeniu pojazdu.

Zdaniem s¹du prowadz¹ca pojazd
naruszy³a §1 ust. 2 StVO (rozporz¹-
dzenie o ruchu drogowym), zgodnie
z którym u¿ytkownik drogi musi za-
chowywaæ siê w sposób wykluczaj¹-

cy nara¿anie innych na niebezpie-
czeñstwo. 

Mimo tego pozwany te¿ powinien
by³ zachowaæ taki odstêp, by móg³
odpowiednio zareagowaæ. Winê za
spowodowanie wypadku roz³o¿ono
wiêc po po³owie na dwie strony.

? W Niemczech czasie wizyty
w supermarkecie potkn¹³em siê
na dopiero co œwie¿o umytej pod-
³odze i z³ama³em rêkê. Czy super-
market jest zobowi¹zany do zap³a-
ty odszkodowania?

To zale¿y od okolicznoœci konkret-
nego przypadku. Jednak¿e tak w³a-
œnie orzek³ S¹d Okrêgowy w Cobur-
gu wyrokiem z 16 lipca 2020 r. (sygn.
akt 24 O 76/18). Zdaniem s¹du, je¿eli
klient sklepu upadnie na œwie¿o po-
sprz¹tan¹ pod³ogê, w³aœciciel ma
obowi¹zek w pewnych okoliczno-
œciach wyp³aciæ mu odszkodowanie.
Jest tak wtedy, jeœli w³aœciciel nie
podj¹³ ¿adnych œrodków bezpieczeñ-
stwa, na przyk³ad poprzez umiesz-
czenie znaków ostrzegawczych.

? Jakie skutki poci¹ga za sob¹
w polskim prawie wprowadzenie
ma³¿eñskiej rozdzielnoœci maj¹t-
kowej?

Ustanie ma³¿eñskiej wspólnoœci
maj¹tkowej wskutek rozwodu lub za-
warcia tzw. intercyzy powoduje istot-
ne konsekwencje dla maj¹tku ma³-
¿onków. W ustroju ma³¿eñskiej

wspólnoœci maj¹tkowej istniej¹ trzy
maj¹tki: maj¹tek osobisty ¿ony, ma-
j¹tek osobisty mê¿a (w ich sk³ad
wchodzi wszystko, co oni nabyli
przed zawarciem ma³¿eñstwa, a tak-
¿e maj¹tek nabyty w trakcie jego
trwania, nale¿¹cy do tzw. szczegól-
nych kategorii jak np. spadki i daro-
wizny) oraz maj¹tek wspólny w
sk³ad, którego wchodzi wszystko to,
co ma³¿onkowie nabyli wspólnie
w trakcie trwania ich zwi¹zku. 

Z chwil¹ zawarcia umowy o roz-
dzielnoœci maj¹tkowej nie ma ju¿
maj¹tku wspólnego a pozostaj¹ tylko
dwa maj¹tki osobiste ¿ony i mê¿a,
w sk³ad których wchodzi maj¹tek
osobisty sprzed zawarcia umowy
i udzia³ w maj¹tku wspólnym.

Z momentem zawarcia umowy
o rozdzielnoœci ma³¿onkowie mog¹
podzieliæ maj¹tek wspólny (co nie by-
³o mo¿liwe w trakcie trwania wspól-
noœci). Podzia³u mo¿na dokonaæ s¹-
downie oraz na drodze umowy. Po-
dzia³owi ulegaj¹ tylko tzw. aktywa –
pasywa, np. kredyt hipoteczny, nadal
s¹ zobowi¹zaniem wspólnym. 

Ma³¿onek mo¿e te¿ rozporz¹dzaæ
swoim udzia³em. Po¿ytki i przychody
z rzeczy wspólnej przypadaj¹ ma³-
¿onkom stosownie do ich udzia³ów. 

mgr prawa Artur Balon
ArturBalon@samo-zycie.com

tel. 030 43924611

Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia

Ta sama osoba, dwa nazwiska
Czy mo¿na pos³ugiwaæ siê dwoma ró¿-
nymi nazwiskami jednoczeœnie, ma-
j¹c dwa dokumenty na te ró¿ne nazwi-
ska? Rodzina wyjecha³a na sta³e do
Niemiec, korzystaj¹c z dowodu osobi-
stego z polskim nazwiskiem. W trak-
cie pobytu za granic¹ uzyska³a obywa-
telstwo niemieckie (zachowuj¹c pol-
skie) i zmieni³a tam nazwisko z pol-
skiego na niemieckie. W Niemczech
wszystkie dokumenty zosta³y zmie-
nione i wystawione na nazwisko nie-
mieckie, a w Polsce rodzina nie doko-
na³a ¿adnych zmian w istniej¹cych do-
kumentach (np. w ksiêgach wieczy-
stych). Po utracie wa¿noœci polskiego
dowodu osobistego wyst¹pili w Polsce
o wydanie nowego, z nazwiskiem pol-
skim – gmina wnioski przyjê³a i ma
wydaæ dowody zgodnie z wnioskiem.
Czy na podstawie odrêbnych doku-
mentów mo¿na w Niemczech pos³ugi-
waæ siê jednym nazwiskiem, a w Pol-
sce drugim? 

Jeœli zmiana nazwiska nie wynika
z zawarcia ma³¿eñstwa, to mo¿e tak byæ.
Zgodnie z treœci¹ art. 3 ust. 1 ustawy z
dnia 2 kwietnia 2009 r. „O obywatelstwie
polskim” (Dz.U. z 2020 r., poz. 347) „oby-
watel polski posiadaj¹cy równoczeœnie

obywatelstwo innego pañstwa ma wo-
bec Rzeczypospolitej Polskiej takie sa-
me prawa i obowi¹zki jak osoba posiada-
j¹ca wy³¹cznie obywatelstwo polskie”,
zaœ wedle ust. 2 tego przepisu „obywatel
polski nie mo¿e wobec w³adz Rzeczypo-
spolitej Polskiej powo³ywaæ siê ze skut-
kiem prawnym na posiadane równocze-
œnie obywatelstwo innego pañstwa i na
wynikaj¹ce z niego prawa i obowi¹zki”.

Z powy¿szego wynika, ¿e z punktu wi-
dzenia prawa polskiego obywatel polski
– niezale¿nie ile ma obywatelstw – bê-
dzie traktowany tak, jakby mia³ tylko pol-
skie.

Wszelkie zatem zmiany nazwisk doko-
nane w trybie administracyjnym wedle
prawa innego pañstwa (z wyj¹tkiem
zmiany nazwiska w zwi¹zku z zawar-
ciem zwi¹zku ma³¿eñskiego, co wi¹¿e
siê ze zmian¹ stanu cywilnego) nie wy-
wo³uj¹ skutków prawnych w Polsce.
W konsekwencji powy¿szego osoba, któ-
ra posiadaj¹c podwójne obywatelstwo
(polskie i niemieckie) zmieni³a nazwisko
za granic¹ w trybie administracyjnym,
na terenie Polski nadal bêdzie funkcjo-
nowa³a pod nazwiskiem figuruj¹cym
w polskich aktach stanu cywilnego (mi-
mo ¿e dokona³a zmiany nazwiska zgod-
nie z prawem niemieckim). Paszport
niemiecki posiadany przez obywatela

polskiego nie ma ¿adnego znaczenia, a
precyzyjnie rzecz ujmuj¹c, ¿adnej mocy
prawnej na terytorium RP. Skoro w pol-
skich aktach stanu cywilnego nadal figu-
ruje nazwisko sprzed zmiany dokonanej
w Niemczech, to znajdzie siê ono w pol-
skich dokumentach to¿samoœci.

Podsumowuj¹c, pos³ugiwanie siê
w opisanej sytuacji przez osobê posiada-
j¹c¹ podwójne obywatelstwo dokumen-
tami wystawionymi w pañstwach, któ-
rych obywatelstwa posiada, jest legalne,
nawet jeœli zawarte w nich dane s¹ od-
mienne. Osoba, która zmieni³a nazwisko
za granic¹, mo¿e je zmieniæ tak¿e w Pol-
sce – zgodnie z treœci¹ art. 4 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 17 paŸdziernika 2008 r.
„O zmianie imienia i nazwiska” (tekst
jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 707 z póŸn. zm.),
„zmiany imienia lub nazwiska mo¿na
dokonaæ wy³¹cznie z wa¿nych powodów,
w szczególnoœci gdy dotycz¹ zmiany na
imiê lub nazwisko noszone zgodnie
z przepisami prawa pañstwa, którego
obywatelstwo równie¿ siê posiada”. Ta-
ka zmiana powoduje koniecznoœæ nanie-
sienia zmiany do aktu urodzenia i aktu
ma³¿eñstwa, a tak¿e wymianê dokumen-
tów.

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA
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Podatki to stały punkt
programów wyborczych
każdej partii: mniej płacić
fiskusowi chciałby każdy.
Każdy głos jest ważny, więc
politycy prześcigają się
w obietnicach. Czym i u kogo
chcą zapunktować w naj-
bliższych wyborach?

Zyskaæ ma wiêkszoœæ, albo
wszyscy – tak w skrócie mo¿na
przestawiæ obietnice wyborcze
partii. Mniej lub wiêcej. Wszy-
scy maj¹ zyskaæ dziêki podwy¿-
szeniu kwoty wolnej od podat-
ku – tu wszystkie partie siê zga-
dzaj¹. Na 2021 r. kwota ta wyno-
si 9.744euro, w przysz³ym
2022 r. – 9844 euro. Die Linke
proponuje radykalne podnie-
sienie kwoty do 14 tys. euro, in-
ne partie na razie nie zdradza-
j¹ konkretów. 

W pozosta³ych kwestiach
programy siê ju¿ ró¿ni¹. O ile
partie lewicowe stawiaj¹ wy-
raŸnie na odci¹¿enie podatni-
ków s³abo- i œredniozarabiaj¹-
cych, FDP i CDU/CSU planuj¹
udogodnienia równie¿ dla naj-
bogatszych, czyli ich wyborców.
AfD jako jedyna partia parla-
mentarna nie przedstawila na
razie programu finansowego. 

Die Linke s¹ najbardziej ra-
dykalni. Najwy¿sza stawka po-
datku mia³aby zostaæ podnie-
siona do 45 proc. i dotyczy³by
on osób zarabiaj¹cych 70 tys.
rocznie (aktualnie najwy¿sza
stawka wynosi 42 proc. i doty-
czy zarobków brutto powy¿ej
57.919 euro). Zarabiaj¹cych po-

wy¿ej 260.533 euro obj¹³by „po-
datek od bogactwa” w wysoko-
œci 60 proc., dla superbogatych
(dochody powy¿ej miliona eu-
ro) – a¿ 75 proc. 

Zieloni chcieliby podatku
45 proc. dla zarabiaj¹cych po-
wy¿ej 100 tys. euro rocznie,
48 proc. dla zarabiaj¹cych po-
wy¿ej 250 tys. Na tym tle SPD
wygl¹da skromnie – przewidu-
je podniesienie najwy¿szego
podatku do 45 proc., ale doty-
czy³by on podatników zarabia-
j¹cych powy¿ej 250 tys. 

Na drugim biegunie stoi
FPD. Partia chcia³aby, by naj-
wy¿szy podatek – bez podnie-
sienia stawki – dotyka³ dopiero
tych, którzy zarabiaj¹ ponad
90 tys. euro rocznie. Podatek
i kwota wolna od podatku mia-
³aby regularnie byæ dopasowy-
wana do inflacji i wzrostu œred-
nich pensji. 

CDU/CSU prowadzi w son-
da¿ach przedwyborczych i za-
pewne dlatego nie koncentruje
siê na rewolucyjnych zmia-
nach. Na razie partia nie zapo-
wiada zmian skali podatkowej,
czy progów dochodowych.
Oprócz zwiêkszenia kwoty wol-
nej od podatku planuje podwy¿-
szenie górnej granicy wynagro-
dzenia Minijob z 450 na 550 eu-
ro miesiêcznie. 

Tylko nieliczni mieliby sko-
rzystaæ na likwidacji podatku
solidarnoœciowego, której chc¹
FPD i CDU/CSU. Obecnie p³a-
c¹ go zarabiaj¹cy ponad 73 tys.
euro rocznie (w przypadku
osób samotnych bez dzieci) i od
oszczêdnoœci powy¿ej kwoty

wolnej, w sumie ok. 10 proc.
obywateli, oraz spó³ki maj¹ce
osobowoœæ prawn¹ – czyli Gm-
bH i AG. 

Ma³o realne jest ponowne
wprowadzenie podatku od ma-
j¹tku (Vermögensteuer), zli-
kwidowanego w Niemczech
w 1996 r. Taki pomys³ stanow-
czo odrzuca CDU/CSU i FPD.
Partie lewicowe dopuszczaj¹
tak¹ mo¿liwoœæ, ale ich wizja
jest zró¿nicowana: SPD
i Grüne opowiadaj¹ siê za jed-
noprocentowym podatkiem
w przypadku bardzo du¿ego
maj¹tku, powy¿ej 2 milionów
euro. Lewica chcia³aby dwu-
procentowego podatku od jed-
nego miliona. Doœwiadczenie
pokazuje, ¿e koszty administra-
cyjne zwi¹zane z nak³adaniem
takego podatku s¹ bardzo wy-
sokie (wycena tego, co wlicza
siê do opodatkowego maj¹tku,
a co nie), a sam podatek powo-
duje „ucieczki” najbogatszych
do krajów, w których podatki s¹
ni¿sze – co ostatecznie zmniej-
szy wp³ywy podatkowe. 

Jak ostatecznie skorzystaj¹
podatnicy? Oka¿e siê to dopie-
ro po wyborach, w zale¿noœci
od rz¹dz¹cej kolalicji. Najsil-
niejsze w sonda¿ach partie
CDU/CSU i Bündnis’90/Die
Grünen ró¿ni¹ siê w temacie
opodatkowania znacznie. Du¿o
podobieñstw jest miêdzy
chrzeœcijañskimi demokratami
i FPD, ale w przypadku realiza-
cji ich programu wiêkszoœæ
podatników skorzysta finanso-
wo tylko symbolicznie (p. tabel-
ka). (agh)

źródło: Institut der deutschen Wirtschaft

Podatki w programach wyborczych

Płatności kartą są modne,
ale wiele banków regio-
nalnych pobiera za nie
opłaty. Które konta są
szczególnie często zagro-
żone, co można zrobić.

Od pocz¹tku pandemii koronawi-
rusa wielu konsumentów woli ko-
rzystaæ z kart Girocard ni¿ z go-
tówki podczas zakupów. Jednak
bardzo niewielu z nich przypusz-
cza, ¿e dop³acaj¹. Co najmniej
463 z 1200 regionalnych instytucji
finansowych pobiera do 75 cen-
tów za transakcjê p³atnicz¹ - wy-
nika z oceny portalu finansowego
biallo.de

? Czy istniej¹ modele kont,
przy których op³aty te wystêpu-
j¹ czêœciej?

Tak. Z grubsza rzecz bior¹c,
istniej¹ dwa ró¿ne modele kont
bankowych: w kompaktowym
modelu cenowym klient p³aci za-
zwyczaj wy¿sze op³aty za prowa-
dzenie konta, ale du¿a czêœæ
us³ug jest ju¿ wliczona w cenê,
jak np. p³atnoœæ kart¹. Banko-
woœæ internetowa (Online-Ban-
king) jest równie¿ zazwyczaj zali-
czana do tej kategorii. Innym mo-
delem jest model podstawowy
lub model z jedn¹ cen¹: tutaj p³a-
cisz mniej za zarz¹dzanie kon-
tem, ale s¹ dodatkowe koszty za
poszczególne us³ugi. Niektóre
banki pobieraj¹ dodatkowe op³a-
ty za ka¿d¹ p³atnoœæ kart¹.

? Jak mogê siê dowiedzieæ,
czy tak jest w moim przypadku?

Czasami nie jest to takie pro-
ste. Radzimy dok³adnie przyjrzeæ
siê wyci¹gowi z konta. Zwykle
jest on przekazywany posiada-
czowi rachunku bie¿¹cego raz na
kwarta³. Jeœli s¹ jakieœ pozycje,
których nie rozumiesz, powinie-
neœ zapytaæ bank.

? Co jeszcze mogê zrobiæ?
Zawsze warto zajrzeæ do cen-

nika banku – czêsto jednak nie
jest on ³atwy do znalezienia w In-
ternecie. Cennik banku zazwy-
czaj nie zawiera wszystkich op³at
i dlatego nie jest zbyt pomocny.
Instytucje kredytowe s¹ jednak
równie¿ zobowi¹zane do przed-
stawiania konsumentom raz
w roku wykazu op³at. Musi on za-
wieraæ wszystkie op³aty poniesio-
ne za us³ugi zwi¹zane z rachun-
kiem bie¿¹cym.

? Gdzie znaleŸæ tam op³aty
za p³atnoœci bezgotówkowe?

Niestety, mo¿e siê to ró¿niæ
w zale¿noœci od banku. Podam
kilka przyk³adów: W jednym ban-
ku jest to pod „Polecenia zap³a-
ty“ (Lastschriften), w drugim
pod „bezpapierowe ksiêgowania“
(beleglose Buchungen), w jesz-
cze innym pod „ceny pozycji“
(Postenpreise). W przypadku
w¹tpliwoœci, jedyne co mo¿e po-
móc to rozmowa z bankiem.

? Jak mo¿na obni¿yæ op³aty?
Jeœli jesteœ zadowolony z us³ug

swojego banku, mo¿esz zapytaæ,
czy inny model konta nie bêdzie
lepiej dopasowany do Twoich po-
trzeb, dziêki czemu bêdziesz p³a-
ciæ mniej op³at. Jeœli masz ju¿ od-
powiedni model konta i nie
chcesz godziæ siê na op³aty, jedy-
ne co mo¿esz zrobiæ, to dostoso-
waæ swoje zachowania, czyli
znów czêœciej korzystaæ z gotów-
ki. W przeciwnym razie wskaza-
na jest zmiana banku.

Online za pomocą 
karty kredytowej
Od 15 marca nie wystarczy ju¿

zwyk³e wpisanie danych karty
przy dokonywaniu p³atnoœci onli-
ne kart¹ kredytow¹. Przy zaku-
pach i przelewach na kwotê 30
euro lub wy¿sz¹ obowi¹zkowe
jest teraz „uwierzytelnianie dwu-
sk³adnikowe“: klienci musz¹ udo-
wodniæ, ¿e s¹ w³aœcicielami swo-
jej karty na dwa niezale¿ne spo-
soby. Oprócz cyfry kontrolnej
mo¿na za¿¹daæ równie¿ numeru
TAN, np. Ma to na celu zapewnie-
nie wiêkszego bezpieczeñstwa.

Przelew bankowy
Oczekuje siê, ¿e polecenia

przelewu w czasie rzeczywistym
(Echtzeitüberweisungen) stan¹
siê standardem w ca³ej Unii Eu-
ropejskiej do koñca 2021 roku.
Cel ten jest czêœci¹ unijnego pla-
nu stworzenia jednolitego syste-
mu p³atnoœci w ca³ej Europie.
Rada Ministrów UE zatwierdzi³a
obecnie dalsze inicjatywy na
rzecz tego „w pe³ni zintegrowa-
nego systemu p³atnoœci detalicz-
nych“.

Dla wielu osób p³atnoœæ kart¹
wydaje siê bardziej higieniczna
ni¿ gotówk¹. Aby unikn¹æ op³at
w tym procesie, nale¿y dok³adnie
poznaæ model swojego konta.
SprawdŸ równie¿ warunki p³at-
noœci kart¹ kredytow¹. W chwili
obecnej wiele instytucji finanso-
wych podnosi op³aty.

Zakupy z dop³at¹
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Termin
Zarówno z jêzyku polskim,
jak i niemieckim termin
oznacza konkretn¹ datê, kie-
dy coœ ma nast¹piæ. Mo¿emy
wiêc w obu jêzykach prze³o-
¿yæ coœ „na póŸniejszy ter-
min” (auf einen späteren
Termin verschieben). Tak¿e
termin wizyty u lekarza lub
rozprawy w s¹dzie to w jêzy-
ku niemieckim Termin.

Sprawa komplikuje siê
w przypadku zwi¹zków fra-
zeologicznych, które maj¹
nieco inne znaczenie. Na
przyk³ad, gdy musimy z³o¿yæ
jakiœ wniosek „we wskaza-
nym terminie”, to w jêzyku
niemieckim u¿yjemy s³owa
Frist. „Termin nieprzekra-
czalny” (tzw. zawity) to nie
Ausschlusstermin, ale w³a-
œnie Ausschlussfrist. „Ter-
min wykonania prac”, czêsto
t³umaczony jako Fertigstel-
lungstermin, brzmi bardziej
idiomatycznie jako Ausfüh-
rungsfrist lub (wariant bar-
dziej opisowy) Frist für die
Ausführung der Arbeiten.
A jeœli wyznaczamy trzymie-
siêczny „termin p³atnoœci”,
to dokonujemy Setzung
einer dreimonatigen Zah-
lungsfrist.

Zamiast s³owa Frist napot-
kamy coraz czêœciej na an-
glicyzm Deadline. W podob-
nych zastosowaniach „ter-
min” oznacza w zasadzie nie
jakiœ moment w przysz³oœci,
ale okreœlony up³yw czasu.
Dlatego czêsto w jêzyku nie-
mieckim pojawiaj¹ siê w tym
kontekœcie s³owa takie jak
Zeitraum lub innerhalb czy
binnen. Na przyk³ad z³o¿enie
wniosku w „terminie do ty-
godnia” to Antragstellung
innerhalb einer Woche, itd.

Oczywiœcie „termin” mo¿e
oznaczaæ te¿ tyle, co pojêcie
(np. termin medyczny lub li-
teracki). Wówczas u¿yjemy
w jêzyku niemieckim s³owa
Begriff, Fachausdruck lub
Terminus. 

tłumacz przysięgły
mgr Adam Gałamaga

117er Ehrenhof 3a,
55118 Mainz

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

Porady t³umacza

Coraz więcej banków
centralnych rozważa
wprowadzenie własnej
waluty cyfrowej. Jaki jest
jednak sens, skoro cały
świat płaci już
bezgotówkowo? 

Œwiat ¿egna siê z gotówk¹. Cho-
cia¿ banknoty i monety s¹ nadal
najczêœciej u¿ywanymi œrodkami
p³atniczymi na œwiecie, to jesz-
cze przed pandemi¹ udzia³ trans-
akcji cyfrowych wszêdzie syste-
matycznie wzrasta³. Przepisy do-
tycz¹ce higieny z ostatnich mie-
siêcy prawdopodobnie wzmocni-
³y ten trend. W niektórych kra-
jach banknoty i tak odgrywaj¹
niewielk¹ rolê: na przyk³ad
w Chinach ju¿ w 2019 r. tylko
40 proc. wszystkich transakcji
odbywa³o siê przy u¿yciu fizycz-
nej waluty. W USA by³o to 32 pro-
cent, w Szwecji 20 procent, a w
Korei Po³udniowej tylko 14 pro-
cent.

Dla banków centralnych jest to
wyzwanie. Z jednej strony emisja
pieni¹dza jest jedn¹ z ich najwa¿-
niejszych funkcji, a kontrola tzw.
p³atnoœci bezgotówkowych jest
równie¿ jednym z ich podstawo-
wych zadañ. Z drugiej jednak
strony, transakcje coraz czêœciej
omijaj¹ ich system - czy to za po-
œrednictwem kryptowalut, takich
jak Bitcoin, czy te¿ produktów
fintech, takich jak szwedzka apli-
kacja Swish, która zosta³a stwo-
rzona wy³¹cznie przez banki ko-
mercyjne i przetwarza transak-
cje za poœrednictwem w³asnej
izby rozliczeniowej. 

W zwi¹zku z tym kilka du¿ych
banków centralnych rozwa¿a
obecnie wprowadzenie w³asnych
walut cyfrowych (CBDC – Cyfro-
wa Waluta Banku Centralnego).
W Chinach trwaj¹ ju¿ ekspery-
menty z cyfrowym juanem,
w USA rozwa¿a siê wprowadze-
nie cyfrowego dolara. EBC rów-
nie¿ wydaje siê byæ zaintereso-
wany. Jest wiêc prawdopodobnie
tylko kwesti¹ czasu, kiedy cyfro-
we waluty banków centralnych
bêd¹ odgrywaæ rolê w p³atno-
œciach w œwiecie rzeczywistym. 

Ju¿ p³acê bezgotówkowo. Ja-
ki jest sens istnienia waluty cy-
frowej?

Ka¿dy, kto dziœ p³aci za coœ
kart¹ lub aplikacj¹, nie przekazu-
je swoich pieniêdzy bezpoœrednio
dostawcy lub sprzedawcy. P³at-
noœæ jest realizowana za poœred-
nictwem banków. To wymaga
czasu - i kosztuje op³aty. Cyfrowy
dolar, juan czy euro dzia³a ina-
czej. Kwota ta by³aby przekazy-
wana bezpoœrednio od jednego
u¿ytkownika do drugiego – bez

opóŸnieñ. Technicznie rzecz bio-
r¹c, konto bankowe nie by³oby
ju¿ potrzebne, a jedynie "wallet"
(portfel), w którym mo¿na prze-
chowywaæ cyfrowe pieni¹dze. Do
tego celu wystarczy³aby aplika-
cja.

To niskoprogowe podejœcie
umo¿liwi³oby dostêp do systemu
finansowego osobom, które dziœ
s¹ jeszcze wykluczone. Na przy-
k³ad w USA ponad siedem milio-
nów gospodarstw domowych nie
posiada konta bankowego –
w wiêkszoœci s¹ to osoby znajdu-
j¹ce siê w niekorzystnej sytuacji
spo³ecznej, których nie staæ na
ponoszenie niekiedy wysokich
op³at i które w zwi¹zku z tym czê-
sto musz¹ dokonywaæ dodatko-
wych p³atnoœci, aby móc korzy-
staæ z us³ug, które w normalnych
warunkach s¹ œwiadczone przez
bank. Cyfrowy dolar móg³by roz-
wi¹zaæ ten problem.

Bior¹c pod uwagê tê perspek-
tywê, banki komercyjne nie s¹
ca³kowicie przekonane do idei
cyfrowej waluty. "Stany Zjedno-
czone nie powinny przyjmowaæ
cyfrowej waluty banku centralne-
go tylko dlatego, ¿e mog¹" –
twierdzi Stowarzyszenie Bankie-
rów USA. Zalety s¹ "teoretyczne,
trudne do zmierzenia i nie-
uchwytne".

Co odró¿nia³oby cyfrow¹ wa-
lutê banku centralnego od in-
nych walut cyfrowych?

Pieniêdzy cyfrowych nie bra-
kuje. Oprócz dobrze znanych
kryptowalut, takich jak Bitcoin
czy Ethereum, na œwiecie istnie-
je oko³o 4000 innych monet cyfro-
wych. Ponadto istniej¹ inne cy-
frowe metody p³atnoœci, które s¹
ju¿ dostêpne lub wkrótce pojawi¹
siê na rynku. Najwiêcej uwagi
w ostatnich latach przyci¹gn¹³
Project Diem, dawniej Libra, cy-
frowa waluta, której rozwój
wspiera Facebook. Jego premie-
ra ma nast¹piæ przed koñcem

2021 roku. To mo¿e stworzyæ ko-
lejny system p³atnoœci poza nad-
zorem banków centralnych – ten-
dencja, która jest uwa¿nie obser-
wowana przez regulatorów, bio-
r¹c pod uwagê globalny zasiêg
Facebooka.

Atrakcyjnoœæ wielu z tych me-
tod p³atnoœci polega na ich zde-
centralizowanej naturze. Tran-
sakcje mog¹ byæ przeprowadza-
ne niezale¿nie od istniej¹cych in-
stytucji, czasem anonimowo. Ina-
czej by³oby w przypadku CBDC.
Wynika to z faktu, ¿e banki cen-
tralne mia³yby dostêp do waluty,
a wiêc równie¿ do danych na te-
mat jej wykorzystania. Jednak
pomys³, aby p³atnoœci by³y prze-
twarzane bezpoœrednio przez
agencjê rz¹dow¹, nie pasuje do
koncepcji prywatnoœci w wolnych
spo³eczeñstwach. Chiny widz¹ to
inaczej. Chiñski bank centralny
uwa¿a nawet nieuniknion¹ przej-
rzystoœæ za zaletê cyfrowego ju-
ana, a nie za problem.

Ile by³oby warte cyfrowe eu-
ro?

Euro, dolar czy juan jest za-
wsze wart tyle, ile mówi bank
centralny. Oznacza to, ¿e cyfrowe
euro by³oby warte tyle, co mone-
ta euro, czyli jedno euro. To jest
w³aœnie wielka zaleta CBDC: je-
go stabilnoœæ.

To sprawi³oby, ¿e waluty ban-
ków centralnych bardzo ró¿ni³y-
by siê od innych cyfrowych œrod-
ków p³atniczych. Bitcoin, na
przyk³ad, zyska³ oko³o 250 pro-
cent wartoœci w ci¹gu ostatniego
roku, ale od koñca marca spad³ o
40 procent. Wahania te czyni¹
monetê interesuj¹c¹ jako narzê-
dzie inwestycyjne, ale trudn¹ do
przewidzenia jako œrodek p³atni-
czy.

Dlatego waluty takie jak Diem
chc¹ siê zabezpieczyæ przed tak
gwa³townymi wahaniami kursów.
Ich wartoœæ ma byæ powi¹zana
z dolarem, a tym samym maj¹

byæ tak stabilne jak œwiatowa wa-
luta rezerwowa. Dla u¿ytkowni-
ków nie ma jednak gwarancji, ¿e
wartoœæ ta pozostanie niezmien-
na. Powi¹zanie z dolarem mo¿e
zostaæ zakoñczone. Ryzyko to nie
istnieje w przypadku CBDC.

Czy zatem CBDC jest czymœ
zupe³nie innym ni¿ Bitcoin?

W przewa¿aj¹cej czêœci tak.
Decentralizacja i zmiennoœæ Bit-
coina i innych kryptowalut bar-
dzo ró¿ni¹ siê od podejœcia banku
centralnego. Jednak istniej¹
mocne argumenty przemawiaj¹-
ce za tym, ¿e CBDC mo¿e wzi¹æ
przyk³ad ze swoich cyfrowych ry-
wali, przynajmniej w zakresie
technologii. W koñcu, tak jak
w przypadku Bitcoina, wszystkie
transakcje musz¹ byæ przecho-
wywane, aby potencjalne cyfro-
we euro nie mog³o byæ wydane
wiêcej ni¿ jeden raz. Kryptowalu-
ty ju¿ sobie z tym radz¹. Bitcoin
i podobne podmioty przechowuj¹
te informacje w blockchainie,
niezmiennym systemie, który
mo¿na odczytaæ z dowolnego
miejsca. Banki centralne praw-
dopodobnie zauwa¿y³y ten udany
test. Wiele wskazuje na to, ¿e
emitowa³yby one równie¿ swoje
waluty cyfrowe w oparciu o tech-
nologiê blockchain - ale prawdo-
podobnie w zamkniêtych syste-
mach, w których mog³yby zacho-
waæ ca³kowit¹ kontrolê.

Co przemawia przeciwko cy-
frowym pieni¹dzom (CBDC)?

Oprócz wspomnianych ju¿
obaw zwi¹zanych z ochron¹ pry-
watnoœci, cyfrowa waluta banku
centralnego zmieni³aby równie¿
charakter banków centralnych.
W zale¿noœci od konkretnej kon-
strukcji CBDC, mog³yby one
w efekcie pe³niæ rolê banku ko-
mercyjnego dla u¿ytkowników,
w którym bezpoœrednio depono-
waliby oni swoje oszczêdnoœci.
Jest to pomys³, który mo¿e
spodobaæ siê niektórym kryty-
kom systemu bankowego, ale ja-
kie bêd¹ skutki takiej transfor-
macji sektora finansowego, jest
kwesti¹ otwart¹.

Kolejna obawa dotyczy gospo-
darek mniejszych krajów posia-
daj¹cych w³asne waluty. Cyfrowy
dolar móg³by staæ siê akceptowa-
ny jako œrodek p³atniczy w in-
nych krajach, de facto zastêpuj¹c
mniej stabilne waluty lokalne.
Mog³oby to odebraæ lokalnym
bankom centralnym mo¿liwoœæ
suwerennego regulowania poda-
¿y pieni¹dza – z potencjalnie
gwa³townymi reperkusjami dla
gospodarki. Waluty cyfrowe mo-
g³yby zatem nie tylko rozwi¹zaæ
wiele problemów, ale tak¿e stwo-
rzyæ nowe.

Czym cyfrowe euro i dolar bêd¹ siê
ró¿niæ od kryptowalut jak bitcoin?

grafika: ecb.europa.eu (D3Damon)
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Na Górnym Śląsku zostaniemy z zamkniętymi 
kopalniami i niezrestrukturyzowaną gospodarką

Polski Ład czy 
polnische Wirtschaft?
W drugiej połowie maja 
dyskusje polityczne 
w Polsce zdominował 
Polski Ład – nowy 
program ogłoszony 
przez PiS, a oparty na 
dotacjach i kredytach 
Unii Europejskiej, która 
dzięki nim zamierza 
szybko wyjść z kryzysu 
spowodowanego 
pandemią koronawirusa. 
Program ten ma tyle 
samo zwolenników co 
przeciwników.

Zabawna jest jednak sama 
nazwa „Polski Ład”. Nawiązuje 
w sposób oczywisty do amerykań-
skiego New Deal, wprowadzone-
go w 1933 roku przez prezyden-
ta Franklina Delano Roosevel-
ta, by wyjść szybko z Wielkiego 
Kryzysu Ekonomicznego. Po-
czątkowo zresztą PiS planował 
nazwać swój program tak sa-
mo, tyle że po polsku, czyli No-
wy Ład. Ostatecznie jednak sta-
nęło na Polskim Ładzie. Co jest 
trochę zabawne, bo w Europie od 
kilku stuleci Polska kojarzy się 

raczej z bajzlem, nieładem, nie-
rządem. Nawet polskie przysło-
wie z XVIII wieku mówiło: „Polski 
most, niemiecki post, żydowskie 

nabożeństwo – wszystko to bła-
zeństwo”. Język niemiecki jest 
jeszcze dosadniejszy. Na Śląsku 
każdy zna idiom polnische Wirt
schatf (polskie gospodarzenie) 
oznaczający skrajną niegospo-
darność, brak planowania oraz 
brud. Polnische Wirtschaft to 
utrwalone w kulturze niemiec-
kiej (a i w kulturze wielu innych 
narodów też) postrzeganie funk-
cjonowania społeczeństwa pol-
skiego. I co ciekawe, nie tylko 
niemieccy komentatorzy nowe-
go PiS-owskiego planu, ale tak-
że (PiS-owskie) Polskie Radio 
w swoich audycjach niemiecko-
języcznych (chociażby z 6 maja) 
także używa terminu polnische 
Wirtschaft. Trudno ocenić, czy 
chce ono w ten sposób zmienić 
postrzeganie tego idiomu, czy 
też nie zdaje sobie sprawy, co 
dla Niemca oznacza to pojęcie. 
A może autor przemycił jednak 
myśl, że Polski Ład okaże się na 
końcu – jak niemal zawsze – pol
nische Wirtschaftem.

Podatkowe 
zagmatwanie

Wiele na to wskazuje, a  już 
przede wszystkim fakt, że led-
wie kilkanaście dni po tym, jak 
Polski Ład ogłoszono, rząd (za 

sprawą wicepremiera Jarosła-
wa Gowina) zapowiada w nim 
zmiany. Gowin nie zgodził się 
bowiem, by lepiej zarabiający 
tracili z powodu wyższej skład-
ki zdrowotnej, więc teraz rząd 
pracuje nad stworzeniem spe-
cjalnego algorytmu podatko-
wego, który tę stratę im wyna-
grodzi. I to już jest polnische 
Wirtschaft, bo polski system po-
datkowy i bez tego należy do naj-
bardziej skomplikowanych i za-
wiłych. Do tego zmienia się tak 

często, że praktycznie każdego 
dnia zanim księgowi zasiądą 
do swojej pracy, najpierw czy-
tają specjalistyczną prasę, by 
dowiedzieć się, czy właśnie coś 
się w nim nie zmieniło, a  jeśli 
tak, to co muszą od dziś księ-
gować i wyliczać inaczej? Pol-
ska jest jednym z bardzo nielicz-
nych krajów Europy, gdzie na-
wet maleńkie firmy korzystają 
z biur rachunkowych. Nie dla-
tego, by polski piekarz czy bu-
dowlaniec był gorzej wykształ-
cony od swojego odpowiednika 
w Austrii albo Anglii – po pro-
stu w gąszczu stale zmieniają-
cych się polskich przepisów po-
łapać się potrafi tylko specjali-
sta. A teraz ma jeszcze do tego 
dojść skomplikowany algorytm...

Wszelkiej maści liberałowie 
(przez lewicowców zwani libka-
mi, co jest chyba odpowiedzią 
na nazwę lewak) zawyli, że ja-
kiekolwiek większe obciążenia 
dla właścicieli małych firm, sa-
mozatrudnionych i dobrze za-
rabiających to niszczenie i tak 
słabej w Polsce klasy średniej, 
to zniechęcanie do cięższej pra-
cy, do podejmowania ryzyka, 
bo – jak wyjaśniają – po co się 
żyłować, jeśli w efekcie więcej 
zabierze nam państwo. Chodzi 
o składkę zdrowotną, której staw-
ka dla osób prowadzących fir-
mę i samozatrudnionych wzro-
śnie już przy dochodzie brutto 
ok. 4000 zł, a przy dochodzie 
10 000 zł wzrośnie ponaddwu-
krotnie. Ponadto dziś odlicza 
się ją od podstawy opodatko-
wania, a w Nowym Ładzie ma 
nie być odliczona, co w prakty-
ce spowoduje, że jeszcze trze-
ba będzie od tej składki zapła-
cić podatki. Płaczą libkowie, że 
przecież w Polsce – niezależnie 
od wysokości składki – wszyscy 
mają zagwarantowane takie sa-
me świadczenia, więc niby cze-
mu oni mają na tę opiekę zdro-
wotną dawać więcej niż inni. 
I nie zauważają nawet, że jed-
nocześnie zwiększono im kwotę 
wolną od podatku, co przynaj-
mniej częściowo tę stratę zre-
kompensuje.

Progresywne podatki (jak te ogłoszone w Nowym Ładzie) w stop-
niu chociaż minimalnym niwelują niczym nieuzasadnione, gigan-
tyczne rozwarstwienie dochodowe. Te progresywne podatki bar-
dziej obciążają ludzi, których zarobki są tak duże, że oni tego fi-
zycznie nie są w stanie odczuć, a zarabiają dziesiątki, a nawet setki 
tysięcy miesięcznie za pierdzenie w stołek. Najczęściej mają po-
sady wskutek koneksji partyjnych, rodzinnych lub towarzyskich, 
a nie jakichkolwiek umiejętności. I wcale nie dotyczy to wyłącznie 
spółek Skarbu Państwa, ale również dużych firm prywatnych. Ma-
my do czynienie z nowym podziałem na szlachtę i plebs, a prze-
pływ między obydwoma grupami jest nie większy niż setki lat te-
mu. Bill Gates nie byłby miliarderem, gdyby nie był potomkiem 
zamożnych rodów bankierów i prawników, zostałby jedynie przy-
zwoicie zarabiającym przedstawicielem klasy średniej, a miliar-
dy zarabiałby jego pracodawca, który już miliardy by miał. Nie-
mniej moim zdaniem nikt nie powinien zarabiać miliardów, bo na 
te miliardy pracuje cała masa ludzi, którzy powinni mieć więk-
szy udział w podziale tego tortu. Gdyby taki miliarder miał te mi-
liardy zarabiać sam, bez swoich pracowników, nic by nie zarobił.

Podatek progresywny sprawy nie załatwia, bo miliarder może 
leżeć na hamaku na Bora-Bora i popijać drinki, a w tym czasie 
setki milionów same spłyną mu na konto i nawet nie odczuje, czy 
mu z nich wezmą 20 proc., czy 50 proc. (dla niego to tylko cyferki). 
Jego pracownikom niższy podatek nie podniesie znacząco pensji, 
ale oni fizycznie bardzo odczują zmniejszenie podatku z 18 proc. 
na 9 proc. I to jest cały sens podatku progresywnego. Mniejsze ob-
ciążenia dla mniej zarabiających, którzy tę ulgę odczują, i większe 
dla więcej zarabiających, którzy nawet tego nie odczują.

Dariusz Jerczyński 
(autor „Historii Narodu Śląskiego”)

Uderzenie w samorządy
Nowy Ład zapowiedział także uderzenie w samorządy. Bo jednym 

z najistotniejszych źródeł ich dochodów jest udział w podatku od osób 
fizycznych. Tymczasem nowy system podatkowy, ze znacznie wyższą 
kwotą wolną od opodatkowania, spowoduje, że i do samorządów spły-
nie znacznie mniej pieniędzy. Władze Katowic szacują, że może to być 
około 60 milionów rocznie, w Tychach czy Chorzowie zapewne mię-
dzy 30 a 40 milionów.

Gdyby w państwie polskim, tak jak niemal w całej Europie, samorzą-
dy miały też udział w podatku VAT, problem by nie istniał. Jednak w Pol-
sce cały VAT rząd centralny zagarnia dla siebie. Teraz, w Nowym Ładzie, 
zapowiada, że samorządy będą mogły liczyć na wsparcie. Ale najwyraź-
niej nie systemowe, tylko po uważaniu. Co prawie na pewno oznacza, że 
tam, gdzie samorząd sprzyja rządzącym, pieniądze te trafiać będą, a te 
gminy, których władze nie są pro-PiS-owe będą mogły o tych kwotach 
tylko pomarzyć. Ponieważ zaś ogólna tendencja jest taka, że mieszkań-
cy miast dużych i średnich (więc na Górnym Śląsku kilkunastu) raczej 
na PiS nie głosują, więc teraz przy podziale pieniędzy będziemy pewnie 
pomijani.  MaPi  
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Wysokie podatki 
i daniny są normą
Nie zauważają też, że te pro-

gresywne (czyli rosnące) progi 
podatkowe są standardem w roz-
winiętych krajach – do których 
Polska podobno chce dołączyć. 
Że wśród sąsiadów Polski wciąż, 
nawet po wprowadzeniu Nowe-
go Ładu, niewiele jest państw, 
w których na podatki i inne da-
niny z jego dochodu odbiera się 
obywatelowi mniej niż w Polsce. 
Wysokie podatki dla bogatych 
i zamożnych to norma krajów 
wysoko rozwiniętych.

Problem chyba zresztą nie w wy-
sokości tych podatków, ale w na-
szej (mojej też) niewierze, że pań-
stwo polskie potrafi te ściągnięte 
od obywateli pieniądze rozsądnie, 
mądrze wydać. Rozumiem rozgo-
ryczenie ludzi, którym weźmie się 
więcej pieniędzy, a którzy widzą, 
jak państwo polskie trwoni je na 
szemrane interesy z przepłaco-
nymi respiratorami czy masecz-
kami niespełniającymi żadnych 
standardów. Jak państwo lekką 
ręką wydało 70 milionów złotych 
na wybory (mniejsza już, czy le-
galne), które się nie odbyły. Jak 
państwo darowuje 2 miliardy na 
machinę propagandową PiS-
-u, zwaną dla niepoznaki telewi-
zją publiczną. Ktoś, widząc takie 
trwonienie pieniędzy publicznych, 
ma prawo złościć się, że państwo 
chce mu więcej zabierać. Nawet 
jeśli byłby gotów dzielić się swoimi 

większymi dochodami z innymi, 
wiedząc, że pieniądze te będą 
wydawane sensownie i bez na-
bijania nimi kabz różnych szem-
ranych biznesmenów zaprzyjaź-
nionych z rządzącymi.

PiS zrealizował – a przynaj-
mniej obiecał zrealizować – jesz-
cze jeden podnoszony od lat 
postulat. Mianowicie zwolnie-
nie z podatku emerytury, przy-
najmniej do pewnej wysokości. 
Przy czym nieprawdziwy jest ar-
gument, że te pieniądze już raz 
były opodatkowane, gdy obecny 
emeryt pracował. Składki ZUS-
-owskie opodatkowane nie były, 
podatki liczono – i nadal się liczy 
– dopiero od dochodu, po odję-
ciu od niego wysokości tych skła-
dek. Ale uczciwe i godziwe jest, 
by obciążenie podatkowe z tych 
niższych emerytur zdjąć. Eme-
ryt, często mieszkający samot-
nie, po wszystkich opłatach, led-
wo wiąże koniec z końcem, a czę-
sto nie ma na wykupienie leków. 
Tylko i tu jest pewne oszustwo 
PiS-u, bo przecież kwotę wolną 
od opodatkowania obiecał pod-
nieść na tyle wysoko, że ci z ni-
skimi emeryturami i tak niemal 
żadnych podatków by nie płacili.

Tylko gdzie 
pieniądze na rozwój?

Niemniej te rozwiązania Pol-
skiego Ładu mogą się podobać 
(wszystkim, poza liberałami). 
Spowolnią one rozwarstwienie 
społeczne. Niemniej cała reszta 

budzi lęk, a powinna budzić tym 
większy w regionie, który czeka 
transformacja gospodarcza. Bo 
generalnie liderzy Zjednoczonej 
Prawicy mówili dużo o rozdawa-
niu pieniędzy, a prawie nic o roz-
woju innowacyjnej gospodarki. 
Setki milionów euro nie zosta-
ną przeznaczone na rozwój no-
woczesnych jej gałęzi. Od więk-
szej liczby lekcji z historii Polski, 
dotowania do zakupu mieszkań 
i tym podobnych działań nijak nie 
zbliżymy się do rozwiniętych go-
spodarek zachodniej Europy. Te 
kredyty (które kiedyś trzeba bę-
dzie spłacać!) po prostu przeje-
my. Edward Gierek też brał na 

Zachodzie duże kredyty, ale bu-
dował za nie nowoczesne kopal-
nie, huty, fabryki samochodów 
i wiele innych. To one jeszcze po-
nad dwadzieścia lat stanowiły ko-
ło zamachowe polskiej gospodar-
ki – i dzięki nim w decydującym 
stopniu te gierkowskie kredyty 
spłacono. A co wpływającego na 
wzrost polskiego PKB zostanie 
po Polskim Ładzie? Nic. A my, na 
Górnym Śląsku, zostaniemy z za-
mkniętymi kopalniami i zmarno-
wanym czasem, kiedy można było 
dokonać kompletnego zrestruktu-
ryzowania śląskiej gospodarki. Pa-
radoksalnie, dzięki koronawiruso-
wi i potężnym pieniądzom z Unii 

Europejskiej można by było nad-
robić zaniedbania dziesięcioleci 
w tej materii. Jednak o tym lide-
rzy Zjednoczonej Prawicy pod-
czas prezentacji Polskiego Ła-
du nie mówili.

Wychodzi więc na to, że gdy bliżej 
się Polskiemu Ładowi przyjrzeć, to 
nie jest to żaden New Deal, tylko 
polnische Wirtschaft, czyli skraj-
na niegospodarność i brak plano-
wania. Przez kilka lat większości 
społeczeństwa stopa życiowa się 
podniesie, potem jednak zostanie-
my z ręką w nachtopie i kredyta-
mi do spłacenia.

Dariusz Dyrda
(Ślůnski Cajtung, nr 5/2021)

Magazyn  Kontrowersyjny program

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

Edward Gierek też brał na Zachodzie duże kredyty, ale budował za nie nowoczesne kopalnie, huty, fabryki samochodów 
 Fot. Wikimedia Commons
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Ten prom nie powinien wyjść w morze

„Jan Heweliusz”
wzywa pomocy
„Chociaż fale morskie pochłonęły tamtego 
zimowego ranka najprawdopodobniej 55 osób, 
to katastrofa polskiego promu «Jan Heweliusz» 
zaliczona już została do większych tragedii 
kończącego się stulecia. Raz jeszcze groźny 
żywioł okazał się silniejszy od wszystkich 
technicznych zdobyczy cywilizacji. Ale czy 
winę za tę katastrofę można zrzucić tylko na 
żywioł?” – pytałem we wstępie do reportażu 
„«Jan Heweliusz» wzywa pomocy”, 
opublikowanym w „Głosie Wielkopolskim” 
14 stycznia 1994 roku, a więc dokładnie 
w pierwszą rocznicę tej morskiej tragedii.

Duma floty PRL
Zapamiętałem go ze Świnoujścia. 

W maju 1991 roku, gdy któregoś week-
endu przebywałem służbowo w tym 
nadbałtyckim mieście, stał zacumo-
wany przy nabrzeżu koło budynku 
Kapitanatu Portu. Przy przepływa-
jących w pobliżu holownikach oraz 
promach, które przez Świnę łączy-
ły obie części Świnoujścia, M/F „Jan 
Heweliusz” sprawiał wrażenie du-
żego statku. Ten prom samochodo-
wo-kolejowy został zbudowany w la-
tach 1976 – 1977 w norweskiej stoczni 
Trosvik Verksted w Breviku dla Pol-
skich Linii Oceanicznych i był przy-
stosowany również do przewozu pa-
sażerów. Wraz z bliźniaczą jednost-
ką „Mikołaj Kopernik” pływał na linii 
Świnoujście – Ystad w Szwecji (...).

Oba promy były dumą floty cy-
wilnej Polski Ludowej, symbolem 
otwarcia socjalistycznego państwa 
na świat. „Jan Heweliusz” był pro-
mem przystosowanym do przewo-
żenia maksymalnie 94 osób (w tym 
30 członków załogi) oraz wagonów 
kolejowych i samochodów ciężaro-
wych TIR po morzach zamkniętych 
(jak Bałtyk) i morzach otwartych na 
odległość do 200 mil morskich od naj-
bliższego portu.

To nie był bezpieczny 
prom

Od podniesienia biało-czerwonej 
bandery w lipcu 1977 roku „Jan Hewe-
liusz” nie uchodził za prom bezpiecz-
ny, co w czasach PRL cenzura ukry-
wała przed polską opinią publiczną. 
Prom ten, w porównaniu z „Mikoła-
jem Kopernikiem”, miał rozbudowa-
ną, a więc cięższą sterówkę, co mia-
ło swój negatywny wpływ na statecz-
ność jednostki. Ponadto z każdym 
kolejnym remontem „Heweliusza” 
wzrastała jego waga ze względu na 
łaty z blachy i dodatkowe umeblo-
wanie. Armator lekceważył zarów-
no kolejne ostrzeżenia i wypadki, 

jak i skłonność do niebezpiecznych 
przechyłów na jedną z burt. W latach 
80. XX wieku prom dwukrotnie prze-
wrócił się podczas manewrów w ba-
senie portowym w Ystad. Ponoć sie-
dem razy uderzał w portowe nabrze-
ża i falochrony, miał kolizje z barkami 
i kutrami rybackimi. „Łącznie w cią-
gu piętnastu lat żeglugi wydarzyło 
się na nim czternaście wypadków” 
– napisał Jarosław Reszka w wyda-
nej w 2001 roku książce „Cześć, gi-
niemy”! Jeszcze więcej, bo aż 28. wy-
padków doliczył się Konrad Szelest, 
autor publikacji „Grobowiec niele-
galnych imigrantów?”, zamieszczo-
nej w tygodniku „Przegląd” w stycz-
niu 2018 roku.

Rok 1993 nie rozpoczął się dla „Ja-
na Heweliusza” szczęśliwie. Podczas 
cumowania w Ystad prom uszkodził 
furtę rufową. Awaria była na tyle 
poważna, że powinna być zgłoszo-
na polskim władzom morskim. Ad-
ministrująca promami szczecińska 
spółka córka PLO Euroafrica Ship-
ping Lines awarii nie zgłosiła. Po-
wód był prosty – prom musi pływać, 
a wtedy Euroafrica i załoga „Hewe-
liusza” zarabiają. Pobyt w stoczni 
remontowej kosztuje sporo i w tym 
czasie jednostka nie przynosi zysku.

Po uderzeniu w nabrzeże w Ystad 
prom sprawdzili szwedzcy specjali-
ści i na usilne żądanie przedstawi-
ciela spółki Euroafrica zgodzili się, 
aby „Heweliusz” popłynął do Świ-
noujścia. Postawili jednak warunek 
– w Polsce prom ma zostać wyremon-
towany. Euroafrica zlekceważyła ten 
nakaz. Zdecydowano, że statek bę-
dzie remontowany na raty, własnymi 
środkami, podczas postojów w Świ-
noujściu. I rzeczywiście – w dniach 
11 – 13 stycznia pierwsze prace zo-
stały wykonane, ale naprawy furty 
rufowej nie ukończono.

W środę, 13 stycznia, wczesnym 
popołudniem rozpoczął się załadu-
nek „Jana Heweliusza”. Na promie 
znalazło się 10 wagonów kolejowych 

i 28 ciężarówek. Te ostatnie załado-
wane były między innymi papierem, 
meblami, plazmą krwi, pustymi butel-
kami szklanymi, magazynami porno-
graficznymi, stalą, aluminium, kon-
serwami i odzieżą. Natomiast wa-
gony kolejowe wiozły meble, sprzęt 
kempingowy oraz blachę stalową 
w kręgach. Przed sztormową pogodą 
w kajutach schroniło się 35 pasaże-
rów, głównie kierowców ciężarówek. 
Na pokładzie były także trzy kobie-
ty i dwoje dzieci. Do pracy pod do-
wództwem kapitana Andrzeja Uła-
siewicza przystąpiło 29 marynarzy.

Czy na „Janie Heweliuszu” w no-
cy z 13 na 14 stycznia 1993 roku by-
ło więcej osób? Nie można tego wy-
kluczyć.

Smagany wiatrem i deszczem 
prom cumował jeszcze w Świno-
ujściu, gdy drogą radiową dotarła 
doń prognoza pogody zapowiadają-
ca sztorm o sile 8 – 9 stopni w skali 
Beauforta. Wprawdzie nie przewidy-
wała ona huraganu, lecz „normalny” 
sztorm, ale faktem jest, że prognozę 
tę zlekceważono, co w sytuacji nie-
naprawionej furty rufowej zakrawa-
ło na zbrodnię. Zdawała sobie z te-
go sprawę przynajmniej część załogi 
promu. Na potrzeby filmu dokumen-
talnego „Heweliusz” z cyklu „Czar-
ny serial” zarejestrowano rozmowę 
z Teresą Pycińską, wdową po mary-
narzu z promu. Wieczorem w tamtą 
styczniową środę zatelefonował on 
do żony i powiedział, że trwa spa-
wanie furty. „Jest niebezpiecznie” 
– dodał, wiedząc, że nie uda się do-
kończyć naprawy uszkodzonej fur-
ty. A to oznacza jej nieszczelność.

Samobójczy rejs
Mówiąc „jest niebezpiecznie”, 

mąż pani Teresy musiał również wie-
dzieć, że prom ma przebicie poszy-
cia pod pokładem głównym, uszko-
dzoną przekładnię silnika głównego, 
przeładowany pokład główny i nie-
zamocowane samochody na pokła-
dzie kolejowym. Gdy do tego doda 
się jeszcze kilka innych usterek, to 
„Jan Heweliusz” był pływającym 
wrakiem, a  jego załoga szykowała 
się do samobójczego rejsu.

O godzinie 23.35 „Heweliusz” odcu-
mował od przystani promowej portu 
świnoujskiego. W niemieckich i duń-
skich portach już wtedy wiedziano, 
że sztorm rośnie w siłę niespotyka-
ną na Bałtyku.

– Była to wyjątkowa noc i wyjąt-
kowy sztorm – mówił w filmie do-
kumentalnym „Heweliusz” Edward 
Bieniek, kapitan bliźniaczego pro-
mu „Mikołaj Kopernik”. Dodał, że 
siła wiatru przekraczała 12 stopni 

w skali Beauforta, że wiał z rzadko 
w tej części świata notowaną pręd-
kością 160 kilometrów na godzinę 
i więcej, bo nawet skali zabrakło, 
by to dokładnie zmierzyć. To nie był 
sztorm – to był huragan!

Ale tego nie był świadomy kapitan 
„Jana Heweliusza” Andrzej Ułasie-
wicz, gdy jego prom mijał końcówkę 
falochronu, Przed nim było piekło. 
Zrazu prom brnął przez coraz więk-
sze fale z prędkością 13 węzłów, ja-
koś radząc sobie z huraganem Tak 
było do godziny 3.00, może 3.30, gdy 
„Heweliusz” znalazł się na wysoko-
ści niemieckiego portu Sass nitz na 
Rugii. Z każdą upływającą minutą 
było coraz gorzej. O czwartej potęż-
ny huragan uderzył w burtę statku. 
Prom zaczął się przechylać na le-
wą burtę i z tego przechyłu się już 
nie podniósł.

– Obudził mnie kolega zaniepo-
kojony nietypową wibracją kadłu-
ba. Postanowiliśmy pójść do ładow-
ni i sprawdzić, co się dzieje. Zoba-
czyliśmy, że grube stalowe łańcuchy 
mocujące TIR-y z powodu wibracji 
pękały jak nitki – powiedział wkrót-
ce po katastrofie „Heweliusza” ma-
rynarz Leszek Kochanowski, jeden 
z uratowanych rozbitków. Dodał, że 
w porcie świnoujskim pierwszy ofi-
cer wymagał, by ładunek był moco-
wany perfekcyjnie. Dlaczego zatem 
„pękały jak nitki” wiązania samocho-
dów, które bezładnie przewalały się 
przez ładownię?

„Wywróciły nam się lory. Mamy 
przechył na lewą burtę i nie jeste-
śmy w stanie go w tej chwili zlikwi-
dować (...). Teraz ogłaszamy MAY-
DAY” – te słowa kapitana Ułasiewicza 
wypowiadane po polsku i angielsku 
około godziny 4.30 zarejestrowały 
niektóre nabrzeżne stacje radiowe.

Duńska stacja Ronne Radio na 
wyspie Bornholm nagrywa kolejne 
słowa kapitana:

– MAYDAY, MAYDAY. All ships. 
This is polish ferry „Jan Heweliusz”, 
polish ferry „Jan Heweliusz”.

– Yes, „Jan Heweliusz”, what is 
your position? – duński radiooperator 
chciał znać aktualną pozycję promu.

– (...) nat far from Kollicker. I give 
you distance (...) shorthy – odpowia-
da kapitan.

Kollicker Ort to nazwa przyląd-
ka na wschodnim brzegu półwy-
spu Jasmund, na którym leży port 
Sassnitz. A półwysep Jasmund leży 
11 mil morskich na wschód od pół-
wyspu Arkona.

Ale zdenerwowany, przeczuwają-
cy rychłą śmierć kapitan Ułasiewicz 
popełnił fatalny w skutkach błąd. 
Pomyliły mu się kierunki. Zamiast 

podać, że „Heweliusz” znajduje się 
na wschód od przylądka Kollicker 
Ort, powiedział, że na zachód. Opóź-
niło to akcję ratowniczą i przyczyni-
ło się do śmierci wielu rozbitków.

W eter poszły jeszcze nie do koń-
ca zrozumiałe wezwania o pomoc 
kapitana Ułasiewicza. Ale to był 
już koniec. O godz. 5.12 „Jan Hewe-
liusz” przewrócił się stępką do gó-
ry. Poduszka powietrzna wewnątrz 
statku utrzymywała prom na po-
wierzchni wzburzonego morza jesz-
cze przez kilka godzin.

Skandaliczna 
bezczynność polskich 

ratowników
Mimo że dramat „Heweliusza” ro-

zegrał się w samym środku Euro-
py, blisko brzegu, polskie śmigłowce 
ratunkowe pojawiły się na miejscu 
katastrofy pięć godzin po nadaniu 
pierwszego sygnału SOS. To był sku-
tek nie tylko fatalnej pomyłki kapi-
tana Ułasiewicza, ale także, a mo-
że przede wszystkim, skandalicz-
nej bezczynności dyżurnego stacji 
Polskiego Ratownictwa Okrętowe-
go w Gdyni, który słyszał pierwsze 
radiowe wezwania o pomoc nada-
wane z tonącego promu. Dyżurny 
sprawdził, gdzie znajduje się „Hewe-
liusz”, i uznał, że prom przebywa 
w niemieckiej strefie operacyjnej, 
więc meldunek zlekceważył. Poważ-
nie potraktował go dopiero dyrek-
tor stacji, gdy wczesnym rankiem 
zjawił się w pracy. Ale polskie ma-
szyny nie od razu poleciały z po-
mocą. Piloci śmigłowców ratowni-
czych Marynarki Wojennej RP cze-
kali na zezwolenie władz RFN. Nie 
wiedzieli, że w sytuacji, w której 
znaleźli się rozbitkowie z „Hewe-
liusza”, na możliwości operowania 
w niemieckim obszarze powietrz-
nym – zgodnie z umowami między-
narodowymi – specjalna zgoda nie 
była potrzebna.

Nic zatem dziwnego, że polskie 
śmigłowce nie uratowały ani jedne-
go rozbitka. Gdy przyleciały na miej-
sce tragedii, ratownicy mogli już tyl-
ko wyciągać z morza trupy.

W miejscu, gdzie zatonął „Jan 
Heweliusz”, pierwszy pojawił się 
śmigłowiec duńskiego lotnictwa ra-
tunkowego. Po nim przyleciały ma-
szyny Luftwaffe.

Jeden z wojskowych lotników nie-
mieckich wspominał, że w świetle re-
flektora on i jego koledzy zobaczyli 
na wzburzonym morzu tratwy, roz-
bite łodzie ratunkowe i unoszących 
się na wodzie ludzi w kamizelkach. 
Temperatura Bałtyku wynosiła wów-
czas plus 2 stopnie Celsjusza. „Zrozu-
mieliśmy, że mamy tylko kilka minut 
na uratowanie tych ludzi, bo inaczej 
umrą z wychłodzenia” – powiedział 
kapitan Markus Merz z Luftwaffe. 
Dziewięciu żywych członków za-
łogi uratowały duńskie i niemiec-
kie śmigłowce oraz statek ratow-
niczy „Arkona”. Nie udało się ura-
tować ani jednego pasażera, wśród 
których byli również obcokrajowcy. 
Zginął też kapitan promu Andrzej 



15Samo Życie 8/21 (595)

Magazyn  MAYDAY, MAYDAY...

Ułasiewicz, który do ostatniej chwili 
wzywał przez radio pomocy.

Kilka ofiar śmiertelnych mają na 
sumieniu zagraniczne służby ra-
townicze. I  tak na przykład ratow-
nicy z niemieckiego statku „Arko-
na” nie zeszli po śmiertelnie zmę-
czonych rozbitków, tylko spuścili 
siatkę, po której mieli oni wspiąć się 
na pokład. Elektryk Andrzej Korze-
niowski nie utrzymał się zgrabiały-
mi dłońmi, spadł do wody i utonął. 
Spuszczona ze śmigłowca lina z pa-
sem zaczepiła o jedną z tratw i wy-
wróciła ją do góry dnem. W ostatniej 
chwili zdążyli z niej wyskoczyć dru-
gi oficer Marian Schwebs i kucharz 
Bogdan Zakrzewski, ale dla rozbit-
ków ubranych w skafandry ratow-
nicze uniemożliwiające zanurzenie 
przewrócona tratwa była śmiertel-
ną pułapką. Zginęli pod nią stewar-
desa Teresa Sienkiewicz, steward 
Janusz Szydłowski i oficer pożaro-
wy Janusz Subicki. W ekstremal-
nych warunkach pogodowych nie-
przewidzianych zdarzeń zapewne 
nie można było uniknąć, ale warto je 
przypomnieć, bo pokazują zaledwie 
szczyt dramatyzmu tamtego ranka.

Za udział w trudnej akcji ratow-
niczej prezydent RP Lech Wałęsa 
odznaczył grupę obywateli Niemiec 
medalami „Za Ofiarność i Odwagę”. 
Trzy lata później za udział w tej sa-
mej akcji prezydent Aleksander Kwa-
śniewski odznaczył jeszcze dwóch 
obywateli Danii (...).

Tajemnicza broń 
na pokładzie?

Gdy wkrótce po katastrofie nur-
kowie z Marynarki Wojennej dotarli 
do wraku „Jana Heweliusza”, który 
stępką do góry leżał na dnie Bałty-
ku na głębokości 23 – 28 metrów, zo-
baczyli zimne, stalowe cielsko jego 
kadłuba popękanego podczas ude-
rzenia o morskie dno. To uderzenie 
było tak silne, że spowodowało sze-
reg pęknięć, między innymi w czę-
ści rufowej nadbudówki jednost-
ki. W rezultacie – informowali nur-
kowie – można oglądać z zewnątrz 
wnętrza niektórych kabin pasażer-
skich. Były one tak zdemolowane, że 
o tym, iż przed katastrofą tam były, 
świadczyły tylko zwisające muszle 
klozetowe i umywalki.

Na górnym pokładzie woda nie 
zniszczyła drewnianych ścianek 
działowych kabin. W jednej z nich 
– jak w 1993 roku informowała prasa 

– nurkowie natknęli się na zwłoki 
przedstawicielki armatora, która wy-
brała się „Heweliuszem” w ten tra-
giczny rejs i jej nazwisko figurowało 
w spisie ofiar. Ale wydobycie zwłok nie 
było łatwe. Otwierane do wewnątrz 
kabiny drzwi zostały zatarasowane 
przez przesunięte meble. W momen-
cie śmierci kobieta była grubo ubra-
na i miała włożoną kamizelkę ratun-
kową (był to w istocie kombinezon 
chroniący całe ciało – poza twarzą 
– przed błyskawicznym wyziębie-
niem w wodzie), co znacznie utrud-
niło wydobycie zwłok. Przez bulaj 
udało się wcisnąć nurkowi do kabi-
ny, lecz już nie można było przezeń 
przecisnąć zwłok właśnie z powodu 
wspomnianej kamizelki. Ale w koń-
cu zrobiono to.

Nie udało się natomiast dostać 
do siłowni promu, gdzie – jak suge-
rowano – ktoś mógł przeżyć kata-
strofę, korzystając z poduszki po-
wietrznej. Chociaż teoretycznie było 
to możliwe, to jednak taki nieszczę-
śnik zmarłby z zimna najpóźniej po 
kilku godzinach. A nurkowie penetro-
wali wrak po kilkudziesięciu dniach 
od momentu wywrócenia się promu. 
Nie poszukiwano wówczas w ogóle 
zwłok pasażerów na gapę. Hipote-
zę, że w jednym z kontenerów mo-
gła ukrywać się grupa Rumunów, 
wysunięto później. Stąd też pewnie 
nigdy nie poznamy faktycznej licz-
by ofiar katastrofy polskiego promu.

Jest jeszcze inna poszlaka, którą 
w 1993 roku zlekceważono. „Hewe-
liusz” – za zgodą rządu Hanny Su-
chockiej – przewoził broń, która okręż-
ną drogą miała trafić do ogarniętej 

krwawą wojną domową Jugosławii. 
Zdaniem autorów tej hipotezy, na jej 
korzyść ma świadczyć błyskawiczny 
przyjazd do województwa szczeciń-
skiego ministra spraw wewnętrznych 
RP Andrzeja Milczanowskiego. Mie-
li mu towarzyszyć oficerowie służb 
specjalnych nie tylko Urzędu Ochro-
ny Państwa, który podlegał Milcza-
nowskiemu, ale także Wojskowych 
Służb Informacyjnych. A to już nie 
ten resort (...).

W świetle obecnej wiedzy jedno nie 
ulga wątpliwości. Ładunek płynący 
na „Heweliuszu” skrywał jakąś ta-
jemnicę. Był przecież od 4 do 10 ton 
cięższy od danych z oficjalnej doku-
mentacji. „Taka masa – napisał cy-
towany już tu Konrad Szelest – sta-
nowiła realne zagrożenie dla sta-
bilności promu. Trudno uwierzyć, 
że w wagonach były jedynie meble, 
żarówki i sprzęt kempingowy. Gdy-
by rzeczywiście chodziło o te towa-
ry, nie mówilibyśmy o przekrocze-
niu dopuszczalnej masy o kilka ton. 
Z pewnością taki sprzęt nie zainte-
resowałby również oficerów WSI”.

Co było przyczyną 
tragedii

Zanim katastrofa koło Rugii tra-
fiła do Izby Morskiej, w tej sprawie 
wypowiedziała się komisja rządo-
wa, której przewodniczył wicepre-
mier Paweł Łączkowski. W kwiet-
niu 1993 roku, a więc trzy miesiące 
po zatonięciu promu, komisja ogło-
siła, iż kapitan Andrzej Ułasiewicz 
nie był winien tragedii, ładunek za-
mocowany był prawidłowo, a sam 
„Heweliusz” spełniał wymogi bez-
pieczeństwa. Do wypadku przyczy-
niła się najprawdopodobniej nagła 
zmiana kierunku wiatru w stosun-
ku do kursu promu.

Innego zdania był magister inży-
nier Jan Zadrożny, którego przedsta-
wiono jako emerytowanego byłego 
głównego rzeczoznawcę do spraw 
hydromechaniki w Polskim Rejestrze 
Statków. Na łamach „Dziennika Bał-
tyckiego” (w numerze z 3 grudnia 
1993 roku) w obszernym artykule 
uznał on za bałamutne podawane 
wcześniej przyczyny wywrócenia 
się promu. Nie były nimi ani eks-
tremalne warunki pogodowe, ani 
też fala stojąca, tak zwana sejsza, 

wywołana nagłą zmianą kierunku 
wiatru. Zadrożny zasugerował, że 
tragedię mogło spowodować koły-
sanie statku. Ruchy kołysania po-
wodują bowiem zwiększenie na-
prężeń w wiązaniach ładunkowych 
i dlatego też – twierdził emeryto-
wany główny rzeczoznawca PRS 
– okres kołysań statków powinien 
być ściśle limitowany. Na „Hewe-
liuszu” ponoć nie był i dlatego też 
wystąpiła owa nietypowa wibracja, 
w rezultacie czego stalowe łańcu-
chy pękały jak nitki.

Zdaniem Zadrożnego, po godzi-
nie 4.00 owego feralnego czwartku, 
14 stycznia 1993 roku, gdy prom do-
płynął na wschód od przylądka Arko-
na, na dotychczasowy układ falowy 
nałożył się inny – potężniejszy układ 
fal dyfrakcyjnych. „W rezultacie – pi-
sał Zadrożny – wytworzyło się falo-
wanie nieregularne, które w akwe-
nie mniej osłoniętym brzegami Rugii 
tak zaskoczyło oficera nawigacyjne-
go i kapitana, że przy panujących 
ciemnościach (przy tym nie było 
jeszcze silnego wiatru), nie zdoła-
li w porę zmienić kursu promu na 
sztormowanie dziobem w kierunku 
wzmożonego układu falowego. Kon-
sekwencje kołysania i ruchów oscy-
lacyjnych kadłuba (...) doprowadzi-
ły do pękania łańcuchów”.

Wiele pytań 
bez odpowiedzi

Trzykrotnie katastrofą „Jana Hewe-
liusza” zajmowało się sądownictwo 
morskie. Orzeczenie Izby Morskiej 
w Szczecinie ze stycznia 1994 roku 
zostało uchylone przez  izbę odwo-
ławczą. W lutym 1996 roku sprawę 
rozpatrzyła Izba Morska w Gdyni, 
która uznała, że w swój ostatni rejs 
prom wypłynął ze Świnoujścia w sta-
nie niezdatnym do żeglugi, albowiem 
nie spełniał wymogów bezpieczeń-
stwa dotyczących szczelności fur-
ty rufowej. A przyczynił się do te-
go armator, czyli spółka Euroafrica.

Jej szefów jakby szlag trafił. Takie 
orzeczenie oznaczało śmierć spółki 
i po analizie pisemnego uzasadnie-
nia złożyli odwołanie. Trzy lata póź-
niej, w styczniu 1999 roku, Odwoław-
cza Izba Morska w swym orzecze-
niu uznała, że najprawdopodobniej 
przyczyną zatonięcia promu „Jan 

Heweliusz” były warunki atmosfe-
ryczne, czyli „przejście niesyme-
trycznie zabalastowanego promu 
przez linię wiatru”. Izba w orze-
czeniu wspomniała wprawdzie, że 
prom nie nadawał się do żeglugi ze 
względu na zły stan techniczny, ale 
odpowiedzialność za ten stan roz-
myto, główną winę przypisując ka-
pitanowi Andrzejowi Ułasiewiczowi. 
A przecież ani on, ani jego oficero-
wie nie mogli się bronić. Wszak za-
tonęli wraz z promem.

Ich rodziny skierowały sprawę 
do Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu, który w 2005 
roku orzekł, że Izby Morskie w Szcze-
cinie i Gdyni nie rozpatrzyły jej w spo-
sób bezstronny. Pominięto niektó-
re dowody i nie przesłuchano waż-
nych świadków, czym pogwałcono 
jedną z zasad Europejskiej Konwen-
cji Praw Człowieka. Trybunał przy-
znał też każdemu z  jedenaściorga 
członków rodzin ofiar katastrofy pro-
mu po 4600 euro odszkodowania za 
straty moralne.

Mimo orzeczeń polskich i mię-
dzynarodowych trybunałów nigdy 
nie udało się znaleźć odpowiedzi na 
wiele pytań związanych z katastro-
fą „Heweliusza”. Dlaczego z filmów 
nakręconych przez nurków pene-
trujących wrak promu wycięto nie-
które sceny i co one przedstawia-
ły? Dlaczego zaginęły istotne dla 
sprawy akta i zdjęcia? I czy prawdą 
jest, że piątka studentów Uniwersy-
tetu Warszawskiego miała wykupio-
ny bilet zbiorowy do Ystad na nazwi-
sko Wojciecha Makucha? Na ciała tej 
piątki lub choćby jednego z nich ni-
gdy się nie natknięto, więc nie moż-
na wykluczyć, że to tylko mit podob-
ny do losów szwedzkiego kierowcy 
Rolfa Gorgsa, który rzekomo ocalał 
z katastrofy. Jego nazwisko już wie-
czorem w tamten styczniowy czwar-
tek podała telewizyjna „Panorama” 
na liście osób uratowanych z kata-
strofy. Mimo rychłego sprostowania 
tej sprawy (to była lak zwana kacz-
ka dziennikarska), mit dziesiątego 
uratowanego żyje do dziś.

Leszek Adamczewski

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

Pomnik Ofiar Katastrofy Promu „Jan Heweliusz” na Cmentarzu Centralnym 
w Szczecinie Fot. Wikimedia Commons

M/F „Jan Heweliusz” w momencie katastrofy był w fatalnym stanie technicznym Fot. Wikimedia Commons
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We Lwowie urodzili się moi dziadkowie. Po woj-

nie przyjechali na Ziemie Odzyskane, ale do końca
życia nosili w sercu tamten świat katulających się
tramwajów, śpiewnie zaciągających handełesów
i burzliwej młodości, spędzonej w tym najpiękniej-
szym z miast.

Lwowska odyseja. 
Pora westchnień,
pora burz 
– Magdalena
Kawka

Znakomita powieść
o trudnych ludzkich rela-
cjach w jeszcze trudniej-
szych czasach.

Jest rok 1938, świat
jeszcze śpi spokojnie.

Lwów, tygiel narodowości, tętni gwarem i roz-
brzmiewa beztroską radością, nie przejmując się
tym, że na niebie gromadzą się czarne chmury. Za-
nim Ukraińców, Polaków i Żydów podzielą narodo-
wościowe animozje, wciąż są tylko sąsiadami, któ-
rzy życzliwie uśmiechają się do siebie na ulicy.

Lilka wraz z koleżankami przygotowuje się do
matury i nie ma pojęcia, że to będzie ostatnia
szczęśliwa wiosna. Tęskni za ukochanym, chodzi
do szkoły i jak niepodległości próbuje bronić swo-
jej dorosłości, nie wiedząc, że wkrótce przejdzie
przyspieszony kurs dorastania, że będzie zmuszo-
na pożegnać beztroskę i zmierzyć się z upiorami
wojny. Spośród znanych od urodzenia osób na-
uczyć się rozpoznawać wrogów. Wiedzieć, komu
zaufać i co zrobić, żeby nie stracić wiary, ponieważ
wojna okaże się sprawdzianem człowieczeństwa,
który nie będzie miał nic wspólnego z narodowo-
ścią, językiem ani z wyznawaną religią. 

Lwowska odyseja.
Powrót z piekła 
– Magdalena
Kawka

Kontynuacja powieści
"Pora westchnień, pora
burz" o końcu beztro-
skiego Lwowa.

Jest koniec 1940 ro-
ku. Gustaw Lindner od
sześciu miesięcy prze-

bywa w łagrze Smolnyj gdzieś w samym sercu Sy-
berii i może tylko śnić o powrocie do Lwowa, który
jednego okupanta zamienił na drugiego. Całymi no-
cami rozmyśla o Mariannie, Lilce, Jakubie i małym
Michasiu, a za dnia, razem z innymi, w nieludzkich
warunkach pracuje przy wyrębie lasu. Jego towa-
rzyszem niedoli jest stary Akim, dzięki któremu Gu-
staw poznaje przerażającą historię o Hartadze –
pół człowieku, pół niedźwiedziu kryjącym się
wśród leśnych syberyjskich ostępów otaczających
baraki. Kiedy nocami rozlegają się dalekie wycia
wilków, nikt nie powinien spać spokojnie.

W tym samym czasie we Lwowie Marianna
z Lilką próbują odnaleźć się w wojennej rzeczywi-
stości i kiedy już się wydaje, że czarne chmury
nad ich głowami trochę się rozwiały, na rodzinę
spada nieoczekiwany cios...

www.sklep.de 
Zajrzyj, 

pewnie znajdziesz coś dla siebie.

Zawalone budynki, popêkane mu-
ry, asfaltowa droga, która rozpa-
d³a siê i zapad³a, zmyte mosty. Sa-
mochody, które nurt wody naniós³
jeden na drugi, jak klocki dla dzie-
ci. Helikoptery, na które wci¹gani
s¹ mieszkañcy, bo nie mo¿na do
nich dotrzeæ ³odziami. Woda do-
chodz¹ca do wysokoœci 12 me-
trów. Zniszczone sieci elektyczne,
gazowe i telekomunikacyjne. Kra-
jobraz jak z filmu o tsunami, czy
trzêsieniu ziemi. Straty na skutek
2 dni nieprzerwanych ulew w

Nadrenii Pó³nocnej–Westfalii
i Nadrenii–Palatynacie (Rhein-
land-Pfalz) przekroczy³y wszelkie
oczekiwania. „Nasz kraj zwi¹zko-
wy czegoœ takiego jeszcze nie wi-
dzia³” – mówi³a w telewizji ZDF
Malu Dreyer, premierka Rhein-
land-Pfalz, która 15 lipca odwie-
dzi³a zniszczone tereny. Tego sa-
mego dnia, po dwóch dniach ulew,
Armin Laschet (CDU) mówi³
o „katastrofie powodziowej na hi-
storyczn¹ skalê”. „Niemiecki jê-
zyk nie ma odpowiednich s³ów na

okreœlenie zniszczeñ, które siê tu
dokona³y”, powiedzia³a Angela
Merkel 18 lipca, odwiedzaj¹c jed-
n¹ z najbardziej zniszczonych
gmin Schuld w Nadrenii-Palaty-
nacie. 

Nadal nie wiadomo, jaka jest
ostateczna liczba ofiar dwudnio-
wych ulew. Do 18 lipca oficjalnie
potwierdzono 157 ofiar œmiertel-
nych w Nadrenii-Palatynacie i Na-
drenii Pó³nocnej–Westfalii, prawie
700 osób zosta³o rannych. Woda
podnios³a siê tak szybko, ¿e nie-

mo¿liwe by³o ostrze¿enie wszyst-
kich mieszkañców. Wielu zatonêlo
we w³asnych domach. W domu
opieki dla niepe³nosprawnych
w Sinzig w Nadrenii-Palatynacie
w swoich pokojach na parterze
utopi³o siê 10 pensjonariuszy. Wo-
da nadesz³a tak szybko, ¿e pra-
cownicy na nocnej zmianie nie da-
li rady wszystkich wyporowadziæ
wy¿ej. 

Nadal wiele osób jest uznanych
za zaginione. Niemcy obieg³a szo-
kuj¹ca informacja o 1300 zaginio-

nych tylko w powiecie Bad Neu-
enahr-Ahrweiler w Nadrenii-Pala-
tynacie. Okaza³o siê, ¿e w³adze po-
wiatu na liœcie umieœci³y nazwiska
wszystkich mieszkañców, z który-
mi nie by³o kontaktu – co w przy-
padku niedzia³aj¹cych sieci ko-
mórkowych i braku pr¹du by³o
nieuniknione. Lokalna policja oce-
ni³a tê liczbê szybko jako niereal-
n¹. Wed³ug jej informacji zainio-
nych w tym czasie by³o ok. 100
osób. Wiele z nich mog³o znaleŸæ
schonienie u krewnych czy s¹sia-

dów albo nadal byæ uwiêzionych
w domu i nie da³o jeszcze rady
skontaktowaæ siê z rodzin¹. Ale li-
czyæ siê nale¿y z tym, ¿e ofiary
mog¹ zostaæ odnalezione w miarê
wypompowywania wody z piwnic,
odgruzowywania terenu i usuwa-
nia zalanych samochodów. 

W sobotê 17 lipca zniszczone te-
reny odwiedzi³ prezydent Frank-
Walter Steinmeier, w niedzielê
18 lipca – kanclerka Angela Mer-
kel. Wszyscy zapowiadaj¹ pomoc
federaln¹ i landów w odbudowie
zniszczonej infrastruktury. Op-
rócz uszkodzeñ infrastruktury
i domów wielu mieszkañców stra-
ci³o pracê i Ÿród³o dochodów. Mi-
nister finansów Olaf Scholz, który
równie¿ ju¿ w czwartek odwiedzi³
zniszczone tereny, zapowiedzia³
przekazanie landom pomocy
w wyskoœci powy¿ej 300 milionów
euro. Pierwsze wyp³aty powinny
trafiæ do odbiorców ju¿ w lipcu.
Dodatkowo, we wspó³pracy z fe-
deralnym ministerstwem finan-
sów, ma powstaæ specjalny powo-
dziowy pakiet pomocowy, obemu-

j¹cy – jak zapowiedzia³ Scholz –
„miliardy euro” na odbudowê
i rozbudowê przeciwpowodzio-
wych systemów. Równie¿ Armin
Laschet, premier Nadrenii Pó³-
nocnej–Westfalii og³osi³ wieloeta-
powy program pomocy dla ofiar
katastrofy. Dotychczasowe œrodki
przeznaczone na pomoc w sytu-
acjach kryzysowych podczas
ulewnych deszczy by³yby „dalece
niewystarczaj¹ce”. 

Na miejscu dzialaj¹ tysi¹ce
funkcjonariuszy THW (Techni-
sches Hilfswerk), stra¿y po¿arnej,
Bundeswehry i Bundespolizei.
Pomoc od spo³eczeñstwa p³ynie
szerokim strumieniem. W Bonn
w ci¹gu kilku godzin zg³osi³o siê
600 osób, gotowych w swoich do-
mach i mieszkaniach przyj¹æ po-
wodzian, którzy stracili dach na
g³ow¹ – inicjatywa przsy³a ze stro-
ny burmistrz Bonn. Rozg³oœnia
WDR, a tak¿e lokalne radio MK
zorganizowa³y platformy, na któ-
rej s³uchacze oferuj¹ pomoc przy
sprz¹taniu i remoncie albo dary
w postaci np. artyku³ów budowa-

lanych potrzebnych powodzia-
nom. 

Sieæ budowlana OBI udostêp-
nia bezp³atnie organizacjom po-
mocowym na terenach zniszczo-
nych ³opaty i podstawowe mate-
ria³y oraz poœredniczy w przeka-
zywaniu przekazywanych przez
klientów pomp czy sprzêtu osu-
szaj¹cego. OBI i Hornbach oferu-
j¹ powodzianom 20-procentowy
rabat na zakupy sprzêtu i matera-
³ów budowlanych. Lidl i Kaufland
dostarczaj¹ powodzianom i ratow-
nikom pakiety ¿ywnoœciowe. Na
zniszczone tereny nap³ywa tak
du¿a liczba darów i odzie¿y dla po-
szkodowanych, ¿e w niedzielê
w³adze zaapelowa³y o powstrzy-
manie siê od przekazywania da-
rów rzeczowych, których nie ma
ju¿ gdzie magazynowaæ, i ograni-
czenie siê do przekazów pieniê¿-
nych. 

S³u¿by ratownicze prosz¹ o po-
wstrzymanie siê od przyjazdów
chêtnych do pomocy na miejscu.
Na razie u¿ywany jest tu ciê¿ki
sprzêt i nadmiar ludzi na miejscu

przeszkadza. Po wycofaniu sprzê-
tu ka¿da pomoc siê przyda, mówi¹
pracownicy THW. Samo usuwanie
szkód mo¿e potrwaæ kilka miesiê-
cy. 

Ale oprócz chêci pomocy s¹
i szkouj¹ce wiadomoœci o grabie-
¿ach na zalanych terenach –
w najwiêkszym stopniu dotknê³o
to miejsocwoœci Stolberg niedale-
ko Aachen. 

Do zamkniêcia tego numeru
„Samego ¿ycia” stan zagro¿enia
w Nadrenii Pó³nocnej–Westfalii
nie zosta³ odwo³any. Zapora w Ste-
inbach w pobli¿u Euskirchen, mi-
mo odpompowywania wody, grozi
dalszym rozerwaniem. Zagro¿e-
nie powodziowe pojawi³o siê w Ba-
denii-Wirtembergii i Górnej Ba-
warii, gdzie mia³y miejsce burze
i ulewy. Na skutek deszczu w po³u-
dniowych Niemczech i Czechach
przerwane zosta³e po³¹czenie ko-
lejowe miêdzy Dreznem a Prag¹.
Specjaliœci ostrzegaj¹, ¿e kata-
strofalne ulewy bêd¹ siê powta-
rzaæ na skutek zmian klimatycz-
nych. (agh)

Katastrofa stulecia
3 dni intensywnych opadów na zachodzie Niemiec doprowadzi³y do niespotykanej powodzi 
– strat materialnych i ludzkich. Politycy zapowiadaj¹ pomoc finansow¹ dla dotkniêtych landów
i mieszkañców, lokalne w³adze chc¹ poprawy zabezpieczeñ przeciwpowodziowych na przysz³oœæ.

W Hagen (Westfalen) spadło rekordowe 240 litrów deszczu na metr kw. zdj. twitter.com/Hagen_Westfalen

W Leverkusen ulice zamieniły się w rzeki zdj. KM

Wielkie sprzątanie w Leverkusen zdj. BE-FrOkolice Berliner Platz w Leverkusen (kadr z filmu z drona) zdj. KM-Fr

Rheinbach (Sieg) zdj. Raimond Spekking
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Magazyn  Od zera do miliardera

Michał Sołowow, Zygmunt Solorz-Żak, Dominika i Sebastian Kulczykowie

Najbogatsi Polacy
Aktualna lista miliarderów na 

świecie wg magazynu „Forbes” 
(z 2020 roku) zawiera imponują-
cą liczbę 2095 nazwisk, w tym aż 
sześcioro Polaków! Najbogatszy 
z rodzimej szóstki jest Michał 
Sołowow, zajmujący 494. miejsce 
w zestawieniu najbogatszych lu-
dzi z majątkiem szacowanym na 
3,7 miliarda dolarów. Wyprzedza 
Zygmunta Solorza-Żaka o 381 
pozycji i o 1119 „oczek” Seba-
stiana Kulczyka, który piastu-
je ostatnie miejsce wśród Pola-
ków, ale nie najdalsze spośród 
wszystkich pozycji.

Miliarder rajdowiec
Urodzony w 1962 roku MICHAŁ 

SOŁOWOW pochodzi z Kielc w wo-
jewództwie świętokrzyskim, gdzie 
się wychował i ukończył studia na 
Politechnice Świętokrzyskiej. Je-
go pierwszym biznesem był skle-
pik szkolny, który prowadził jako 
licealista. Zamiłowanie do nauk 
ścisłych i udział w olimpiadach 
matematyczno-fizycznych utoro-
wały mu drogę na Politechnikę, 
której indeks otrzymał jako na-
grodę za wyróżniające osiągnię-
cia szkolne. Przyszły miliarder 
już od najmłodszych lat pasjono-
wał się motoryzacją. Jako dziecko 
zarabiał, myjąc szyby samochodo-
we na stacji benzynowej. Uczył się 
też naprawiać samochody, ale jego 
marzeniem było ścigać się w raj-
dach samochodowych. Pierwszym 
wyścigiem, w którym wystarto-
wał 17-letni Michał, była Konkur-
sowa Jazda Samochodem (KJS) 
dla amatorów nieposiadających 
licencji kierowcy rajdowego. Nie 
miał wtedy własnego samocho-
du, a na pożyczonym od matki fia-
cie 126p nie mógł rozwijać dalszej 
kariery, do której powrócił dopie-
ro w 2001 roku.

Na Politechnice Świętokrzyskiej 
studiował na wydziale mechanicz-
nym, co było wyborem zgodnym 
z jego zamiłowaniem do motoryza-
cji. W trakcie ostatniego roku stu-
diów wyjechał do Niemiec na 8 mie-
sięcy, gdzie pracował w warszta-
cie samochodowym po 10 godzin 
dziennie i 7 dni w tygodniu. W wy-
wiadzie dla „Gazety Wyborczej” So-
łowow wspominał, że w 4 godziny 
jego pracy na Zachodzie zarabiał 
tyle, ile jego matka za cały miesiąc 
w Polsce. Do kraju powrócił w 1988 
roku z zaoszczędzoną sumą 10 ty-
sięcy dolarów, co w tym czasie by-
ło zawrotną kwotą w przeliczeniu 
na złotówki.

Końcówka lat 80. XX wieku w Pol-
sce była okresem raczkującej wol-
ności gospodarczej, co umożliwiło 
Michałowi zainwestowanie zaro-
bionych pieniędzy w prywatny biz-
nes. Postawił na branżę budowlaną 
i założył firmę MITEX, pozyskując 
wkrótce po tym intratne zlecenie 
przy remoncie pałacyku i budo-
wie hotelu „Gromada” w Ostro-
wie Świętokrzyskim. Problemy 
z zaopatrzeniem w materiały bu-
dowlane stały się paradoksalnie 
trampoliną dla początkującego 
biznesmena. Zakup potrzebne-
go cementu uwarunkowany był 
obietnicą budowy osiedla miesz-
kaniowego, co w efekcie przynio-
sło firmie Mitex kolejne intratne 
zlecenia i ugruntowanie pozycji na 
rynku budownictwa mieszkaniowe-
go. Biznes przynosił pokaźne zy-
ski, które Sołowow zainwestował 
w spółkę POLISH LIFE IMPRO-
VEMENT, w której ramach stwo-
rzył sieci marketów budowlanych 
i sklepów spożywczych. Obie inwe-
stycje odsprzedał po kilku latach 
zagranicznym nabywcom. Będąc 
jeszcze akcjonariuszem PLI, wpro-
wadził spółkę na Giełdę Papierów 

Wartościowych, której był aktyw-
nym graczem od samego począt-
ku funkcjonowania GPW w Polsce. 
Kapitał, jakim dysponował, oraz 
niewątpliwy talent inwestycyjny 
umożliwiły biznesmenowi szyb-
kie pomnażanie majątku na ryn-
ku giełdowym. Wartość jego akcji 
w 2013 roku oszacowana zosta-
ła na niemal 7 miliardów złotych.

Sołowow niczym mityczny król 
Midas potrafił nawet upadające fir-
my zamieniać w dochodowy biznes. 

Kupował bankrutujące przedsię-
biorstwa i po wyciągnięciu z kry-
zysu na nowo wchodził z nimi na 
rynek w roli dobrze prosperują-
cych marek. W ten sposób wszedł 
w posiadanie CERSANITU – pro-
ducenta wyposażenia łazienek oraz 
BARLINKA – dzisiejszego poten-
tata na rynku podłóg drewnianych. 
Nie obyło się bez porażek, których 
doświadczył, próbując sił na ryn-
ku medialnym. Zakupiony na po-
czątku lat 90. XX wieku regional-
ny dziennik kielecki odsprzedał 
później z zyskiem norweskiemu 
koncernowi medialnemu. Idąc 
za ciosem, zainwestował w kolej-
ne tytuły – „PRZEKRÓJ” i „ŻY-
CIE WARSZAWY”, po czym stra-
cił na tym drugim ponad 100 mi-
lionów złotych po nieudanej próbie 
przekształcenia w ogólnopolski 
dziennik. W następstwie porażki 
na rynku mediów Sołowow sprze-
dał pozostałe tytuły, nie angażując 
się ponownie w branżę prasową. 

Będąc już biznesmenem o ugrun-
towanej pozycji, milioner powrócił 
do swojej młodzieńczej pasji – raj-
dów samochodowych, w 2001 ro-
ku wystartował w Pucharze PZM, 
a później w Rajdowych Samochodo-
wych Mistrzostwach Polski. W ko-
lejnych latach brał udział w rajdo-
wych mistrzostwach Polski i Eu-
ropy, początkowo bez większych 

sukcesów, a w późniejszym okre-
sie zdobywając kilkakrotnie tytuły 
wicemistrza oraz mistrza (mistrz 
Polski, mistrz Europy Strefy Cen-
tralnej). Ostatecznie karierę wy-
ścigową zakończył w 2015 roku, 
mając za sobą udział w dziewię-
ciu sezonach rajdowych.

Działalność charytatywna miliar-
dera skupia się na założonej wraz 
z córką Fundacji FABRYKI MA-
RZEŃ, która pomaga ubogim ro-
dzinom remontować domy i miesz-
kania oraz funduje stypendia dla 
uzdolnionych uczniów. Fundacja 
wspierana jest materialnie m.in. 
przez firmy należące do Michała 
Sołowowa. Zarówno Fabryki Ma-
rzeń, jak i sam biznesmen są ściśle 
związani z rodzinną Kielecczyzną, 
w której stolicy fundacja ma siedzi-
bę, a jej główny sponsor mieszka 
w rezydencji pod Kielcami.

Media, 
telekomunikacja, 

banki
Podobną drogę „od zera do mi-

liardera” przeszedł założyciel te-
lewizji Polsat, pochodzący z Ra-
domia ZYGMUNT SOLORZ-ŻAK 
– drugi z szóstki Polaków na li-
ście najbogatszych ludzi świata. 
Urodził się w 1956 roku jako Zyg-
munt Józef Krok, a obecne nazwi-
sko zawdzięcza małżeństwu z Ilo-
ną Solorz i powtórnemu związko-
wi z Małgorzatą Żak. Wychował 
się w ubogiej, robotniczej rodzi-
nie, a pierwsze pieniądze zaro-
bione w ramach praktyk szkoły 
zawodowej przeznaczył na wy-
jazd do NRD. Z ówczesnych Nie-
miec Wschodnich przywoził towa-
ry, które łatwo można było sprze-
dać na polskim rynku ze sporym 
zyskiem. Pieniądze zarobione na 
drobnym handlu inwestował w dal-
szą działalność oraz pierwszy sa-
mochód, który umożliwił przyszłe-
mu milionerowi podróże do innych 
krajów w poszukiwaniu większych 
pieniędzy. Dzięki wybiegowi udało 
się Zygmuntowi zdobyć paszport 
ważny na kraje zachodnie, bo rze-
komo zgubiony dokument wydany 
w Polsce umożliwiał podróżowa-
nie jedynie po państwach bloku ko-
munistycznego. W Niemczech Za-
chodnich wyrobił sobie nowe doku-
menty na zupełnie inne nazwisko 
– Piotr Podgórski, ukrywając się 
w ten sposób przed ewentualnymi 
represjami ze strony władz PRL-u. 
Poznał tam swoją pierwszą żonę 
– właścicielkę przedsiębiorstwa 
w Monachium, której nazwisko 
przyjął po ślubie. Na początku lat 
90. XX wieku zarobił spore pienią-
dze, sprowadzając do Polski uży-
wane, niemieckie samochody, na 
które w postkomunistycznym kra-
ju był spory popyt. Na stałe do oj-
czyzny wrócił w 1991 roku po roz-
wodzie z pierwszą żoną i zaryzyko-
wał prowadzenie biznesu w branży 
medialnej. W 1992 roku uruchomił 
pierwszą w Polsce prywatną telewi-
zję POLSAT, co było wydarzeniem 

Najbogatszy Polak Michał Sołowow rozpoczął karierę od założenia firmy 
budowlanej Mitex, która okazała się trampoliną dla początkującego biznesmena 
 Fot. Wikimedia Commons

Uruchomienie pierwszej w Polsce prywatnej telewizji Polsat przez Zygmunta Solorza-Żaka okazało się strzałem w dziesiątkę
       Fot. Polsat
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bezprecedensowym i okazało się 
później strzałem w dziesiątkę. 
W tym samym roku poślubił dru
gą żonę – Małgorzatę, której na
zwisko Żak dodał jako drugi człon 
swojego nazwiska odziedziczone
go z pierwszego małżeństwa. Pro
gram Polsatu był początkowo nada
wany z Holandii za pośrednictwem 
satelity, ale wkrótce przedsiębior
ca otrzymał ogólnokrajową kon
cesję, a telewizja zdobyła rekor
dową oglądalność dzięki ofercie 
programowej trafiającej w zróż
nicowane gusta Polaków. W 1999 
roku niesłabnący sukces prywat
nej telewizji zaowocował urucho
mieniem cyfrowej platformy POL
SATU i dotarciem za pomocą no
watorskiego rozwiązania. Sukces 
CYFROWEGO POLSATU tkwił nie 
tylko w bogatej ofercie programo
wej i przystępnych planach abo
namentowych, ale również w pol
skim rodowodzie, przez co łatwo 
wygrał na rynku z konkurującymi 
wówczas platformami – amerykań
skim UPC i francuskim CANAL+.

Jeszcze pod koniec lat 90. właś
ciciel Polsatu planował połączenie 
mediów z telekomunikacją, co wy
dawało się pomysłem na wskroś wi
zjonerskim. Realizując swoje pla
ny, Zygmunt SolorzŻak zainwesto
wał w spółkę ELEKTRIM, która 
była jednym z głównych udziałow
ców POLSKIEJ TELEFONII CY
FROWEJ (ówczesna sieć ERA). 
Nie udało się jednak biznesmeno
wi przejąć udziałów w PTC, co nie 
ostudziło jego zapału i zaczął in
westować w firmy telekomunika
cyjne mniejszego kalibru. Kamie
niem milowym w ambitnych pla
nach Solorza był zakup operatora 
sieci komórkowej POLKOMTEL 
w 2011 roku za kwotę ponad 18 mi
liardów złotych, z czego większa 
część pochodziła z kredytu – środ
ka, którego do tej pory miliarder 
unikał. Obecnie usługi telekomu
nikacyjne Polkomtela (sieć Plus) 
i TELEWIZJA CYFROWA POLSAT 
działają wspólnie na rynku, oferu
jąc połączone w pakietach usługi.

Dwa lata później należący do gru
py kapitałowej Zygmunta Solorza
Żaka INVEST BANK przekształ
cił się w kojarzony z marką tele
fonii komórkowej PLUS BANK. 
Ściśle powiązane ze sobą usłu
gi medialne, telekomunikacyjne 
i bankowe są spełnieniem wizji 
twórcy Polsatu, które kiedyś po
strzegano jako nierealne fanta
zje bogatego człowieka.

Pozornie niezwiązane ze sobą 
branżowo biznesy miliardera łączą 
się w sieć wzajemnych interesów 
i oferują pakiety usług, włącznie 
ze sprzedażą prądu dostarczane
go przez ZESPÓŁ ELEKTROWNI 
PĄTNÓWADAMÓWKONIN, któ
rej Zygmunt SolorzŻak jest głów
nym udziałowcem. Przedsięwzięcia 
biznesmena można określić jako 
pionierskie i przełomowe w ska
li kraju – jak było z połączeniem 
sektora usług medialnych, teleko
munikacyjnych i bankowych, ale 

też w przypadku pierwszej w Pol
sce sieci LTE oraz uruchomionej 
w 2020 roku sieci 5G.

Spółki należące do polskiego mi
liardera zatrudniają łącznie kilka
dziesiąt tysięcy pracowników. Zyg
munt SolorzŻak jest również wła
ścicielem portalu INTERIA.PL 
(zakupionego niedawno przez CY
FROWY POLSAT), firmy windy
kacyjnej VINDIX, ma także mniej
szościowe udziały w firmach Netia, 
ATM Grupa i Asseco. Według ma
gazynu „Forbes” jego majątek sza
cowany jest na 2,4 miliarda dolarów.

Kulczyk Holding
Najbogatszym Polakiem w hi

storii notowań „Forbesa” był nie
żyjący już JAN KULCZYK, któ
ry w 2013 roku znalazł się na 384. 
miejscu listy najbogatszych ludzi 
świata. Dwa lata później w rankin
gu amerykańskiego magazynu po
zycja Kulczyka przesunęła się na 
418. miejsce, z majątkiem 3,9 mld 
dolarów, czego nie udało się do tej 
pory przebić żadnemu Polakowi.

Pochodzący z Bydgoszczy biz
nesmen miał solidne przygoto
wanie do prowadzenia interesów 
– ukończył m.in. handel zagra
niczny na Akademii Ekonomicz
nej w Poznaniu – oraz tzw. łatwy 
start, gdyż kapitał na rozpoczęcie 
biznesu otrzymał od ojca, Henryka 
Kulczyka – prosperującego prze
mysłowca, który działał na Za
chodzie. Na początku lat 80. Jan 
Kulczyk założył firmę handlową 
z udziałem zagranicznego kapita
łu polonijnego oraz był członkiem 
zarządu, a później prezesem Izby 
PrzemysłowoHandlowej kontro
lującej firmy polonijne działające 
w kraju. Pod koniec dekady został 

oficjalnym dealerem Volkswage
na w Polsce, co w 1991 roku przy
niosło przedsiębiorcy spore zyski 
na transakcji, której przedmio
tem była dostawa 3 tysięcy pojaz
dów dla policji i UOP zamówionych 
przez MSW bez oficjalnego prze
targu. W tym samym roku powsta
ła spółka KULCZYK HOLDING, 
która w latach 1991 – 2005 miała 
znaczące udziały w takich gigan
tach na polskim rynku jak TELE
KOMUNIKACJA POLSKA, TO
WARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 
WARTA oraz PKN ORLEN. Spół
ka Kulczyka działała również w in
nych branżach, m.in. motoryza
cyjnej (wyłączność na import VW, 
AUDI, SKODY I PORSCHE), bu
downictwie drogowym (autostra
da A2), browarnictwie, przemyśle 
chemicznym i energetycznym oraz 
transporcie. Jako potentat na ro
dzimym rynku, Kulczyk postanowił 
rozwinąć działalność na rynkach 

międzynarodowych. W 2005 roku 
zamieszkał w Londynie, a swój 
krajowy majątek pozostawił żonie 
w wyniku rozwodu, co właściwie by
ło raczej przedmiotem medialnych 
spekulacji – aniżeli faktem. Praw
dą jest, że Grażyna Kulczyk – by
ła żona miliardera – weszła w po
siadanie poznańskiego centrum 
handlu i sztuki Stary Browar, któ
ry sprzedała w 2015 roku za ok. 290 
milionów euro. Utworzone w 2007 
roku przedsiębiorstwo KULCZYK 
INVESTMENTS prężnie działało 
na rynkach międzynarodowych, in
westując w branże dużego kalibru, 
np. wydobycie ropy naftowej i ga
zu. Pod szyldem spółki KULCZYK 
SILVERSTEIN PROPERTIES pol
ski biznesmen wszedł na rynek nie
ruchomości komercyjnych, inwestu
jąc m.in. w budowę nowoczesnych 
biurowców w Dubaju. Zakres dzia
łań podmiotów należących do Ja
na Kulczyka jest bardzo rozległy 

i  imponujący. Trudno byłoby wy
mienić wszystkie udziały miliar
dera bez ścisłego wykazu, a  jest 
ich naprawdę sporo, podobnie jak 
tytułów i stanowisk, które piasto
wał aż do śmierci w lipcu 2015 ro
ku. Najbogatszy w historii Polak 
zmarł w Wiedniu w następstwie 
powikłań po zabiegu kardiologicz
nym. Został pochowany w Pozna
niu w rodzinnym grobowcu obok 
ojca, Henryka Kulczyka.

Spadkobiercy fortuny – Dominika 
Kulczyk i Sebastian Kulczyk – kon
tynuują rodzinne tradycje, działa
jąc w obszarze biznesu i między
narodowych inwestycji. Nazwiska 
córki i syna nieżyjącego miliarde
ra również figurują na liście naj
bogatszych ludzi świata wg maga
zynu „Forbes”.

Marek Regner

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

Lista 10 najbogatszych Polaków wg zestawienia magazynu „Forbes" 
(stan na luty 2020 roku)
Poz. Imię i nazwisko Majątek Branża

1 Michał Sołowow 15,6 mld zł inwestycje/przemysł
2 Zygmunt Solorz 12 mld zł media/inwestycje
3 Jerzy Starak 9,6 mld zł farmacja/branża spożywcza
4 Tomasz Biernacki 8,1 mld zł branża handlowa
5 Dominika Kulczyk 6,9 mld zł inwestycje
6 Sebastian Kulczyk 6,6 mld zł inwestycje
7 Zbigniew Juroszek 3,7 mld zł deweloper/branża handlowa

8
Maciej i Małgorzata 
Adamkiewicz

3,5 mld zł farmacja

9 Marcin Iwiński 3,4 mld zł rynek gier komputerowych
10 Paweł Marchewka 3 mld zł rynek gier komputerowych

Grażyna Kulczyk sprzedała w 2015 roku centrum handlu i sztuki „Stary Browar” za 290 milionów euro  Fot. Wikimedia Commons



20 Samo Życie 8/21 (595)

Magazyn  Warto odwiedzić

Fajki, dzowny, gwizdki, guziki... 

Najdziwniejsze muzea w Polsce
Nie wszystkie ważne muzea znajdują się 
w dużych miastach i są powszechnie znane 
każdemu z nas. Czasami coś niezwykłego można 
znaleźć nawet w małej miejscowości, mało 
znanym regionie lub w zbiorach pasjonatów.

Muzeum Strachów 
Polnych

W 1995 r. w Sołonce założono 
poświęcone polnym strachom 
muzeum, które jest częścią Mu
zeum Regionalnego gminy Lube
nia. Jego twórcy chcieli ocalić od 
zapomnienia malowniczego, ale 
coraz rzadszego w naszym kra
jobrazie tradycyjnego bywalca 
pól. To barwna galeria, która pre
zentuje ponad 70 strachów pol
nych zaludniających niegdyś po
la Podkarpacia i Beskidów, a na
wet mieszkających na Ukrainie 
i Słowacji. Niektóre są bardzo 
wiekowe i w muzeum pewnie 
skończy się ich żywot. Oprócz 
strachów na wróble w muzeum 
zgromadzono strachy na dziki, 
lisy i sarny.

Muzeum Guzików
Nietypową, kiedyś najmniej

szą w Polsce placówkę muzeal
ną, w 1997 r. otworzył Jacek Rut
kowski, mieszkaniec Łowicza. Po 
śmierci dziadka otrzymał w pre
zencie XIXwieczną skórzaną wa
lizkę z jego ukochanymi zbiora
mi, czyli gromadzonymi od wielu 
lat guzikami. Muzeum powstało 
z chęci zachowania przedmiotu 
najbardziej prozaicznego, a prze
cież niezbędnego dla każdego 
człowieka. Obecnie kolekcja li
czy już około 3 tys. sztuk. Eks
ponaty pochodzą z całego świa
ta, przypominają o  ich właści
cielach, a z każdym guzikiem 
związana jest czyjaś historia. 

Dział guzików personalnych re
prezentują guziki należące do po
staci historycznych oraz współ
czesnych ludzi kultury, polity
ki i nauki. Wszystkie eksponaty 
są darowiznami. Są wśród nich 
guziki od sutanny papieża Jana 
Pawła II oraz prymasów Stefana 
Wyszyńskiego i Józefa Glempa, 
Wisławy Szymborskiej, Jana Kar
skiego, Stanisława Lema, Sławo
mira Mrożka, Konstantego Ilde
fonsa Gałczyńskiego, Daniela Ol
brychskiego. Są też guziki pięciu 
polskich prezydentów: Ryszarda 
Kaczorowskiego. Wojciecha Ja
ruzelskiego, Lecha Wałęsy, Alek
sandra Kwaśniewskiego, Lecha 
Kaczyńskiego, a także Anny i Ja
rosława Iwaszkiewiczów, Marka 
Edelmana, Adama Michnika, mjr. 
Zygmunta Huleya, Andrzeja Mu
larczyka, gen. Romana Polki, Je
rzego Hoffmana, Andrzeja i Ja
nusza Zaorskich, Borysa Szyca, 
Henryka Sawki, Rafała i Toma
sza Olbińskich, Macieja Zienia, 
Janka Meli. Co prawda statuto
wą siedzibą Muzeum Guzików 
jest XIXwieczna waliza, ale zbiór 
stale się powiększa i po prostu 
już się w niej nie mieści. Właści
ciel muzeum twierdzi, że patro
nem od guzików jest św. Mikołaj 
z Miry, którego dzieci wygląda
ją 6 grudnia. W kalendarzu jest 
także Dzień Guzika obchodzony 
12 grudnia. Podobno datę wybra
no, kierując się dawnym zwycza
jem sprzedaży guzików na tuzi
ny (12 szt.), a większej ilości – na 
grosy (12 tuzinów).

Muzeum Liczników
W budynku Zakładu Ener

getycznego na warszawskim 
Targówku działa niepozorne 
Muzeum Liczników. Można tu 
obejrzeć 140 liczników energii 
elektrycznej, 27 zegarów ste
rujących i innych urządzeń po
miarowych. Najstarszy eksponat 
pochodzi z 1914 r.; prezentowa
ny jest także najnowszy licznik 
elektroniczny.

Muzeum 
Nietypowych 

Rowerów
W miejscowości Gołąb nieda

leko Warszawy można nie tylko 
zobaczyć, ale także spróbować 
przejechać się nietypowym ro
werem, np. cyrkowym lub po
ziomym. Największą atrakcją są 
galopujące rowery. Dla ostroż
niejszych przygotowano riksze. 

Oprócz eksponatów są w mu
zeum interesujące ekspozycje 
– można się zapoznać z histo
rią jednośladów, a także śledzić 
rzeźbienie w drewnie. Bardziej 
dociekliwi poznają historię gi
nących zawodów, np. kowalstwa 
i tkactwa. Każdy może spróbo
wać swych sił, a na bardziej za
interesowanych czekają dodat
kowe zajęcia weekendowe i wa
kacyjne.

Muzeum Małego 
Miasta

Unikatowe muzeum działa 
w Bieżuniu, niewielkiej miejsco
wości między Mławą a Sierpcem. 
Można tu zobaczyć niecodzien
ną ekspozycję, która przybliża 
nostalgiczną atmosferę i kultu
rę materialną małego miastecz
ka przełomu XIX i XX w. Naj
ciekawszą częścią ekspozycji 
jest zachowany gabinet lekar
ski miejscowego doktora, który 
praktykował w Bieżuniu w la
tach 1903 – 1954.

Muzeum Ognia
W 2014 r. w Żorach otwarto Mu

zeum Ognia. Budynek muzeum ma 
kształt płomienia, a ciekawy pro
jekt jest dziełem Barbary i Oska
ra Grąbczewskich. Multimedial
ne ekspozycje podzielono na kilka 
tematów: „Okiełznanie żywiołu”, 
„Przez antyk i wieki średnie”, 
„Pali się”, „Obszar duchowości 
i Mędrca szkiełko i oko”. Dzięki 
nim można poznać dzieje ludz
kości i ognia, jego naturę, nisz
czycielską siłę i sposoby jej po
konania, a także dowiedzieć się, 
jaki wpływ miał ogień na kultu
rę i duchowość ludzi. Przygoto
wano kilka atrakcji: rekonstruk
cję prehistorycznej jaskini, ścia
nę ognia, ognistą szafę grającą, 

jednak najpopularniejsze są za
dania wykonywane przez zwie
dzających, np. rozpalenie znicza 
olimpijskiego i ugaszenie pożaru. 
Maskotką muzeum jest Żorek.

Muzeum Przestróg, 
Uwag i Apeli

Wielką atrakcją Kopalni Złota 
w Złotym Stoku jest spory zbiór 
tablic informacyjnych, ostrze
gawczych i propagandowych. 
Na ścianach sztolni „Gertruda”, 
gdzie kiedyś mieścił się magazyn 
materiałów wybuchowych, wisi 
ponad dwieście tabliczek z róż
nymi hasłami; niektóre z nich 
w dzisiejszym świecie są po pro
stu śmieszne, a kiedyś były na 
porządku dziennym. Muzeum 
można zwiedzać za darmo, pod 
warunkiem przyniesienia kolej
nej tabliczki.

Muzeum Małego 
Fiata

Prywatne muzeum Antoni 
Przychodzień uruchomił w 2013 r. 
w  BielskuBiałej. Właściciel 
przez wiele lat zbierał unikato
we egzemplarze malucha, re
montował i odnawiał. Ekspo
zycja jest wyjątkowa, ponieważ 
są tu nie tylko samochody pro
dukowane seryjnie, ale i proto
typy, które czasami powstały 
w kilku egzemplarzach. Można 
tu zobaczyć następujące mode
le samochodów oraz przyczep 
specjalnie do nich przeznaczo
nych: pickup, Malubats kabrio
let wykonany z laminatów na za
mówienie Holandii dla ratownic
twa plażowego, MO, WSW, BIS, 
JI126, GK 110, Elegant, N 250C, 
LPT (prototyp dla wojska, któ
ry wystąpił w filmach o Panu Sa
mochodziku). Wszystkie samo
chody są oryginalne, sprawne Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju Fot_archiwum prywatne

Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli w Złotym Stoku  Fot. archiwum prywatne
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i zarejestrowane. Trwają prace 
nad odnowieniem kolejnych sa-
mochodów: BIS, Combi, Long, 
Jamnik, Diesel i strażacki.

Muzeum Pisanki
W XIX-wiecznym dworku na-

leżącym do Muzeum Rolnictwa 
w Ciechanowcu działa pierwsza 
w Polsce i druga w Europie (po 
Kołomyi na Ukrainie) placówka, 
w której prezentowane są pisanki. 
Jaja pełne i wydmuszki, od kury, 
strusia i kolibra, z kamieni i mi-
nerałów, a nawet z soli. Są drapa-
ne, malowane, batikowe, okleja-
ne sitowiem, wykonane techniką 
kolażu, oklejane papierem kolo-
rowym, koralikami i cekinami... 
Ponad tysiąc pisanek ze wszyst-
kich kontynentów tworzy intere-
sującą i barwną kolekcję.

Muzeum Dzwonów 
i Fajek

Unikatowa placówka ma swą 
siedzibę w Wieży Zegarowej na 
przemyskiej starówce. Zgroma-
dzono tu ciekawą kolekcję sta-
rych fajek, wśród których na 
uwagę zasługują gliniane oraz 
z pianki morskiej. Najcenniej-
sza jest jedyna w Polsce drew-
niana fajka w kształcie głowy ko-
nia. Piękna jest też fajka czeska 
zdobiona humorystyczną scenką 
myśliwską. Na pierwszym pię-
trze można poznać niezmienny 
od czasów średniowiecza pro-
ces wykonania dzwonu. Na po-
zostałych kondygnacjach za-
wieszono różne dzwony, wśród 
których na szczególną uwagę za-
sługują dwa przemyskie dzwo-
ny z 1740 i 1864 r.

Muzeum Witrażu
Jedyne w Polsce muzeum te-

go typu znajduje się w Krakowie. 
Mieści się w kamienicy, gdzie od 
1902 r. działał Krakowski Zakład 
Witraży S.G. Żeleńskiego, brata 
pisarza Tadeusza Boya-Żeleń-
skiego. Wnętrza oraz wyposa-
żenie pracowni są oryginalne. 
W muzeum można zapoznać się 
z procesem powstawania witraży. 

W pracowni Żeleńskiego powsta-
ło ponad tysiąc szklanych obra-
zów, po których w większości 
zachowały się szkice, projekty 
i kartony wykonawcze.

Muzeum Żaby 
w Kudowie

W tej pięknej miejscowości 
uzdrowiskowej powstało pierw-
sze w Polsce muzeum poświę-
cone żabom w każdej postaci. 
Wszystkie eksponaty są zwią-
zane z tym płazem, a zgroma-
dzono ich kilka tysięcy. Pocho-
dzą z 20 krajów na sześciu kon-
tynentach.

(Mini)Muzeum Żaby 
w Żabiej Woli

Jakie może być muzeum w miej-
scowości o nazwie Żabia Wola? Po-
mysłodawcą placówki jest Andrzej 
Jendrych, a mieści się ona w XIX-
-wiecznym dworku będącym sie-
dzibą miejscowego Domu Kultu-
ry. Od 2007 r. można tu zobaczyć 
różne eksponaty związane z tymi 
plażami, w tym cenne pierwsze 
wydanie podręcznika o żabach 
z 1926 r. Większość eksponatów 
to darowizny na rzecz placówki.

Muzeum Piernika
W zabytkowej kamienicy na 

toruńskiej starówce działa uni-
katowe Żywe Muzeum Pierni-
ka, czyli ciągle działająca XVI-
-wieczna piernikarnia. W pachną-
cym piernikami wnętrzu można 
wziąć udział w pokazie tradycyj-
nego wypieku tego specjału. Ta-
jemnice pierników objaśnia go-
ściom średniowieczny mistrz 
piekarski Bartłomiej, a towarzy-

szą mu czeladnicy oraz wiedź-
ma korzenna.

Muzeum Dobranocek
Chyba każdy miał swoją ulu-

bioną bajkę na dobranoc, dlate-
go z pewnością to muzeum od-
wiedzą zarówno duzi, jak i ma-
li. W 2009 r. pasjonat dobranocek 
przekazał swoje zbiory miastu 
i od tej pory Rzeszów chwali się 
swym dobranockowym muzeum. 

Znajduje się tu ponad dwa ty-
siące eksponatów. Wśród nich 
są oryginalne lalki, które gra-
ją w bajkach, oraz przedmioty 
związane z ich powstawaniem. 
Jest Miś Uszatek, dwa króliczki 
i pies Kruczek, lalki z filmu o Mi-
siu Coralgolu. Zaprezentowano 
również folie z kadrami filmowy-
mi, przytulanki, puzzle, klocki, fi-
gurki, bombki na choinkę i inne 
przedmioty poświęcone dobra-
nockowym bohaterom.

Muzeum Wody
Na miejscu dawnych kosza-

lińskich filtrów w 2005 r. urucho-
miono interesujące muzeum po-
święcone wodzie. Można tu zoba-

czyć stare plany i mapy lokalnej 
sieci wodociągowo-kanalizacyj-
nej, kawałek zabytkowej rury wo-
dociągowej z 1726 r., a także hy-
dranty i inne urządzenia z prze-
łomu XIX i XX w.

Muzeum Zapałek
Jedną z atrakcji na Szlaku Za-

bytków Techniki Województwa 
Śląskiego jest jedyne w Euro-
pie Muzeum Produkcji Zapałek 

w Częstochowie. Zakład produku-
jący zapałki powstał tu w 1882 r. 
i był pierwszym tego typu w Pol-
sce. Wytwórnię zmodernizowa-
no w 1930 r., a zainstalowane 
wtedy maszyny ciągle robią za-
pałki. Częścią muzeum jest sa-
ma fabryka. Można tu zobaczyć 
cały cykl produkcyjny: korowa-
nie drewna, wytwarzanie zapał-
czanych patyczków, powlekanie 
siarką, pakowanie do pudełek. 
W głównej sali zgromadzono 
archiwalne dokumenty związa-
ne z profilem zakładu. Działa tu 
także wystawa „Rzeźby z jednej 
zapałki” Anatola Karonia. Inte-
resująca jest też ekspozycja filu-
menistyczna, prezentująca ety-
kiety pudełek do zapałek.

Muzeum Gwizdka
Czy w miejscowości Gwizdały 

może być coś innego niż Muzeum 
Gwizdka? Kilka tysięcy gwiżdżą-
cych eksponatów podzielono te-
matycznie. Jest tu dział gwizd-
ków do czajników, odpustowych 
glinianych gwizdków, gwiżdżą-
cych zabawek, przyrządów uży-
wanych w zawodach sportowych 
i gwizdków służbowych (policyj-
nych, wojskowych, kolejowych) 
oraz obronnych i ratunkowych. 
Można także obejrzeć flety, oka-
ryny, piszczałki i inne gwiżdżą-
ce instrumenty.

Muzeum Rekordów 
i Osobliwości

Na terenie Rodzinnego Parku 
Rozrywki Rabkoland działa Mu-
zeum Rekordów i Osobliwości. To 
prawdziwa gratka dla tych, któ-
rzy są zainteresowani rozmaity-
mi rekordami: największym bu-
tem, największym długopisem 
i innymi „naj”. Muzeum powsta-
ło z inicjatywy Towarzystwa Kon-
troli Rekordów Niecodziennych, 
które zbierało informacje o naj-
dziwniejszych rekordach i oso-
bliwościach, a także gromadziło 
odpowiednie eksponaty. Można 

tu zobaczyć największą bomb-
kę na choinkę, buty używane 
bez przerwy przez 40 lat i wie-
le innych niezwykłych, zazwy-
czaj mało przydatnych rzeczy. 
Wszystkie dziwy i rekordy publi-
kowane są w Kronice Rabkolan-
du. W Rabce działa również Mu-
zeum Orderu Uśmiechu.

Muzeum Kamieni 
w Kamieniu

W Baszcie Piastowskiej nale-
żącej do ciągu dawnych murów 
obronnych Kamienia Pomorskie-
go ma siedzibę Muzeum Kamie-
ni (nie tylko pomorskich...). Zgro-
madzono tu eksponaty z całego 
świata – kamienie szlachetne 
i półszlachetne, meteoryty i ska-
mieliny. Z tarasu widokowego 
roztacza się piękna panorama 
Zalewu Kamieńskiego.

Muzeum 
Papiernictwa 

w Dusznikach-Zdroju
Miasto jest znanym uzdrowi-

skiem już od XVII w. W 1826 r. 
przebywał tu na kuracji i koncer-
tował Fryderyk Chopin, o czym 
przypomina coroczny Międzyna-
rodowy Festiwal Chopinowski, or-
ganizowany od 1946 r. W miejsco-
wości zachował się XVII-wieczny 
młyn papierniczy, składający się 
z dwóch budynków. Starszy po-
wstał w 1605 r. i jest częściowo 
murowany, a częściowo ma kon-
strukcję ryglową. Nakryto go wy-
sokim, krytym gontem stromym 
dachem z otworami wentylacyj-
nymi. Później zbudowano drew-
nianą suszarnię służącą również 
za magazyn, nakrytą podobnym 
dachem. W papierni ciągle pro-
dukuje się ręcznie papier czer-
pany, a w całym procesie można 
uczestniczyć osobiście.

Jolanta Bąk

„1000 ciekawostek o Polsce”, 
Warszawa 2019, s. 445.

Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu  Fot. Wikimedia Commons

Muzeum Kamieni w Kamieniu Pomorskim  Fot. Wikimedia Commons
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Cytaty, które warto zapamiętać.

„Puścił Bąka lewą stroną”
• „Na razie jest goła skocz-

nia, ładna” – Włodzimierz Sza-
ranowicz.

• „Zabrakło kogoś, kto skiero-
wałby ją ręką, głową, tułowiem, 
czymkolwiek do bramki” – Zbi-
gniew Boniek.

• „Nie znam języka brazylij-
skiego” – Piotr Dębowski.

• „Gra Portugalii nudna jak 
autostrada z Lizbony do Porto” 
– Andrzej Janisz.

• „Czarnoskóry Tetteh był naj-
jaśniejszą postacią tego meczu” 
– Tomasz Sędzikowski.

• „Gdyby ta piłka wpadła 
do bramki, z pewnością byłby 
gol” – Mirosław Trzeciak.

• „Jadą. Cały peleton, kierow-
nica koło kierownicy, pedał koło 
pedała” – Bohdan Tomaszewski.

• „Jak państwo widzicie, nic 
nie widać w tej mgle” – Edward 
Durda.

• „Jądrowy atak Bartmana” 
– Piotr Dębowski.

• „Jest! Niemka traci gło-
wę!” – Jarosław Idzi o pojedyn-
ku szpadzistek.

• „Jeszcze trzy ruchy i Wło-
szka będzie szczęśliwa” – Artur 
Szulc o kajakarce Josefie Idem.

• „Mihajlović nie wejdzie już 
chyba na boisko, to wielka stra-
ta dla drużyny Jugosławii, do-
tychczas jedna bramka w tur-
nieju, co prawda samobójcza, 
ale to było przypadkiem” – Ja-
cek Banasikowski.

• „Mówię Samprasowi, żeby 
mocniej liftował piłkę. Ale on 
mnie nie słucha. Ale jak ma mnie 
słuchać, skoro mnie nie słyszy” 
– Adam Chojnowski.

• „Bardzo chcielibyśmy grać 
u siebie, bo gra u siebie ma ten 
atut, że się gra u siebie” – Da-
riusz Rzeźniczek.

• „Janas chyba zmienił zda-
nie, choć Brożek był już roze-
brany” – Dariusz Szpakowski.

• „Jeden z zawodników Tryni-
dadu i Tobago ma kłopoty z pa-
chwiną. Albo z przeponą. Nie 
mogę dostrzec, za co on się tam 
trzyma” – Przemysław Pełka.

• „Przeleciałem całą ławkę re-
zerwowych Borussii Dortmund” 
– Tomasz Hajto.

• „Ta bramka nie mogła być 
uznana, gdyż – jak widać w po-
wtórce – bramki nie było” – Da-
riusz Szpakowski.

• Wypuśćcie mi żonę na świę-
ta, bo kto mi ulepi pierogi! „Su-
per Express”.

• „To piękny prognostyk przed 
kolejną klęską Polaków” – Zbi-
gniew Tylka.

• „Ciekawe, co w Montpellier, 
bo zdaje się, że tam dzisiaj jakieś 
zamachy bombowe zapowiadali. 
Tak się składa, że gdy odbywają 

się mistrzostwa świata, to za-
wsze temu towarzyszą jakieś 
dodatkowe atrakcje” – Włodzi-
mierz Szaranowicz.

• „On teraz wziął stopy Krzy-
nówka między swoje uda...” – An-
drzej Janisz.

• „Gol wyrównujący Golmo-
hammadiego. Gol... czyli gdzieś 
tam Allah przewidział, że on bę-
dzie grał” – Włodzimierz Szara-
nowicz.

• „Bayer ma świetną pene-
trację poprzeczną” – Andrzej 
Strejlau.

• „Veron złapał się teraz za 
włosy! Chociaż właściwie to nie 
miał się za co złapać. Bo jest ły-
sy” – Jacek Banasikowski.

• „Włodek Smolarek krąży jak 
elektron koło jądra Zbyszka Boń-
ka” – Dariusz Szpakowski.

• „Witam państwa ze stadio-
nu w Antenach” – Jacek Gmoch.

• „Na boisko weszli już Bel-
dzy i Holendrowie” – Andrzej 
Zydorowicz.

• „Puścił Bąka lewą stroną” 
– Dariusz Szpakowski.

• „Wybił piłkę na tak zwaną pa-
łę” – Jan Tomaszewski.

Najgłupsze nagłówki 
w polskich mediach.

• Zabił, bo śmierdziały mu no-
gi – „Super Express”.

• To nigdy nie powinno się zda-
rzyć. Bóbr mnie napadł! – „Su-
per Express”.

• Kurz złamał mi rękę! Tere-
sa Łągwa z Łodzi stała się ofia-
rą świątecznych porządków 
– „Fakt”.

• Zabił, bo nie dostał golon-
ki – „Fakt”.

• Cola chciała mnie zabić! 
Zakupy w osiedlowym sklepie 
omal nie skończyły się trage-
dią – „Fakt”.

• Termokoc chciał mnie za-
bić! – „Fakt”.

• UFO mnie oszukało. Kosmici 
obiecali panu Zdzisławowi zwy-
cięskie cyfry w Dużym Lotku. 
Kłamali... – „Fakt”.

• Nie śpię, bo trzymam kre-
dens! Od pędzących tirów dom 
pana Andrzeja się trzęsie – „Su-
per Express”.

• Strzelił do siebie, bo my-
ślał, że jest Batmanem – „Su-
per Express”.

• Złamałem kręgosłup o krowi 
zadek – „Super Express”.

• Wybuchły mi termoloki. Wał-
ki do pokręcania włosów zepsu-
ły romantyczną randkę Krysty-
ny z Romanem – „Fakt”.

• Kumpel odgryzł mi penisa! 
– „Fakt”.

• Papier toaletowy zabił przy-
jaźń. Krewka staruszka zaatako-
wała laską swoją sąsiadkę – „Su-
per Express”.

• Ten kwadrat doda ci sił! Oto 
figura naładowana uzdrawiają-
cą energią bioenergoterapeuty. 
Wytnij kwadrat wzdłuż jego kra-
wędzi – „Fakt”.

• Sąsiad wlazł mi do łóżka! Pi-
jany balangowicz wtargnął w no-
cy do cudzej sypialni – „Fakt”.

• Antoś, przepraszam, że Cię 
uprałam. Zwierzątko kotłowa-
ło się przez 15 minut w 40 stop-
niach Celsjusza – „Fakt”.

• Pobił matkę kiełbasą krakow-
ską! – „Super Express”.

• Inwazja! Tarantule atakują 
Bochnię! – „Fakt”.

• Czajnik grozy chciał nas za-
bić – „Fakt”.

• 15 osób zatruło się kiełbasą 
z salmonellą. Internauci: „Po-
może tylko wódka” – „Gazeta 
Wyborcza”.

• To mi zrobiło stare jajo! 
Wielkanocne jajko znienacka 

wybuchło siarkowodorem. Rani-
ło panią Krystynę w prawy poli-
czek i oko – „Fakt”.

• Trąba porwała krowę Olgę 
– „Fakt”.

• Ptaszysko porwało mojego 
Albercika. Dramat dziewięciolet-
niej Kai z Ostródy. Jej ukocha-
nego pieska pochwycił w szpo-
ny orzeł – „Fakt”.

• Dzięki żabom przestałem pić 
„Ty, chłopie, idź do domu, a wód-
kę zostaw w spokoju!” – usłyszał 
Leon Dyks, nachylając się nad 
stawem – „Fakt”.

• Miałem ogień w gaciach! – 
„Super Express”.

• Hitler po wojnie żył w Andach. 
Tłumaczymy odtajnione doku-
menty FBI – „Super Express”.

• Zamkną trupią babcię? Zasta-
nawiają się, jak pomóc starusz-
ce, która przez miesiąc miesz-
kała z nieboszczykiem – „Su-
per Express”.

• Egzamin na prawo jazdy w Le-
gnicy. Zdał, bo przeżył – „TVN24”.

• Uważaj na pełnię grozy! 
Dziś w nocy Księżyc sprawi, 
że kobiety oszaleją – „Super 
Express”.

• Napadły mnie szatańskie ko-
zy! Te bestie siały grozę na Ka-
szubach. Magda starcie z nimi 
przypłaciła wstrząsem mózgu 
– „Fakt”.

• Kebabożerca napadał i po-
żerał kebaby! Tomasz M. groził 
spaleniem baru, jeśli natych-
miast nie dostanie wielkiej i pysz-
nej kanapki z baranim mięsem 
– „Fakt”.

• Ślimaki mutanty pustoszą 
uprawy! – „Fakt”.

• Ukrzyżowała sowę! Stanisła-
wa D. zrobiła z chronionego pta-
ka stracha na szpaki – „Fakt”.

• Nie jestem do d...! Pani Re-
gina jest oburzona, że papier 

toaletowy nazywa się tak jak 
ona – „Fakt”.

• Odebrał żelazko zamiast te-
lefonu! Tak się skończyło roztar-
gnienie pana Tomasza – „Fakt”.

• Poszedł do sklepu i zapo-
mniał masła! Dramatyczna hi-
storia z Lubelszczyzny! – „Fakt”.

• Napadł mnie wampir! Zbój 
skrywający pod straszną maską 
twarz, na swoje ofiary wybie-
ra tylko starsze panie – „Fakt”.

• Żubry gwałcą nasze krowy! 
Chłopi z Mazur kijami bronią 
swojej trzody – „Fakt”.

Najlepsze filmowe 
cytaty.

W roku 2005 American Film In-
stitute przedstawił listę 100 naj-
lepszych cytatów filmowych w hi-
storii kina. Na pierwszym miej-
scu pojawiła się kwestia Clarka 
Gable’a do Vivien Leigh w filmie 
Przeminęło z wiatrem. Sześcio-
krotnie na liście pojawia się Ca-
sablanca. Lista powstała na pod-
stawie ankiet przeprowadzonych 
wśród ludzi filmu.

Pierwsza dziesiątka prezen-
tuje się następująco:.

• „Szczerze mówiąc, kocha-
nie, nic mnie to nie obchodzi” 
– Clark Gable do Vivien Leigh 
na pytanie, co ona ze sobą zrobi, 
gdy on od niej odejdzie w Prze-
minęło z wiatrem (1939).

• „Złożę mu propozycję nie 
do odrzucenia” – Marlon Bran-
do w Ojcu chrzestnym (1972).

• „Nic nie rozumiesz! Mo-
głem mieć klasę. Mogłem być 
kimś więcej, niż jestem” – Mar-
lon Brando w filmie Na nabrze-
żach (1954).

„Toto, mam wrażenie, że nie 
jesteśmy już w Kansas” – Ju-
dy Garland w Czarnoksiężni-
ku z Krainy Oz (1939).

„Bóg patrzy na ciebie, mała” 
– Humphrey Bogart do Ingrid 
Bergman w Casablance (1942) 
„No dalej, zrób mi tę przyjem-
ność” – Clint Eastwood w Na-
głym zderzeniu (1983).

„W porządku, panie DeMil-
le, jestem gotowa na zbliżenie” 
– Gloria Swanson w Bulwarze 
Zachodzącego Słońca (1950).

„Niech Moc będzie z tobą” 
– Harrison Ford w Gwiezdnych 
wojnach (1977).

„Zapnijcie pasy. Zanosi się na 
ciężką noc” – Bette Davis w fil-
mie Wszystko o Ewie (1950) 

„Mówisz do mnie?” – Robert 
De Niro w Taksówkarzu (1976).

Marcel Szuplewski,  
Dawid Tekiela.

„Bezużyteczna.pl”  „Codzien-
na dawka wiedzy bezużytecz-
nej”, Kraków 2015, s. 205.

Rys. Piotr RajczykRys. Piotr Rajczyk
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Łamigłówka

Reklamy piwa  
przy autostradzie

Państwo Smithowie przejeż-
dżali obok reklamy stojącej przy 
drodze. Siedząca obok męża pa-
ni Smith zapytała:

– Czy zwróciłeś uwagę, że te 
irytujące reklamy zachęcające 
do kupna piwa marki Flatz po-
jawiają się regularnie wzdłuż 

autostrady? Ciekawe, jaka odle-
głość dzieli kolejne dwie reklamy?

Po czym, patrząc na swój zega-
rek, pani Smith policzyła liczbę 
mijanych reklam piwnych w cią-
gu jednej minuty.

– Co za dziwna zbieżność! 
– wykrzyknął pan Smith. – Gdy 

pomnożymy tę liczbę przez dzie-
sięć, otrzymamy dokładnie pręd-
kość naszego samochodu w mi-
lach na godzinę!

Przyjmując, że samochód po-
rusza się ze stałą prędkością, 
że odległości między kolejny-
mi reklamami są takie same 
oraz że minuta na zegarku pa-
ni Smith rozpoczęła się i skoń-
czyła w momencie, gdy samo-
chód mijał punkt środkowy mię-
dzy dwoma reklamami, określ 
dystans dzielący jedną reklamę 
od następnej.
� n

Magazyn  Rozmaitości

* * *
Pies na sianie leży, sam go nie je, 
a krowie go nie da. Pies ogrodni-
ka – sam nie zje i innym nie da.
Des Gärtners Hund frisst ke-
inen Kohl und will nicht, dass 
andere davon essen.
Des Gärtners Hund frisst keinen 
Kohl und will doch die beißen, 
die ihn abbrechen.

* * *
Stary przyjaciel, stare wino, sta-
re złoto – najlepsze.
Alte Freunde und alter Wein 
sind am besten.

* * *
Rdza trawi żelazo, troska czło-
wieka.
Rost frisst Eisen, Sorge den 
Menschen.
Rost frisst Eisen, Sorge den 
Weisen.

* * *
Nikt się mądrym nie rodzi, ale się 
staje. Żaden się na świat z rozu-
mem nie rodzi.
Noch ist kein Meister vom Him-
mel gefallen.

* * *
Na dwóch stołkach siedzieć. Kto 
na dwóch stołkach siada, ten na 
ziemię pada.
Wer auf zwei Stühlen sitzt, fällt 
oft mitten durch.

* * *
Od słowa do czynienia, jak od li-
ścia do korzenia.
Von Worten zu Werken ist ein 
weiter Weg.

* * *
Kto dużo gada, ten dużo łże. 
Wielomowny rzadko słowny.
Wer viel redet, lügt viel.

* * *
Głód – najlepsza przyprawa.
Hunger ist die beste Würze.

* * *
Kochaj żonę całą duszą, a trząś 
nią jak gruszą. Orzech, osioł, 
niewiasta jednym trybem ży-
ją, nic dobrego niewarte, kiedy 
ich nie biją.
Ein Weib, ein Esel und eine Nuss 
– diese drei man klopfen muss.

* * *
Nie odkładaj do jutra, co dziś mo-
żesz zrobić.
Co masz jutro zrobić, zrób dziś, 
a co masz dziś zjeść, zjedz jutro.
Was du heute kannst besorgen, 
das verschiebe nicht auf morgen.

* * *
Królowie wielkie oczy i długie 
ręce mają.
Könige haben lange Arme.

* * *
Drzewa zawadzały, że lasu nie 
widział.
Er sieht den Wald vor lauter 
Bäumen nicht.

* * *
Gdzie lwiej skóry nie staje, lisią 
nadstawić.
Wo die Löwenhaut nicht re-
icht, muss man den Fuchsbalg 
annähen.

* * *
Nie trzeba tam łgać, gdzie człek 
pieszo dojdzie albo na koniu do-
jedzie.
Aus der Fern lügt man gern.

* * *
Co żyje, umrzeć musi.
Was lebt, muss sterben.

* * *
Daj Boże w dobry czas mówić, 
a w zły milczeć.
Reden hat seine Zeit, und Schwe-
igen hat seine Zeit.

* * *
Nuźby niebo upadło i skowron-
ki potłukło.
Wenn der Himmel einstürzt, sind 
alle Vögel gefangen.

* * *
Zawsze jednakową piosenkę 
śpiewać.
Es ist immer die alte Leier.

* * *
Przykład lepszy niż nauka (słowo).
Beispiele tun oft mehr als viele 
Wort und Lehr.

* * *
Rzetelny rachunek utrzymuje 
przyjaźń. Dobry rachunek – do-
bry przyjaciel.
Kurze Rechnung – lange Fre-
undschaft.

* * *
Nierychło radzić o tym, co się stało.
Begangene Tat leidet keinen Rat.

* * *
Gdzie cienko, tam się rwie.
Wo der Faden dünn ist, da re-
isst er.

* * *
Kto wytrwa co mniejszego, wy-
trwa i co większego. Kto wytrwa 
do końca, będzie zbawiony.
Wer bis ans Ende beharrt, der 
wird gerettet werden.

* * *
Małych złodziei wieszają, a wiel-
kich puszczają. Małych złodziei 
wieszają, a wielkim się kłania-
ją. Prawo jak pajęczyna, bąk się 
przebije, a na muchę wina.
Kleine Diebe hängt man, gros-
se lässt man laufen.

* * *
W każdym żarcie jest połowa 
prawdy. I w bajce bywa trochę 
prawdy.
Im Scherz und Spiel spricht man 
oft die Wahrheit. (cdn.)

Wytęż wzrok...Przysłowia mądrością narodów
Część XXI

Rozwiązanie 07/2021
Założenie, że osoba nazywa-

na Jean Brown jest pracowni-
cą biura stenografii i przyjęć, 
szybko okazuje się niewłaściwe. 
Jej otwierająca rozmowę uwaga 
spotyka się z szybką odpowie-
dzią osoby o czarnych włosach, 
dlatego włosy osoby o nazwi-
sku Brown nie mogą być czar-
ne. Nie mogą również być brą-
zowe, bo byłby to kolor zgodny 
z jej nazwiskiem. Zatem muszą 

być białe. To oznacza, że Black 
ma włosy brązowe, a White czar-
ne. Ponieważ na zdanie wypo-
wiedziane przez osobę o czar-
nych włosach odpowiada oso-
ba o nazwisku White, więc to 
nie mogą być te same osoby. 
Należy zatem przyjąć, że Jean 
Brown jest mężczyzną. Wło-
sy osoby o nazwisku White nie 
mogą być białe (bo koliduje to 
z  jej nazwiskiem) ani czarne, 

ponieważ odpowiada osobie 
o włosach czarnych. Muszą 
więc być brązowe. Jeśli kolor 
włosów kobiety nie jest brązo-
wy, wówczas profesor White nie 
jest kobietą. Brown jest mężczy-
zną, więc profesor Black musi 
być kobietą. Jej włosy nie mo-
gą być ani czarne, ani brązowe, 
czyli Leslie Black jest platyno-
wą blondynką.

 n
...i znajdź 10 szczegółów różniących te dwa obrazki. Fot. Domena publiczna
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Przychodzi do lekarza kangurzy-
ca z zakrwawionym brzuchem: 

– Co się pani stało? – pyta zdzi-
wiony doktor. 

– Torbę mi w autobusie wyrwa-
li.

* * *
Kowalski opowiada o swojej po-

dróży do Indii: 
– Którejś nocy obudził mnie

straszny ryk. Złapałem strzelbę,
wyskoczyłem z namiotu i zastrzeli-
łem tygrysa w samych gaciach. 

– Chyba zmyślasz – odzywa się
jeden ze słuchaczy. – Tygrysy
w Indiach nie noszą gaci.

* * *
Jasiu pyta tatę: 
– Tato, kto to jest alkoholik? 
Tata odpowiada: 
– Widzisz synu te cztery brzo-

zy? 
– No, widzę. 
– A alkoholik widzi zamiast

czterech – osiem. 
– Tato, ale tam są tylko dwie.

* * *
Idzie trzech wariatów po torach

kolejowych: 
– O, jakie te schody płaskie. 
– O, jaka ta poręcz nisko. 
– Nie przejmujcie się winda już

jedzie.
* * *

Dwóch wariatów bawi się
w sklep: 

– Poproszę litr chleba. 
– Co ty wygadujesz? Mówi się

kilogram chleba. Chodź zamienimy
się miejscami. 

– Poprosze kilogram chleba. 
– A dzbanek pan ma?

* * *
Przychodzi baba do lekarza

z szybą i siekierą: 
– Co pani jest? 
– Szklarska Poręba.

* * *
Przychodzi baba do lekarza: 
– Panie doktorze, wyrostek mi

dokucza. 
– Kopnij pani gówniarza, to się

odczepi!
* * *

– Z czego składa się pies poli-
cyjny? 

– Z policjanta, smyczy i psa
właściwego.

* * *
Rozmawiają żony policjantów: 
– Wiesz, ludzie opowiadają ka-

wały o głupocie policjantów. Ja
czasem myślę, że jest w tym
odrobina prawdy. Żeby pomóc
mojemu staremu,kupiłam mu lek-
sykon... 

– Ja też bym kupiła, ale nie
wiem czy on to będzie jadł.

* * *
Policjantowi urodziły się bliźnię-

ta. Gdy już dorosły, sąsiad pyta
go: 

– W jaki sposób rozróżnia pan
swoich synów? 

– Zwyczajnie, po odciskach pal-
ców.

* * *

– Dlaczego wozy policyjne jeż-
dżą tak szybko? 

– Żeby policjanci nie zapomnieli
dokąd i po co jadą.

* * *
Sierżant pokazuje przyszłym po-

licjantom pistolet maszynowy. 
– To jest automat.
– Automat? – dziwi się jeden

z aspirantów. 
– A gdzie jest otwór na mone-

tę?
* * *

Dwóch policjantów idzie z are-
sztowanym do lekarza. Lekarz py-
ta pierwszego aresztowanego: 

– Jak się pan nazywa? 
– Wiesław Maj. 
– A pan? – zwraca się do dru-

giego. 
– Zygmunt Maj. 
– A wy? – lekarz zwraca się do

policjantów. – Policjanci z Majami.
* * *

Zatrzymuje policjant studenta,
legitymuje go, otwiera dowód
i mówi: 

– Widzę, że nie pracujemy –
mówi policjant. 

– Nie pracujemy – potwierdza
student. 

– Opierdalamy się... – mówi po-
licjant. 

– Opierdalamy się – potwierdza
student. 

– O!? Studiujemy – rzecze poli-
cjant. 

– Nieeee, tylko ja studiuję... –
odpowiada student.

* * *
– Jakie są polskie drogi do kapi-

talizmu? – pyta dziennikarz na
konferencji prasowej wicepremie-
ra. 

– Drogi węgiel, drogi gaz, drogi
prąd...

* * *
Do Breżniewa przyjechała z wi-

zytą jego matka gdzieś z dalekiego
kołchozu. Została przyjęta jak gło-
wa państwa, oprowadzono ją po
fabrykach, muzeach, odbyły się
przyjęcia na jej cześć. Odjeżdża-
jąc, mówi do syna: 

– To wszystko twoje, Lonia. 
– Tak, mamo. 
– Uważaj, synku, bo jak przyjdą

komuniści, to ci wszystko zabiorą!
* * *

– Jak się u was żyje? 
– No, zaraz po przyjściu czer-

wonych było bardzo ciężko...
– A później? 
– A później przywykliśmy...

* * *
Pytanie do Radia Erewań: 
– Jak długo będzie żyć Prze-

wodniczący Komunistycznej Partii
Chin? 

– Nie wiemy, ponieważ nie leczy
się w Moskwie.

* * *
Pytanie do Radia Erewań: 
– Dlaczego pszczoły mają królo-

wą, a nie sekretarza?
– Bo chcą mieć miód, a nie

gówno.

uœmiech ¿ycia



Udzia³ w programie „Królowe ¿ycia”
nie by³ dla Joanny telewizyjnym de-
biutem. Bra³a ju¿ udzia³ w innym –
„Damy i wieœniaczki” w 2016 r. Do
obsady „Królowych ¿ycia” do³¹czy³a
w ósmym sezonie programu. „Królo-
wa” Asia kocha³a wszystko, co dro-
gie i piêkne. Mówi³a o sobie, ¿e p³a-
cze w bentleyu, a szampana pije tyl-
ko w swej willi w Bu³garii. Szacunku
do ludzi i pozytywnego myœlenia po-
dobno nauczy³ j¹ tata. Po nim odzie-
dziczy³a nie tylko mocny charakter,
ale te¿ fortunê. Dziœ Joanna P. czeka
na wyrok. Grozi jej nawet 12 lat.

Najprawdopodobniej nikt do dziœ
nie mia³by pojêcia, kto stoi za spra-
w¹ œmierci¹ mieszkanki Pragi, 75-
letniej Anny O. Sprawê zg³osi³a poli-
cji Karolina K., by³a partnerka Ada-
ma J., jednego z oskar¿onych
w sprawie. Opowiedzia³a wszystko
ze szczegó³ami. Zosta³a objêta pro-
gramem ochrony œwiadków. Proce-
su jednak nie doczeka³a. Zmar³a na
skutek choroby jeszcze przed wnie-
sieniem aktu oskar¿enia do s¹du.

Na ³awie oskar¿onych zasiedli
równie¿ Maciej M., oskar¿ony o zle-
cenie zabójstwa s¹siadki z kamieni-
cy przy ul. Hallera w Warszawie,
Piotr G. oskar¿ony o przyjêcie zlece-
nia od Macieja M. i oblanie kobiety
¿r¹c¹ substancj¹ oraz Adam J. To on
zdaniem œledczych zorganizowa³
transport sprawcy na miejsce prze-
stêpstwa.

Sprawa jest o tyle interesuj¹ca, ¿e
ma tzw. drugie dno. Okaza³o siê bo-
wiem, ¿e Joanna P., ¿ona Adama J.,
skorumpowa³a warszawskiego pro-
kuratora. Kobieta lubi³a czarowaæ
mê¿czyzn. Swój talent postanowi³a
wykorzystaæ, aby wyci¹gn¹æ ukocha-
nego aresztu. 

– Przechytrzy³a nawet s³u¿bê wiê-
zienn¹, kontaktuj¹c siê z Adamem J.
za pomoc¹ og³oszeñ kupowanych
w telegazecie. Adam J. mia³ w celi
dostêp do telewizora i odczytywa³ in-
formacje o tym, jak ma siê zachowy-
waæ i co mówiæ na przes³uchaniach –
opowiada sto³eczny œledczy.

Z czasem funkcjonariuszom wiê-
ziennym zaczê³o podpadaæ, ¿e Adam
J. co chwila wzywany jest do proku-
ratury i dostaje zezwolenia na in-
tymne widzenia nawet kilka razy
w miesi¹cu. Z kolei w prokuraturze
zaczêto dziwiæ siê, obserwuj¹c coraz
bardziej œmia³e zachowanie Joanny
P. wobec prowadz¹cego sprawê pro-
kuratora Andrzeja Z. Joanna P.
zwraca³a siê do niego per „ma³y”,
nawet w obecnoœci osób postron-
nych. W koñcu Adam J. opuœci³
areszt za porêczeniem maj¹tkowym,
a czynnoœci w sprawie zamiast iœæ
naprzód, zaczê³y siê wlec w nieskoñ-
czonoœæ. Prze³o¿eni prokuratora za-
czêli mieæ w¹tpliwoœci, czy oby w grê
nie wchodz¹ dzia³ania przestêpcze.

Oskar¿ycielowi najprawdopodobniej
za³o¿ono pods³uch. W Wydziale
Spraw Wewnêtrznych Prokuratury
Krajowej trwa³o postêpowanie doty-
cz¹ce przyjmowania przez prokura-
tora Andrzeja Z. Korzyœci maj¹tko-
wych, a tak¿e utrudniania prowadzo-
nego œledztwa. W koñcu mu je ode-
brano, jego zawieszono w czynno-
œciach i wyst¹piono o odebranie mu
immunitetu. Dziœ oczekuje on na
proces w areszcie.

Tymczasem wysz³o na jaw, ¿e Jo-
anna P. wrêczy³a oskar¿ycielowi ³a-
pówkê w wysokoœci 1 mln z³. Oskar-
¿yciel mia³ te¿ za¿¹daæ od „Królowej
¿ycia“ dwóch koszul marki „Bilio-
nie“, wartych ok. 2500 z³ za sztukê
i przyjêcie od niej czterech biletów
na mecz Polska-Izrael o wartoœci
1000 z³, które P. przes³a³a na adres
mailowy jego ma³¿onki. Wed³ug
ustaleñ prokuratury œledczy sto³o-
wa³ siê na koszt kobiety w drogich
warszawskich restauracjach i przyj-
mowa³ kosze prezentowe z drogim
alkoholem, w tym m.in. rosyjsk¹
wódk¹ „Belga”.

Wed³ug prokuratury, Maciej M.
zleci³ zabójstwo s¹siadki, z któr¹ ¿y³
w konflikcie. Podj¹³ siê go Piotr G.
bêd¹cy na jednodniowej przepustce
z wiêzienia. We wskazanym terminie
zatrzyma³ windê, któr¹ jecha³a ofia-
ra i obla³ j¹ kwasem siarkowym, po-
tem uciek³ z budynku. Osiedlowy
monitoring uchwyci³ moment obla-
nia 75-letniej Anny O. ¿r¹c¹ substan-
cj¹, co spowodowa³o jej œmieræ. Ma-
ciej M. – na co wskazuj¹ œledczy – by³
oskar¿ony o kierowanie gróŸb karal-
nych wobec innej s¹siadki Magdale-
ny G. i to w³aœnie ona mia³a byæ ofia-
r¹ ataku, zaœ oblanie kwasem Anny
O. by³o wynikiem pomy³ki sprawcy.

Oskar¿eni nie przyznaj¹ siê do wi-
ny. Twierdz¹, ¿e wszystko wymyœli³a
by³a zmar³a partnerka Adama J.,
Karolina. TK

Samo Życie 8/21 (595) 25

Rozrywka

Królowa ¿ycia 
i pan prokurator

Poziomo: 

1 – zapis fali skurczów serca, 
6 – opłata dla Charona, 
10 – sędzia sportowy, 
11 – człowiek porywczy, wybuchowy, 
12 – ogół roślin, 
13 – gotowość do poświęceń, 
16 – miasto w północno-wschodniej

części RPA, największy w świecie ośrodek
wydobycia rud antymonu, 

17 – dromader ma jeden, 
19 – księżyc po łacinie, 
21 – w klasie za katedrą, 
24 – ten, który kogoś lub coś kontroluje, 
25 – żart, szyderstwo, 
28 – wybitny polski reżyser i scenarzy-

sta filmowy, 
29 – cierpienia, męczarnie, 
30 – ptak z półkuli północnej, 
31 – obcy.

Pionowo: 

1 – strzęp materiału, 
2 – zbrojny spisek, 
3 – zamknięty zakład wychowawczy, 
4 – przewodnik duchowy w hinduizmie, 
5 – przywódca powstania w getcie war-

szawskim, 
7 – młode liście buraków ćwikłowych, 
8 – służyła dawniej do napędu maszyn

rolniczych, 
9 – „Scala” w Mediolanie, 
14 – zabarwienie skóry po pobycie

na plaży, 
15 – Elżbieta II, 
18 – przyjazny stosunek do kogoś, 
20 – człowiek podły, nikczemny, 
22 – wybitny dramatopisarz francu-

ski (1912-1994), 
23 – zwyżka kursu na giełdzie, 
26 – komedia Gabrieli Zapolskiej, 
27 – silnie rozwinięte ramiona. 
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28        29       

               

30     31          

w oczach Edwarda Tomenki



Dom na wyspie - Dorota Milli
Radosna i rozgadana Alwina zjawia się w Dziwnowie. Wiecznie uśmiechnięta specjali-
stka od łapania szczęśliwych chwil, podejmuje się fotografowania zmian zachodzących
w domu na wydmie. Alwina pragnie miło spędzić czas z dawnymi przyjaciółkami, tym-
czasem okazuje się, że Lilianna i Wiktoria będą potrzebowały jej pomocy w rozwiązaniu
dawnych tajemnic. Więź, która je łączyła przed laty, okaże się bardzo trwała. Wspólnie
z miejscowym przystojnym policjantem i ratownikiem, przyjaciółki stawiają czoła nowym
trudnościom, których się nie spodziewały. Czy uda się im rozwikłać dawne tajemnice?

Jesienna miłość - Nicholas Sparks
Rok 1958. Landon Carter rozpoczyna naukę w ostatniej klasie szkoły średniej
w Beaufort. Wraz z nim do liceum uczęszcza dziewczyna inna niż wszystkie, Jamie
Sullivan, która nie rozstaje się z Biblią, z nikim się nie przyjaźni, a cały czas poświęca
opiece nad owdowiałym ojcem. Czy pewny siebie nastolatek pokocha niepozorną Jamie?
Bal licealny i świąteczne przedstawienie odmieni ich życie na zawsze. Ale los szykuje
Landonowi okrutną niespodziankę… Na podstawie powieści w 2002 roku powstał film
Szkoła uczuć z Mandy Moore i Shane'em Westem w rolach głównych.
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Bądź ze mną szczęśliwa - Iwona Sobolewska
Anka uczy si

.

ę w liceum i trenuje boks. Jest wygadana, twarda, czasem bezczelna.
Ale to tylko pozory. Niedawno wydarzyło się coś, co ją złamało. Dziewczyna czuje się
winna tragicznej śmierci starszego brata. Zamyka się w sobie, a jedyny dotyk, jaki
toleruje, to bokserskie ciosy. Nie potrafi zapomnieć. Nie potrafi sobie wybaczyć…
Igor po kilku latach wraca do rodzinnego miasta. Wciąż myśli o pewnej dziewczynie z
przeszłości, która kiedyś była mu bliska. Kiedy jednak znów się spotykają, okazuje się,
że ona bardzo się zmieniła. I że nie zamierza wpuścić go z powrotem do swojego świata

Miłość 44. 44 prawdziwe historie powstańczej
miłości - Agnieszka Cubała
Wśród bohaterów książki odnajdziemy zwykłych warszawiaków, a także poetów,
artystów, a nawet warszawską prostytutkę. Wszystkich ich łączy powstańcza miłość
- miłość młodych ludzi, którzy nie wiedząc, czy dożyją jutra, ze wszystkich sił próbowali
przeżyć jak najpiękniej każdą ofiarowaną im chwilę. Miłość, w której każdy może
odnaleźć odzwierciedlenie własnych przeżyć.

Anioł w kapeluszu - Monika Szwaja

Arabska wendeta cz.1 - Tanya Valko

Arabska wendeta cz.2 - Tanya Valko

Arabski książę cz.1 - Tanya Valko

Arabski książę cz.2 - Tanya Valko

Arabski mąż cz.1 - Tanya Valko

Arabski mąż cz.2 - Tanya Valko

Arabski raj cz.1 - Tanya Valko

Arabski raj cz.2 - Tanya Valko

Arabski syn cz.1 - Tanya Valko

Arabski syn cz.2 - Tanya Valko

Bezpieczna przystań - Danielle Steel

Cena spokoju - Penny Jordan

Dary losu - Danielle Steel

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

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

Dla ciebie wszystko - Nicholas Sparks tw.opr.

Drugie spojrzenie - Jodi Picoult tw.opr.

Dwa dni w Paryżu - Jojo Moyes

Dziewice, do boju! - Monika Szwaja

Głos serca - Jodi Picoult tw.opr.

Gosposia prawie do wszystkiego - Monika Szwaja

Jej portret - Anna H. Niemczynow

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

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

Jestem nieletnią żoną - Laila Shukri

Jestem żoną terrorysty - Laila Shukri

Kaprys milionera - Izabella Frączyk, Jagna Rolska

Karuzela uczuć - Jodi Picoult tw.opr.

Bądź ze mną szczęśliwa - Iwona Sobolewska

Dom na wyspie - Dorota Milli

Jesienna miłość - Nicholas Sparks tw.opr.

Klub mało używanych dziewic - Monika Szwaja

Kobiety nieidealne. Iza - Magdalena Kawka,
Małgorzata Hayles
Ich bohaterki są nieszablonowe, barwne, z krwi i kości, i nie ma czytelniczki, ba,
czytelnika, który nie chciałby im towarzyszyć w cyklicznych spotkaniach przy winie,
kiedy najtrudniejsza nawet codzienność, obśmiana i obejrzana pod innym kątem, staje
się znośna. Daleko im do perfekcyjnych pań domu, dam, którym nie zdarzają się gafy,
idealnych matek doskonałych dzieci, ale za to mają dystans i potrafią się z siebie śmiać.
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Kobiety nieidealne. Baśka - Magdalena Kawka, Małgorzata Hayles

Kobiety nieidealne. Joanna - Magdalena Kawka, Małgorzata Hayles

Kobiety nieidealne. Magda - Magdalena Kawka, Małgorzata Hayles

Koktajlowe opowieści - Joe Cawley

Kolory pawich piór - Jojo Moyes

Królewska narzeczona - Kate Hardy

List w butelce - Nicholas Sparks tw.opr.

Lwowska odyseja. Pora westchnień, pora burz - Magdalena Kawka

Lwowska odyseja. Powrót z piekła - Magdalena Kawka

Macocha - Natasza Socha

Magia uczuć - Nora Roberts

Matka wszystkich lalek - Monika Szwaja

Miłość Shanea - Nora Roberts

Minione chwile - Gabriela Gargaś

Moje serce w dwóch światach - Jojo Moyes

Na zakręcie - Nicholas Sparks tw.opr.

Najdłuższa podróż - Nicholas Sparks tw.opr.

Najważniejsza miłość - Jil Blue

Niewola - Stella Marcus

Noce nad jeziorem - Penny Jordan

Nocne fajerwerki - Nora Roberts

Nocne kompozycje - Nora Roberts

Oaza szczęścia - Teresa Southwick

Odkąd Cię poznałem - Iwona Sobolewska

Ostatni list od kochanka - Jojo Moyes

Ostatnia piosenka - Nicholas Sparks tw.opr.

Pamiętnik - Nicholas Sparks tw.opr.

Perfekcjonistka - Iwona Sobolewska

Perska kobiecość - Laila Shukri

Perska miłość - Laila Shukri

Perska nienawiść - Laila Shukri

Perska zazdrość - Laila Shukri

Perska zmysłowość - Laila Shukri

Po północy - Diana Palmer

Pośród żółtych płatków róż - Gabriela Gargaś

Powiedz życiu tak, Lili - Anna H. Niemczynow

Ryzykowne pożądanie - Kelly Stevens

Słońce świeci wszystkim - Monika Szwaja

Spokojna przystań - Nora Roberts

Srebrna Zatoka - Jojo Moyes

Szczęściarz - Nicholas Sparks tw.opr.

Sztuka kochania - Cara Bach

Ta druga ja - Maha Gargash

Tam gdzie ty - Jodi Picoult tw.opr.

To jedno lato - Dorota Milli

Uciekłam z arabskiego burdelu - Laila Shukri

Urodziłam dziecko szejka - Marcin Margielewski

Wszystkie kolory nieba - Krystyna Mirek

Wybacz mi - Gabriela Gargaś

Zanim się pojawiłeś - Jojo Mayes

Zatoka trujących jabłuszek - Monika Szwaja

Zupa z ryby fugu - Monika Szwaja

Życie Cię kocha, Lili - Anna H. Niemczynow

Kobiety nieidealne. Iza - Magdalena Kawka, Małgorzata Hayles

Miłość 44. 44 prawdziwe historie powstańczej miłości - Agnieszka Cubała

Serce szejka - Liz Fielding

Turecka rozkosz - Mira Hafif

Lektura na lato

Serce szejka - Liz Fielding

ę

ę

Książki wypełnione miłością.
Podróż przez pustynie zakonczyłaby si dla Lucy tragicznie, gdyby nie szybka pomoc
miejscowego szejka Hanifa. Nie tylko uratował jej życie, ale też umożliwił powrót do
zdrowia w luksusie, do jakiego nie przywykła. Spędzają ze sobą dużo czasu, coraz lepiej
si poznają, łączaca ich sympatia przeradza sie w głebokie uczucie, lecz każde z nich
skrywa bolesne tajemnice. Hanif postanawia wyjasnić okoliczności wypadku, któremu
uległa Lucy. Przy okazji odkrywa kilka szokujacych faktów z jej życia…

Klub ma .ło używanych dziewic - M Szwaja
"Klub Ma U - co -
winnego jak dru ka. Matkami za kobiety,
których celem nie jest z ch
pewnym sensie - poprawianie rzeczywisto sobie co
cho że, nie s ku. Skuteczno
ich dewiza. Inteligencja i wdzi
Kolejne tomy przygód bohaterek to: „Dziewice do boju”, „Zatoka truj

ło żywanych Dziewic” to - wbrew prowokującej nazwie ś niemal tak nie
żyna harcers łożycielkami są cztery interesujące

łapanie wreszcie łopa (nie da się ukryć, lata lecą), lecz - w
ści. Mają w ś z dzielnych pozytywistek,

ć, broń Bo ą w typie Siłaczek padających na posterun ść - oto
ęk pomagają im osiągać cele...

ących jabłuszek”.

Turecka rozkosz - Mira Hafif
Historia Polki, której serce wpad .ło w pułapkę miłości Ta historia wydarzyła się naprawdę.
Ten wyjazd zmienił jej życie. Ta książka ma być przesłaniem. Kiedy Magda, najlepsza
przyjaciółka Basi, wyjeżdża na wakacje do Turcji, żadna z nich nie przypuszcza, jak
bardzo zmieni to losy ich obu… Już w drugim tygodniu urlopu Magda wyznaje Basi, że
jej serce skradł przystojny Murat. I za nic ma przestrogi o mężczyznach z tamtych stron,
którzy bez skrupułów wykorzystują kobiety takie jak ona. Zakochana po uszy, planuje
wziąć ślub i zacząć nowe życie w Turcji.



Rzeka zimna - Magdalena Kawka
Z pozoru miasteczko jakich wiele. Senne, zasypane im miejscu
mog si
istot M żd
zaniepokojona d a Od d
czasu nikt jej nie widzia si ty
dom, biurko z otwartym laptopem i g Tamara próbuje rozwi
tajemniczego znikni yczne wydarzenia...

śniegiem… Czy w tak
ą dziać się rzeczy, od których włos ę jeży na głowie, a dusza zaczyna wątpić w
ę człowieczeństwa? łoda kobieta, Tamara, przyje ża z Paryża do Grzmotów,

ługotrw łym brakiem wiadomości od matki, znanej pisarki. łuższego
ł, z nikim ę nie kontaktowała. Pozostał po niej jedynie pus

łodny kot. ązać zagadkę
ęcia, ale niespodziewanie wplątuje się w dramat

Tajemnica Domu Helclów - M. Szymiczkowa
Kraków w 1893 roku nie jest miejscem obfituj

Z wrodzon

ącym w ekscytujące wydarzenia.
Profesorowa Szczupaczyńska jest jednak kobietą niezwykle zajętą. Ma tysiąc spraw
na głowie - musi pamiętać o pulardzie na obiad, kupnie wina przeciwko cholerze,
sprawdzeniu, czy nowa służąca dobrze wyczyściła srebra... Zarazem potwornie się
nudzi. Kiedy więc przypadkiem dowiaduje się, że w słynnym Domu Helclów zaginęła
jedna z pensjonariuszek, zaczyna działać. ą dociekliwością, którą niektórzy
mogliby nazwać wścibstwem, rozpoczyna śledztwo.

Przewieszenie - Remigiusz Mróz
Podhalem wstrz seria wypadków w górach. Pocz ydaje si
jedynie ci ak
mi fiarami. Ka na tatrza
Dochodzenie prowadzi Wiktor Forst. Komisarz szybko dejrzewa,
że zabójstwa powi d któr
tropi morderc zdaje si
zostawia si sz

ąsa ątkowo czarna passa w ę
ągiem pechowych zdarzeń, jedn śledczy ostatecznie odkrywają związek

ędzy o że on sądzić, że ktoś morduje turystów ńskich szlakach.
łączy różne fakty i po

ązane są ze sprawą, na ą pracował z Olgą Szrebską. Zaczyna
ć ę, zbierając okruchy informacji, które ten ę z premedytacją

ć. Kiedy zbliża ę do rozwiązania sprawy, dogania go upiorna prze łość.

Czarownica - Camilla Läckberg
Zaginięcie czteroletniej Linnei z farmy koło Fjällbacki przywołuje tragiczne wydarzenie
sprzed trzydziestu lat. Z tego samego miejsca zniknęła wtedy mała dziewczynka.
Wkrótce jej ciało zostało znalezione w leśnym jeziorku. Do morderstwa przyznały się
dwie trzynastolatki, które potem odwołały swoje zeznania. Sąd uznał je za winne.
Jako nieletnie nie trafiły do więzienia. Jedna z nich zostaje w Fjallbace, druga wraca
po latach jako słynna hollywoodzka aktorka, aby zagrać w kręconym tam filmie
o aktorce Ingrid Bergman.
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Głowa minotaura - Marek Krajewski
B

-

-

reslau, styczeń 1937 roku. Makabryczny mord dokonany na młodej cudzoziemce stawia
na nogi całą policję. Tropy wskazują na to, że ofiara miała związek z obcym wywiadem.
Do akcji wkracza kapitan Abwehry Eberhard Mock. Szybko orientuje się, że - by rozwią
zać zagadkę brutalnej zbrodni - musi wyjechać do Lwowa, Tam spotyka komisarza
Edwarda Popielskiego. Policjanci łączą siły, sle morderca, ochrzczony przez media
Minotaurem, śledzi ich każdy ruch i świetnie nimi manipuluje. Czy Mockowi i Popielskie
mu uda się w końcu go dopaść? Jakie granice będą musieli przekroczyć?
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Rewizja cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr.

Rozdarta zasłona - Maryla Szymiczkowa tw.opr.

Rzeki Hadesu - Marek Krajewski tw.opr.

Seans w Domu Egipskim - Maryla Szymiczkowa tw.opr.

Skaza - Zbigniew Zborowski tw.opr.

Syrenka - Camilla Läckberg tw.opr.

Śmierć w Breslau - Marek Krajewski tw.opr.

Święto Christie cz.1 - Carolyn G.Hart

Święto Christie cz.2 - Carolyn G.Hart

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

Testament - Remigiusz Mróz tw.opr.

Trąf, trąf, misia, bela cz.1 - Dagmara Andryka

Trąf, trąf, misia, bela cz.2 - Dagmara Andryka

Trawers cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr.

Trawers cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr.

Tysiąc cz.1 - Dagmara Andryka

Tysiąc cz.2 - Dagmara Andryka

W otchłani mroku - Marek Krajewski tw.opr.

Wczesne sprawy Poirota - Agatha Christie tw.opr.

Władca liczb - Marek Krajewski tw.opr.

Władza absolutna - Remigiusz Mróz tw.opr.

Wotum nieufności cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr.

Wotum nieufności cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr.

Zaginięcie - Remigiusz Mróz tw.opr.

Zbrodnia w szkarłacie - Katarzyna Kwiatkowska tw.opr.

Zerwa cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr.

Zerwa cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr.

Zgubna trucizna - Katarzyna Kwiatkowska tw.opr.

Rzeka zimna - Magdalena Kawka

Tajemnica Domu Helclów - Maryla Szymiczkowa tw.opr.

Większość bezwzględna - Remigiusz Mróz tw.opr.

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...
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Szt. Ksi ki - kryminały Cenaąż

Bez odwrotu - Tess Gerritsen

Deniwelacja - Remigiusz Mróz tw.opr.

Dziewczyna o czterech palcach - Marek Krajewski tw.opr.

D

Czarownica - Camilla Läckberg tw.opr.

żuma w Breslau - Marek Krajewski tw.opr.

Ekspozycja - Remigiusz Mróz tw.opr.

Erynie - Marek Krajewski tw.opr.

Fabrykantka aniołków - Camilla Läckberg tw.opr.

Grobowa cisza - Arnaldur Indridason

Gwiazdozbiór cz.1 - Marta Zaborowska

Gwiazdozbiór cz.2 - Marta Zaborowska

Iluzjonista - Remigiusz Mróz tw.opr.

Immunitet - Remigiusz Mróz tw.opr.

Inicjały zbrodni cz.1 - Agatha Christie / kryminał autorstwa Sophie Hannah tw.opr.

Inicjały zbrodni cz.2 - Agatha Christie / kryminał autorstwa Sophie Hannah tw.opr.

Inwigilacja - Remigiusz Mróz tw.opr.

Kamieniarz - Camilla Läckberg tw.opr.

Kasacja - Remigiusz Mróz tw.opr.

Kółko się Pani urwało - Jacek Galiński

Komórki się Pani pomyliły - Jacek Galiński

Koniec świata w Breslau - Marek Krajewski tw.opr.

Konkurenci się pani pozbyli - Jacek Galiński

Latarnik - Camilla Läckberg tw.opr.

Liczby Charona - Marek Krajewski tw.opr.

Mock - Marek Krajewski tw.opr.

Mock. Ludzkie ZOO - Marek Krajewski tw.opr.

Mock. Pojedynek - Marek Krajewski tw.opr.

Morderstwo w Orient Expressie - Agatha Christie tw.opr.

Niemiecki bękart - Camilla Läckberg tw.opr.

Nieodgadniona - Remigiusz Mróz tw.opr.

Nieodnaleziona - Remigiusz Mróz tw.opr.

Ofiara losu - Camilla Läckberg tw.opr.

Oskarżenie - Remigiusz Mróz tw.opr.

Parabellum. Głębia osobliwości cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr.

Parabellum. Głębia osobliwości cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr.

Parabellum. Horyzont zdarzeń - Remigiusz Mróz tw.opr.

Parabellum. Prędkość ucieczki - Remigiusz Mróz tw.opr.

Pogadanki z duchami - Carolyn G.Hart

Poirot prowadzi śledztwo - Agatha Christie tw.opr.

Rajskie ptaki cz.1 - Marta Zaborowska

Rajskie ptaki cz.2 - Marta Zaborowska

Rewizja cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr.

Głowa minotaura - Marek Krajewski tw.opr.

Kratki się Pani odbiły - Jacek Galiński

Pogromca lwów - Camilla Läckberg tw.opr.

Przewieszenie - Remigiusz Mróz tw.opr.

Większość bezwzględna - Remigiusz Mróz
W kręgach władzy trwa kryzys. Po skandalu z udziałem premiera, parlament nie zdołał
uchwalić wotum nieufności, a polityk, który miał przejąć władzę, znalazł się w szpitalu.
Prognozy zarówno dla niego, jak i dla kraju nie są dobre. Sytuację pogarsza fakt, że
niedługo przed mającym odbyć się w Polsce międzynarodowym szczytem, do służb
specjalnych dociera informacja o możliwym zamachu. Prezydent Daria Seyda traktuje
ostrzeżenia wywiadu jako realną groźbę, ale ma pewne wątpliwości - doniesienia
bowiem pochodzą nie od sojusznika, a przeciwnika na arenie międzynarodowej.

Zamówienia telefoniczne:

02174 8964480

Zamówienia pisemne:

Verlag Matuszczyk KG
Luisental 2, 51399 Burscheid

Kratki się Pani odbiły - Jacek Galiński

To kolejna z cyklu opowieści o przygodach szalonej emerytki Zofii Wilkońskiej. Tym
razem tak namieszała, że trafiła do więzienia. Dla normalnego człowieka to tragedia,
ale dla zawziętej staruszki zamknięcie za kratami to nic innego jak scena walki o godne
i lepsze życie. Tym razem nasza bohaterka podejmuje rękawicę i próbuje zerwać okowy
wymiaru sprawiedliwości, który w jej przypadku okazał się niezwykle ''rychliwy”. Jednak
czy w przypadku szalonej emerytki na pewno okazał się sprawiedliwy?

Komedia kryminalna.

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.

Pogromca lwów - Camilla Läckberg
Stycze -

-

-

ń, mroźna Fjällbacka. Z lasu pod koła nadjeżdżającego samochodu wybiega pół
naga dziewczyna. Kierowca nie jest w stanie jej wyminąć. Ciężko ranna nastolatka umie
ra w szpitalu. Prowadzący śledztwo Patrick Hedström szybko ustala, że ofiara to Victoria,
która cztery miesiące wczeżniej zaginęła, wracając do domu ze szkółki jeździeckiej.
Z przerażeniem odkrywa też, że dziewczynę poddano okrutnym torturom. W tym samym
czasie Erika Falck bada sprawę sprzed lat i odwiedza w więzieniu żonę skazaną za mor
derstwo męża. Erika czuje, że coś się nie zgadza, a kobieta ukrywa przed nią prawdę...

Na ie :stron internetowej

www.sklep.de
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Sport

Œwiatowy kryzys wywo³any przez
koronawirusa na d³ugo sparali¿o-
wa³ wszelkie dzia³ania, równie¿
sportowe, stawiaj¹c igrzyska
olimpijskie pod znakiem zapyta-
nia. Jednak rok póŸniej ni¿ to wy-
znacza³ olimpijski kalendarz,
23 lipca 2021, na Nowym Stadionie
Narodowym w Tokio p³onie znicz
olimpijski. Tutaj 11 tysiêcy spor-
towców z ca³ego œwiata – najlepsi
z najlepszych – walczy o 339 kom-
pletów medali w 50 dyscyplinach.

Serwis Gracenote dokona³ ana-
lizy, która z reprezentacji bêdzie
mia³a najwiêcej powodów do ra-
doœci. Wynika z niej, ¿e klasyfika-
cjê medalow¹ wygraj¹ Ameryka-
nie, którzy powinni zdobyæ
114 medali, w tym 43 z³ote. To
o siedem mniej ni¿ podczas
igrzysk w Rio de Janeiro w 2016
roku. Drugie miejsce maj¹ zaj¹æ
Chiñczycy (85), a trzecie Rosjanie
(73), którzy z powodu afery dopin-
gowej nie bêd¹ mogli startowaæ
pod swoj¹ flag¹. 

Polska reprezentacja liczyæ bê-
dzie 215 osób (103 kobiety i 112
mê¿czyzn). Bia³o-czerwoni wy-
startuj¹ w nastêpuj¹cych dyscy-
plinach: boksie, gimnastyce spor-
towej, golfie, judo, jeŸdziectwie,
kajakarstwie (sprint i slalom), ko-
larstwie (szosowe, torowe, gór-
skie), koszykówce 3x3, lekkoatle-
tyce, ³ucznictwie, piêcioboju nowo-

czesnym, p³ywaniu, podnoszeniu
ciê¿arów, siatkówce (halowa i pla-
¿owa), skateboardingu (deskorol-
ka), strzelectwie sportowym, szer-
mierce, taekwondo olimpijskim,
tenisie, tenisie sto³owym, wioœlar-
stwie, wspinaczce sportowej, za-
pasach i ¿eglarstwie. Wed³ug pro-
gnoz Gracenote, bia³o-czerwoni
mog¹ liczyæ na 15 medali: dwa z³o-
te, cztery srebrne i dziewiêæ br¹-
zowych, co w klasyfikacji medalo-
wej da³oby to dopiero 22. miejsce.
Te dwa z³ote medale maj¹ zdobyæ
Pawe³ Fajdek w rzucie m³otem
i czwórka podwójna kobiet. Jeœli
chodzi o sporty dru¿ynowe, polscy
siatkarze maj¹ siêgn¹æ po br¹z
i taki te¿ medal maj¹ przywieŸæ
siatkarze – Grzegorz Fija³ek i Mi-
cha³ Bryl. 

Takie s¹ œwiatowe notowania,
ale nad Wis³¹ komentarze s¹ bar-
dziej ostro¿nie – mówi siê o prze-
kroczeniu bariery 11 zdobytych
medali, bo tyle przywieŸli polscy
sportowcy z trzech ostatnich
igrzysk: Pekin (2008), Londyn
(2012) i Rio de Janeiro (2016).

Kogo zatem zaliczyæ do g³ów-
nych kandydatów do olimpijskie-
go podium? Zacznijmy od lekkiej
atletyki, bo ona w historii polskie-
go sportu zaliczana jest do najbar-
dziej medalodajnych. Polsk¹ spe-
cjalnoœci¹ sta³ siê ostatnio rzut
m³otem i tutaj jest kilkoro kandy-

datów do medali, w tym dwoje li-
derów – Anita W³odarczyk i Pawe³
Fajdek. Pozostali to: Joanna Fio-
dorow, Malwina Kopron i Woj-
ciech Nowicki. W konkurencjach
biegowych najwiêksze szanse ma
¿eñska sztafeta 4x400 metrów,
Marcin Lewandowski (1500 m), a
z pozosta³ych: Piotr Lisek (skok
o tyczce), Maria Andrejczyk (rzut
oszczepem) oraz Micha³ Haratyk
i Konrad Bukowiecki (pchniêcie
kul¹). 

Medalowe szanse ma tak¿e re-
prezentacja siatkarzy, ale trudno
nie zaliczyæ jej do faworytów, sko-
ro zdoby³a z³ote medale na dwóch
ostatnich mistrzostwach œwiata
(2014 i 2018), a od 2018 roku zaj-
mowa³a miejsce na podium ka¿-
dej miêdzynarodowej imprezy.
W kadrze s¹ znani i utytu³owani
zawodnicy jak Dawid Konarski,
Karol K³os, Tomasz Fornal, Bar-
tosz Bednorz czy Artur Szalpuk,
Bartosz Kurek, Micha³ Kubiak,
Piotr Nowakowski, Fabian Drzy-
zga, Pawe³ Zatorski oraz modsi –
Kamil Semeniuk, Aleksander
Œliwka, Jakub Kochanowski. No
i jest as atutowy ekipy – Wilfredo
Leon. Polska trafi³a do grupy A
z Iranem, W³ochami, Japoni¹, We-
nezuel¹ i Kanad¹.

Z medalem i to z³otym powinna
wróciæ dru¿yna szpadzistek: Ewa
Trzebiñska, Magdalena Piekar-

ska-Twardochel, Renata Knapik-
Miazga i Aleksandra Jarecka oraz
czwórka bez sternika wioœlarzy:
Mateusz Wilangowski, Miko³aj
Burda, Marcin Brzeziñski, Micha³
Szpakowski). W kajakarstwie do
medali aspiruje wicemistrzyni
olimpijska z Rio de Janeiro Marta
Walczykiewicz (K-1 na 200 m) po-
walczy Marta Walczykiewicz. Do-
bry wynik mog¹ uzyskaæ Karolina
Naja i Anna Pu³awska (K-2) i ka-
nadyjkarz Tomasz Kaczor.

Katarzyna Niewiadoma i Mi-
cha³ Kwiatkowski to polscy kan-
dydaci do medalu w kolarstwie
szosowym (startuj¹ jeszcze Kata-
rzyna Anna Plichta, Maciej Bod-
nar i Rafa³ Majka.), a w kolarstwie
torowym – Mateusz Rudyk. W re-
gatach ¿eglarskich jeden z meda-
li powinna zdobyæ weteranka
windsurfingu Zofia Klepacka. Na
kortach powinni b³yszczeæ Iga
Œwi¹tek – triumfatorka wielkosz-
lemowego turnieju French Open

2020 i Hubert Hurkacz. Tomasz
Bartnik ma szanse na medal na
strzelnicy w konkurencji karabinu
trzy postawy 50 m. Atutem repre-
zentacji mo¿e byæ ekipa koszykar-
ska 3x3 : Michael Hicks, Pawe³
Paw³owski, Szymon Rduch, Prze-
mys³aw Zamojski – br¹zowi me-
daliœci mistrzostw œwiata.
We wspinaczce sportowej Alek-
sandra Miros³aw od lat jest naj-
lepsza na œwiecie, jednak czy po-
radzi sobie z po³¹czeniem trzech
konkurencji wspinaczkowych
w jedn¹?

Chor¹¿ymi polskiej reprezenta-
cji olimpijskiej podczas ceremonii
otwarcia Igrzysk XXXII Olimpia-
dy Tokio 2020 bêd¹ Maja W³osz-
czowska (kolarstwo górskie) i Pa-
we³ Korzeniowski (p³ywanie). 

Olimpijskie marzenia o medalu
czasami siê spe³niaj¹. A zatem
z iloma medalami wróc¹ z Tokio
bia³o-czerwoni?

Józef Korczyk

Pi³karska Europa nadal jest pod
wra¿eniem niezwyk³ej dramatur-
gii fina³owego meczu mistrzostw
Europy W³ochy – Anglia, zacho-
wania Anglików – pi³karzy i kibi-
ców – oraz tego wszystkiego, co
siê wydarzy³o po meczu. O repre-
zentacji Polski najwiêcej mówi
siê ostatnio w kontekœcie kolej-
nego turnieju, czyli przysz³orocz-
nych mistrzostw œwiata, a w³aœci-
wie eliminacji do nich. Obecna
sytuacja bia³o-czerwonych w ta-
beli grupy eliminacyjnej jest deli-
katnie mówi¹c trudna i wyjazd
polskiej ekipy do Kataru stoi pod
sporym znakiem zapytania. Dy-
skutuje siê, czy trener Paulo So-
usa powinien zostaæ czy odejœæ
oraz o tym, kto bêdzie nastêpc¹
Zbigniewa Boñka na stanowisku
prezesa PZPN.

Lewy najlepszy 
w fazie grupowej
EURO przynios³o polskim ki-

bicom spore rozczarowanie.

Wskazywana przez niektórych
jako czarny koñ fina³owego tur-
nieju reprezentacja Polski po¿e-
gna³a siê z mistrzostwami ju¿ po
fazie grupowej, zdobywaj¹c
cztery gole – jednego Karola Li-
netty i trzy Roberta Lewandow-
skiego. Straci³a jednak a¿ szeœæ
bramek. Na pocieszenie pozo-
sta³o jedynie to, ¿e z danych por-
talu 90min.com oraz analitycz-
nej brytyjskiej firmy Opta wyni-
ka, i¿ Robert Lewandowski by³
najlepszym zawodnikiem pierw-
szej czêœci mistrzostw Europy.
Na podstawie danych analitycz-
nych Opty, dok³adnych statystyk
i wystawianych po ka¿dym me-
czu ocen poszczególnych za-
wodników sporz¹dzono ranking
20 czo³owych zawodników fazy
grupowej i najlepszym okaza³
siê w³aœnie Lewandowski. Nie
bez powodu zatem mówi siê, ¿e
obecnie polska dru¿yna repre-
zentacyjna to „Lewandowski
i 10 koszulek”.

Daleko w tyle
Ale trzy gole „Lewego” nie wy-

starczy³y, by reprezentacja Pol-
ski awansowa³a do 1/8 fina³u. Le-
wandowski, który po EURO wyje-
cha³ na wypoczynek na Majorkê,
tak skomentowa³ turniej:

– Wszyscy jesteœmy rozczaro-
wani i zdajemy sobie sprawê, ¿e
ta historia mog³a potoczyæ siê zu-
pe³nie inaczej. Walczyliœmy do
koñca. Dziêkujemy za Wasze
wsparcie, za wiarê w nasze mo¿-
liwoœci. Mamy zespó³, który mo¿e
w niedalekiej przysz³oœci przy-
nieœæ nam wszystkim wiele rado-
œci.

To, ¿e Polska zajê³a w grupie
ostatnie miejsce, to jedno. Ale go-
rzej to wygl¹da, jeœli zestawi siê
z dokonaniami innych dru¿yn.
Jak siê okazuje, dru¿yna Sousy
zajê³a ostatecznie dopiero 21.
miejsce na Euro 2020. Wyprze-
dzi³a jedynie trzy dru¿yny – Szko-
cjê (zdoby³a 1 punkt), Macedonii

Pó³nocnej (1 punkt) i Turcji
(0 punktów).

Co dalej? 
We wrzeœniu, w ramach elimi-

nacji do mistrzostw œwiata 2022
Polska zmierzy siê z Albani¹, San
Marino i Angli¹. Nie jest dobrze.
Po pierwszych meczach bia³o-
czerwoni zajmuj¹ w swojej gru-
pie czwarte miejsce. Dlatego po
EURO w mediach dyskutuje siê,
czy Paulo Sousa powinien odejœæ
czy zostaæ? Wiele osób wytyka
Zbigniewowi Boñkowi, ¿e niepo-
trzebnie zmienia³ trenera na kil-
ka miesiêcy przed mistrzostwa-
mi Europy. Jerzy Brzêczek doœæ
spokojnie wywalczy³ awans na
Euro, wiêc po co ta zmiana? So-
usa nie mia³ czasu, by poznaæ do-
k³adnie dru¿ynê, polskie realia,
nie mia³ potrzebnego rozeznania
w polskiej lidze. Zdaniem jed-
nych nale¿y teraz zostawiæ Suosê
na swoim stanowisku, ¿eby nie
pope³niaæ b³êdu z Jerzym

Brzêczkiem. Tak bêdzie po pro-
stu proœciej. Poza tym na razie
nie widaæ trenera, który móg³by
zast¹piæ Portugalczyka. Po okre-
sie przygotowañ i turnieju EURO
Sousa pozna³ ju¿ polskich pi³ka-
rzy, poza tym dru¿yna zrobi³a du-
¿y krok w grze ofensywnej. A co
przemawia za zmian¹ trenera?
Przede wszystkim to, ¿e Sousa
nie osi¹gn¹³ celu – jego dru¿yna
nie wysz³a z grupy na Euro
i kiepsko rozpoczê³a eliminacje
do mistrzostw œwiata. Przeciwni-
cy wytykaj¹ mu b³êdy w selekcji
i taktyce. 

Tak czy inaczej, na przyk³adzie
Sousy najlepiej widaæ, ¿e zmiana
trenera w wa¿nym momencie nie
ma wiêkszego sensu. 

Odrobina kasy
Zdobywaj¹c mistrzostwo Eu-

ropy reprezentacja W³och zarobi-
³a a¿ 34 miliony euro, a przegra-
na Anglia – tylko 4 miliony euro
mniej. Polska by³a natomiast jed-
n¹ z dru¿yn, które natomiast za-
inkasowa³y najmniej – 750 tysiêcy
euro. Wczeœniej, jednak ka¿dy
z uczestników turnieju fina³owe-
go otrzyma³ za sam awans
9,25 mln euro. 

Józef Korczyk

Na mistrzostwach Europy Polska zajê³a 21. miejsce i wyprzedzi³a jedynie
trzy dru¿yny: Szkocjê, Macedoniê Pó³nocn¹ i Turcjê.

Po EURO, przed... Mundialem

W planach polskiej ekipy jest zdobycie 11 medali – tyle
bia³o-czerwoni przywieŸli z ostatnich trzech Igrzysk
Olimpijskich – z Pekinu, Londynu i Rio de Janeiro.

Olimpijskie marzenia

Olimpijskie liczby
� Najwięcej medali Polska zdobyła na Igrzyskach w Moskwie

w 1980 r. – 32, natomiast najwięcej złotych medali – 7 czterokrotnie:
Tokio, Monachium, Montreal i Atlanta. 

� Najwyższe miejsce Polski w klasyfikacji medalowej: 
Montreal 1976 – 6. miejsce.

� Najwięcej medali olimpijskich dla Polski zdobyli: 
1. Irena Szewińska – 7 (3-2-2), 
2. Jerzy Pawłowski – 5 (1-3-1), 
3. Robert Korzeniowski – 4 (4 złote), 
4. Witold Woyda – 4 (2-1-1).

� W sumie na IO Polska zdobyła 284 medale – w tym 68 złotych,
83 srebrne i 133 brązowe.

� Najwięcej medali zdobyli przedstawiciele lekkiej atletyki – 57 (25-
18-14), boksu – 43 (8-9-26), podnoszenia ciężarów – 34 (6-5-23),
zapasów – 26 (5-9-12), szermierki – 22 (4-9-9), wioślarstwa – 18 (4-
3-11), strzelectwa – 12 (4-3-5), judo – 8 (3-3-2), pięcioboju nowo-
czesnego – 4 (3-0-1) i jeździectwa – 6 (1-3-2). 
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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

Jeste my
dla was online

ś

www.samo-zycie.de

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

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:

Telefon:

-

02174-8941155

0173 2106849

ładunki
do 1,5 tony

KURIER

NIEMCY

POLSKA

�

�

�

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

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

finanzwirt@gruchel.com

Tel.: 0202-60933172

Finanzwirt

Marian Gruchel
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T umaczenia wszystkich

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

i urz d w.

ł
ó ó

ó ó

ę ó
Pomoc w za atwianiu
spraw urz dowych.

ł
ę

T umacz przysi g ył ę ł

Mgr Ewa Lange

Tel :

ax:

.

F

+49 (0)69/86 41 16

+49 (0)160/36 96 386

post@ewalange.de

www.ewalange.de

Mobil:

E-Mail:

+49 (0)69/84 84 38 84

Rechtsanwälte
uprawnieni do występowania przed wszystkimi sądami w Niemczech

Marlies Ziemer

Markus Hüsges
Fachlehrgang Arbeitsrecht

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

Porady i obs ugi w
we wszystkich dziedzinach prawa

ł j zyku niemieckim
i polskim

ę

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

Tel: 02241/75001 - Fax: 02241 / 79690

Email: info@bzwh.de

Fachanwältin

für Familienrecht
Specialistka prawa rodzinnego

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

Mirka Johanna Ziemer
Fachanwältin für Familienrecht
Rechtsberatung auch in polnischer Sprache

Dierk Bernhardt
(ausgeschieden zum 31.12.2019)

Dr. Monika Everschor
Fachanwältin für VerkehrsrechtHerbert Ziemer

Mirka Johanna Ziemer
(geb. Barski)

Rechtsanwältin

I-

Kancelaria adwokacka
w Monachium

Kompleksowa obs uga prawna
w jêzyku polskim i niemieckim

³

Izabela S. Demacker

Rechtsanwältin

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

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

KANCELARIA ADWOKACKA 

 

 

DIPL.-JUR. MARKUS G. 

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

ADWOKAT •••• T UMACZ PRZYSI G Y 

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

m. 

Kommandanturstr. 8 
30 69   HANNOVER  

tel.:  +49 (0) 511 – 35 779 888 

e-mail: info@matuschczyk.com 

Damian Ballon
Rechtsanwalt

Alt-Griesheim 18
65933 Frankfurt

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

prasa.de

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

� �

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

�

�

�

�

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

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

www.sklep.de
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www.prenumerata.de

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

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!

BARCELONA - MONTSERRAT - SARAGOSSA - TOLEDO - MADRYT - OVIEDO - SANTIAGO DE COMPOSTELA

Organizator pielgrzymek i wycieczek z terenu Niemiec:

Tel. +48 91 4340726, e-mail: biuro@polonia.travel.pl
BIURO TURYSTYCZNE POLONIA

Termin: 01.09.-12.09.2021
Wylot i powrót Düsseldorf (Lufthansa)

Szczegó :łowy program i zapisy
Susanne Matuszewski Tel. +49 284 2719450- w Niemczech:

PIELGRZYMKA DO SANTIAGO

DE COMPOSTELA

Dom Przy Wydmie "GREG" t : 00 - -

00 - -

el./fax 48 94 318 94 03

tel. kom. 48 609 641 549

gregmielno@wp.pl

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

ś .
S ó ł , ó

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

ż ę
ó

S , smażalnia, punkty gastronomiczne
ł

Zapraszamy!

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

(od 1989)JAWA-Reisen GmbH

Kur & Wellness Tel. 05251- 390 900

Ś świnouj cie: 14 dni, HP, EZ, 30 zab.,

przejazd z odbiorem z domu

Giersstr. 20 33098 Paderborn

od €359,-
Ś ó ówierad w Zdr j: €14 dni, HP od 286 ,-

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,

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
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