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Komiczne Obchody powstañ na Œl¹sku
Order dla powstañców œl¹skich otrzyma³ prezydent RP Andrzej Duda, który urodzi³ siê 51 lat
po powstaniach. On sam dla odmiany Orderem Or³a Bia³ego, najwy¿szym polskim odznaczeniem
uhonorowa³... nie¿yj¹cego od 84 lat Alfonsa Zgrzebnioka, jednego z najwa¿niejszych dowódców
wszystkich trzech tzw. powstañ œl¹skich. 12

Jak w republice bananowej:.
atak na demokracjê w Sejmie.
Partie opozycyjne z³o¿y³y do prokuratury..
zawiadomienia przeciw marsza³ek El¿biecie Witek..
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O tym siê mówi

30 miliardów euro – tyle ma wy-
nosić specjalny fundusz na odbu-
dowę terenów dotkniętych powo-
dzią, uzgodniony przez rząd fede-
ralny i kraje związkowe. To suma
wyższa, niż przy wszystkich po-
wodziach dotąd. Tymczasem wła-
dze lokalne i mieszkańcy zalanych
regionów skarżą się na brak po-
mocy na miejscu, a media infor-
mują o zlekceważonym przez wła-
dze ostrzeżeniu przed powodzią. 

Odbudowa w krajach zwi¹zko-
wych szacowana jest na 28 mld
euro. Kolejne 2 mld euro, dotycz¹
infrastruktury federalnej: linii
kolejowych (75 proc.), autostrad
i dróg federalnych (25 proc.).
Rz¹d federalny i kraje zwi¹zkowe
chc¹ sfinansowaæ przedsiêwziê-
cie po po³owie. Inaczej, ni¿ po po-
wodzi w 2013 roku, kwota ta nie
zostanie jednak udostêpniona
stopniowo, i uzupe³niana corocz-
nie. W ten sposób rz¹d federalny
i kraje zwi¹zkowe chc¹ zapobiec
sytuacji, w której miliardy przez
lata le¿a³yby niewykorzystane.
Ju¿ w lipcu Berlin i kraje zwi¹z-
kowe przeznaczy³y 400 mln euro
na natychmiastow¹ pomoc przy
usuwaniu skutków powodzi.

Tylko w Nadrenii Pó³nocnej-
Westfalii szkody spowodowane
przez powódŸ w po³owie lipca
szacowane s¹ na ponad 13 mld
euro. Nieznana jest jeszcze wy-
sokoœæ szkód w Nadrenii-Palaty-
nacie, ale skala jest prawdopo-
dobnie porównywalna. Liczba po-
twierdzonych ofiar œmiertelnych
wzros³a do ponad 190, a kilka
osób nadal uwa¿a siê za zaginio-
ne.

Eksperci licz¹ siê z tym, ¿e od-
budowa zniszczonej infrastruktu-
ry potrwa latami. PowódŸ znisz-
czyla b¹dŸ powa¿nie uszkodzi³a
ponad 50 mostów, 180 przejazdów
kolejowych, a tak¿e wiele dwor-
ców. Remontu lub ca³kowitej od-
budowy wymaga siedem tras ko-
lejowych, zniszczonych zosta³o
600 km. torów kolejowych. Deut-
sche Bahn wyceni³a straty na ko-
lei na przynajmniej 1,3 mld euro.
Zniszczone s¹ wodoci¹gi, kanali-
zacja i stacje przekaŸnikowe. 

Oprócz dobrych wieœci o odbu-
dowie, pojawiaj¹ siê te¿ pytania
i zarzuty. Bo mo¿e tak du¿ych
strat, zw³aszcza ludzkich, mo¿na
by³o unikn¹æ. Na kilka dni na-

przód w³adze niemieckie zosta³y
ostrze¿one o wyj¹tkowo silnych
opadach z mo¿liwoœci¹ powsta-
nia powodzi. Tak¹ informacjê
ujawni³a Hannah Cloke, twórczy-
ni Europejskiego Systemu
Ostrzegwaczego przez Powodzi¹
(Efas). System przewidzia³ na-
wet doœæ dok³adnie na 24 godziny
przed powodzi¹, które regiony
zostan¹ dotkniête katastrof¹,
m.in. obszar nad rzek¹ Ahr, gdzie
zginê³y 93 osoby. Ostrze¿enie naj-
wyraŸniej "zagubi³o siê" gdzieœ
pomiêdzy w³adzami federalnymi
a lokalnymi, do których ju¿ nie
dotar³o. 

Równie¿ regionalne media
niewystarczaj¹co informowa³y
o zagro¿eniu koniecznych kro-
kach. Zawiód³y te¿ tradycyjne
systemy alarmowe: m.in. syreny
alarmowe, które w³¹czone zosta-
³y bardzo rzadko i najczêœciej ju¿
zbyt póŸno. Innym pytaniem jest,
czy to by coœ zmieni³o. Deutscher
Wetterdienst (DWD) informowa³
w aplikacjach o intensywnych
opadach, jednak nie wywo³a³o to
reakcji mieszkañców. 

NajwyraŸniej te¿ mieszkañcy
zbagatelizowali ostrze¿enia, któ-
re pojawia³y siê wczeœniej ju¿
wielokrotnie i okazywa³y siê
przesadzone. Niemniej reakcje
w³adz media okreœli³y jako „kom-
promituj¹ce“, a politycy opozy-
cyjni domagali siê wrêcz dymisji
federalnego ministra spraw we-
wnêtrznych Horsta Seehofera. 

To zreszt¹ nie jedyna niepra-
wid³owoœæ. W³adze lokalne i
mieszkañcy zalanych terenów
skar¿¹ siê, ¿e przez pierwsze dni
byli pozostawieni bez profesjo-
nalnej pomocy stra¿y po¿arnej
czy THW, zdani na siebie i wolon-
tariuszy, przyby³ych do regionu.
Sami i bez sprzêtu musieli od-
gruzowywaæ ulice i posesje za-
rzucone fragmentami budynków,
drzewami i samochodami, czasa-
mi do wysokoœci 3 metrów. Zda-
rza³y siê drastyczne sytuacje,
kiedy pod gruzami mieszkañcy
znajdowali cia³a ofiar, a s³u¿by
przyje¿d¿a³y po kilku dnach od
zg³oszenia takiego zdarzenia. 

Brak wody, niedzia³aj¹ca kana-
lizacja stwarza³y nastêpne zagro-
¿enie – epidemie. Jak opowiada³a
w Tagesschau (ARD) burmi-
strzyni zwi¹zku gmin Altenahr,
Caroline Weigand, w gminie bra-
kowa³o przenoœnych toalet i wo-

dy do mycia. Nie wiadomo by³o,
czy i kiedy zamówione toalety do-
tr¹, i czy w ogóle zamówienie do-
tar³o do centrów kryzysowych.
Jak oceni³a Weigand, „komunika-
cja miêdzy wladzami loalnymi a
koordynuj¹cymi akcjê dzia³a³a fa-
talnie". Na komunikacjê ze szta-
bem kryzysowym skar¿¹ siê sa-
mi stra¿acy. 700 stra¿aków ze
Szlewika-Holsztyna z ponad 150
wozami przez tydzieñ bezczynnie
siedzia³o, czekaj¹c na przydzia³,
podczas gdy w niedalekich miej-
scowoœciach mieszkañcy czekali
na pomoc. Sztab broni siê, twier-
dz¹c, ¿e przy takiej iloœci zg³o-
szeñ i kontaktów zdarza siê, ¿e
koordynacja szwankuje i pewne
informacje siê zagubiaj¹. 

Jest to tym bardziej dziwne, ¿e
w Niemczech juz przed oœmiu la-
ty powsta³ raport, okreœlaj¹cy ry-
zyko masywnej powodzi i obszary
antykryzysowe, które musz¹ byc
rozbudowane. Co prawda w stra-
tegii chodzi³o o powódŸ spowodo-
wan¹ przez topniej¹ce œniegi, a
nie letnie ulewy, ale sam mecha-
nizm kryzysowy dzia³a podobnie.
Autorzy raportu podkreœlili co
prawda, ¿e nie ma szans, by
w 100 procentach unikn¹c strat,
ale ¿e mo¿na je zminimalizowaæ.
Osi¹gn¹æ to mo¿na kombinuj¹c
czynniki zmniejszaj¹ce samo ry-
zyko powodzi: odpowiednio pro-
jektuj¹c infrastrukturê przeciw-
powodziow¹, wyznaczaj¹c tereny
zalewowe, wraz z rozbudow¹ sys-
temu ostrzegania i komunikacji,
oraz jasno okreœlaj¹c system de-
cyzyjny na szczeblu samorz¹do-
wym. Mieszkañcy regionu zagro-
¿onego musz¹ zostaæ nie tylko
powiadomieni o zagro¿eniu, ale
i o tym, co w sytuacji zagro¿enia
konkretnie robiæ, np. natych-
miast opuœciæ domy. Uwagê na
zagro¿enie nale¿y zwracaæ
przede wszystkim tam, gdzie lu-
dzie zagro¿enia nie s¹ œwiadomi
– czyli nie nad du¿ymi rzekami,
ale nad ma³ymi potokami i rzecz-
kami, które wydaj¹ sie byæ nie-
groŸne, ale potrafi¹ momentalnie
wylaæ. 

W przeci¹gu 8 lat od opubliko-
wania raportu zrobiono w tym te-
macie ma³o. Specjaliœci licz¹, ¿e
lipcowa tragedia spowoduje, ¿e
ich wnioski zostan¹ potraktowa-
ne powa¿nie. Nikt nie w¹tpi, ¿e
taka powódŸ powtórzy sie jeszcze
nie raz. (agh)

Po powodzi, przed powodzi¹? 
Przewaga dziêki napêdom elek-
trycznym: Audi bêdzie pierwszym
niemieckim producentem samo-
chodów, który od 2026 roku prze-
stanie wprowadzaæ na rynek nowe
modele z silnikami wysokoprê¿ny-
mi lub benzynowymi, w tym rów-
nie¿ samochodów hybrydowych. 

Wed³ug doniesieñ medialnych
ostatni¹ premier¹ modelu spali-
nowego bêdzie model z serii Q
w 2026 roku. Bêdzie on sprzeda-
wany do pocz¹tku lat 2030. Istnie-
j¹ca gama modeli mo¿e jednak zo-
staæ w sprzeda¿y na d³u¿szy czas,
byæ mo¿e nawet do 2035 roku. Da-
³oby to Audi trochê wiêcej swobo-
dy finansowej. 

Og³oszenie daty zakoñczenia
wprowadzania nowych modeli z
silnikami spalinowymi powinno
wzmocniæ wizerunek firmy w od-
biorze spo³ecznym i mieæ pozy-
tywny efekt reklamowy. 

Firma z Ingolstadt musi nie tyl-
ko zmieniæ gamê modelow¹ i prze-
konaæ europejskich fanów silni-
ków spalinowych do jazdy elek-
trycznej, ale tak¿e pilnowaæ naj-
wa¿niejszego rynku samochodo-
wego: Chin. Tam producent musi
zdobywaæ klientów i zmagaæ siê
z lokalnymi producentami, którzy

coraz bardziej nadrabiaj¹ zaleg³o-
œci. Chiñscy klienci nie s¹ zbyt lo-
jalni wobec marki i utrzymanie ich
bêdzie problemem. 

Audi stoi przed wieloma zada-
niami równie¿ w zakresie techno-
logii. Firma musi udowodniæ wier-
noœæ swojemu sloganowi reklamo-
wemu „Vorsprung durch Tech-
nik”, z któr¹ kojarzy siê marka.
Quattro z napêdem na cztery ko³a
lub specjalny dŸwiêk piêciocylin-
drowego silnika nie bêd¹ ju¿ wy-
ró¿nikiem w œwiecie napêdów
elektrycznych. Wed³ug krêgów
bran¿owych, aby utrzymaæ status
marki premium, jak najszybciej
potrzebna jest technologia aku-
mulatorów nowej generacji. W po-
³owie dekady akumulator pó³prze-
wodnikowy powinien byæ dostêp-
ny w sportowych modelach Audi,
tak aby wyprzedziæ Teslê. 

Ca³a grupa Volkswagen pracuje
nad t¹ technologi¹. Baterie pó³-
przewodnikowe oszczêdzaj¹ wagê
i miejsce, a jednoczeœnie mo¿na
zmagazynowaæ w nich wiêcej
energii. To z kolei umo¿liwia wiêk-
szy zasiêg, co jest istotn¹ zalet¹ i
mo¿e byæ argumentem do wy¿-
szych cen. (mm)

Niemiecka sk³adka netto do bu-
d¿etu Unii Europekskiej znacznie
wzros³a. Niemcy pozostaj¹ zdecy-
dowanie najwiêkszym p³atnikiem
netto. W roku bud¿etowym 2020
Niemcy przekaza³y do Brukseli
oko³o 15,5 mld euro wiêcej, ni¿
otrzyma³y z powrotem. W po-
przednim roku wk³ad netto wy-
niós³ 14,3 mld euro. Za Niemcami
pod¹¿aj¹ Wielka Brytania, Fran-
cja i W³ochy. Wielka Brytania, któ-
ra wp³aca³a do unijnego bud¿etu,
a¿ ostatecznie opuœci³a rynek we-

wnêtrzny pod koniec 2020 roku,
przekaza³a 10,2 mld euro netto.
Wk³ad Francji wyniós³ 8 mld euro,
W³och 4,8 mld euro. 

Najwiêksze korzyœci z unijnego
bud¿etu ma Polska, która przeka-
za³a do Brukseli o 13,2 mld euro
mniej ni¿ otrzyma³a z powrotem.
Drugim najwiêkszym beneficjen-
tem bud¿etu UE jest Grecja, która
otrzyma³a 5,7 mld euro netto. Wê-
gry otrzyma³y od Brukseli 4,8 mld
euro netto. (mm)

Problemy i zastoje w ³añcuchach
dostaw oraz jednoczeœnie wysoki
popyt na produkty „Made in Ger-
many” w Chinach i USA da³y nie-
mieckim firmom tak du¿y portfel
zamówieñ, jak nigdy dot¹d. We-
d³ug Federalnego Urzêdu Staty-
stycznego (Destatis) zamówieñ
w czerwcu 2021 r. by³o o 2,8 pro-
cent wiêcej w porównaniu z po-
przednim miesi¹cem. Liczba
wzrasta nieprzerwanie od czerw-
ca 2020 r. i obecnie osi¹gnê³a naj-
wy¿szy poziom od czasu wprowa-
dzenia statystyk w styczniu 2015 r. 

Liczba otwartych zamówieñ
z Niemiec wzros³a o 4,0 proc., za-
granicznych o 2,2 proc. W porów-
naniu do lutego 2020 r. – miesi¹ca
przed wprowadzeniem ograni-
czeñ z powodu koronawirusa – za-
pasy zamówieñ s¹ teraz o 17,0 pro-
cent wy¿sze. Niezrealizowanych

zamówieñ jest tak du¿o, ¿e nie-
miecki przemys³ potrzebuje 7 mie-
siêcy na ich realizacjê.

Du¿e zaleg³oœci w realizacji za-
mówieñ pokazuj¹, ¿e przemys³
produkuje mniej, ni¿ by chcia³.
Przyczyn¹ tego jest brak pó³prze-
wodników i innych pó³produktów.
To spowalnia tempo o¿ywienia go-
spodarczego.

Na d³u¿sz¹ metê jest to jednak
dobre dla gospodarki. Gdy tylko
brakuj¹ce czêœci i pó³produkty bê-
d¹ dostêpne, produkcja gwa³tow-
nie wzroœnie. Zastoje dostaw
przesuwaj¹ produkcjê w przy-
sz³oœæ. Samochody i maszyny, któ-
re klienci ju¿ zamówili, zostan¹
wyprodukowane i dostarczone
póŸniej. Z tego powodu zim¹ go-
spodarka mo¿e nabraæ du¿ego
o¿ywienia i rozpêdu. (mm)

Audi ogłasza koniec silnika spalinowego

Polacy najbardziej zyskują na funduszach UE, 
Niemcy dopłacają najwięcej do budżetu unijnego

Niemieckie firmy siedzą na górze zamówień

Akcja w Hanowerze
Od ostatnich dni lipca z wolonta-
riuszami i inicjatorami akcji Marle-
ną Orzeszko, Józefem Zielińskim
i Krystianem Chłopskim oraz
głównym darczyńcą "Bar u Emila"
organizujemy zbiórkę darów dla
osób które ucierpiały na terenie
Nadreni Północnej-Westfalii.

Najbardziej potrzebne są: woda
mineralna, artykuły spożywcze
(długoterminowe), środki czysto-

ści, pieluchy jednorazowe dla
dzieci, sprzęt AGD.

4 września 2021 odbędzie się
na terenie klubu sportowego SC
Polonia (Am Grossen Garten 5
w Hanowerze) festyn, z którego
całkowity dochód zostanie prze-
znaczony na pomoc powodzia-
nom. Poszukujemy jeszcze spon-
sorów oraz artystów, chętnych
wystąpić na scenie w ramach wo-
lontariatu.

kontakt: Józef Zieliński
– tel. 015901733142 
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W atmosferze skandalu Sejm
uchwali³ nowelizacjê ustawy
o radiofonii i telewizji. Zmienia
ona zasady przyznawania konce-
sji na nadawanie dla mediów
z udzia³em kapita³u spoza Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarcze-
go.

Kiedy wydawa³o siê, ¿e zakusy
PiS spali³y na panewce i partia
rz¹dz¹ca nie zdo³a uzbieraæ po-
trzebnej liczb g³osów, ¿eby za-
machn¹æ siê na stacjê TVN24,
sprawa z pocz¹tkiem sierpnia ru-
szy³a jak z kopyta. Wstêpem by³o
zwolnienie z funkcji wicepremie-
ra Jaros³awa Gowina. Ju¿ wtedy
sta³o siê jasne, ¿e na pisowsk¹
stronê uda³o siê przeci¹gn¹æ
Paw³a Kukiza i jego ludzi. Jednak
samo przeg³osowanie uchwa³y
zwanej anty-TVN budzi ogromne
w¹tpliwoœci natury prawnej.

Zaczê³o siê od przegranego
przez PiS g³osowania nad projek-
tem ustawy anty-TVN. Marsza³ek
Sejmu El¿bieta Witek nie odczy-
ta³a wyników g³osowania, które
spowodowa³o euforiê wœród par-
lamentarzystów opozycji i kon-
sternacjê w szeregach PiS. Nie-
oczekiwanie pos³owie, na wnio-
sek opozycji, przeg³osowali odro-
czenie obrad do wrzeœnia. Witek
zarz¹dzi³a "piêtnastominutow¹"
przerwê, która skoñczy³a siê po
dwóch godzinach. Nastêpnie
jeszcze raz poddano pod g³oso-
wanie ustawê anty-TVN, która
zosta³a uchwalona 228 g³osami.
Wówczas pos³owie Kukiz'15 za-
g³osowali odwrotnie ni¿ za pierw-
szym razem. Za nowel¹ g³osowa-
li wszyscy pos³owie klubu PiS
(wstrzyma³ siê jedynie Andrzej
Gut-Mostowy), pos³owie Ku-
kiz'15: Pawe³ Kukiz, Jaros³aw Sa-
chajko i Stanis³aw ¯uk oraz piê-
cioro pos³ów Porozumienia: Mar-
cin Ociepa, Grzegorz Piecho-
wiak, Wojciech Murdzek, Anna
D¹browska-Banaszek i Mieczy-
s³aw Baszko. „Za” g³osowali te¿
pos³owie niezrzeszeni: Zbigniew
Ajchler i £ukasz Mejza. Wstrzy-
ma³o siê natomiast dziewiêcioro
pos³ów Konfederacji.

– W moim przekonaniu mar-
sza³ek Witek nie tyle pope³ni³a
powa¿ny b³¹d, ale zachowa³a siê
po prostu skandalicznie. Œwiado-
mie z³ama³a regulamin Sejmu,
wiêc zas³uguje na najsro¿sz¹ ka-
rê i potêpienie. Tak¹ kar¹ by³oby
zdjêcie jej ze stanowiska mar-
sza³ka Sejmu przez parlament –
skomentowa³ Bronis³aw Komo-
rowski.

– Polecam, aby wszyscy wybor-
cy jeszcze raz obejrzeli najwa¿-
niejsze momenty g³osowañ nad

„lex-TVN“ i wyci¹gnêli wnioski
o stanie naszej demokracji. Tak
wygl¹da jej upadek. PiS przegra³
g³osowanie, ale potem marsza³ek
El¿bieta Witek urz¹dza w Sejmie
powtórkê, aby wygraæ – doda³
Aleksander Kwaœniewski.

Symbole upadku
– Bandyterka w Sejmie. Kukiz

i Witek to symbole upadku – pod-
sumowa³ na ³amach Wirtualnej
Polski komentator polskiej senny
politycznej Micha³ G¹sior.

Roman Giertych nazwa³ Paw³a
Kukiza "szmat¹", który jeszcze
w 2015 r. sam tak mówi³: „Jak zo-
stanê politykiem to naplujcie mi
w ryj i mówcie do mnie szmato”. 

– Je¿eli poczu³ siê Pan ura¿ony
moimi s³owami, to przepraszam
– napisa³ Roman Giertych, ale
przestrzeg³ go przed dalszym
paktowaniem z Jaros³awem Ka-
czyñskim.

– Ta tzw. ustawa anty-TVN to
zabieranie wolnoœci. Je¿eli za-
padnie decyzja, ¿e ta ustawa
wchodzi w ¿ycie, pierwszy pójdê
na barykady, by walczyæ o wol-
noœæ mediów – oceni³ Jurek Ow-
siak.

Niemal w stu polskich mia-
stach odby³y siê manifestacje
pod has³em „Wolne media, wolni
ludzie“. Brali w nich udzia³ dzien-
nikarze, spo³ecznicy i liderzy par-
tii opozycyjnych. 

Stany Zjednoczone zajê³y bar-
dzo ostre stanowisko.

– Polska przez dekady pielê-
gnowa³a wolne i prê¿ne media.
Ten projekt ustawy znacz¹co

os³abi³by œrodowisko medialne,
które Polacy tak d³ugo budowali –
oœwiadczy³ sekretarz stanu USA
Antony Blinken.

Ewentualne przyjêcie nowego
prawa mo¿e wywo³aæ ostry kon-
flikt polsko-amerykañski. Wed³ug
ekspertów brane s¹ pod uwagê
ró¿ne opcje. Od czysto symbo-
licznych, przez blokadê kupna
sprzêtu wojskowego, nawet po
sankcje personalne wobec naj-
wa¿niejszych polityków w pañ-
stwie.

Teraz ustawa trafi do Senatu,
który najprawdopodobniej j¹ od-
rzuci, a wówczas PiS mo¿e mieæ
ju¿ problem z uzbieraniem kolej-
nych g³osów „za”, choæ jak twier-
dzi Aleksander Kwaœniewski,
rz¹dz¹ca partia do perfekcji opa-
nowa³a sposoby korumpowania
pos³ów innych ugrupowañ.

Marek Suski zapowiedzia³ ju¿
zg³oszenie w Senacie poprawki
do "anty-TVN". Chodzi o to, aby
nadawcy, którzy maj¹ koncesje
satelitarne, nie musieli spe³niaæ
wymogu 49 proc. kapita³u spoza
Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego. 

– Byœcie nie mówili, ¿e chcemy
likwidowaæ TVN24 – zapowie-
dzia³. 

To nic innego tylko trick, maj¹-
cy doprowadziæ do przeg³osowa-
na uchwa³y ju¿ w Senacie. Na
szczêœcie senatorowie opozycji
dobrze siê na tym poznali.
Uchwalenie ustawy w tej formie
skreœla TVN24 z nadawania na-
ziemnego.

Bêdzie krok w ty³?
Zdaniem obserwatorów ¿ycia

politycznego PiS bêdzie musia³
jednak wycofaæ siê z ustawy i ju¿
zastanawia siê, w jaki sposób to
zrobiæ w bia³ych rêkawiczkach.
Du¿o do myœlenia daj¹ s³owa
Andrzeja Dudy wypowiedziane
15 sierpnia na Placu Pi³sudskie-
go w Warszawie: – Zapewniam
wszystkich, ¿e bêdê sta³ ca³y czas
na stra¿y konstytucyjnych zasad.
W tym zasady wolnoœci s³owa,
swobody prowadzenia dzia³alno-
œci gospodarczej, a tak¿e zasady
prawa w³asnoœci i wszystkich in-
nych zasad konstytucyjnych. 

Czy¿by mia³ zamiar zaweto-
waæ ustawê? Wówczas, aby od-
rzuciæ weto, potrzebnych by³oby
276 g³osów. Takiej wiêkszoœci PiS
nie ma szans zbudowaæ. 

– Prezydent nie dopuœci do li-
kwidacji TVN. Uwa¿a, ¿e jest to
g³os wprawdzie ostry, ma³o
obiektywny, ale przedstawiaj¹cy
inne racje i w zwi¹zku z tym po-
¿yteczny w debacie publicznej.
Prezydent nie chce ograniczaæ
debaty publicznej i wolnoœci s³o-
wa. I uwa¿a, ¿e stacja TVN po-
winna funkcjonowaæ. I jest ona
potrzebna – powiedzia³ ojciec
prezydenta Jan Tadeusz Duda w
rozmowie z "Super Expressem".

Projekt ant-TVN dotyczy przy-
znawania koncesji mediom nale-
¿¹cym do zagranicznego kapita-
³u: wprowadza zasadê, ¿e w Pol-
sce mog¹ nadawaæ tylko takie
media, w których udzia³ zagra-
nicznego kapita³u nie przekracza
49 proc., chyba ¿e nadawca ma
siedzibê na terenie Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego, a
wiêc Unii Europejskiej, Islandii,
Norwegii i Liechtensteinu. Poli-
tycy PiS przekonuj¹, ¿e nowe
prawo ma chroniæ polskie media
przed przejêciem przez kapita³
rosyjski, chiñski czy arabski.

W opinii ekspertów zmiany
w prawie spowoduj¹, ¿e stacja
TVN straci koncesjê na nadawa-
nie, mimo posiadanej ju¿ konce-
sji holenderskiej – chyba, ¿e zo-
stanie sprzedana przez obecne-
go w³aœciciela, amerykañski kon-
cern Discovery.

– Nie mamy zamiaru sprzeda-
waæ ani odchodziæ – oœwiadczy³
prezes i dyrektor generalny Di-
scovery International Jean-Briac
Perrette. Koncern zawiadomi³
ju¿ o mo¿liwoœci podjêcia dzia³añ
prawnych na podstawie Traktatu
o stosunkach handlowych i go-
spodarczych miêdzy Polsk¹ a
USA, który sporz¹dzono w Wa-
szyngtonie 21.3.1990 r. TK

Bandyterka w Sejmie
Sejmowe g³osowanie „do skutku“ nad nowelizacj¹ ustawy
o radiofonii i telewizji, wymierzonej przede wszystkim w TVN, to
nie pierwszy atak PiS i marsza³ek El¿biety Witek na demokracjê.

Posłowie złożyli zawiado-
mienia do prokuratury
w sprawie Elżbiety Witek

– Składamy zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa przez marszałek Sejmu
Elżbietę Witek, wskazując na wy-
pełnienie dyspozycji art. 231 Ko-
deksu karnego, czyli tzw. prze-
stępstwo urzędnicze – oświadczył
poseł KO Arkadiusz Myrcha. 

Prezes PSL Władysław Kosi-
niak-Kamysz złożył 11 września
w Sejmie jednoznaczny wniosek
formalny o odroczenie obrad do
2 września godz. 10:00

– Marszałek Sejmu poddała ten
wniosek pod głosowanie i głoso-
wanie zakończyło się jasnym i
precyzyjnym wynikiem – 229 po-
słów było za odroczeniem, 227
posłów było przeciwko odrocze-
niu. Głosowanie przebiegało bez
żadnych zakłóceń, brak było ja-
kichkolwiek informacji o proble-
mach technicznych w trakcie gło-
sowania. Nikt nie zgłaszał także,
że np. przypisano mu głos od-
mienny niż ten głos oddał – mówi
posłanka Gasiuk-Pihowicz (KO). 

Lewica również złożyła zawia-
domienie do prokuratury.

Także Adam Szłapka (przewod-
niczący Nowoczesnej) skierował
zawiadomienie do Prokuratury Re-
jonowej Warszawa-Śródmieście
w Warszawie. „Marszałek Witek
nie działała sama. Nie ulega wąt-
pliwości, że Elżbieta Witek podjęła
decyzję o reasumpcji, tak jak po-
dejmuje wszystkie inne decyzje
mające charakter decyzji nietech-
nicznych, a decyzji politycznych,
na żądanie Jarosława Kaczyńskie-
go.“ – uzasadnia Adam Szłapka. –
„W związku z powyższym, Jaro-
sław Kaczyński powinien odpo-
wiedzieć przed sądem za spraw-
stwo kierownicze przestępstwa
popełnionego przez Marszałek Wi-
tek“ – dodał.

– Poprzednio odmówiono śledz-
twa ze względu na brak znamion
czynu zabronionego – przypom-
niał WP Arkadiusz Myrcha, poseł
Platformy Obywatelskiej, pytany o
dotychczasowe efekty składania
doniesień na marszałek Elżbietę
Witek. Chodziło o zawiadomienie
w sprawie powtórki głosowania z
listopada 2019 roku. Przeszło ono
do historii za sprawą zarejestro-
wanego przez sejmowe mikrofony
głosu posłanki PiS: "Pani marsza-
łek, trzeba anulować, bo my prze-
gramy. Za dużo osób... naprawdę".

– Jednak i tak uważam, że zło-
żenie kolejnego zawiadomienia ma
sens. To element pokazania społe-
czeństwu, że w Sejmie źle się
dzieje, że są łamane procedury.
Zmuszamy organy ścigania do re-
akcji, przesłuchania świadków. Na
koniec ktoś z prokuratury osobi-
ście podejmuje decyzję w sprawie
śledztwa. Niezależnie od wyniku,
to też jest dla nas ważna informa-
cja – twierdzi Myrcha. 

Elżbieta Witek (PiS), marszałek Sejmu nie odczytała wyniku pierwszego
głosowania, następnie zignorowała wotum posłów o odroczenie i zarzą-
dziła kolejne głosowanie nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji,
motywując swoją decyzję opiniami 5 prawników.

Linia partii Kaczyńskiego i głosowanie „aż do skutku“ (podobnie jak
w 2018 r.) wydają się być dla niej ważniejsze niż obowiązujące prawo...

zdj. kadr z relacji z Sejmu
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Niemcy i PolacyAktualnoœci

Tym razem na muszce w³adz
w Warszawie jest Izrael. Posz³o
o nowelizacjê Kodeksu postepo-
wania administracyjnego (k.p.a.):
po up³ywie 30 lat od wydania de-
cyzji administracyjnej niemo¿li-
we bêdzie wszczêcie postêpowa-
nia w celu jej zakwestionowania,
np. w sprawie odebranego przed
laty mienia. Nowelizacja k.p.a.
wynika z koniecznoœci dostoso-
wania prawa do wyroku Trybuna-
³u Konstytucyjnego sprzed sze-
œciu lat – argumentuje rz¹d. 

Prezydent Andrzej Duda t³u-
maczy podpisanie ustawy ko-
niecznoœci¹ uporz¹dkowania pol-
skiego prawa:

– Wraz z podpisem k.p.a. koñ-
czy siê epoka chaosu prawnego,
mafii reprywatyzacyjnych, nie-
pewnoœci milionów Polaków
i braku poszanowania dla ele-
mentarnych praw obywatelek
i obywateli naszego kraju. (...) Po
dog³êbnej analizie postanowi³em
podpisaæ przyjêt¹ przez Sejm
i Senat nowelizacjê Kodeksu po-
stêpowania administracyjnego.

„Dawno minê³y czasy, kiedy
Polacy krzywdzili ¯ydów bez re-
akcji. ¯ydzi maj¹ dziœ w³asne
dumne i silne pañstwo. Nie bo-
imy siê antysemickich gróŸb i nie
mamy zamiaru przymykaæ oczu
na haniebne zachowanie antyde-
mokratycznego rz¹du polskiego“

– napisa³ w odpowiedzi na Twitte-
rze minister spraw zagranicz-
nych Izraela Jair Lapid. Wezwa³
izraelskiego charge d'affaires,
aby natychmiast wróci³ do Izra-
ela na konsultacje, na czas nie-
okreœlony. Lapid doradzi³ te¿ pol-
skiemu ambasadorowi w Izraelu,
aby przed³u¿y³ sobie wakacje
i nie wraca³ do Izraela..

„Decyzja Izraela o obni¿eniu
rangi dyplomatycznej reprezen-
tacji w Warszawie jest bezpod-

stawna i nieodpowiedzialna, a
s³owa Jaira Lapida, izraelskiego
ministra spraw zagranicznych
i premiera-alternata budz¹ obu-
rzenie ka¿dego uczciwego cz³o-
wieka“ – oburzy³ siê premier Ma-
teusz Morawiecki na facebooku. 

Zaniepokojenie zmianami pra-
wa w Polsce dotycz¹cymi „resty-
tucji dla ocala³ych z Holokaustu”
wyrazi³ wyrazi³ Anthony Blinken,
sekretarz stanu USA.

– Wycieczki szkolne z Izraela
do Polski nie odbywaj¹ siê we
w³aœciwy sposób, do g³ów m³o-
dych ludzi bywa s¹czona niena-
wiœæ do Polski. W sprawie tych
wycieczek bêdziemy podejmowa-
li odpowiednie decyzje – poinfor-
mowa³ w radiowej Trójce wicemi-
nister spraw zagranicznych Pa-
we³ Jab³oñski.

W tej sytuacji jest bardzo
prawdopodobne, ¿e Izrael za¿¹da
wypowiedzenia deklaracji histo-
rycznej podpisanej przez premie-
rów Morawieckiego i Netanjahu
w czerwcu 2018 r. Mowa jest
w niej m.in. o braku zgody na
przypisywanie Polsce lub ca³emu
narodowi polskiemu winy za
okrucieñstwa nazistów i ich kola-
borantów, potêpieniu przez oba
rz¹dy wszelkich form antysemi-
tyzmu i odrzuceniu antypoloni-
zmu oraz innych negatywnych
stereotypach narodowych. TK

Konflikt Polski z Izraelem

Województwu ma³opolskiemu
grozi utrata sporych sum z fun-
duszy europejskich, a to za spra-
w¹ przyjêcia uchwa³ anty-LGBT.
Wicemarsza³ek województwa
ma³opolskiego Tomasz Uryno-
wicz, który sam by³ za podjêciem
takiej uchwa³y, teraz nawo³uje do
jej uchylenia. Co wiêcej: dzieñ
przed g³osowaniem w radzie wy-
st¹pi³ z PiS. Nie pomog³o.

Prezydenci Krakowa, Oœwiêci-
mia i Tarnowa we wspólnym pi-
œmie do w³adz samorz¹dowych
województwa ma³opolskiego za-
apelowali o wycofanie deklaracji
w sprawie "sprzeciwu wobec
wprowadzenia ideologii LGBT do
wspólnot samorz¹dowych".

– Sprawa jest naprawdê po-
wa¿na i wydaje mi siê, ¿e miesz-
kañcy Ma³opolski, aby pielêgno-
waæ wartoœci rodzinne, wcale nie
potrzebuj¹ deklaracji sejmiku.
Potrzebuj¹ natomiast œrodków fi-
nansowych na rozwój regionu –
potwierdzi³ w rozmowie na ante-
nie Radia Kraków wicemarsza-
³ek województwa.

Tymczasem abp Marek Jêdra-
szewski zachêci³ radnych woje-
wódzkich do nieodrzucania przy-
jêtej deklaracji anty-LGBT. Me-
tropolita krakowski w ludŸmier-
skim sanktuarium wzi¹³ udzia³
w uroczystoœci Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Marii Panny, popu-

larnie nazywanej Œwiêtem Matki
Bo¿ej Zielnej.

Podczas homilii mówi³ m.in.
o „wspó³czesnej walce z Matk¹
Bo¿¹ i jej dzieæmi przez neo-
marksistowsk¹ ideologiê LGBT”,
która jego zdaniem, pos³uguje siê
takimi narzêdziami, jak „k³am-
stwo i finansowe naciski m.in.
na samorz¹dy”.

– Wolnoœæ ma swoj¹ cenê. W tê
cenê wchodzi honor. Wolnoœci nie
kupuje siê za pieni¹dze. Bo to ju¿
nie jest wolnoœæ, a zniewolenie,

za którym pójd¹ kolejne etapy
upadlania w³asnej duszy – pod-
kreœli³ abp Jêdraszewski.

W sukurs duchownemu poszli
by³a premier Beata Szyd³o i mini-
ster infrastruktury Andrzej
Adamczyk. Oboje namawiali ma-
³opolskich radnych do g³osowa-
nia za utrzymaniem uchwa³y an-
ty-LGBT. 

Ostatecznie sejmik ma³opolski
g³osami radnych PiS zdecydowa³
o podtrzymaniu uchwa³y anty-
LGBT.

– 26 osób w Ma³opolsce zdecy-
dowa³o o utracie miliardów euro,
poniewa¿ podlegaj¹ w³adzy jakie-
goœ biskupa. O czym my mówi-
my? Gdzie znaleŸliœmy siê w ci¹-
gu szeœciu lat? Co siê sta³o, ¿e
z normalnego, œwieckiego pañ-
stwa w œrodku Europy, nagle je-
steœmy gdzieœ miêdzy Iranem a
Afganistanem – stwierdzi³ w pro-
gramie Onet Rano Bart³omiej
Sienkiewicz, pose³ PO i by³y mini-
ster spraw wewnêtrznych i admi-
nistracji.

W opinii Portalu Samorz¹do-
wego przed widmem utraty unij-
nych œrodków stanie a¿ 5 woje-
wództw. Deklaracje przyjê³y rów-
nie¿ zarz¹dy Podkarpacia, Lu-
belszczyzny, województw ³ódzkie-
go i œwiêtokrzyskiego. W grê
wchodzi 11 mld z³. TK

Ma³opolskie straci pieni¹dze z UE
przez deklaracjê anty-LGBT

W Niemczech jest byæ mo¿e wiê-
cej zaszczepionych, ni¿ pokazu-
j¹ to oficjalne statystyki.
A wkrótce liczba ta mo¿e jesz-
cze wzrosn¹æ – bo niezaszcze-
pieni maj¹ sami p³aciæ za testy, a
komisja STIKO zaleci³a szcze-
pienie i dla grupy 12-15-latków. 

Pod koniec sierpnia w pe³ni za-
szczepionych w Niemczech by³o
prawie 60 proc. mieszkañców,
jedna dawkê mia³o za sob¹ ok. 65
proc. To oficjalne dane, bo z du-
¿ym prawdopodobieñstwem w
rzeczywistoœci tych osób za-
szczepionych jest wiêcej. Doty-
czy to zw³aszcza zaszczepionych
jedn¹ dawk¹. Tak wynika z anali-
zy danych oficjalnych i dodatko-
wych danych RKI (Robert-Koch-
Institut), opieraj¹cych sie na an-
kietach, w których pytani dekla-
ruj¹ fakt zaszczepienia lub goto-
woœæ do zaszczepienia w najbli¿-
szym czasie (system COVIMO).
W lipcu okaza³o siê, ¿e istnieje
wyraŸna rozbie¿noœæ miêdzy
bankiem danych a deklaracjami
pacjentów dot. szczepienia i goto-
woœci do zaszczepienia, zw³asz-
cza w grupie wiekowej 18-59 lat.
Podczas, gdy z sonda¿u wynika³o,
¿e pierwsz¹ dawk¹ zaszczepi³o
siê 79 proc. osób, system wskazy-
wa³ na 59 proc. 

Zani¿ona oficjalnie liczba za-
szczepionych ma wynikaæ z opóŸ-
nieñ w zg³oszeniach ze strony le-
karzy i punktów szczepieñ, czy
wprowadzania danych do koñco-
wych statystyk. Specjaliœci RKI
podkreœlaja, ¿e lekarze zak³ado-
wi zg³osili do internetowego sys-
temu dopiero po³owê wykona-
nych szczepieñ. Dlatego te¿ ró¿-
nica dotyczy przede wszystkim
poziomu wszczepialnoœci m³o-
dzie¿y i m³odych doros³ych, któ-
rzy do swojej pierwszej dawki po-
deszli niedawno. W przypadku
starszych wiekowo grup, które w
pe³ni zaszczepione zosta³y wcze-
œniej, statystyki s¹ prawid³owe.
Dodatkowo, w przypadku szcze-
pienia jednodawkow¹ szczepion-
k¹ Johnson&Johnson, lekarze
zg³aszaj¹ to szczepienie jako

"drugie szczepienie", wiêc dany
przypadek nie jest odnotowywa-
ny w statystykach "osób zaszcze-
pionych pierwsz¹ dawk¹".

Specjaliœci RKI wychodz¹ z za-
³o¿enia, ¿e realna liczba zaszcze-
pionych to liczba pomiêdzy dany-
mi z systemu i deklaratywnymi.
Deklaratywny odsetek jest za-
pewne te¿ zawy¿ony – przyczyna
mo¿e byæ to, ¿e odpowiedzi za-
pewne chêtniej udzielali zwolen-
nicy szczepieñ, ni¿ ich przeciwni-
cy, jak równie¿ to, ¿e osoby niepo-
s³uguj¹ce sie dobrze niemieckim
mog³y nie wzi¹æ udzia³u w bada-
niu. Z badañ wynika³o, ¿e ogólnie
chêæ zaszczepienia w najbli¿-
szym czasie wyrazi³o ponad 91
proc. pytanych. 

Byæ mo¿e liczba gotowych do
zaszczepienia siê wynik³a z infor-
macji, ¿e od 11 paŸdziernika w
Niemczech szybkie testy antyge-
nowe dla osób niezaszczepionych
i nie-ozdrowieñców bêd¹ p³atne.
Takie testy od 23 sierpnia wyma-
gane s¹ w m.in. w restauracjach,
na basenach i w studiach fitness,
u fryzjera, czy od osób odwiedzja-
cych szpitale i domy opieki. 

Rz¹d przyzna³ co prawda, ¿e
powszechna dostêpnoœæ do te-
stów pozwoli³a przezwyciê¿yæ
trzeci¹ falê covida, ale w momen-
cie, kiedy ka¿dy mieszkaniec kra-
ju ma mo¿liwoœæ szczepienia,
przejêcie kosztów testów to nie-
potrzebne obci¹¿enie bud¿etu
pañstwa, a zatem i wszystkich
podatników. Wyj¹tkiem bêd¹ te-
sty dla osób, które nie moga siê
szczepiæ z powodów zdrowot-
nych, albo dla których nie istnie-
je ogólne zalecenie STIKO: dzieci
czy kobiety w ci¹¿y, jak równie¿
uczniowie w szko³ach, w których
istnieje regularny obowi¹zek te-
stowania. 

16 sierpnia STIKO, wbrew
wczeœniejszemu stanowisku, za-
leci³a te¿ szczepienia na covid
dzieci i m³odzie¿ od 12 roku ¿ycia,
szczepionkami dopuszczonymi
dla tej grupy wiekowej (Biontech
i Moderna), pod warunkiem kon-
sultacji lekarskiej. (agh)

Kampania szczepieñ trwa

Minister spraw zagranicznych Izra-
ela Jair Lapid zasugerował, żeby
ambasador RP Marek Magierowski
(na zdjęciu) „przedłużył sobie
wakacje i nie wracał“. zdj. MSZ

Abp Marek Jędraszewski uważa,
że walka z „neomarksistowską
ideologią LGBT“ jest ważniejsza
niż fundusze europejskie.

Beate Zschäpe by³a jedyn¹
cz³onkini¹ terrorystycznego „Trio
NSU”, która stanê³a przed s¹dem.
Jej dwaj kompanii, Uwe Böhn-
hardt i Uwe Mundlos pope³nili sa-
mobójstwo przed aresztowaniem.
Terroryœci przez 10 lat zabijali
w Niemczech imigrantów (8 Tur-
ków, 1 Greka i jedn¹ niemieck¹ po-
licjantkê).

Choæ akurat Zschäpe osobiœcie
nie zabi³a, zosta³a uznana za
wspó³winna w 10 przypadków
mordu, licznych próbach zabój-
stwa, trzech zamachach bombo-
wych, oraz 15 napadach na banki
i urzêdy pocztowe. W 2018 r. Naj-
wy¿szy Sad Krajowy w Mona-
chium skaza³ Zschäpe, po piêcio-
letnim procesie, na karê do¿ywot-
niego wiêzienia. 

Beate Zschäpe wnios³a rewizjê,
podwa¿aj¹c uznanie jej za wspól-
winn¹ w³aœnie na tej podstawie, ¿e
sama bezpoœrednio nie zabi³a ¿ad-
nej z ofiar (strzelali jej kompani),
a nawet nie ma dowodów na to, ¿e
sama by³a obecna na miejscu
zbrodni. Sêdziowie uznali jednak,
ze wspó³winna mo¿na byc równie¿
w przypadku pomocnictwa
w przygotowaniach do zamachu
i wspierania terrorystycznej dzia-
³alnoœci, co w³aœnie robi³a
Zschäpe. Od decyzji Federalnego
Trybuna³u Sprawiedliwoœci nie
przys³uguje juz mo¿liwoœæ odwo-
³ania. 

Razem z apelacj¹ Zschäpe sê-
dziowe w Karlruhe odrzucil te¿ re-
wizjê wspó³oskar¿onych w proce-
sie Ralfa W. i Holgera G. (agh)

Ostateczny koniec procesu NSU
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Prezes PiS gotów jest dziœ za-
p³aciæ dowoln¹ cenê za ka¿dy do-
datkowy g³os w Sejmie. W cenni-
ku s¹ stanowiska w parlamencie,
warte dziesi¹tki tysiêcy mie-
siêcznie posady w spó³kach Skar-
bu Pañstwa oraz przychylnoœæ
instytucji pañstwowych z CBA na
czele. Tak rozbudowanej korup-
cji politycznej nie by³o w polskim
Sejmie nigdy dot¹d. A wchodzi-
my w³aœnie w okres, gdy Jaro-
s³aw Kaczyñski bêdzie musia³ co-
raz wiêcej p³aciæ za utrzymanie
w³adzy – pokaza³y to g³osowania
nad ustaw¹ anty-TVN.

W politycznym œwiatku kr¹¿¹
legendy o tym, ¿e w PiS pe³n¹ pa-
r¹ pracuje nieformalna komórka
zajmuj¹ca siê typowaniem po-
s³ów opozycji, których w³adza
mo¿e przeci¹gn¹æ na swoj¹ stro-
nê – proœb¹, groŸb¹ lub szanta-
¿em. Prominentn¹ rolê w misji
polowania na pos³ów odgrywa
europose³ Adam Bielan, zaufany
Kaczyñskiego. Po dymisji Jaro-
s³awa Gowina i formalnym wyj-
œciu Porozumienia z koalicji sytu-
acja PiS jest nie³atwa. Rz¹dowa
wiêkszoœæ jest krucha, opiera siê
na trójce pos³ów Paw³a Kukiza
oraz dwóch pos³ach niezrzeszo-
nych (£ukasz Mejza wybrany z li-
sty PSL oraz Zbigniew Ajchler,
który wszed³ z listy Koalicji Oby-
watelskiej).

Dlatego te¿ politycy PiS przez
ostatnie tygodnie intensywnie
naciskali na wybranych ludzi Go-
wina, by w momencie próby go
zdradzili. I uda³o im siê. Na stro-
nê PiS przeszli: Marcin Ociepa,
Wojciech Murdzek, Anna D¹-
browska-Banaszek, Miros³aw
Baszko i Grzegorz Piechowiak.
Tê pi¹tkê ³¹czy jedno: chc¹ robiæ
kariery polityczne, dostaæ stano-
wiska lub je zachowaæ. Najbar-
dziej widowiskowy jest przyk³ad
wiceministra obrony Marcina
Ociepy, który kilkakrotnie zmie-
nia³ zdanie – raz sugerowa³, ¿e
odejdzie z Gowinem, innym ra-
zem, ¿e pozostanie w rz¹dzie.
Z rz¹du odszed³, ale zosta³ w PiS,
opuszczaj¹c Gowina. – „Zakiwa³
siê”. Politycy PiS wywierali na
niego ogromn¹ presjê. By³y groŸ-
by, a jedno−czeœnie oferta stano-

wisk ministerialnych – mówi
Onetowi jeden z polityków lojal-
nych wobec Gowina.

Ju¿ kilka godzin przed dymisj¹
Gowina szef klubu PiS Ryszard
Terlecki mówi³ politykom opozy-
cji, ¿e zostanie przy nim tylko
czwórka pos³ów – a to znaczy, ¿e
operacja korupcyjna zosta³a sfi-
nalizowana przed upadkiem ko-
alicji i Kaczyñski móg³ byæ pe-
wien, ¿e usuwaj¹c Gowina, nie
straci wiêkszoœci.

Pose³ Kukiza: 
„Ale czy ktoœ 
przez to umar³?”
Œrodowe g³osowania nad lex

TVN pokaza³y jednak, ¿e nawet
z Kukizem, niezrzeszonymi oraz
dawnymi gowinowcami PiS nie
mo¿e byæ spokojne o wiêkszoœæ.
Wystarczy najmniejsza wolta
ma³ego niepewnego koalicjanta
i dochodzi do klêski. Dlatego w³a-
œnie plan uderzenia w TVN za-
wis³ wczoraj na w³osku – kuki-
zowcy nagle zaczêli g³osowaæ
z opozycj¹ i wspólnie uchwalili
prze³o¿enie obrad na wrzesieñ.
Dopiero po przerwaniu obrad po-
litycy PiS zmusili Paw³a Kukiza
do zmiany zdania. Kukizowiec
Jaros³aw Sachajko przekonywa³
reporterkê TVN24, ¿e dosz³o do
niewinnej pomy³ki: „Przeprasza-
my. Ale czy ktoœ przez to umar³?”
– rzuci³. Tyle ¿e to znaczy, i¿ kuki-
zowcy mylili siê hurtowo, bo
w kilku wczeœniejszych g³osowa-
niach te¿ g³osowali razem z opo-
zycj¹ – choæby w sprawie wpro-
wadzenia pod obrady Sejmu in-
formacji prezesa NIK o nieko-
rzystnych dla PiS kontrolach. Sa-
chajko oczywiœcie nie mówi
prawdy, bo kukizowcy zmienili
zdanie pod wp³ywem oferty han-
dlowej z PiS. Co by³o stawk¹?
Znamy tylko plotki. W grze mia³a
byæ posada wicemarsza³ka sej-
mu, któr¹ PiS odebra³by Piotrowi
Zgorzelskiemu z PSL. Tyle ¿e
kontroluj¹ca Senat opozycja
z miejsca zagrozi³a, ¿e w odwecie
odwo³a wicemarsza³ka senatu
Marka Pêka (PiS).

Wiemy za to, ¿e Sachajko –
dawny analityk kryminalny
w prokuraturze, z doktoratem
z uprawy ziemniaka i pszen¿yta
jarego – marzy o stanowisku mi-
nistra rolnictwa i konsekwentnie

popycha Paw³a Kukiza w kierun-
ku PiS. To w planie politycznym
Kaczyñskiego te¿ jest charakte-
rystyczne – na szczególn¹ nagro-
dê zas³uguj¹ ci pos³owie, którzy
nie tylko sami do³¹cz¹ do PiS, ale
wnios¹ te¿ posag w postaci in-
nych pos³ów. Ludzie Gowina
twierdz¹, ¿e Strze¿ek mia³ obie-
cywan¹ posadê ministra, jeœli
przyprowadzi do PiS wiêksz¹
grupê parlamentarzystów.

Dziesi¹tki tysiêcy
miesiêcznie dla pos³a
Ale prawda jest taka, ¿e Ka-

czyñski kupi³ ju¿ bodaj wszyst-
kich pos³ów, których ³atwo mo¿-
na by³o kupiæ. Teraz transfery bê-
d¹ trudniejsze, a cena wy¿sza.
A przecie¿ stawki s¹ ju¿ horren-
dalne. Powracaj¹cy do PiS pose³
Lech Ko³akowski dosta³ posadê
w Banku Gospodarstwa Krajo-
wego wart¹ ok. 40 tys. z³ mie-
siêcznie. Pos³anka Ma³gorzata
Janowska, która wysz³a z PiS
pod koniec czerwca, i utyskiwa³a
na zamordyzm w partii oraz pro-
pagandê TVP, szybko wróci³a do
Kaczyñskiego – oczywiœcie za
godn¹ stawkê. W³aœnie obsadzi³a
na fotelu szefa jednej ze spó³ek
grupy PGE swego przyjaciela
Andrzeja Lege¿yñskiego, i to mi-
mo sprzeciwu zwi¹zków zawodo-
wych.

Kontrolowany przez CBA daw-
ny pose³ PiS Arkadiusz Czartory-
ski tak¿e wróci³ na ³ono partii, a
glejt niewinnoœci wystawi³ mu na
konferencji prasowej sam Ka-
czyñski – jeszcze zanim docho-
dzenie CBA na dobre siê zaczê³o.
Wszyscy oni wrócili do PiS za po-
œrednictwem Bielana. Tak¿e on
od roku rozbija Porozumienie.

Plan Kaczyñskiego:
NIK, TVN, Polski £ad
i wybory
Na d³u¿sz¹ metê tak siê rz¹-

dziæ nie da, bo to wymaga³oby ro-
sn¹cej korupcji politycznej przy
ka¿dym wa¿nym g³osowaniu.
Dlatego te¿ w politycznym œwiat-
ku coraz czêœciej pojawiaj¹ siê
pog³oski o przyspieszonych wy-
borach na wiosnê. Mia³by je po-
przedzaæ plan Kaczyñskiego
oparty na trzech elementach.

Zgodnie z tym planem Kaczyñ-
ski chce – po pierwsze – przepê-

dziæ Amerykanów z telewizji
TVN, zamkn¹æ j¹ lub przej¹æ nad
ni¹ kontrolê. Prezes PiS uwa¿a
TVN za stacjê wrog¹ i zak³ada, ¿e
telewizja ta mo¿e zostaæ wyko-
rzystana przez Donalda Tuska do
wzmacniania jego pozycji poli-
tycznej. St¹d determinacja Ka-
czyñskiego do rozprawy z TVN –
nawet kosztem kryzysu w rela-
cjach z Ameryk¹.

Drugim elementem planu jest
usuniêcie Mariana Banasia, bo
kierowana przez niego Najwy¿-
sza Izba Kontroli coraz mocniej
uderza swymi raportami w rz¹dy
PiS, zarzucaj¹c im niegospodar-
noœæ i korupcjê. W cieniu starcia
o ustawê anty-TVN Sejm zacz¹³
rozpoznanie wniosku o uchylenie
immunitetu Banasiowi, bo pro-
kuratura chce mu postawiæ za-
rzuty ukrywania maj¹tku.

Trzeci cel Kaczyñskiego to jak
najszybsze uchwalenie podatko-
wych ustaw Polskiego £adu, by
pieniêdzmi œci¹gniêtymi od klasy
œredniej kupiæ sobie poparcie
w elektoracie socjalnym (w roz-
mowie z Onetem Gowin wprost
nazwa³ Polski £ad funduszem
wyborczym PiS).

Celem planu s¹ przyspieszone
wybory, które po „trójskoku Ka-
czyñskiego” mia³yby odbyæ siê
ju¿ na wiosnê. Przy ograniczeniu
dostêpu do informacji (uderzenie
w TVN), zablokowaniu niewygod-
nych dla w³adzy kontroli (zmiana
prezesa NIK) i rozdaniu pieniê-
dzy swym wyborcom (uchwale-
nie Polskiego £adu) Kaczyñski
mia³by szansê wygraæ.

Ostatnia szansa 
prezesa
W tym sensie wyrzucenie Go-

wina by³o logiczne, bo w ka¿dej
sprawie siê opiera³ Kaczyñskie-
mu – nie chcia³ poprzeæ zmian
podatkowych w Nowym £adzie,
twierdz¹c, ¿e uderz¹ w wiêk-
szoœæ Polaków, przestrzega³
przed ustaw¹ anty-TVN (osta-
tecznie on i wierni mu ludzie za-
g³osowali przeciw), wreszcie nie
chcia³ poprzeæ zmian w ustawie o
NIK, które mia³yby doprowadziæ
do odsuniêcia Mariana Banasia
i zast¹pienia go przez obecnego
wiceszefa NIK Tadeusza Dziubê,
by³ego pos³a PiS, ca³kowicie od-
danego Kaczyñskiemu.

Dziêki kruchej wiêkszoœci Ka-
czyñski mo¿e realizowaæ punkt
po punkcie swój plan – a¿ do wy-
borów w³¹cznie. Mo¿e to zreszt¹
ostatnia szansa PiS na wygran¹,
bior¹c pod uwagê stopieñ rozk³a-
du koalicji, a tak¿e obawy Ka-
czyñskiego, ¿e powrót Donalda
Tuska skonsoliduje opozycjê
i zwiêkszy jej szanse na przejêcie
w³adzy.

Andrzej Stankiewicz

Wysokie stawki prezesa PiS

Tak Kaczyñski kupuje pos³ów

500 plus – premier
przyznaje częściową
porażkę 

Premier Mateusz Morawiecki po-
dró¿uje po Polsce z dobr¹ nowin¹,
czyli promocj¹ Polskiego £adu.
Podczas spotkania w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim przy-
zna³, ¿e program „500 Plus” nie
spe³ni³ wszystkich oczekiwañ. By³
"prób¹", która nie spe³ni³a oczeki-
wañ "proludnoœciowych" rz¹du,
ale za to program spe³ni³ oczeki-
wania spo³eczne. Dlaczego?

– Bo nie ma ju¿ tak wiele ubó-
stwa, nie ma ju¿ tak wiele kupo-
wania w sklepach "na zeszyt", na
kredyt. Dzisiaj trochê ³atwiej jest
zwi¹zaæ koniec z koñcem. £atwiej
jest planowaæ. I dlatego zaplano-
waliœmy te¿ kolejne programy –
zaznaczy³ Morawiecki.

Chodzi o kolejne œwiadczenia,
w tym 1000 plus, czyli Rodzinny
Kapita³ Opiekuñczy. Pieni¹dze
maj¹ trafiæ do rodziców drugiego
i kolejnego dziecka w wieku od
12 do 36. miesiêcy. Jak zaznaczy³,
nowe œwiadczenie jest uzupe³nie-
niem programu 500 plus, który
od 2016 r. kosztowa³ podatników
156 mld z³. 

Te pieni¹dze nie powiêkszy³y
rodzin. Eksperci, powo³uj¹c siê na
dane GUS zaznaczyli, ¿e wspó³-
czynnik dzietnoœci w ostatnich la-
tach spad³ do poziomu sprzed
wprowadzenia programu „500
plus”. W 2016 roku i w 2020 roku
wyniós³ on w przybli¿eniu 1,3. 

– To, co sta³o siê z³ego z progra-
mem 500 plus, to obserwujemy
znacznie wiêkszy odsetek przede
wszystkim m³odych kobiet, które
s¹ nieaktywne zawodowo, wycofu-
j¹ siê z rynku pracy lub w ogóle jej
nie podejmuj¹ pracy, korzystaj¹
z 500 plus. Wiêkszoœæ nieaktyw-
nych zawodowo kobiet w wieku do
40 roku ¿ycia sygnalizuje, ¿e jest
nieaktywna zawodowo w³aœnie
z powodu opieki nad dzieæmi – t³u-
maczy dla TVN 24 dr hab.
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak. TK
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Byliœmy przy tym

Teres¹ Colo jest prezenterk¹
internetowego Œl¹skiego Ra-
dia. Uœmiechniêta, emanuj¹ca
pozytywn¹ energi¹ kobieta,
opowiedzia³a mi o m³odoœci
spêdzonej na Œl¹sku, emigracji
do Niemiec i o tym, jak trafi³a
do radia.

To jej hobby, które uprawia
z wielk¹ pasj¹. Radio stanowi
po³owê jej œwiata. Nie by³o to
jednak m³odzieñcze marzenie
Teresy. Ukoñczy³a Liceum Me-
dyczne w Œwiêtoch³owicach,
w póŸniejszym czasie zrobi³a
specjalizacjê jako instrumenta-
riuszka. Praca w bytomskim
szpitalu dawa³a jej wiele satys-
fakcji i nawet na myœl jej nie
przysz³o, ¿e kiedyœ bêdzie pre-
zenterk¹ radiow¹.

Teresa Colo pochodzi z Cho-
rzowa. Jako „œlónsko dzio³cha”
chêtnie kultywowa³a i promo-
wa³a gwarê swojego regionu.
Wprawdzie doskonale pos³ugi-
wa³a siê jêzykiem polskim, ale
„z kamratkami ³osprawia³a
durœ po œlónsku”. Decyzja
o wyjeŸdzie do Niemiec by³a
spontaniczna. Mi³oœæ do cz³o-
wieka, który póŸniej zosta³ jej
mê¿em, sprawi³a, ¿e zdecydo-
wa³a siê na emigracjê.

Po kilku latach pobytu w no-
wym kraju zatêskni³a za gwar¹
i tradycj¹ œl¹sk¹. Za namow¹
kole¿anki zalogowa³a siê na in-
ternetowym forum „Œl¹skie
Klachule”. Grupa regularnie
spotyka³a siê nie tylko na cza-
cie, ale te¿ w rzeczywistoœci.
Tam pozna³a kilku prezente-
rów œl¹skich rozg³oœni interne-
towych. Gdy po wywiadzie, któ-
rego udzieli³a w jednej z audy-
cji, dosta³a propozycjê wspó³-
pracy, nie wiedzia³a jak zare-
agowaæ. PóŸniej dowiedzia³a
siê, ¿e sprawi³a to gwara œl¹-
ska, której u¿y³a w wywiadzie
oraz jej serdeczny i przyjazny
g³os.

Pocz¹tki przygody z radiem
nie by³y ³atwe. Odczytywanie
tekstów wymaga odpowiedniej
interpretacji, a prezentacja hi-
tów muzycznych odbywa siê
„na ¿ywo”. Podczas trwania
audycji, tocz¹ siê rozmowy
z „niewidzialnymi” dla prezen-
tera s³uchaczami, na które
trzeba odpowiednio reagowaæ
i uwa¿aæ, aby nie pope³niæ b³ê-
du. Dodatkowo trzeba œciœle
trzymaæ siê ram czasowych.

Pocz¹tkowo by³o to dla niej
bardzo trudne, ale czas spra-
wi³, ¿e pozby³a siê tremy i dzi-
siaj ca³kowicie rozluŸniona,
jednak nadal z du¿ym respek-
tem dla s³uchacza, zasiada
w swoim domowym studiu ra-
diowym. Jest dumna, ¿e samo-
dzielnie nauczy³a siê obs³ugi
technicznej, która umo¿liwia
jej prowadzenie audycji. 

Teresa Colo opowiada o swo-
im hobby z wielk¹ pasj¹. Chêt-
nie rozmawia ze s³uchaczami
w godzinach wieczornych, kie-
dy czêsto wybiera dla nich,
oprócz muzyki, powa¿niejsze
tematy do rozmowy. Czasami
zaprasza goœci do audycji. Jak
lekarkê, która bra³a udzia³
w dyskusji na temat raka pier-
si. Temat spotka³ siê z du¿ym
zainteresowaniem s³uchaczek
i s³uchaczy. 

Lekkich i przyjemnych pro-
pozycji muzycznych najczê-
œciej mo¿na wys³uchaæ w od 12
w niedziele. Wachlarz tematów
poruszanych w programach
Teresy jest bardzo obszerny:
„Morskie opowieœci”, „Audycja
z muzyk¹ country”, „Tradycje
Œl¹skie” „Opowiadania z dzie-
ciñstwa”, „Przeboje tamtych
lat” czy czytanie wierszy nad-
sy³anych przez s³uchaczy. 

Teresa Colo przez wiele lat
zbiera³a doœwiadczenia
i utwierdza³a siê w przekona-
niu, ¿e spo³eczna praca w œl¹-
skim radiu internetowym jest
pasj¹ jej ¿ycia. Kiedy prowadzi
audycjê, drzwi jej domowego
studia s¹ zamkniête. W prze-
rwach miêdzy piosenkami, któ-
re starannie dla swoich s³ucha-
czy dobiera, nie wychodzi do

kuchni aby „ukulaæ œl¹skie klu-
ski”, doprawiæ rolady, czy
skosztowaæ modrej kapusty.
Dzieci w tym czasie te¿ nie
dzwoni¹. Wiedz¹, ¿e mama jest
w swoim ¿ywiole. 

Teresa godziny na antenie
internetowej przeznacza wy-
³¹cznie dla swoich s³uchaczy.
Dla niej samej jest to czas wej-
œcia w œwiat wirtualny, którego
jako realistka, twardo st¹paj¹-
ca po ziemi, z biegiem czasu siê
nauczy³a. Jej g³os rozpozna-
walny jest w nie tylko w radiu,
ale równie¿ w polonijnych œro-
dowiskach. Od lat wspiera
Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej
Pomocy nie tylko datkami, ale
równie¿ w³asnym rêkodzie³em,
które wystawiane jest na licyta-
cje. Podczas fina³ów WOŒP
czêsto spotyka swoich s³ucha-
czy.

O sobie mówi: „Potrafiê cie-
szyæ siê ¿yciem i poniek¹d
mam œwiadomoœæ w³asnej, sil-
nej osobowoœci. Cieszy mnie
czas spêdzany z dzieæmi
i wnuczk¹. Lubiê s³uchaæ mu-
zyki i uwielbiam tañczyæ. Nie
gram na ¿adnym instrumencie
i nie potrafiê œpiewaæ”. Ja jed-
nak w rozmowie z Teres¹ Colo
us³ysza³am mocno brzmi¹cy
œpiew jej ¿yciowego optymi-
zmu.

Œl¹skie radio za³o¿y³ w 2007 r.
(www.slaskieradio.com) Mi-
cha³ Otrzonsek, pochodz¹cy
z Rudy Œl¹skiej, a zamieszka³y
w Dolnej Saksonii. W 2015 roku
radio przejêli Leonhard i Da-
nuta Rzepa z Westerwald. 

Tekst: Claudia Daniel
Zdjęcie: arch. pryw.

Teresa ze Œl¹skiego Radia

W sobotê 14 sierpnia pierwszy raz
od pó³tora roku zrobi³o siê znowu
gwarno w Klubie „Kontakt” w Es-
sen. Zaraz gdy obostrzenia pande-
miczne trochê ust¹pi³y, Gmina
Polska „Piast” zorganizowa³a tam
spotkanie poetycko-muzyczne, na
które zaproszono znanych nie tyl-
ko w œrodowisku polonijnym po-
etów: Bronka z Obidzy i Krzyszto-
fa Mrowica. W poetyckiej podró¿y
muzycznie towarzyszyli im: zna-
komita wokalistka Margaux Kier
oraz charyzmatyczny pianista
Henning Brand. 

Niestety nie wszyscy spragnie-
ni przez okres pandemii muzyki
i poezji mogli uczestniczyæ w spot-
kaniu. Organizatorzy dostali zgo-
dê tylko na 35 osób. Ta kameralna
uczta dla wielu by³a pierwszym
b³yskiem oraz zwiastunem nor-
malnoœci. Cz³onkowie i sympatycy
„Piasta” nareszcie mogli siê spo-
tkaæ, porozmawiaæ i uczestniczyæ
w odkrywaniu poezji dwóch zna-
komitych poetów, którzy prezento-
wali najnowsze swoje ksi¹¿ki
i wiersze. 

Bronek Kozieñski, znany bar-
dziej jako Bronek z Obidzy, piêkna
góralsk¹ gwar¹ przybli¿a³ najnow-
sze swoje wiersze, które s¹ czêsto
jego subiektywn¹ odpowiedzi¹ na
to, co nas przez ostatnie lata nas

otacza i w czym przysz³o nam ¿yæ.
Opowiada³ tak¿e o swoich poetyc-
kich k³ótniach z Bogiem, które wi-
doczne by³y ju¿ w pierwszym pre-
zentowanym przez niego wierszu
pt. „Pokuszenie”:

Gdybym mia³ ¿ycie oddaæ
za Boga, a przez to w³asnych 
bliskich zdradziæ

To powiem Mu, ¿e ¿ycia 
szkoda, choæby wiecznoœci¹
mi zap³aci³. 
Ka¿dorazowo – tak samo no-

wym wierszem – odpowiada³ mu
poeta z Gelsenkirchen Krzysztof
Mrowiec, który czêsto w swoich
wierszach „zagl¹da œmierci
w oczy”. Tym razem oprócz wier-
szy zaprezentowa³ swoj¹ pierwsz¹
powieœæ „Izydor. Historia hanysa z
polskich gór”, balansuj¹c¹ na gra-
nicy prawdy i fikcji, w¹tków auto-
biograficznych i wyobraŸni autora. 

Smutny jednak by³by to wieczór,
gdyby nie Margaux Kier i jej pory-
waj¹ca oprawa muzyczna, która
stawa³a siê momentami tematem
przewodnim spotkania. Tego wie-
czoru wykona³a wiele w³asnych
utworów oraz kilka z repertuaru
Magdy Umer i Seweryna Krajew-
skiego, czym przybli¿y³a nas zno-
wu do Agnieszki Osieckiej. 

Tekst: Leonard Paszek
Zdjęcie: Robert Widera

Poezja i muzyka w „Piaście” w Essen

Bronek z Obidzy (z lewej) i Krzysztof Mrowiec w klubie „Kon-takt“

W hołdzie dla Powstańców Warszawskich
W niedzielę 15 sierpnia br. siedmioro biegaczy spotkało się przed hano-
werskim ratuszem. By uczcić i oddać hołd z okazji Powstania Warszaw-
skiego. Wyruszyli na trasę długości 6 km prowadzącą wokół ratusza
i przez Hanower. Biegacze byli pozdrawiani przez przypadkowch kibiców,
którzy dopingowali ich wszystkich gorącymi brawami.

W biegu upamiętniającym rocznicę udział wzięli: Katarzyna Sledzie-
wska, Justyna Czupryniak, Anna Kowalczyk, Pawel Kowalczyk, Kazimierz
Rola, Waldemar Kwiatkowski, Edward Dewucki. (ed)

Społeczna praca w śląskim radiu internetowym jest pasją Teresy Colo.

SKLEP.de
czynny 24h na dobę
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W skrócie

13 sierpnia 1961 roku podzie-
lono niemiecką stolicę na
dwie części. W nocy o 1:30
zamknięto wszystkie połącze-
nia drogowe i kolejowe z za-
chodnią częścią miasta.
Następnego dnia od szóstej
rano Berlin Zachodni prawie
na trzydzieści lat został
ogrodzony murem. 

Mur Berliñski to jeden z najbar-
dziej rozpoznawalnych symboli
zimnej wojny. Dziœ Europejczycy
d¹¿¹ do zjednoczenia kontynen-
tu. 60 lat temu komuniœci chcieli
œwiat podzieliæ, co im siê niestety
na prawie trzy dekady uda³o.
Mur podzieli³ niemieck¹ stolicê
na dwie czêœci: jedn¹ demokra-
tyczn¹ i woln¹ (choæ ca³kowicie
odizolowan¹ od œwiata) i drug¹
zniewolon¹ komunistyczn¹. 

Wystarczy³a jedna noc
12 sierpnia 1961 r. pierwszy se-

kretarz SED Walter Ulbricht
podpisa³ rozkaz zamkniêcia i od-
izolowania Berlina Zachodniego.
Mur, przy budowie którego pra-
cowa³o 15.000 funkcjonariuszy
enerdowskich s³u¿b, powsta³ b³y-
skawicznie w ci¹gu kilku dni. Na-
tomiast ju¿ w ci¹gu jednej nocy
Berlin Zachodni zosta³ oddzielo-
ny od reszty miasta czêœciowo
murem, a czêœciowo drutem kol-
czastym. Na dwadzieœcia osiem
lat ponad trzy i pó³metrowy mur
podzieli³ rodziny, domy, mieszka-
nia, fabryki. Zamkn¹³ ulice, kole-
je i metro. Mur wokó³ Berlina Za-
chodniego liczy³ w sumie 155 km,
ustawionych na nim by³o 301
wie¿ obserwacyjnych, 20 bun-
krów i 259 stanowisk dla wytreso-
wanych psów. Wszystko s³u¿y³o
do tropienia i niszczenia ludzi,
którzy próbowaliby sforsowaæ
mur. Mur Berliñski szybko sta³
siê symbolem komunistycznego
zniewolenia i przemocy. 

Politycy uczcili ofiary
komunistycznego 
re¿imu
W tym roku 13 sierpnia

w zwi¹zku z 60. rocznic¹ rozpo-
czêcia budowy Muru Berliñskie-
go w wielu miejscach w Berlinie
odby³y siê uroczystoœci upamiêt-
niaj¹ce ofiary zbrodni komuni-
stycznych. Prezydent Niemiec
Frank-Walter Steinmeier nazwa³
Mur Berliñski wyrazem "bezna-
dziejnej pora¿ki, która by³a oczy-
wist¹ oznak¹ niesprawiedliwego
i niepraworz¹dnego pañstwa".
Steinmeier nazwa³ ówczesnych
przywódców komunistycznych
k³amcami, którzy zapewniali, ¿e
nigdy nie zbuduj¹ muru w Berli-
nie. "Z³amali swoje s³owo, a budo-
wa muru pokaza³a, ¿e rz¹dz¹cy
obawiaj¹ siê w³asnych obywateli"
– powiedzia³ prezydent. 

Tak¿e kanclerz Angela Merkel
uczci³a pamiêæ ofiar komuni-
stycznych. "Podczas obchodów
rocznicy budowy Muru Berliñ-
skiego myœlimy przede wszyst-
kim o ludziach, którzy stracili ¿y-
cie w cieniu tego muru" – powie-
dzia³ w Berlinie w imieniu kanc-
lerz rzecznik prasowy rz¹du Stef-
fen Seibert. Wspomnia³ tak¿e
o tych, którzy z³apani przy nie-
udanych próbach przekroczenia
muru trafiali do komunistycz-
nych wiêzieñ. Cierpieli oni, ale
tak¿e ich rodziny i przyjaciele,
którzy byli nêkani i maltretowani
przez komunistyczny re¿im.
Obecny na tegorocznych uroczy-
stoœciach burmistrz Berlina Mi-
chael Müller mówi³ o tym, ¿e mur
przez prawie trzy dekady roz-

dziera³ miasto. Jednoczeœnie po-
lityk SPD zauwa¿y³, ¿e upadek
muru i zjednoczenie Niemiec
w 1989 roku na styku wschodu
i zachodu by³o i pozostaje wiel-
kim triumfem wolnoœci nad znie-
woleniem.

Ofiary muru
Trudno podaæ dok³adn¹ liczbê

zabitych przez komunistycznych
stra¿ników ludzi, którzy próbo-
wali "nielegalnie" przedostaæ siê
przez berliñski mur, bowiem ofi-
cjalne enerdowskie dokumenty
zosta³y zniszczone. Wed³ug ofi-
cjalnych danych archiwalnych
w latach 1961 – 1988 ponad
100.000 mieszkañców by³ego
NRD w ró¿ny sposób próbowa³a
nielegalnie przedostaæ siê przez
mur na zachód. Dok³adne dane o
liczbie ludzi zabitych podczas
prób przekraczania muru nie s¹
znane. Najnowsze dokumenty
œwiadcz¹, ¿e na wszystkich gra-
nicach pomiêdzy NRD i RFN zgi-
nê³o minimum 900 osób. Oficjal-
ne i udokumentowane dane mó-
wi¹ jedynie o 140 ofiarach œmier-
telnych. Wed³ug wielu history-
ków faktyczna liczba ofiar jest
znacznie wy¿sza, chocia¿ bardzo

trudno bêdzie j¹ dok³adnie usta-
liæ. Badania prywatnego Mu-
zeum Muru Berliñskiego dowo-
dz¹, i¿ tylko w Berlinie podczas
prób ucieczki zginê³o minimum
300 osób.

Ostatnia ofiara
Podczas tegorocznych uroczy-

stoœci politycy oraz mieszkañcy
stolicy uczcili pamiêæ stu czter-
dziestu osób, oficjalnie uznanych
za ofiary zabite podczas przekra-
czania granicy pomiêdzy NRD i
RFN. W Berlinie na tak zwanym
"szlaku ofiar muru" (w miejscu
gdzie sta³ mur) ustawiono 140 pu-
stych krzese³, które symbolizo-
wa³y zabitych podczas próby
ucieczki na wolnoœæ. Uroczyœcie
odczytano ich nazwiska. 

Ostatni¹ ofia-
r¹, która próbo-
wa³a pokonaæ
mur, by³ Chris
Gueffroy. Ener-
dowscy stra¿nicy
zabili go w 1989
roku. By³o to na
kilka miesiêcy
przed zburze-
niem Muru Ber-
liñskiego. Chris
mia³ wtedy 20 lat i
jak przypomina
jego ojciec, ma-
rzy³ o trzech rze-
czach: mistrzo-
stwie œwiata w
gimnastyce, ¿yciu
w wolnym kraju i
zobaczeniu Ame-
ryki. Nie zrealizo-
wa³ ¿adnego ma-

rzenia; zosta³ zastrzelony tylko
dlatego, ¿e chcia³ wydostaæ siê na
wolnoœæ. 

Ulotna pamiêæ o
„Murze zniewolenia“
Mur Berliñski odgradza³ wol-

noœæ przez 28 lat i trzy miesi¹ce.
Zosta³ zburzony w listopadzie
1989 roku i zaraz po tym wyda-
rzeniu nast¹pi³ koniec Niemiec-
kiej Republiki Demokratycznej.
Mieszkañcy stolicy rokrocznie
sk³adaj¹ kwiaty i wieñce w miej-
scu pamiêci przy Bernauer
Strasse. 

Zdecydowana wiêkszoœæ
wspó³czesnych m³odych Niem-
ców nie zna swojej najnowszej hi-
storii. Ponad po³owa m³odych lu-
dzi nie widzi zbyt du¿ej ró¿nicy
pomiêdzy nazistowsk¹ dyktatu-
r¹, komunistyczn¹ NRD i obecn¹
RFN. Tylko co trzeci Niemiec
wie, ¿e dawne pañstwo, jakim by-
³a Niemiecka Republika Demo-
kratyczna by³a komunistyczn¹
dyktatur¹. Musimy zrobiæ
wszystko aby pamiêæ o niewoli i
komunistycznej dyktaturze za-
chowaæ przy ¿yciu dla kolejnych
pokoleñ. A to nie jest i nie bêdzie
³atwe. Waldemar Maszewski

Szeœædziesi¹ta rocznica
budowy Muru Berliñskiego

Tablica pamiątkowa ostatniej ofiary zd. autora

Polski teolog ks. Dariusz Oko ma
zap³aciæ 4,8 tys. euro grzywny lub
odbyæ 120 dni aresztu. Zaskar¿y³
go do s¹du w Kolonii niemiecki
duchowny ks. Wolfgang Rothe,
który przekonuje, ¿e „nie ma
w ogóle ¿adnego naukowego
zwi¹zku miêdzy pedofili¹ a homo-
seksualizmem”. 

– By³em zszokowany tym, co
przeczyta³em. Dziœ jestem zale-
wany wiadomoœciami od Polek
i Polaków. Niektórzy pos³uguj¹ siê
mow¹ nienawiœci, inni dziêkuj¹ –
t³umaczy ks. Wolfgang Rothe.
Chodzi o artyku³ opublikowany
w czasopiœmie "Thelogisches”.
Stanowi on jeden z rozdzia³ów
ksi¹¿ki "Lawendowa mafia" Da-
riusza Oko i opisuje przypadki wy-
korzystywania kleryków przez ho-
moseksualnych duchownych.

– Kiedy zajrza³em do jego tek-
stu, zauwa¿y³em pe³no negatyw-
nie nacechowanych s³ów i homo-
fobicznych wypowiedzi. Od razu
zobaczy³em fragmenty, które pod-
chodz¹ pod paragraf dotycz¹cy
„pod¿egania do nienawiœci”
(Volksverhetzung) – powiedzia³
Onetowi ks. Rothe.

Polski rz¹d zarzuca niemieckie-
mu wymiarowi sprawiedliwoœci
niespe³nianie europejskich stan-
dardów.

– S¹d podepta³ wolnoœæ akade-
mick¹ – stwierdzi³ wiceminister

sprawiedliwoœci Marcin Roma-
nowski. – Nak³adanie kar za dzia-
³alnoœæ naukow¹ jest zagro¿e-
niem dla podstawowych wolnoœci
i standardów europejskich. W ten
sposób s¹d podepta³ wolnoœæ aka-
demick¹ i pokaza³, ¿e bardziej ce-
ni oprawców ni¿ ofiary. Nie pozwo-
limy na tak¹ paranojê w Polsce.

Obrony skazanego ks. prof. Da-
riusza Oko podj¹³ siê Instytut Or-
do Iuris. Ks. prof. Dariusz Oko ma
61 lat. W 1991 r. obroni³ pracê dok-
torsk¹ z filozofii na Papieskim
Uniwersytecie Gregoriañskim
w Rzymie. Jest publicyst¹ i na-
uczycielem akademickim Uniwer-
sytetu Papieskiego w Krakowie. 

O duchownym zrobi³o siê g³o-
œno po szeregu wypowiedzi me-
dialnych dotycz¹cych œrodowiska
LGBT, gender i lewicy. Mówi³, ¿e
zwolennicy teorii gender „swoje
dzieci abortuj¹, a nasze deprawu-
j¹". Twierdzi³ tak¿e, ¿e "starszy gej
w szpitalu to alarm dla lekarzy, ¿e
mog¹ zaraziæ siê chorob¹ zakaŸ-
n¹", a ateiœci nale¿¹ do "najwiêk-
szych zbrodniarzy w dziejach".

Warto dodaæ, ¿e w drugim pro-
cesie skazany zosta³ niemiecki
teolog ks. prof. Johannes Stöhr,
redaktor naczelny magazynu
"Thelogisches", w którym ukaza³
siê artyku³. TK

Sąd w Kolonii skazał homofoba ks. Dariusza Oko

S³oneczna pogoda sprawi³a, ¿e w
niedzielê 22 sierpnia ok. 90-oso-
bowa grupa Polonusów wziê³a
udzia³ w weso³ym Pikniku Polo-
nijnym w Essen, na którym za-
równo duzi, jak i mali znaleŸli coœ
dla siebie. 

Rozpoczê³o siê o 14 spacerem
z przewodnikiem Kasi¹ Lorenc
wokó³ rezerwatu dzikich zwie-
rz¹t Wildgastter Heissiwald. Pó³
godziny póŸniej Ryszard Lew,
trener judo pokazywa³ ró¿ne
techniki tej dyscypliny. By³y za-

bawy, gry i konkursy, przeci¹ga-
nie liny, bieg z przeszkodami, czy
skoki w workach, w których brali
udzia³ zarówno doroœli jak i dzie-
ci. Trudno powiedzieæ, kto siê
przy tym wiêcej bawi³. 

Na specjalne zaproszenie
przyby³ Jens Gibson, który za-
prezentowa³ grê na kobzie. Im-
preza zakoñczy³a siê wspólnym
œpiewem przy gitarze.

tekst: Leonard Paszek
zdj. Robert Siera

Niedzielny piknik w Essen
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Polityka

26 września będą wybory
do Bundestagu. Tymczasem
sytuacja zmienia się, jak
w kalejdoskopie. Pewne jest,
że z polityki odejdzie Angela
Merkel. Kto zajmie jej
miejsce, stoi pod znakiem
zapytania. 

Kto zajmie miejsce d³ugoletniej
kanclerz? Jeszcze kilka tygodni
temu walka o to stanowsko mia³o
rozegraæ siê miêdzy Arminem
Laschetem a Annalen¹ Baer-
bock. Tyle, ¿e w ostatnim czasie
kandydat CDU/ CSU i kandydat-
ka Zielonych pope³niaj¹ jedn¹ ga-
fê po drugiej, a ich notowania
w sonda¿ach lec¹ na ³eb i szyjê.
Przek³amania w ¿yciorysie, czy
zarzut plagiatu w ksi¹¿ce Baer-
bock rozpoczê³y trend spadkowy
kandydatki Zielonych. A Laschet
narazi³ siê wyborcom i zachowa-
niem po powodzi w Nadrenii-Pó³-
nocnej Westfalii i Palatynacie,
czy populistycznym stwierdze-
niem o tym, ¿e "2015 rok nie mo-
¿e siê powtórzyæ", kiedy niemiec-
kie media obieg³y informacje
o przejmowaniu w³adzy przez ta-
libów w Afganistanie i strachu
tamtejszej ludnoœci przed repre-
sjami. 

Wed³ug ARD-Deutschland-
Trend z 19 sierpnia, Armina La-
scheta na stanowisku kanclerza
widzia³oby tylko.. 16 proc., Anna-
lenê Baerbock jeszcze mniej, bo
raptem 12 proc. Nawet wyborcy
ich w³asnej partii nie s¹ do nich
przekonani: Baerbock wybra³oby
68 proc. wyborców Zielonych, a
Lascheta tylko 43 proc. Zwyciêz-
c¹ pojedynku jest Olaf Scholz,
który mia³ poparcie 41 proc. nie-
mieckich wyborców i zyska³ tylko
w sierpniu 6 punktów procento-
wych, a w wœród wyborców w³a-
snej partii ma wynik ponad
osiemdziesiêcioprocentowy. Na-
dal jedna trzecia wyborców nie
jest przekonana wyraŸnie do ¿ad-
nego z kandydatów. 

Ale kanclerza w Niemczech
nie wybiera siê bezpoœrednio,
wiêc te notowania s¹ drugorzêd-
ne. Podstaw¹ jest wynik partii.
A im bli¿ej wyborów, tym i tu sy-
tuacja staje siê bardziej skompli-
kowana. CDU, co prawda, nadal
ma najwiêcej zwolenników, ale jej
przewaga nad konkurentami ma-
leje – w sonda¿u na koniec sierp-
nia mia³a 23 procent, mniej
o 4 punkty procentowe, ni¿ ty-
dzieñ wczeœniej – i tym samym
tylko o 2 punkty procentowe wiê-
cej ni¿ SPD, które odbi³o siê od
rekordowego dna, przeganiaj¹c
Zielonych z 17 proc. i z tendencj¹
spadkow¹. A jeszcze w maju Zie-
loni wyprzedzali CDU, powodu-
j¹c poruszenie na scenie poli-
tycznej. Za nimi, ze stabilniejszy-
mi wynikami, pozostaj¹ AfD,
FDP i Die Linke (odpowiednio
11, 13 i 7 procent). Je¿eli te son-
da¿e siê potwierdz¹, nie obêdzie

siê bez koalicji. I w tym przypad-
ku za zwyciêzcê mo¿e siê uznaæ
SPD. Choæ ma³o kto w to na wio-
snê wierzy³, dziœ 30 proc. wybor-
ców ¿yczy sobie koalicji w³aœnie
pod przewodnictwem socjalde-
mokratów. Tyle samo – ale z ten-
dencj¹ spadkow¹, chcia³oby ko-
alicji prowadzonej przez chrze-
œcijañsk¹ demokracjê, o po³owê
mniej – z Zielonymi na czele. 

Programy partyjne staj¹ siê
coraz bardziej ogólne i podobne
do siebie: has³a wyborcze pasuj¹
praktycznie do ka¿dej z partii, za-
tracaj¹ siê ich charakterystyczne
profile. To by³o uznawane za
g³ówn¹ przyczynê spadku popu-
larnoœci SPD w ostatnich dwóch
latach: CDU przejê³o w swojej
polityce zagadnienia, w których
dot¹d profilowali sie socjaldemo-
kraci b¹dŸ zieloni. Minimalna
pensja, czy wyjœcie z energetyki
atomowej. W programach wybor-
czych partie stara³y siê przemo-
wiæ autorskimi has³ami, zdoby-
waj¹c niezdecydowanych wybor-
ców. Ale – jak w Polsce – czêœæ
z tych hase³ mo¿e byæ trudna
w realizacji, zw³aszcza, ¿e za³o¿e-
nia potencjalnych koalicjantów
zdarzaj¹ siê byæ sprzeczne. 

CDU/ CSU jest nadal ostro¿-
na i zachêciæ do siebie wyborców
stara siê g³ównie... Angel¹ Mer-
kel – a raczej tym, jak Niemcom
¿y³o siê w czasie jej rz¹dów. Ma
byæ tak samo, a nawet lepiej. Czy-
li ma³o zmian, zachowanie wiêk-
szoœci rozwi¹zañ. Nowoœci¹ do-
pasowanie systemu pracy do
pracowników z dzieæmi. "Chcemy
przyjaznego rodzinom rynku pra-
cy, a nie dostosowanych do rynku
pracy rodzin" – brzmi has³o. Ro-
dzice mogliby wykonwaæ pracê
bardziej elastycznie, w okreœlo-
nych okresach czasu pracuj¹c
wiêcej, w innych mniej, dziêki su-
mowaniu godzin (na podstawie
tzw. Familienzeitkonten) dopaso-
wuj¹c potrzeby czasowe do aktu-
alnej sytuacji rodzinnej i nie
zmniejszaj¹c przy tym dochodów.
Ulubione s³owa chadeków to „cy-
frowy”, "nowoczesny", „socjal-
ny”, „sprawiedliwy".

Jednym z centralnych hase³
programu socjaldemokratów
s¹ tanie mieszkania. SPD obie-
cuje budowê 100 tys. mieszkañ
socjalnych rocznie i wprowadze-
nie hamulca czynszowego.
Czynsz nie ma rosn¹æ szybciej
ni¿ inflacja. Poza tym zapowiada-
j¹ podwy¿szenie wynagrodzenia
minimalnego do 12 euro na go-
dzinê, socjalne ubezpieczenie

obywatelskie i podatek od maj¹t-
ku (nie œci¹ganego w Niemczech
od 1997 r.), a tak¿e odejœcie od za-
si³ku ALG II (Hartz IV), wprowa-
dzonego zreszt¹ przez socjalde-
mokratyczny rz¹d Gerharda
Schrödera. W sumie program
z uk³onem w kierunku Zielonych,
którzy w momencie uchwalania
go przez SPD byli silniejszym
ewentualnym partnerem. Jak
ocenia³ program pare miesiêcy
temu dziennik „Frankfurter All-
gemeine Zeitung” (FAZ): „nie
zwiêksza to ufnoœci w kompeten-
cje tej partii, tylko zmniejsza. Je-
œli dodamy do tego jeszcze polity-
kê klimatyczn¹, z któr¹ SPD s³u-
¿y bardziej sumieniu œwiata ni¿
robotnikowi, to mo¿na wrêcz mó-
wiæ o nieufnoœci".

Zieloni obiecuj¹ coroczne in-
westycje na szko³y, trasy kolejo-
we, drogi rowerowe, uniwersyte-
ty, internet, elektrownie wiatro-
we, czy stacje ³adowania samo-
chodów elektrycznych za sumê
50 miliardów. Du¿o obietnic, ale
ma³o konkretów – kiedy, gdzie,
i jak konkretnie maj¹ byæ realizo-
wane te inwestycje, na razie nie
wiadomo – oprócz tego, ¿e sfi-
nansowane maj¹ byæ przez
zwiêkszenie deficytu bud¿etowe-
go, czyli na kredyt. A to oznacza,
¿e mog¹ pozostaæ na papierze –
bo Zieloni mogliby rz¹dziæ tylko
w koalicji, a CDU wizjê polityki
bud¿etowej ma zgo³a odwrotn¹.

Libera³owie z FDP obiecuj¹
– jak zawsze – odci¹¿yæ praco-
dawców i pracowników, przez
zmniejszenie osk³adkowania po-
ni¿ej 40 proc. w sumie dla obu
stron. Oprócz tego chc¹ zlikwido-
waæ podatek solidarnoœciowy
w ca³oœci, s¹ przeciw podatkowi
maj¹tkowemu i zaostrzeniu prze-
pisów dot. podatku spadkowego.
W¹tpliwe natomiast, jak oceniaj¹
obserwatorzy, by takie odci¹¿e-
nia by³y mo¿liwe do wprowadza-
nia teraz, kiedy bud¿et pañstwa
obci¹¿ony zosta³ pomoc¹ covido-
w¹ dla przedsiêbiorców. Dla
mniej zamo¿nych wyborców
FDP przewiduje dostosowanie
zasad Hartz IV, który chc¹ zacho-
waæ tak, by dochody m³odzie¿y,
do wysokoœci Minijob, nie by³y
naliczane do dochodów rodziny.
Ulubionym has³em tegorocznej
kampanii libera³ów jest "spo³ecz-
ny awans", skierowany wobec
wyborców spoza krêgu sta³ych
sympatyków partii. 

Lewica (Die Linke) na wej-
œcie do koalicji i realizacje swo-
ich obietnic ma ma³e szanse
(podobnie, jak jej wyborcy), ale, a
mo¿e w³aœnie dlatego, jest naj-
bardziej konkretna. Obiecuje
proporcjonalne odci¹¿enie po-
datkowe dla wszystkich, którzy
zarabiaj¹ mniej ni¿ 6500 tys. euro
miesiêcznie. Konkretne pomys³y
s¹ zaskakujace. Niemcy maj¹ np.
wczeœniej zrezygnowaæ z wêgla,
a w zamkniêtych kopalniach ma-
j¹ byæ hodowane konopie. Regio-

nalne porty lotnicze maj¹ zostaæ
zamkniête, a wewnêtrzkrajowe
loty na odcinkach, które zabiera-
ja poni¿ej 5 godzin podró¿y poci¹-
giem – zlikwidowane. Pracowni-
cy transportu lotniczego, którzy
na skutek tej zmiany straciliby
pracê, mieliby zostaæ zatrudnieni
przy rozbudowie sieci kolejowej.
Prawdopodobnie Lewica nie
chce sobie zamykaæ jednak mo¿-
liwoœci zawarcia koalicji i z tego
powodu w programie wyborczym
nie pojawia siê jedno ze sztanda-
rowych ¿¹dañ partii, wycofania
Bundeswehry z akcji militarnych
za granic¹ i likwidacji NATO. 

Po drugiej stronie skali w ka-
tegorii „konkretne propozycje”
stoi AfD. Swój dokument zatytu-
owa³a "Niemcy. Ale normalnie".
Normalnoœæ ma przywróciæ wy-
st¹pienie Niemiec z Unii Euro-
pejskiej i za³o¿enie nowej euro-
pejskiej wspólnoty gospodarczej
i interesów. Z kim? Nie wiadomo.
Wiadomo natomiast, ¿e bliskim
partnerem, co zreszt¹ nie zaska-
kuje, ma byæ Rosja. „AfD opowia-
da siê za zniesieniem sankcji
unijnych wobec Rosji  oraz roz-
szerzeniem wspó³pracy gospo-
darczej. I popiera uruchomienie
gazoci¹gu Nord Stream 2”. 

Program AfD nie skupia sie na
zapowiedziach, zobowi¹zaniach
i obietnicach, lecz na ogólnych
oskar¿eniach. Zamist „co chce-
my zrobiæ" jest tylko stwierdze-
nie: „jest bardzo Ÿle, a wszystkie-
mu winni s¹ oni”. „Oni" czyli
g³ównie imigranci i uchodŸcy. Ce-
ny mieszkañ s¹ zbyt wysokie, wy-
mienia AfD na przyk³ad, podob-
nie jak SPD, czy Lewica. Ale nie
mówi, co chce zrobiæ, by temu
przeciwdzia³aæ, tylko zrzuca wi-
nê na cudzoziemców. Zreszt¹ nie
tylko w przypadków czynszów.
Imigranci i uchodŸcy winni s¹ te¿
antysemityzmu, przestêpczoœci,
czy niskiego poziomu systemu
edukacji. Dlatego – i to s¹ jedyne
konkretne zapowiedzi AfD – par-
tia chce doprowadziæ do maso-
wych deportacji, wprowadziæ za-
kaz ³¹czenia rodzin dla uchodŸ-
ców i ogólnie ograniczyæ imigra-
cjê na wzór Japonii. Na grani-
cach Niemiec, a wiêc i tych z Pol-
sk¹, powinny wed³ug AfD byæ
kontrole i „fizyczne bariery”. Po-
stawienie zasieków na granicy z
Polsk¹ AfD obiecywa³a ju¿ 7 lat
temu, podczas wyborów krajo-
wych w Brandenburgii. 

AfD chce te¿ powrotu do „pra-
wa krwi" (prawo do obywatelstwa
tylko dla dzieci osób posiadaj¹-
cych ju¿ dane obywatelstwo, a
nie na przyk³ad osób w danym
kraju urodzonych) jako podstawy
do posiadania obywatelstwa nie-
mieckiego. 

Do wyborów jeszcze chwila, te-
mat ewentualnej koalicji, a zatem
i tego, kto bêdzie musia³ odnieœæ
siê do obietnic z programów wy-
borczych – nie jest jeszcze prze-
s¹dzony. Jedno jest pewne: po 16
latach na czele rz¹du nie bêdzie
sta³a kanclerka. Koniec pewnej
epoki. (agh)

Wyborczy kalejdoskop

Macierewicz i jego
tajemnice – T. Piątek

"Macierewicz i jego tajemnice"
to pozycja, która odbi³a siê wiel-
kim echem, a zarazem po³o¿y³a
cieñ na œwiat polskiej polityki.
Konkretnie bój toczy siê o Anto-
niego Macierewicza, obecnie
piastuj¹cego stanowisko szefa
MON-u, niegdyœ zwi¹zany z Soli-
darnoœci¹, by³y minister spraw
wewnêtrznych. Od 2005 roku
zwi¹zany z parti¹ Prawo i Spra-
wiedliwoœæ, z której ramienia zo-
sta³ pos³em.

Po katastrofie smoleñskiej An-
toni Macierewicz zosta³ wyzna-
czony przez PiS do prowadzenia
zespo³u parlamentarnego ds.
wyjaœnienia przyczyn katastrofy
rz¹dowego samolotu Tu-154.
Jednak wed³ug autora niniejszej
ksi¹¿ki, Tomasza Pi¹tka Mini-
ster Obrony Narodowej to cz³o-
wiek o dwóch twarzach. Drugie
oblicze Macierewicza, a zw³asz-
cza jego powi¹zania z niebez-
piecznym pó³œwiatkiem zdecydo-
wanie wstrz¹sn¹³ scen¹ politycz-
n¹.

Jakie tajemnice skrywa szef
MON-u? Okazuje siê, ¿e jest ele-
mentem siatki, która prowadzi
a¿ do samego prezydenta Rosji.
Pi¹tek nitka po nitce, po 1,5 roku
œledztwa odwzorowa³ ca³y uk³ad,
który siêga daleko poza granice
Polski. Co najwa¿niejsze opiera³
siê na jawnych Ÿród³ach, do któ-
rych, jak siê okazuje ma dostêp
zwyk³y zjadacz chleba. Szokuj¹-
ce fakty, które pochodz¹ m.in. z
Internetu i wiêkszych bibliotek
wprawiaj¹ w os³upienie.

Autor niczym Sherlock Hol-
mes wpada na trop malwersacji
finansowych (m. in. reprywaty-
zacja warszawska), rosyjskiej
mafii, S³u¿by Kontrwywiadu Woj-
skowego i afery taœmowej (afera
pods³uchowa), informacji na te-
mat niepokoj¹cych koneksji z sa-
mych W³adimirem Putinem, wy-
odrêbnia znacz¹ce podmioty
i tworzy mapê, wskazuj¹c na
sieæ powi¹zañ. Jak siê okazuje,
uk³ad jest prosty, a Macierewicz
odgrywa w nim znacz¹c¹ rolê
wraz z Siemionem Mogilewi-
czem. Na czym opiera siê tajem-
nicza relacja i dlaczego jej œlad
dociera a¿ do rosyjskiej w³adzy?
OdpowiedŸ na te i wiele innych
pytañ uzyskacie, siêgaj¹c po po-
zycjê Tomasza Pi¹tka.

SKLEP.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

9/2021
? Mieszkam w Niemczech. Ubez-
pieczyciel maj¹tkowy (Sachversi-
cherer) zleci³ mi wykonanie eks-
pertyzy w celu ustalenia wysokoœci
szkody, jakiej dozna³em na moim
maj¹tku. Teraz nie chce przej¹æ
powsta³ych kosztow ekspertyzy.
Czy ma do tego prawo?

Zale¿y od konkretnych okoliczno-
œci sprawy. Jednak¿e zdaniem Fede-
ralnego Trybuna³u Sprawiedliwoœci
(wyrok BGH z dnia 18.10.2018, sygna-
tura akt: III ZR 236/17) je¿eli ubez-
pieczyciel maj¹tkowy zleci wykona-
nie ekspertyzy w celu ustalenia szko-
dy, to nie mo¿e on obci¹¿yæ poszko-
dowanego poniesionymi kosztami.
W tym konkretnym przypadku z po-
wództwem wyst¹pi³ ubezpieczyciel
budowlany. 

Ubezpieczyciel zleci³ wykonanie
ekspertyzy w celu ustalenia szkody.
Bieg³y ustali³, ¿e za szkodê odpowia-
da osoba trzecia, a mianowicie gmi-
na. Ubezpieczyciel budowlany zg³osi³
nastêpnie roszczenia regresowe.

Gmina nie kwestionowa³a zasad-
noœci tych roszczeñ. Nie chcia³a jed-
nak zwróciæ kosztu ekspertyzy w wy-
sokoœci oko³o 2600 euro.

Ubezpieczyciel wytoczy³ wiêc po-
zew. W ocenie sêdziów koszty bieg³e-

go, które pos³u¿y³y do ustalenia
szkody, stanowi¹ wydatki ubezpie-
czyciela maj¹tkowego we w³asnych
sprawach. Opiera siê to na general-
nym za³o¿eniu, ¿e ubezpieczyciel
musi zbadaæ i oceniæ kwotê roszczeñ
dochodzonych przez ubezpieczone-
go nie tylko w jego w³asnym intere-
sie gospodarczym, ale tak¿e w inte-
resie nale¿ytego równego traktowa-
nia wszystkich ubezpieczonych. Je-
¿eli – zdaniem s¹du – ubezpieczyciel
mia³by prawo ¿¹daæ od poszkodowa-
nych ubezpieczonych zwrotu kosz-
tów ustalenia szkody, to mia³by on
nieuzasadnione korzyœci, poniewa¿
takie koszty s¹ ju¿ uwzglêdnione w
kalkulacji sk³adki.

? Jakie powody s¹ wystarczaj¹ce
do wypowiedzenia w Niemczech
umowy najmu mieszkania przez
wynajmuj¹cego na u¿ytek w³asny
(tzw. Eigenbedarfskündigung)?

Prawo do wypowiedzenia umowy
najmu mieszkania z powodów osobi-
stych (na tzw. u¿ytek w³asny – Ei-
genbedarfskündigung) istnieje tylko
wtedy, gdy tego typu roszczenie jest
uzasadnione szczególnymi wzglêda-
mi (berechtigt und nachvollziehbar).
W nastêpuj¹cych przypadkach wy-

powiedzenie mo¿e nast¹piæ z przy-
czyn osobistych:

– Wynajmuj¹cy sam potrzebuje
mieszkania, poniewa¿ np. jego rodzi-
na powiêksza siê z powodu ma³¿eñ-
stwa lub narodzin dziecka albo
mieszkanie jest bli¿ej miejsca pracy
(po zmianie pracy).

– Rodzice wynajmuj¹cego wyma-
gaj¹ opieki i potrzebuj¹ wiêkszego
mieszkania, aby personel opieki
móg³ siê tam wprowadziæ.

– Wynajmuj¹cy potrzebuje miesz-
kania dla cz³onków jego gospodar-
stwa domowego – takich jak wspó³-
ma³¿onek lub partner – lub bliskich
krewnych, jak dzieci, wnuki, rodzice,
dziadkowie, teœciowie, teœciowie, ro-
dzeñstwo, pasierbowie lub przybra-
ne dzieci.

– Mieszkanie jest potrzebne dla
dalszych krewnych, których osobisty
zwi¹zek z wynajmuj¹cym jest bardzo
bliski; jednak¿e wszelkie nadu¿ycia
s¹ tutaj zabronione.

– Mieszkanie jest potrzebne perso-
nelowi potrzebnemu dla osoby bli-
skiej – takiemu jak au pair lub perso-
nel pielêgniarski.

mgr prawa Artur Balon
ArturBalon@samo-zycie.com

tel. 030 43924611

Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia

Podatek od polskiej
emerytury 
dla mieszkańca RFN
Mieszkam w Niemczech na sta³e

od 1988 roku. W roku 2018 przesze-
d³em na emeryturê niemieck¹ i pol-
sk¹. W Polsce przepracowa³em pra-
wie 18 lat – uznane i potwierdzone
przez ZUS. W RFN p³acê podatki,
posiadam niemieckie i polskie oby-
watelstwo. Polsk¹ emeryturê
(1358 z³ brutto) otrzymujê na mój
rachunek bankowy prowadzony w
Polsce, ale po potr¹ceniu zaliczki
na podatek odprowadzany do urzê-
du skarbowego. Czy to jest s³uszne? 

Jeœli pyta Pan, czy w Polsce mo¿e
byæ pobierany podatek od wyp³acanej
Panu z ZUS emerytury, to odpowiedŸ
brzmi „tak”. Zgodnie z treœci¹ art. 3
ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
„O podatku dochodowym od osób fi-
zycznych” (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1426 z póŸn. zm.), „osoby fizyczne,
je¿eli nie maj¹ na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej miejsca zamieszka-
nia, podlegaj¹ obowi¹zkowi podatko-
wemu tylko od dochodów (przycho-
dów) osi¹ganych na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej (ograniczony
obowi¹zek podatkowy)”, przy czym
(na podstawie art. 4a ww. ustawy)
przepis ten stosuje siê z uwzglêdnie-

niem umów w sprawie unikania po-
dwójnego opodatkowania, których
stron¹ jest Rzeczpospolita Polska.
W przypadku Polski i RFN tak¹ umo-
w¹ jest „Umowa w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania w zakre-
sie podatków od dochodu i od maj¹t-
ku”, podpisana w Berlinie dnia 14 ma-
ja 2003 roku.

Zgodnie z treœci¹ art. 18 ust. 1 ww.
umowy, „emerytury i podobne œwiad-
czenia lub renty, otrzymywane przez
osobê maj¹c¹ miejsce zamieszkania w
Umawiaj¹cym siê Pañstwie z drugie-
go Umawiaj¹cego siê Pañstwa, podle-
gaj¹ opodatkowaniu tylko w tym
pierwszym Pañstwie”, przy czym „bez
wzglêdu na postanowienia ustêpu
1 niniejszego artyku³u p³atnoœci otrzy-
mywane przez osobê maj¹c¹ miejsce
zamieszkania w jednym Umawiaj¹-
cym siê Pañstwie z obowi¹zkowego
systemu ubezpieczeñ socjalnych dru-
giego Umawiaj¹cego siê Pañstwa pod-
legaj¹ opodatkowaniu tylko w tym
drugim Pañstwie”.

Z powy¿szych przepisów wynika za-
tem, ¿e emerytura otrzymywana
z Polski, wyp³acana osobie maj¹cej
miejsce zamieszkania w Niemczech,
podlega co do zasady opodatkowaniu
tylko w Niemczech, z wyj¹tkiem sytu-
acji, gdy œwiadczenia s¹ wyp³acane
z obowi¹zkowego systemu ubezpie-
czeñ socjalnych – wówczas, zgodnie
z art. 18 ust. 2 ww. umowy, p³atnoœci

takie podlegaj¹ opodatkowaniu tylko
w pañstwie Ÿród³a, a pañstwem Ÿród³a
dla emerytury z ZUS (tak jak w Pana
przypadku) jest Polska.

Polski fiskus ma zatem prawo po-
bieraæ podatek dochodowy od emery-
tury wyp³acanej Panu z ZUS.

Bez podatku 
od sprzedaży, jeśli...
Po rodzicach odziedziczy³em

w 2021 r. mieszkanie, które chcê
sprzedaæ. Czy po zg³oszeniu fisku-
sowi nabycia spadku, a nastêpnie
po sprzedaniu mieszkania zap³acê
podatek od sprzeda¿y? 

Nie, jeœli w dacie sprzeda¿y up³ynie
5 lat, licz¹c od koñca roku kalendarzo-
wego, w którym odziedziczy³ Pan
mieszkanie, z tym zastrze¿eniem, ¿e
(dotyczy mieszkañ nabytych w drodze
spadku po dniu 31 grudnia 2018 roku)
wspomniany okres 5 lat liczy siê od
koñca roku kalendarzowego, w któ-
rym nabycie lub wybudowanie miesz-
kania nast¹pi³o przez spadkodawcê.
Jeœli zatem rodzice nabyli mieszkanie
przed 1 stycznia 2016 roku, mo¿e je
Pan sprzedaæ ju¿ teraz bez p³acenia
podatku dochodowego.

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA

nr 22/2021

warto wiedzieæ – prawo polskie
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Warto wiedzieæ

Za wszystko trzeba p³aciæ wiê-
cej. Inflacja w Niemczech ro-
œnie najszybciej od 2018 roku –
i przekracza œredni¹ unijn¹.
Sytuacja w Polsce jest jeszcze
gorsza. 

Inflacja roczna w Niemczech
wynosi aktualnie 3,8 proc.
(wzrost cen w stosunku do ana-
logicznego miesi¹ca w zesz³ym
roku). Miesi¹c temu inflacja
wynosi³a jeszcze 2,3 proc. Infla-
cja w Niemczech jest wy¿sza
od œredniej unijnej (2,5 proc.),
ale Niemcy w zesz³ym roku
przejœciowo obni¿y³y podatek
VAT, i powróci³y do niego na je-
sieni, co spowodowa³o jednora-
zowy wzrost cen. 

Do wzrostu cen w Niem-
czech przyczyni³y siê przede
wszystkim dro¿sza energia:

pr¹d gaz, czy benzyna (w tym
przypadku rolê odegra³o wpro-
wadzenie op³aty od CO2 od po-
cz¹tku 2021 roku) – tu roczny
wzrost cen wyniós³ ponad
14 proc. ¯ywnoœæ podro¿a³a
œrednio o 1,6 proc. w stosunku
do zesz³ego roku. Najmniej
wzrosly cen us³ug: o 0.9 proc. 

W innych krajach unijnych,
na przyk³ad w Polsce, jest jesz-
cze gorzej. W Polsce inflacja
w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy
wynios³a a¿ 8 proc. Oprócz Pol-
ski najwy¿sza inflacja iest
w Estonii i Wêgrzech, najni¿-
sza w Grecji, we W³oszech i na
Malcie. 

Œrednia unijna to 2,5 proc.
Europejski Bank Centralny za
wartoœæ po¿¹dan¹ uznaje
2 proc. (agh)

Pañstwo mo¿e naliczaæ odsetki
od zaleg³ych podatków – ale nie
w czasach niskich stóp procen-
towych. Tak orzek³ Federalny
Trybuna³ Konstytucyjny (Bun-
desverfassungsgericht). Usta-
wodawca musi teraz znaleŸæ
now¹ regulacjê.

Naliczanie odsetek od zale-
g³ych podatków i zwrotów
w wysokoœci 0,5 proc. miesiêcz-
nie jest niezgodne z konstytu-
cj¹ w odniesieniu do okresu od-
setkowego rozpoczynaj¹cego
siê w 2014 r. W okresie do koñ-
ca 2018 r. mo¿na by³o nadal sto-
sowaæ poprzedni¹ ustawê. Na
okres póŸniejszy ustawodawca
musi znaleŸæ now¹ regulacjê
do koñca lipca 2022 roku,
orzek³ Federalny Trybuna³
Konstytucyjny w Karlsruhe
18 sierpnia.

Stopa procentowa nie mo¿e
byæ d³u¿ej uzasadniona, je¿eli
oka¿e siê "ewidentnie niereali-
styczna" – co ma miejsce ze
wzglêdu na istniej¹cy obecnie
"strukturalnie niski poziom
stóp procentowych", doda³ s¹d.
Co do zasady, ustawodawca by³
uprawniony do nak³adania od-

setek od zaleg³oœci podatko-
wych. Opiera³o siê to na za³o¿e-
niu, ¿e podatnicy odnieœliby ko-
rzyœæ, gdyby ich podatki zosta-
³y naliczone z opóŸnieniem.

Sukces tylko 
w jednej sprawie 
Typowa stopa odsetek usta-

wowych z 2014 r. nie odzwier-
ciedla³a ju¿ jednak w wystar-
czaj¹cym stopniu tej potencjal-
nej korzyœci. Wynosz¹ca 6 pro-
cent rocznie stopa procentowa
odbiega³a ju¿ tak daleko od rze-
czywistej rynkowej stopy pro-
centowej, ¿e stanowi³a "oko³o
dwukrotnoœæ najwy¿szej stopy
procentowej kredytu, jak¹ mo¿-
na jeszcze osi¹gn¹æ".

Dwie firmy, które musia³y za-
p³aciæ podatek od dzia³alnoœci
gospodarczej (Gewerbesteuer)
wraz z odsetkami po przepro-
wadzeniu kontroli zewnêtrz-
nych, z³o¿y³y skargê. Ich skargi
konstytucyjne dotyczy³y z jed-
nej strony lat 2010-2012, a
z drugiej 2010-2014. Tylko ta
ostatnia skarga zosta³a uznana
za czêœciowo uzasadnion¹, a
mianowicie za rok 2014. (and)

Bundesverfassungsgericht: Państwo nie może
naliczać odsetek od zaległych podatków 

Inflacja rośnie – nowy rekord

zdj. pixabay.com / geralt

W jakich warunkach
kierowcy mogą tam
jeździć i jakich zasad
muszą przestrzegać.

Niedawno cztery osoby jecha³y
samochodem po drodze dla ro-
werów (Fahrradstraße). Jeden
z pasa¿erów zapyta³: „Co w³a-
œciwie jest tu dozwolone, a co
nie?“ Rezultat: nikt tak na-
prawdê nie wiedzia³.

Nie jest to zaskakuj¹ce. Du-
¿a liczba u¿ytkowników dróg
zdoby³a prawo jazdy, gdy nie
by³o jeszcze dróg rowerowych
(Fahrradstraße). Zosta³y one
prawnie usankcjonowane
w niemieckim kodeksie ruchu
drogowego w 1997 roku, ale ich
rola wzros³a dopiero od czasu,
gdy zaczêto mówiæ o zmianach
klimatycznych i przeobra¿e-
niach w ruchu drogowym. Mo-
nachium posiada ju¿ 85 œcie¿ek
rowerowych, wiêcej ni¿ jakie-

kolwiek inne niemieckie mia-
sto.

Znak drogowy 244 (patrz ilu-
stracja) informuje, ¿e na tej
drodze samochody nie mog¹
poruszaæ siê. Jednak dodatko-
wy znak mo¿e otworzyæ tê dro-
gê dla pojazdów zmotoryzowa-
nych. Czasami jest tam napisa-
ne "nie dotyczy mieszkañców"
(Anlieger frei) lub po prostu
jest pokazany symbol samo-
chódu i motocykla.

Zasadniczo maksymalna
prêdkoœæ na drodze rowerowej
wynosi 30 km/h. Nale¿y jednak
uwa¿aæ: ruch zmotoryzowany
nie mo¿e zagra¿aæ rowerzy-
stom ani utrudniaæ im jazdy.
W razie potrzeby nale¿y zredu-
kowaæ prêdkoœæ.

Na pasie ruchu dla rowerów
rowery s¹ wyraŸnie dopuszczo-
ne do jazdy obok siebie. Jeœli
kierowcy nie mog¹ wyprzedzaæ
bez zachowania minimalnego
odstêpu (1,50 m), musz¹ zwol-
niæ. Zasada pierwszeñstwa
przejazdu z prawej strony
przed lew¹ pozostaje w mocy.
O ile znak drogowy nie stanowi
inaczej. Jeœli wjazd do drogi dla
rowerów prowadzi przez chod-
nik lub obni¿ony krawê¿nik,
ruch na drodze dla rowerów
ma pierwszeñstwo.  Od 2020 r.
gminy mog¹ równie¿ wyzna-
czaæ strefy rowerowe. Obowi¹-
zuj¹ tam te same zasady, ale na
ca³ym obszarze.

Uwaga, droga rowerowa!

Jazda na rowerze jest
modna, ale czy na pewno
znasz wszystkie zasady
ruchu drogowego?
Wyjaśniamy popularne
nieporozumienia.

Czy pamiêtasz, kiedy ostatni
raz zapozna³eœ siê z zasadami
ruchu drogowego dla rowerzy-
stów? Mog³o to byæ w szkole
jazdy, ale mog³o to byæ jeszcze
wczeœniej. Nic wiêc dziwnego,
¿e niektóre kwestie posz³y
w zapomnienie. Dlatego zebra-
liœmy kilka popularnych b³êd-
nych przekonañ.

Jazda po œcie¿ce
rowerowej
Na przyk³ad œcie¿ki rowero-

we s¹ obecnie spotykane w co-
raz wiêkszej liczbie miast. Wie-
lu rowerzystów uwa¿a, ¿e s¹
zobowi¹zani do korzystania
z nich. Jest to jednak tylko czê-
œciowa prawda: "Rowerzyœci
musz¹ korzystaæ ze œcie¿ek ro-
werowych tylko wtedy, gdy s¹
one oznaczone jednym z trzech
okr¹g³ych niebieskich znaków
drogowych; œcie¿k¹ rowerow¹,
wspóln¹ œcie¿k¹ dla pieszych
i rowerzystów lub œcie¿k¹ wy-
dzielon¹", twierdzi ADAC. Wy-
j¹tki obowi¹zuj¹ równie¿
w przypadku, gdy u¿ytkowanie
nie jest uzasadnione, na przy-

k³ad z powodu przeszkód, ta-
kich jak zaparkowane samo-
chody.

Jazda rowerem po œcie¿ce
rowerowej w przeciwnym kie-
runku nie jest wszêdzie dozwo-
lona: jazda pod pr¹d jest do-
zwolona tylko wtedy, gdy w obu
kierunkach znajduj¹ siê niebie-
skie znaki drogowe. Nieozna-
kowana œcie¿ka mo¿e byæ
oznaczona tabliczk¹ "Rad-
fahrer frei" (czarny napis na
bia³ym tle), ale korzystanie
z niej jest dobrowolne.

Zasady ruchu 
drogowego
Jeœli jeŸdzisz rowerem po

jezdni, równie¿ musisz prze-
strzegaæ kilku rzeczy. B³êdem
jest jednak myœlenie, ¿e rowe-
rzystom wolno tu jeŸdziæ tylko
jeden za drugim: "Jeœli nie
przeszkadza to w ruchu drogo-
wym, dozwolona jest jazda
obok siebie" - twierdzi ADAC. 

Jednak wyprzedzanie innych
z prawej strony jest zabronione
równie¿ podczas jazdy rowe-
rem. Jest tylko jeden wyj¹tek:
jeœli samochody stoj¹ na czer-
wonym œwietle, mo¿na przeje¿-
d¿aæ powoli i ostro¿nie, ale tyl-
ko miêdzy pojazdami a krawê¿-
nikiem, a nie miêdzy dwoma
rzêdami pojazdów. 

Na przejœciu dla pieszych
piesi i osoby na wózkach inwa-

lidzkich maj¹ pierwszeñstwo
przy przechodzeniu przez jezd-
niê. "Jeœli rowerzysta chce sko-
rzystaæ z tego prawa, musi
zsi¹œæ z roweru i przepchn¹æ
go przez przejœcie dla pie-
szych" - mówi ekspert. "W prze-
ciwnym razie musi czekaæ
i uwa¿aæ na ruch uliczny".

Mandaty i punkty
za naruszenie
przepisów

Najwiêkszym mitem jest jed-
nak prawdopodobnie to, ¿e wy-
kroczenia drogowe pope³niane
na rowerze nie s¹ takie z³e:
"Rowerzyœci nie s¹ bynajmniej
zwolnieni z mandatów i punk-
tów karnych" - twierdzi ADAC.
Na przyk³ad, jeœli przejedziesz
na czerwonym œwietle, grozi
mandat w wysokoœci co naj-
mniej 60 euro i punkt we Flens-
burgu. Za jazdê pod wp³ywem
alkoholu ze stê¿eniem alkoholu
we krwi powy¿ej 1,6 promila
gro¿¹ trzy punkty karne,
grzywna oraz zarz¹dzenie te-
stu zdolnoœci do prowadzenia
pojazdów (MPU). Równie¿ ro-
werzyœci bez prawa jazdy mo-
g¹ zbieraæ punkty we Flens-
burgu i otrzymaæ zakaz prowa-
dzenia pojazdów (rowerów).

Co wolno rowerzystom, 
a czego jednak nie?
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Warto wiedzieæ

Dyplom
Niemiecki Diplom to przy-

k³ad wyj¹tkowo podstêpnego
„fa³szywego przyjaciela”.
Siêgaj¹ce œredniowiecza s³o-
wo jest rzeczywiœcie znane
i stosowane we wspó³czesnej
niemczyŸnie, oznacza ono
jednak w 99 proc. przypad-
ków nie dowolne œwiadectwo
potwierdzaj¹ce ukoñczenie
wykszta³cenia, ale konkretny
tytu³ zawodowy nadawany
przez uczelnie wy¿sze na
kierunkach nauk œcis³ych
(np. Diplom-Ingenieur lub
Diplom-Chemiker). Diplom
jest wiêc nazw¹ w³asn¹ stop-
nia akademickiego (jak li-
cencjat lub magister w Pol-
sce).

„Dyplom” w sensie doku-
mentu stwierdzaj¹cego przy-
znanie tytu³u zawodowego
lub naukowego to w jêzyku
niemieckim najczêœciej Ur-
kunde, a niekiedy Zeugnis,
Zertifikat lub Brief. „Dy-
plom ukoñczenia studiów
wy¿szych” przet³umaczymy
zatem poprawnie nie jako
Hochschuldiplom, lecz jako
Urkunde über den Hoch-
schulabschluss. „Dyplom
magisterski“ to nie Magi-
sterdiplom, ale Magister-
urkunde itd. 

Dyplom ukoñczenia (np.
szko³y podstawowej) to Ab-
gangszeugnis lub Ab-
schlusszeugnis. „Dyplom
mistrzowski” t³umaczymy ja-
ko Meisterbrief, a czeladni-
czy jako Gesellenbrief. „Dy-
plom uznania” za szczególne
osi¹gniêcia to Anerken-
nungsurkunde, a „dyplom
honorowy” to Ehrenurkun-
de. Na „dyplom uczestnic-
twa” najczêœciej powiemy po
prostu Teilnahmebescheini-
gung.

„Dyplomowany specjali-
sta” to zertifizierte Fach-
kraft, a „dyplomowany ksiê-
gowy“ to geprüfter Buchhal-
ter. „Nauczyciel dyplomowa-
ny” nie ma w Niemczech
bezpoœredniego odpowiedni-
ka, musimy wiêc dokonaæ
t³umaczenia opisowego sto-
suj¹c np. sformu³owanie
Lehrer im höheren Dienst

.
tłumacz przysięgły

mgr Adam Gałamaga
117er Ehrenhof 3a,

55118 Mainz
tel. 06131/6064914

e-mail: info@galamaga.eu

Porady t³umacza

Za granicą łatwo jest
popełnić wykroczenie
drogowe lub parkingowe,
a mandat zazwyczaj
przychodzi pocztą kilka
tygodni później. 
Co powinieneś wiedzieć.

By³ czas, kiedy uwa¿ano za
normalne po prostu zignoro-
waæ mandat zagraniczny. Jed-
nak od 2010 roku kraje UE po-
magaj¹ sobie nawzajem w eg-
zekwowaniu przepisów – a
w Niemczech Federalny Urz¹d
Sprawiedliwoœci (Bundesamt
für Justiz) mo¿e interwenio-
waæ w celu póŸniejszego œci¹-
gniêcia nale¿noœci. Dlatego
ADAC zaleca dok³adne spraw-
dzenie ka¿dego zawiadomienia
o na³o¿eniu kary i, jeœli zarzut
jest prawdziwy, szybkie jej za-
p³acenie.

Ogólna zasada jest taka:
mandaty z innych krajów UE
s¹ egzekwowane w Niemczech
od limitu 70 euro (wyj¹tek:
z Austrii od 25 euro). Kwota ta

jest jednak zazwyczaj szybko
osi¹gana: po pierwsze, w wielu
krajach UE wykroczenia dro-
gowe s¹ karane znacznie bar-
dziej drastycznie. Przyk³ado-
wo, wed³ug ADAC, przekrocze-
nie prêdkoœci o 20 km/h kosztu-
je w Niemczech do 35 euro,
w Grecji 100 euro, a w Danii od
135 euro. Z drugiej strony, gra-
nica owych 70 euro dotyczy
grzywien plus kosztów admini-
stracyjnych. Nawet wykrocze-
nie parkingowe, za które np.
w Szwecji mandat wynosi "tyl-
ko" 20 euro, a we W³oszech
45 euro, mo¿e byæ dro¿sze po
doliczeniu kosztów administra-
cyjnych.

Jeœli nie zap³acisz, mo¿esz
byæ nara¿ony na niemi³¹ nie-
spodziankê podczas nastêp-
nych wakacji w tym samym
kraju: Mandat mo¿na œci¹gn¹æ
na miejscu, czasem nawet po
latach, podczas kontroli drogo-
wej, podczas przejazdu przez
granicê lub nawet podczas kon-
troli paszportowej na lotnisku.

Na przyk³ad we W³oszech
grzywny za wykroczenia admi-
nistracyjne wygasaj¹ dopiero
po piêciu latach, a w Hiszpanii
po czterech latach. 

Oczywiœcie, nikt nie musi ak-
ceptowaæ ewidentnie fa³szywe-
go mandatu. Jeœli na przyk³ad
nie by³o nas w podanym miej-
scu w podanym czasie lub nu-
mer rejestracyjny podany w pi-
œmie nie odpowiada naszemu
w³asnemu, warto wnieœæ
sprzeciw.

ADAC ostrzega równie¿
przed prywatnymi firmami
windykacyjnymi i notariusza-
mi, którzy œci¹gaj¹ zagranicz-
ne mandaty i pobieraj¹ znacz-
ne op³aty dodatkowe. Znane s¹
przypadki, na przyk³ad z Puli
w Chorwacji, gdzie notariusze
i adwokaci œcigali mandaty za
wykroczenia parkingowe w wy-
sokoœci od 10 do 40 euro i ¿¹da-
li dodatkowo 500 euro honora-
rium.

Europejskie Centrum Kon-
sumenckie w Niemczech radzi,

aby zap³aciæ roszczenie g³ów-
ne, jeœli jest ono uzasadnione,
ale sprzeciwiæ siê op³atom do-
datkowym. Jest tak dlatego, ¿e
s¹ one uzasadnione tylko wte-
dy, gdy ju¿ raz zosta³eœ wezwa-
ny do zap³aty, ale nie zastoso-
wa³eœ siê do ¿¹dania. W takim
przypadku pomoc prawna mo-
¿e okazaæ siê przydatna.

Warto wiedzieæ, ¿e poza Eu-
rop¹ mo¿na mieæ szczêœcie:
mandaty z krajów spoza UE
nie s¹ egzekwowane w Niem-
czech. Ponadto we Flensburgu
nie ma punktów za wykrocze-
nia pope³nione za granic¹, nie-
zale¿nie od tego, w jakim kraju
zosta³y pope³nione. Punkty s¹
jednak dodawane do "konta
kraju". Jeœli wiêc otrzymasz za-
kaz prowadzenia pojazdów za
granic¹, nie bêdziesz ju¿ móg³
prowadziæ pojazdu w danym
kraju. Niemiecki zakaz prowa-
dzenia pojazdów jest natomiast
wa¿ny w wymiarze miêdzyna-
rodowym.

Kosztowna pami¹tka z urlopu

Coraz więcej osób pracuje
w domu, w home office.
W związku z tym rząd
federalny dostosował
przepisy dotyczące
wypadków przy pracy 
i w drodze do pracy. 
Co to oznacza?

Od 1 lipca br. nie ma ju¿ obo-
wi¹zku pracy w home office.
Jednak wielu pracodawców
i pracowników docenia zalety
pracy w domu i planuje w przy-
sz³oœci pozostaæ przy niej czê-
œciowo lub nawet ca³kowicie.
Niedawno uchwalona ustawa
poprawia równie¿ ze skutkiem
natychmiastowym ustawow¹
ochronê ubezpieczeniow¹ od
nastêpstw nieszczêœliwych wy-
padków w domu. 

? Które wypadki przy pracy
s¹ klasycznie w ogóle ubez-
pieczone?

Istniej¹ dwie kategorie: Wy-
padki przy pracy i dojazdy do
pracy. Wypadek przy pracy to
wypadek, który wydarzy³ siê
podczas wykonywania czynno-
œci objêtych ubezpieczeniem:
Przyk³adem mo¿e byæ dekarz
spadaj¹cy z dachu domu. Wy-
padek przy doje¿d¿aniu do pra-
cy to sytuacja, w której coœ mi
siê stanie w bezpoœredniej dro-
dze do pracy - lub z powrotem.

? Jakie s¹ wyj¹tki?
Wszystko, co robisz prywat-

nie, nie jest ubezpieczone. Jeœli
wiêc podczas pracy wykonujê
prywatn¹ rozmowê telefonicz-
n¹ i mam wypadek, to nie jest
to wypadek przy pracy. A jeœli
chcê coœ za³atwiæ rano przed
rozpoczêciem pracy i dlatego
wyje¿d¿am bardzo wczeœnie, to
nie jest to wypadek przy doje¿-
d¿aniu do pracy. Ochrona obej-
muje mnie tylko wtedy, gdy je-

stem w drodze do pracy.  Na-
wiasem mówi¹c, drogi na prze-
rwê i do toalety s¹ równie¿
ubezpieczone. Jednak samo je-
dzenie czy wyjœcie do toalety s¹
"prywatne".

? Jak wygl¹da sytuacja
w biurze domowym?

Do tej pory ochrona pracow-
ników by³a tu niewielka: ubez-
pieczenie obejmowa³o tylko
"drogi s³u¿bowe", czyli np. pój-
œcie do drukarki. Droga na
przerwê lub do toalety nie by³a
ubezpieczona. Obecnie usta-
wodawca poprawi³ tê sytuacjê i
wprowadzi³ równe traktowanie
z pracownikami w zak³adzie
pracy. Ponadto ochrona ubez-
pieczeniowa zosta³a rozszerzo-
na na trasy pomiêdzy biurem
domowym a placówk¹ opieki
nad dzieæmi poza domem.

? Co nale¿y zrobiæ w razie
wypadku?

Wypadek musi zostaæ nie-
zw³ocznie zg³oszony pracodaw-
cy, który ma trzy dni na przeka-
zanie informacji do Towarzy-
stwa Ubezpieczeñ od Odpowie-
dzialnoœci Cywilnej Pracodaw-
cy (Berufsgenossenschaft).
Nale¿y równie¿ niezw³ocznie
udaæ siê do lekarza. Nastêpnie
Berufsgenossenschaft prosi
pracownika o wype³nienie for-
mularza z informacjami o wy-
padku.

? Jakie koszty pokrywa
wówczas ubezpieczenie od
nastêpstw nieszczêœliwych
wypadków? 

Ubezpieczenie od nastêpstw
nieszczêœliwych wypadków za-
stêpuje ubezpieczenie zdro-
wotne: pokrywa koszty lecze-
nia, wyp³aca zasi³ek chorobowy
i pielêgnacyjny, a w razie po-
trzeby tak¿e rentê.

Bezpieczny w biurze domowym

Upadek na parkingu
Po tym jak pracownica zaparkowa³a samo-

chód na parkingu firmowym i przesz³a dwa
metry, chcia³a zawróciæ, aby sprawdziæ, czy
rzeczywiœcie jest zamkniêty. Upad³a - wypa-
dek przy doje¿d¿aniu do pracy (Wegeunfall)?
Ustawowe ubezpieczenie od nastêpstw nie-
szczêœliwych wypadków zaprzeczy³o temu, ale
Bawarski Okrêgowy S¹d Socjalny widzia³ to
inaczej: ochrona ubezpieczeniowa istnia³a na-
wet w przypadku niewielkiego przerwania
drogi do pracy (Landessozialgericht Bayern,
sprawa nr L3 U54120).

Bieg firmowy
Kobieta wziê³a udzia³ w zewnêtrznie organi-

zowanym biegu firmowym.Towarzystwo
Ubezpieczeñ od Odpowiedzialnoœci Cywilnej
Pracodawców (Berufsgenossenschaft) nie
uzna³o doznanych przez ni¹ obra¿eñ za wypa-
dek przy pracy. Towarzystwo Ubezpieczeñ od
Odpowiedzialnoœci Cywilnej Pracodawców nie
uzna³o doznanych przez ni¹ obra¿eñ za wypa-
dek przy pracy.  Zdaniem S¹du Socjalnego
sporty zak³adowe s¹ ubezpieczone jako takie
tylko wtedy, gdy odbywaj¹ siê regularnie i nie
maj¹ charakteru wyczynowego. Poniewa¿

bieg nie by³ organizowany przez pracodawcê,
nie stanowi³ (ubezpieczonej) imprezy firmo-
wej (sygn. akt S17U237/18).

Dojazd do pracy
Sta¿ysta wraca³ po pracy do domu na moto-

cyklu. Poniewa¿ by³ korek, wybra³ objazd: po-
jecha³ tras¹ oœmiokrotnie d³u¿sz¹ – i mia³ wy-
padek. Wed³ug s¹du spo³ecznego nie by³ to wy-
padek przy doje¿d¿aniu do pracy. Znacznie
d³u¿sze objazdy nie by³y uzasadnione (sygn.
S19 U251/17).
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Magazyn  Ku chwale...

Order dla powstańców śląskich otrzymał człowiek, który urodził się 
51 lat po powstaniach. On sam dla odmiany najwyższym polskim 
odznaczeniem uhonorował człowieka nieżyjącego od 84 lat, czyli...

Komiczne obchody
Trudno znaleźć cywilizowa-

ny kraj, gdzie hucznie obcho-
dzi się rocznice wojny domowej 
połączonej z własną agresją na 
terytorium sąsiada. Takim jed-
nak krajem jest Polska, jej pre-
zydent dwukrotnie na przeło-
mie czerwca i  lipca odwiedza 
Górny Śląsk, by celebrować set-
ną rocznicę tzw. III powstania 
śląskiego. Ilość nieprawd, któ-
re przy tej okazji powiedziano, 
jest ogromna. Nie chcę napisać, 
że kłamstw, bo mówcy, w tym 
prezydent RP, chyba wierzą 
w to, co mówią. Tak przecież ich 
(i nas) Polska przez dziesięcio-
lecia uczyła, uwierzyli w tę nar-
rację. Prawdy przyjąć nie chcą, 
nie jest im wygodna, bo pokazu-
je, że Polska w XX wieku pro-
wadziła wojnę kolonialną przy 
pomocy nielicznych mieszkań-
ców tej kolonii.

Owszem, polscy politycy mó-
wią przy tej okazji jedną praw-
dziwą rzecz. Bo nawet ta, że 
wyrwanie części Górnego Ślą-
ska ostatecznie ukształtowało 
granice II RP, nie jest prawdzi-
wa. Te granice ostatecznie, acz 
na niespełna rok, ukształtowa-
ła napaść na Czechosłowację 
w 1938 roku i zagarnięcie tzw. 
Zaolzia. Prawdziwe są jedynie 
ich słowa, że dzięki pozyskaniu 
górnośląskiego przemysłu Pol-
ska z kraju rolniczego stała się 
rolniczo-przemysłowym. Mówili 
o tym wielokrotnie, na przykład 
prezydent Andrzej Duda: – Mo-
ment, w którym trzecie powsta-
nie kończyło się, a jego efektem 
było wcielenie do ziemi polskiej 
znacznej części Śląska, uprzemy-
słowionej, niósł w sobie impuls 
rozwojowy. To był fundamentalny 
moment dla odrodzenia się Rze-
czypospolitej Polskiej.

Dodawał też: – Pozyskanie Ślą-
ska miało fundamentalne znacze-
nie dla rozwoju Rzeczypospoli-
tej. To tutaj biło serce polskiego 
etosu pracy. To także tutaj było 
wielkie bogactwo naturalne obok 
bogactwa ludzkiego.

Jakoś nie zauważył pan pre-
zydent, że gdyby to był „polski 
etos pracy”, to występowałby 
on w całej Polsce. Ale nie wystę-
pował, bo to nie był polski etos, 
tylko śląski, a może wprost nie-
miecki, bo przecież nie przeno-
szony w genach, nie wyssany 
z mlekiem matki, tylko wpojo-
ny Ślązakom przez państwo pru-
skie. Zresztą taki etos pracy wy-
stępował we wszystkich ośrod-
kach wielko przemysłowych XIX 

wieku. Z prostej przyczyny: za 
bramą czekało 10 bezrobotnych 
na każde zwolnione miejsce. 
Kto nie umiał pracować jak koń 
nad Morskim Okiem, ten wyla-

tywał. Więc pracę mieli tylko ci, 
którzy jak koń pracować umie-
li, i ten brutalny kapitalistyczny 
przymus stał się nawykiem, eto-
sem pracy.

Majstersztyk 
militarny i polityczny

Ale tyle dygresji. Rozumiem, że 
Polacy cieszyli się, i cieszą nadal, 
że w 1922 roku większość górno-
śląskiego przemysłu przypadła 
biednej Polsce. Że to dzięki niemu 
Polskę było stać na wybudowanie 
sobie stoczni w Gdyni, magistrali 
kolejowej, zaczęli budować okręg 

przemysłowy na Podkarpaciu. Bez 
Śląska międzywojenna Polska by-
łaby jeszcze biedniejsza, niż by-
ła. Więc ich duma, że go zdobyli, 
jest oczywista. Sposób, w jaki go 

zdobyli, to polityczny i militarny 
majstersztyk. Rozegrali tę par-
tię koncertowo, perfekcyjnie wy-
korzystując każdą kartę. Dla od-
miany Niemcy popełnili całe mnó-
stwo błędów, choćby powołując na 
komisarza plebiscytowego ma-
ło znanego Kurta Urbanka, bur-
mistrza Rozbarku, podczas gdy 
polskim został bardzo już znany 
świetny mówca Wojciech Kor-
fanty, ze świeżą sławą wodza po-
wstania wielkopolskiego. Było to 
wystawienie zawodnika wagi lek-
kiej przeciw rywalowi wagi cięż-
kiej. Polacy do walk w 1921 roku 

przygotowali się z najdrobniej-
szymi detalami, Niemcy – chyba 
z założeniem, że jakoś to będzie. 
Z wiarą, że zachodnie zwycięskie 
mocarstwa nie pozwolą na otwar-

ty konflikt, podczas gdy Polska by-
ła gotowa zaryzykować pogwał-
cenie traktatu wersalskiego, by-
le tylko bogaty w kopalnie i huty 
region zdobyć. Owszem, Polska 
wiedziała, że może liczyć na po-
parcie Francji, ale Niemcy nie 
zrobiły nic, by postarać się o po-
parcie Anglików i Włochów, któ-
rym przekazanie Śląska Polsce 
wcale na rękę nie było.

Fakty przeczą 
legendzie

I z tego Polacy mają prawo 
być dumni. Grali koncertowo. 

Po co jednak bajdurzyć, że Ślą-
zacy masowo marzyli o połącze-
niu z Polską? Przecież w sposób 
oczywisty przeczą temu wyni-
ki plebiscytu. Na ponad milion 
mieszkańców (emigrantów nie 
licząc), którzy wzięli udział w ple-
biscycie, do walk po stronie pol-
skiej przystąpiło około 20 000 lu-
dzi. 2 proc.! Zaledwie dwa pro-
cent było gotowych chwycić za 
broń, by połączyć się z Polską, 
więc jaki to masowy zryw ludu 
górnośląskiego? Zwłaszcza że 
przynajmniej tyle samo, jeśli nie 
więcej, tego ludu ruszyło do wal-
ki, by bronić swojej śląskiej oj-
czyzny przed polską agresją. Gdy 
zaskoczenie minęło i po zwycię-
skiej bitwie na Górze św. Anny 
przeszli do kontrofensywy, Fran-
cuzi wymusili zawieszenie bro-
ni. Też polski sukces. A ostatni 
sukces to podział Górnego Ślą-
ska przez zwycięskie mocar-
stwa, z większością przemysłu 
w Polsce.

I tak, ja doskonale rozumiem, 
że Polska świętuje, iż w 1922 ro-
ku region ten przypadł Polsce. 
Ma co świętować! Ale święto-
wanie bratobójczych walk, któ-
re dzieje się już od lata 2019 ro-
ku, gdy rozpoczęto je w Mysło-
wicach, uważam za obrzydliwe. 
Jak można świętować wojnę do-
mową, jak można świętować to, 
że brat strzelał do brata, sąsiad 
do sąsiada? Jak można z dumą 
opowiadać o tym, iż w żyjącej od 
stuleci śląskiej społeczności na-
gle rozbudzono wrogość, niena-
wiść, która – jak pisał wielki pol-
ski prozaik Henryk Sienkiewicz 
– „zatruła krew pobratymczą”?

Jaki patron,  
takie lotnisko?

Inna sprawa, że obchody zwią-
zane z tzw. III powstaniem ślą-
skim mają wymiar wręcz ko-
miczny. 24 czerwca zjawia się 
w Pyrzowicach prezydent RP, 
by tutejszemu lotnisku nadać 
imię Wojciecha Korfantego. To 
jakby wskazanie, że lotnisko to 
ma wymiar bardzo prowincjo-
nalny. No bo porównajmy tylko: 
lotnisko w Warszawie jest Cho-
pina, w Gdańsku Wałęsy, w kra-
kowskich Balicach Jana Pawła II, 
we Wrocławiu Kopernika... Każ-
dy jako tako wykształcony czło-
wiek, nie tylko w Polsce, nie tyl-
ko w Europie, ale nawet na świe-
cie, wie co nieco o każdej z tych 
postaci, nawet jeśli niektóre po-
strzegane są jako kontrowersyj-
ne. A Korfanty? W świecie postać 
kompletnie nieznana, nawet co 
drugi Polak nie kojarzy tego na-
zwiska, a zaledwie co piąty koja-
rzy go z powstaniami śląskimi. 
Cóż jednak się dziwić, jeśli nawet 
największy górnośląski dziennik 
(„Dziennik Zachodni”) przy oka-
zji opisywania rocznicowych wy-
darzeń pisze o nim bzdurę, że był 
dowódcą III powstania śląskie-
go. Nie, „Dzienniku Zachodni”, 

Z profilu internetowego Ruchu Autonomii Śląska, 24 czerwca
Prezydent RP, Andrzej Duda, został dziś odznaczony Gwiazdą Górnośląską, wojskowym or-

derem ustanowionym w 1925 r. dla uczestników Powstań Śląskich. Ku zaskoczeniu inicjatorów 
odznaczenia Prezydenta tym orderem, pojawiły się głosy krytyki, że przecież Andrzej Duda nie 
brał udziału w Powstaniach ani nie jest wojskowym, ani nawet nie jest ze Śląska, więc nie po-
winien otrzymać tego odznaczenia.

Nasze stowarzyszenie nie podziela tych krytycznych głosów. Uważamy, że uhonorowanie 
Gwiazdą Górnośląską Prezydenta jest w pełni uzasadnione i symbolizuje udział w Powstaniach 
całej rzeszy „zielonych ludzików”.
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nie, pani redaktor Tereso Semik, 
Wojciech Korfanty był tego po-
wstania (cywilnym) dyktatorem, 
dowodzeniem zajmowali się in-
ni: najpierw wódz, naczelny pod-
pułkownik Maciej Mielżyński, po 
jego dymisji podpułkownik Kazi-
mierz Zenkteller. Bzdurę redak-
tor Semik powtórzyły liczne pol-
skie media.

Tak więc lotnisko w Pyrzowi-
cach ma patrona, o którym na-
wet pisujący o nim nie wiedzą, 
jaką funkcję pełnił. Dla więk-
szości ludzi, którzy będą stąd 
odlatywać i tu przylatywać, pa-
tron tego lotniska jest postacią 
kompletnie anonimową. Czyż 
nie lepiej patronką było uczynić 
choćby Ślązaczkę Marię Göp-
pert-Mayer? No tak, nie nadaje 
się, nie była Polką... Na szczę-
ście nie ma to większego zna-
czenia, bo i tak nikt nie operuje 
oficjalną nazwą lotniska, tylko 
jego lokalizacją. Lata się z Okę-
cia, z Pyrzowic, z Balic, z Wro-
cławia, a nie z Jana Pawła II 
czy Kopernika. Zresztą „starto-
waliśmy z Kopernika” czy „wy-
lądowałem na Janie Pawle II” 
brzmiałoby cokolwiek dziwnie. 
Więc i ten Korfanty pozostanie 
w niepamięci podróżnych. I do-
brze, bo w przeciwnym razie 
jeszcze by się dowiedzieli, że 
patron lotniska to osoba, która 
uciekła z Polski przed areszto-
waniem za oszustwa podatkowe 
i malwersacje – która nigdy nie 
została zrehabilitowana.

Prezydent 
z powstańczym 

orderem
Przy okazji wizyty prezyden-

ta Andrzeja Dudy na Śląsku 
24 czerwca miała miejsce jesz-
cze jednak hucpa. Otóż mar-
szałek województwa śląskiego 
Jakub Chełstowski uhonoro-
wał go... Gwiazdą Górnośląską! 
A cóż to takiego?

Gwiazda Górnośląska by-
ła polskim odznaczeniem woj-
skowym ustanowionym w 1925 
roku dla powstańców śląskich 
„w dowód uznania zasług po-
łożonych w walkach o wieczy-
ste prawa Śląska piastowskie-
go”. Sam order wykonywany 
był w... Sosnowcu, tyle dobrze, 
że utrzymany w barwach żółtej 
i niebieskiej, a nie białej i czer-
wonej. Co warte zauważenia, 
nawet w Warszawie wiedziano 
wtedy, że Polska tak naprawdę 
poza prawem pięści żadnych 
praw do Śląska nie miała, dla-
tego w tekście nie ma mowy 
o wieczystych prawach Śląska 
polskiego, lecz piastowskiego.

W roku 1945 Związek Wetera-
nów Powstań Śląskich przyznał 
kilka Gwiazd Górnośląskich, po-
tem zaprzestano ich nadawania. 
I nagle, sto lat po tzw. powsta-
niach, 76 lat po tym, gdy wręczo-
no ją po raz ostatni, marszałek 
Chełstowski przypina ją prezy-
dentowi Dudzie. W zasadzie mógł 
wysilić się bardziej i uhonorować 

prezydenta RP Orderem Virtu-
ti Militari.

W hucpie nie posunięto się tak 
dalece, by twierdzić, że Andrzej 
Duda otrzymał order „w dowód 
uznania zasług położonych w wal-
kach o wieczyste prawa Śląska 
piastowskiego”. Marszałek Cheł-
stowski wymyślił sobie, że repliki 
tego odznaczenia będą przyzna-
wane za pomoc w kultywowaniu 
historii powstań śląskich. Dzię-
kując za odznaczenie, prezydent 
podzielił się kilkoma przemyśle-
niami w rodzaju: – Czym jest ta 
śląska kultura? Jest obliczem 
polskiej kultury.

Uroczystości... 
zakończenia rocznicy

Kolejny raz prezydent An-
drzej Duda zjawił się w Katowi-
cach 4 lipca, w parku Powstań-
ców Śląskich. Nazwa ta niewie-
lu ludziom mówi, więc chodzi 
o ten nieco większy skwerek 
obok ronda, na którym stoi po-
mnik Powstań Śląskich. Odbyły 
się tu oficjalne „uroczystości za-
kończenia setnej rocznicy III po-
wstania śląskiego”. Uroczysto-
ści zakończenia rocznicy – przy-
znajcie, że takiej nazwy byle kto 
by nie wymyślił... Podczas tej im-
prezy prezydent Duda pośmiert-
nie odznaczył jednego z najważ-
niejszych dowódców wszystkich 
trzech tzw. powstań – Alfonsa 
Zgrzebnioka.

Odznaczanie pośmiertne żołnie-
rzy nie jest niczym niezwykłym, 

ale robienie tego 84 lata po śmierci 
(Zgrzebniok zmarł w 1937, będąc 
wicewojewodą białostockim) to 
działanie wielce nietypowe. Tyl-
ko dwa razy przed prezydenturą 
Andrzeja Dudy sięgnięto głębiej 
– Lech Kaczyński odznaczył po-
śmiertnie tym samym Orderem 
Orła Białego... kapelana powsta-
nia styczniowego – 143 lata po je-
go śmierci, a Bronisław Komo-
rowski księdza Skorupkę – 90 lat 
po jego śmierci. Prezydent Du-
da osoby, które zmarły w okre-
sie międzywojennym, krzyżuje 
Orłem Białym już niemal seryj-
nie. Doczekać się wręcz nie mo-
gę, kiedy dostaną go Jan III So-
bieski, Kościuszko, książę Józef 
Poniatowski. Potem może odzna-
czy bohatera powstania listopa-
dowego Ignacego Prądzyńskiego, 
Traugutta i Langiewicza – boha-
terów powstania styczniowego, 
ze dwóch pilotów Dywizjonu 303 
i wiele, bardzo wiele innych osób. 
No, ale, Panie Prezydencie, pro-
szę nie zapominać o Mieszku I, 
przecież to on państwo polskie 
stworzył. I nie wypada też za-
pomnieć o cesarzu niemieckim 
Ottonie III, który na zjeździe 
gnieźnieńskim nałożył na gło-
wę Bolesława Chrobrego swój 
diadem, niejako namaszczając 
go na króla.

Firma produkująca Order Orła 
Białego (taki odebrała z rąk pre-
zydenta krewna Zgrzebnioka) bę-
dzie wniebowzięta. A prezydent 
będzie mógł wygłaszać płomienne 

przemówienia, jak przy tej oka-
zji, gdy mówił: – Ślązacy chcie-
li być częścią Polski, byli gotowi 
chwycić za broń – przyrównując 
powstania śląskie do Bitwy War-
szawskiej. I nie zauważając, że 
tyle samo Ślązaków, ile chwyci-
ło za broń, by być częścią Pol-
ski – chwyciło za broń, by czę-
ścią Polski nie być.

–  Z  całego serca dziękuję 
wszystkim śląskim rodzinom, 
w których familijnej pamięci są 
te chwile. Dziękuję, że byliście za 
Polską i że przy Polsce jesteście 
– mówił prezydent Duda, okazu-
jąc tym lekceważenie wszystkim 
tym śląskim rodzinom, w których 
familijnej pamięci chwile te wy-
glądają zupełnie inaczej. Tych 
znacznie liczniejszych familii, 
które tzw. powstańców śląskich 
nazywały chacharami.

Przy okazji kończenia roczni-
cy śląskiej wojny domowej pre-
zydent wręczył przedstawicie-
lom władz samorządowych miast 
i gmin z województw śląskiego 
i opolskiego pamiątkowe tabli-
ce „Tobie Polsko”, upamiętnia-
jące miejsca pamięci powstań 
śląskich. Tablicę bardzo słusz-
nie otrzymał także prezydent 
Sosnowca, bo przecież właśnie 
to miasto było centrum przygo-
towań polskiej agresji na Śląsk. 
Tak więc tablica należy mu się 
jak najbardziej.

Dariusz Dyrda
(Ślůnski Cajtung, nr 6/2021)

Magazyn  Ku chwale...

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

na Kulika. To wspomnienia ostatnich Ślązaków 
służących w armii III Rzeszy. Stare opy spomi-
najom przedwojenno Polska, służba przy woj-
sko i to, co sie tam dzioło, kiej przīszły Poloki 
a Rusy. Fascynująca lektura. 240 stron, format 
A5. Cena 10 euro.

„Rýchtig Gryfno Godka” Dariusza Dyrdy – to 
jedyny podręcznik języka śląskiego. W 15 czytan-
kach znajdziemy kompendium wiedzy o Górnym 
Śląsku, a pod każdą czytanką autor wyjaśnia naj-
ważniejsze różnice między śląskim a polskim. 
Wszystko to uzupełnione świetnym słownikiem 
polsko-śląskim i śląsko-polskim. 236 stron, for-
mat A5. Cena 10 euro.

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

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

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

Koszt wysyłki w Polsce – 10 zł. Koszt wysyłki do Niemiec  8 euro.

Można też zamówić pod adresem: www.sklep.de lub e-mailem: verkauf@sklep.de 
Tel. 02174 8964480 Verlag Matuszczyk KG, Luisental 2, 51399 Burscheid

Koszt wysyłki Niemcy: 6,90 euro, pozostałe kraje EU 9,90 euro
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Magazyn  Jak to na wycieczce ładnie

Zagraniczni turyści na wakacjach w Polsce, czyli...

Prawda i stereotypy
Kraków. Nasza wizytówka, 

pozycja obowiązkowa na ma-
pie turystycznych wojaży gości 
z zagranicy. „W roku 2014 bli-
sko 10 milionów turystów od-
wiedziło Kraków, z czego oko-
ło 15 procent stanowili Bry-
tyjczycy. W 2018 roku miasto 
odwiedziło już 13,5 miliona 
gości, z czego ponad 3 milio-
ny stanowili obcokrajowcy”.

Stolicę Małopolski upodobali 
sobie turyści z Wielkiej Brytanii, 
Niemiec, Włoch, Francji i Hisz-
panii. Nie brakuje również gości 
z USA, Grecji, Izraela czy odle-
głej Australii. Wystarczy prze-
spacerować się po Rynku Głów-
nym czy krakowskim Kazimie-
rzu, by usłyszeć wszystkie języki 
świata. Choć najczęściej słychać 
Brytyjczyków.

Anglicy  
w Krakowie

Na jeden z krakowskich wywia-
dów umówiłam się w hotelowej 
restauracji. Musieliśmy skończyć 
rozmowę, gdy po kilkudziesięciu 
minutach do lokalu weszła gru-
pa mniej więcej 40-letnich An-
glików. – Tak... Głośni są... I nie 
trzeźwieją od wczoraj – skwito-
wała zmęczona kelnerka. Nie 
dało się normalnie rozmawiać. 
Co chwilę wybuchały gromkie 
śmiechy, okrzyki, komentarze. 
O głośnym i często chamskim 
zachowaniu Anglików w Krako-
wie mówiło się od dawna. Do gro-
du Kraka przyjeżdżali na swoje 
okryte złą sławą stag party, czy-
li wieczory kawalerskie.

„Sikanie do kufli, głośne śpie-
wy, natrętne zaczepianie dziew-
czyn to norma podczas nocnych 
balang Wyspiarzy. Kelnerki bo-
ją się obsługiwać rozochoconych 
przybyszy, którzy ciasno ota-
czają stoliki z piwem. – Ile moż-
na słuchać wulgarnych komen-
tarzy i chamskich propozycji? 
– tłumaczy studentka zatrud-
niona w kawiarnianym ogród-
ku w Rynku”.

„Krzyki, upijanie się na ulicy 
oraz załatwianie potrzeb fizjo-
logicznych przy zabytkowych 
kamienicach – tak wyglądała 
Wielkanoc pod Wawelem. Sta-
re Miasto po raz kolejny zamie-
niło się w wielką knajpę pod go-
łym niebem. Do tego, co działo 
się w Krakowie już od Wielkiego 
Piątku, odniósł się nawet w świą-
tecznej homilii metropolita kra-
kowski kardynał Stanisław Dzi-
wisz”. „Problematyczne zachowa-
nie turystów to chleb powszedni 
Krakowa. Szczególnie w centrum 
miasta łatwo jest dostrzec zagra-
nicznych gości. Najwięcej zastrze-
żeń pada jednak pod adresem 

turystów z Wielkiej Brytanii. Ha-
łasują, biegają w dziwnych stro-
jach, a czasami też nago, są pi-
jani i zachowują się głośno – to 
główne zastrzeżenia do wizytu-
jących nasze miasto Brytyjczy-
ków. – Sikają, gdzie chcą, i wy-
dzierają się po pijaku praktycz-
nie bez większych konsekwencji 
– relacjonuje jeden z mieszkań-
ców Krakowa i naoczny świadek 
chuligańskich wybryków”.

Rozmowa 
z Olgą Potempą, 
przewodniczką 
po Krakowie, 
związaną zawodowo 
z instytucjami 
miejskimi:

– Pijani Anglicy w Krakowie 
– był czas, że ten temat nie zni-
kał z pierwszych stron dzienni-
ków i portali informacyjnych. 
Czy sytuacja się uspokoiła?

– Kiedyś było naprawdę źle. 
Anglicy przyjeżdżali na wieczo-
ry kawalerskie i traktowali cen-
trum miasta jak swój folwark. Kie-
dyś zdarzyło mi się bliskie spo-
tkanie z pijanym Brytyjczykiem. 
Na nieszczęście szłam z mamą! 
Szłyśmy ulicą św. Jana, no, samo 
centrum. Nagle z jednego z pu-
bów wychodzi kompletnie pija-
ny Anglik i... pokazuje nam – po-
wiem wprost – goły tyłek! Mama 
strasznie zniesmaczona, a mnie 
strasznie wstyd. Pierwszy raz do-
świadczyłam takiego chamstwa. 
Obserwowałam wielokrotnie, że 
oni piją, hałasują na ulicach, wy-
noszą szkło z restauracji, rzuca-
ją kieliszki na ziemię. Na szczę-
ście to już przeszłość. Od paru 
lat tego nie obserwuję, a prze-
cież codziennie jestem na Ryn-
ku Głównym.

– Miasto sobie z tym pora-
dziło?

– Tak. Zaczęliśmy działać. Izby 
wytrzeźwień to raz, egzekwowa-
nie kar finansowych za burdy to 
dwa. Powstały specjalne patrole 
straży miejskiej mówiące biegle 
po angielsku. Anglicy w Krako-
wie zdecydowanie się uspokoili. 
Ale nie tylko ich wycieczki były 
dla naszego miasta kłopotliwe. 
Problemem były również na przy-
kład grupy izraelskie.

– Dlaczego?
– Nie wiem, z czego to wyni-

ka, ale trafiały się grupy, które 
zostawiały po sobie straszny syf. 
W związku z tym niektóre hote-
le przez jakiś czas w ogóle nie 
chciały przyjmować grup izra-
elskich, mimo że zostawiały one 
dobre pieniądze. Niestety, kosz-
ty doprowadzenia pokoi do stanu 
używalności przekraczały zyski.

Trudna  
historia

Rozmowa z Moniką 
Totą, pilotką, tłumaczką, 
przewodniczką 
zagranicznych turystów 
po Muzeum Auschwitz- 
-Birkenau:

– Słyszałam, że kiedyś grupy 
izraelskiej młodzieży przyjeż-
dżały do Muzeum Auschwitz-
-Birkenau tylko ze swoimi edu-
katorami w ramach specjalne-
go programu. Chodziło o to, 
żeby poznawali swoją wersję 
historii...

– Nadal odbywają się takie 
„toury”. Przyjeżdża nawet 200-
300 osób równocześnie. Mają wła-
sne programy zwiedzania i swo-
ich edukatorów. Wszystkie gru-
py muzealne idą standardową 
trasą, oni po swojemu.

– Niedawno widziałam w War-
szawie w Muzeum Historii Ży-
dów Polskich POLIN grupę 
żydowskiej młodzieży. Robi-
li sobie zdjęcia przy pomni-
ku Bohaterów Getta, byli bar-
dzo głośni, śmiali się. Zdziwiło 
mnie to. Czy w Auschwitz też 
są tak rozbawieni?

– Nie można powiedzieć, że 
izraelska młodzież jest rozbawio-
na, często młode Izraelki wycho-
dzą z muzeum, płacząc, są bar-
dzo poruszone, to widać. Jednak 
Żydzi zachowują się inaczej niż 
pozostałe grupy. Może szacunek 
do tego miejsca okazują w inny, 
czasem niezrozumiały dla nas, 
Europejczyków, sposób?

Oświęcim to jest specyficz-
ne miejsce. Wszystko zależy od 
tego, jak turyści są przygotowa-
ni do zwiedzania. Czasami go-
ście z zagranicy nic o Muzeum 
Ausch witz-Birkenau i  jego hi-
storii nie wiedzą, a przyjeżdża-
ją tylko dlatego, że to miejsce 
jest wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO albo ktoś 
ze znajomych był i polecił. Czę-
sto wiedzą tylko, że to jest były 
obóz koncentracyjny. I tyle. Kie-
dy oprowadzamy wycieczki, to 
nie koncentrujemy się wyłącz-
nie na elementach byłego obo-
zu nazistowskiego. Opowiadamy 
pokrótce historię lat 1940-1945, 
jak to wyglądało, jak działały 
inne obozy, dlaczego tak różne 
grupy więźniów tu przyjeżdżały. 
Dla wielu ludzi, którzy nie znają 
historii Europy i II wojny świa-
towej, czasami to jest trudne 
do zrozumienia. Zdarza się, że 
odwiedzający ze Stanów Zjedno-
czonych zadają pytanie: „A kiedy 
przybyli Amerykanie i wyzwolili 
więźniów z Oświęcimia?”.

– Teraz sobie ze mnie żar-
tujesz...

– Poważnie. Takie pytania pa-
dają nagminnie. Trafiła się Ame-
rykanka, która „błysnęła inte-
ligencją”. Kiedy grupa stała 
w Birkenau przy wagonie, któ-
rym przywożono więźniów, za-
pytała: „A gdzie byli ich praw-
nicy?”. Padają też pytania – od 
różnych nacji: „A dlaczego pol-
ski rząd nic z tym nie zrobił?”. 
Hm... Bo nie istniał?! Napraw-
dę trudno wtedy coś sensowne-
go odpowiedzieć.

– Pamiętasz jakieś trudne 
momenty, kiedy pytania od 
turystów odebrały ci mowę?

– Pamiętam sytuację z zeszłego 
roku, która dosłownie wycisnęła 
mi łzy z oczu. Byłam z grupą hisz-
pańską. Kończymy zwiedzanie 
pod bramą w drugiej części obo-
zu, czyli w Birkenau, zwiedzający 
mają czas dla siebie – na zdjęcia 
czy zakupy w księgarni. Patrzę 
z boku, jak matka ustawia syna 
w wieku około 12 lat na tle Bra-
my Śmierci. Cofa się, żeby zrobić 
mu zdjęcie, i mówi: „Uśmiech-
nij się, uśmiechnij się, ładne bę-
dzie zdjęcie!”. A syn, zmieszany, 
pyta: „Mamo, ale tutaj się mam 
uśmiechać? Nie!”. Szczena mi 
opadła. To była grupa z Polski. 
Kiedy później zobaczyłam ich 
na parkingu, podeszłam do tego 
chłopaka i powiedziałam, że je-
stem z niego dumna, jak się po-
trafił zachować w tym miejscu. 
Ludzie robią sobie zdjęcia w kre-
matoriach! Co gorsza, stawiają 
dzieci na tle pieców krematoryj-
nych, żeby zrobić im zdjęcie. Po-
lacy również. Nie przestaje mnie 
to zadziwiać...

Rozmowa z Andrzejem 
Kacorzykiem, 
dyrektorem 
Międzynarodowego 
Centrum Edukacji 
o Auschwitz 
i Holokauście 
w Państwowym 
Muzeum Auschwitz- 
-Birkenau 
w Oświęcimiu:

– Czy wszystkie grupy zwie-
dzające Muzeum Auschwitz-
-Birkenau muszą mieć muze-
alnego przewodnika?

– Tak. Jednak nie tylko grupy 
zorganizowane wybierają zwie-
dzanie z przewodnikiem. Obec-
nie to już setki tysięcy indywi-
dualnie odwiedzających rocznie 
wybierają ten sposób przejścia 
przez Auschwitz.

– A jak to jest w przypadku 
grup z Izraela? Słyszałam, że 
wszędzie mają swoich prze-
wodników.

– Muszę powiedzieć, że miej-
sce pamięci Auschwitz jest wyjąt-
kiem – do innych miejsc w Polsce 
przewodnicy izraelscy wchodzą 
samodzielnie, u nas nie. Opiera-
my się na współpracy naszego 
przewodnika z przewodnikiem 
izraelskim. Nie ma grupy izra-
elskiej, która zwiedza Auschwitz 
bez przewodnika z muzeum. Ma-
my coraz liczniejszą grupę prze-
wodników hebrajskojęzycznych. 
Szanujemy wrażliwość izraelską 
i wyjątkowe miejsce Holokaustu 
w historii Izraela, jednocześnie 
przekazujemy historie wszyst-
kich największych grup ofiar: 
Żydów, Polaków, Romów i  jeń-
ców sowieckich. Współpracu-
jemy z Instytutem Yad Vashem 
w Jerozolimie. Od ponad 20 lat 
organizujemy seminaria dla pol-
skich nauczycieli, przewodni-
ków z Ausch witz w Yad Vashem. 
Przewodnicy i edukatorzy z Yad 
Vashem raz w roku przyjeżdża-
ją do nas na zasadzie wymiany.

– Spotkałam się z opiniami, 
że grupy izraelskie są trudne, 
hałaśliwe, że ich zachowanie 
nie licuje z miejscem, w któ-
rym goszczą.

– Grupy z Izraela są jak inne, 
choć należy podkreślić wyjątko-
we emocje towarzyszące wielu 
odwiedzającym z tego kraju. I to 
jest zrozumiałe. W ich rodzinach 
byli lub wciąż żyją ocaleni z Ho-
lokaustu. Wizyta w tym miejscu 
symbolu jest wyjątkowym do-
świadczeniem.

– Spotkałam się z narzeka-
niem, że żydowskie wycieczki 
siadają na trawie między ba-
rakami, że robią sobie piknik.

– Siedzenie na trawie – ale 
w  jakim kontekście? Najczę-
ściej siadają w dużym kole, żeby 
wysłuchać czytanej przez edu-
katora relacji świadka historii. 
Nieomal dwustuhektarowy ob-
szar Birkenau wymaga także od 
uczestników dobrego fizyczne-
go przygotowania. Ławki do-
stępne są tylko w jednym miej-
scu. Po kilku godzinach pobytu 
można łatwiej się skoncentro-
wać, siedząc. Siadają więc tam, 
gdzie to możliwe i nikomu nie 
przeszkadza – na trawie. Ale 
jeśli to jest sytuacja pikniko-
wania czy jakiegoś niewłaści-
wego zachowania, które jest 
wbrew zasadom ogólnie przy-
jętym i wbrew naszemu regu-
laminowi, to reagujemy.

– Jak przeżywają swoją wi-
zytę w Muzeum Auschwitz- 
-Birkenau goście z Niemiec?

– To jest jedno z najczęstszych 
pytań zadawanych naszym prze-
wodnikom. Pytanie różnych grup, 
z różnych krajów, z Polski oczy-
wiście też.

– Oczekuje się, że Niemcy 
będą się tu zachowywali ina-
czej niż inne nacje?

– Tak, część odwiedzających 
oczekuje czegoś szczególnego 
od Niemców.
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– Że przyjdą i powiedzą: 
„Przepraszam za zbrodnie 
mojego narodu”?

– Tak, i takie sytuacje też by
ły. Spotkałem tu wielu Niemców, 
którzy przyjeżdżali z brzemie
niem winy. Przewodnik słyszał 
przeprosiny i płacz. Z pewno
ścią wizyta w naszym muzeum 
jest trudnym doświadczeniem, 
a grupy niemieckie przyjeżdża
ją od dawna. Czasem jako zwy
kli turyści – robią tu sobie wy
pad z Krakowa. Jest wiele zor
ganizowanych grup, dla których 
mamy specjalne programy edu
kacyjne. Dwadzieścia lat temu 
pojawiało się sporo starszych 
osób. One często mówiły: „My
śmy nic nie wiedzieli, co tu się 
działo. Tak nam przykro”.

– A młodzi Niemcy? Czy wie-
lu z nich tu przyjeżdża?

– Tak, ale oni nie mają kom
pleksu winy. W niemal każdej 
szkolnej grupie znajduje się ktoś 
o polskich, jugosłowiańskich czy 
tureckich korzeniach. Wskazy
wanie na winę Niemców ma 
dla nich inny wymiar. Ciekawy 
jest przykład reprezentacji Nie
miec, która zwiedzała muzeum 
przy okazji Euro 2012. W grupie 
czterech zwiedzających dwóch 
piłkarzy pochodziło z Polski: Po
dolski i Klose. Ta wielokulturo
wość jest charakterystyczna 
dla młodych grup niemieckich. 
Ostatnia fala tych grup mło
dzieżowych to jeszcze kolejna 
zmiana narodowościowa – ma
my dzieci uchodźców, młodzież, 

17, 18, 20 lat, ludzi, którzy sami 
już przez wojnę przeszli, ucie
kali przed terroryzmem z Sy
rii czy z Afganistanu. Z takimi 
grupami inaczej się rozmawia 
niż z Niemcami kiedyś.

– Jak oni reagują, jak oni od-
bierają to miejsce? Czy to miej-
sce nie wywołuje w nich takich 
emocji jak w ich rodzicach?

– Wywołuje! Warto wspomnieć 
o fantastycznej z punktu widze
nia edukacji sprawie, o młodych 
Niemcach, którzy przyjeżdżają 
tu, żeby pracować. Zaczęło się 
od inicjatywy organizacji Akcja 
Znaku Pokuty Służba dla Pokoju 
przeszło 50 lat temu. Wtedy za
częli przyjeżdżać pierwsi Niemcy, 
żeby swoją pracą w muzeum od
kupić winy przodków i rodaków. 
Teraz na przykład stale współ
pracuje z nami niemiecki kon
cern Volkswagen oraz Między
narodowy Komitet Oświęcimski, 
angażując się w podtrzymywa
nie pamięci i prowadzenie ak
tywnych działań edukacyjnych 
w tym obszarze. Co roku przy
jeżdża do nas kilka grup mło
dzieży. Każda z nich od tygodnia 
do dwóch pracuje na rzecz Miej
sca Pamięci. Dodatkowo reali
zują konkretny program eduka
cyjny. Razem z młodymi Niem
cami pracują młodzi Polacy ze 
szkół, które współpracują z Volks
wagenem: z Bielska, Poznania, 
Polkowic. Razem wykonują bar
dzo znaczące dla nas prace. Ja
ko uczniowie zawodów technicz
nych są w stanie uczestniczyć na 

przykład w konserwacji przed
miotów po pomordowanych: bu
tów, odzieży, walizek, elementów 
drewnianych. Zbiór butów obej
muje 100 tysięcy sztuk, więc pra
ca jest ogromna. Pomagają też 
przy naciąganiu drutu kolczaste
go, będącego elementem obozo
wego ogrodzenia. Drut kolcza
sty wymaga regularnej wymia
ny. Prace te wykonują uczestnicy 
tych polskoniemieckich pobytów 
w Muzeum AuschwitzBirkenau.

– To poruszające, że młodzież 
z Niemiec razem z młodzieżą 
z Polski konserwuje buty by-
łych więźniów Oświęcimia!

– To według mnie bardzo efek
tywne działanie edukacyjne. Nie 
tylko uczymy poprzez wystawę, 
dokumenty archiwalne, ale po
przez pracę z obiektami histo
rycznymi w wielkim stopniu na
znaczonymi emocjami: przedmio
tami świadectwami. Trafiamy 
przez to nie tylko do wyobraźni 
uczestnika, ale także do jego in
dywidualnych emocji.

– Wydaje mi się, że taka pra-
ca może być wyzwaniem dla 
młodego człowieka. Jak ta mło-
dzież reaguje?

– Oni to bardzo przeżywają. 
W Volkswagenie istnieje spe
cjalna komórka, która zajmuje 
się wyjazdami do Auschwitz. Oni 
nad tym pracują, przygotowują 
ich do przyjazdu tutaj. Dodatko
wo oprócz tej młodzieży przyjeż
dżają liczne grupy kadry mene
dżerskiej. Wizytę w Miejscu Pa
mięci Auschwitz składają także 

kolejni prezesi zarządu koncer
nu. Uważam, że to jest świetne.

– Czy dla dorosłych też macie 
programy edukacyjne?

– Mamy wiele programów 
specjalnych. Przyjeżdżają róż
ne grupy zawodowe – nauczy
ciele, wojskowi, ale też po pro
stu turyści. Bardzo dużo zależy 
od stopnia przygotowania gru
py do zwiedzania i od charyzmy 
opiekuna. Uczestnicy grup nie
mieckich najczęściej mają lep
sze przygotowanie historyczne. 
Te grupy nie mają raczej podej
ścia „a... pojedziemy sobie do Au
schwitz” albo „a... mamy dziś 
w programie Smoka Wawelskie
go, ale jeszcze trzy wolne godzi
ny, to skoczymy do obozu”. A to 
jest, niestety, często spotyka
ne nastawienie nie tylko wśród 
międzynarodowych wycieczek 
z najbliższego nam miasta, czy
li z Krakowa.

Opowieść 
o pewnym Niemcu

Rozmowa z Karoliną 
Zdanowicz, pilotką 
wycieczek, przez wielu 
turystów znaną jako 
„dreadpilotka” z racji 
charakterystycznej 
fryzury:

– Czy jest jakieś spotkanie 
z zagranicznym turystą w two-
jej grupie, które szczególnie 
zapadło ci w pamięć?

– Sierpniowy gorący pora
nek na Pomorzu Zachodnim, 

wycieczka do Kołobrzegu, gru
pa Niemców. Te wycieczki po 
Pomorzu były oczywiście spe
cyficzne, bo 90 procent gości to 
były osoby, które kiedyś na tych 
terenach, należących jeszcze 
wtedy do Niemiec, mieszkały.

– Co się wydarzyło?
– Jest dziewiąta rano, ale żar 

już leje się z nieba. Z hotelu wy
chodzi grupa. W moim kierun
ku idzie pan. Zaczyna rozpinać 
i ściągać koszulę, w filmowym 
zwolnionym tempie, takie slow 
motion. Ja patrzę, a on ma na ra
mionach wytatuowane swastyki, 
sieg heil i różne takie. Patrzę na 
niego i myślę: oho, będzie cieka
wie. Mówię: „Witam serdecznie, 
zapraszam do autokaru”. Mężczy
zna wchodzi, ale coś już mamro
cze pod nosem. Przejazd do Ko
łobrzegu trwał jakieś 45 minut. 
To była ich pierwsza wycieczka, 
więc ja sporo opowiadałam o Pol
sce, o różnych ciekawych rze
czach. A ten pan cały czas do
rzucał jakieś nacjonalistyczne 
uwagi. Usiadł nieco dalej w au
tokarze i non stop komentował. 
Dojechaliśmy do Kołobrzegu, wy
siedliśmy z autokaru, informuję: 
„Tutaj jest kantor, tutaj jest toa
leta”, a ten facet cały czas z ra
sistowskimi tekstami, że Polacy 
to gorsza rasa, że wszystko tutaj 
jest takie gówniane. Pamiętam, 
że był z kolegą, który go jeszcze 
podpuszczał. Nie mogłam spo
kojnie prowadzić grupy, bo on 
cały czas docinał.

– I jak go uspokoiłaś?
– Powiedziałam: „Proszę pana, 

zrobimy tak – ewidentnie intere
sują pana konkretne tematy. Bar
dzo chętnie z panem za chwilę 
porozmawiam. Niedługo jest czas 
wolny, zapraszam pana i kolegę 
na kawę, siądziemy w kawiarni 
i porozmawiamy”. A pan na mnie 
patrzy i mówi: „Ale ja też chcę 
mieć czas wolny”. Odpowiadam: 
„Dobrze, no to nie w trakcie cza
su wolnego, do tematu wrócimy 
po południu, ja przyjdę do pana 
do hotelu, siądziemy po kolacji 
przy herbacie, kawie i będziemy 
rozmawiać”. „Ale może ja mam 
inne plany w czasie wolnym?”. 
Mówię: „No dobrze, to zrobimy 
w ten sposób: jak pan znajdzie 
czas prywatnie, żeby na ten te
mat rozmawiać, to z chęcią pa
na zapraszam i porozmawiam. 
Ale na razie proszę takich tema
tów i w ten sposób nie poruszać, 
ponieważ w grupie jest 48 osób, 
które niekoniecznie muszą słu
chać takiego przerzucania się 
pseudoargumentami między 
panem a mną. Więc tak jak po
wiedziałam, będę w tym i w tym 
miejscu czekać”.

– Porozmawialiście?
– Oczywiście nie przyszedł.

Justyna Dżbik-Kluge
„Polacy last minute. Sekrety 

pilotów wycieczek”, Warszawa 
2021, s. 320.

Turyści z Izraela w Obozie Auchwitz-Birkenau zachowują się inaczej niż grupy z innych krajów  Fot. Picture Alliance/AP Photo/Alik Keplicz
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Zdrowie

Od XIX wieku najwiêksze kuror-
ty lecznicze usytuowane by³y
nad brzegami mórz. Popularno-
œci¹ cieszy³y siê nie tylko w le-
cie, ale równie¿ w czasie wietrz-
nym. W³aœnie wtedy pojawia siê
nad Ba³tykiem jod, którego jest
znacznie mniej w czasie s³o-
necznej aury. Jego stê¿enie uza-
le¿nione jest od przyrody. S³oñ-
ce, wiatr, fale, s³ona woda – to
dziœ nie tylko b³ogie wylegiwa-
nie siê na pla¿y. Morski klimat
dzia³a bowiem jak lekarstwo.
W wielu opracowaniach nauko-
wych powtarzaj¹ siê okreœlenia
dotycz¹ce leczenia morzem, ta-
kie jak bodŸcowoœæ, mozaiko-
woœæ, nas³onecznienie, wiatr.

Letniskowa miejscowoœæ £e-
ba od wielu lat s³ynie ze specy-
ficznego klimatu. Od 1974 r. mia-
sto nale¿y do obszarów specjal-
nie chronionych. Zatwierdzono
nawet dla niego profil leczniczy,
obejmuj¹cy choroby uk³adu od-
dechowego, narz¹du ruchu,
przemiany materii.

BodŸcowoœæ klimatu £eby
uwa¿ana jest za lepsz¹ ni¿ na
Wyspach Kanaryjskich. S³u¿y
poprawie samopoczucia. Zwiêk-
szona emisja leczniczych zwi¹z-

ków soli i jodu, dzia³anie odbi-
tych promieni s³onecznych
wp³ywaj¹ pozytywnie na zdro-
wie psychiczne.

– Mozaikowoœæ £eby jest wy-
nikiem czêstych zmian w strefie
przybrze¿nej, gdzie wystêpuj¹
piaszczyste mierzeje – twierdzi
klimatolog Kazimierz Rabski. –
Powiew ch³odnego wiatru, nie
maj¹cego naturalnych prze-
szkód (jezioro £ebsko i Sarb-
sko), a do tego jakby filtrowane-
go przez naturalne i chronione
otoczenie (lasy sosnowe), natra-
fia na rozgrzane jak piec wydmy
ruchome S³owiñskiego Parku
Narodowego. Wytwarza siê
wówczas naturalna ró¿nica ci-
œnienia miêdzy morzem a l¹-
dem, któr¹ mo¿emy poczuæ jako
powiew przyjemnej bryzy mor-
skiej. 

Zdaniem specjalisty nie ma
lepszej bryzy ni¿ w £ebie. Tych,
którzy nie maj¹ przeciwwska-
zañ lekarskich, te zmiany uod-
parniaj¹. Nas³onecznienie £eby
i pobliskich okolic jest o 45 pro-
cent wiêksza ni¿ np. na Œl¹sku.
Przy czym du¿a, bo oko³o 85-
procentowa zawartoœæ kwarcu
w piasku, jest przyczyn¹ lepsze-

go ni¿ gdzie indziej odbijania
œwiat³a s³onecznego, które z ko-
lei jest lepiej asymilowane przez
powietrze.

Wiatr wiej¹cy w £ebie zwiêk-
sza dynamikê zmian atmosfe-
rycznych, co powoduje wiêksze
falowanie morza. Fale za³amu-
j¹ce siê po piaszczystych brze-
gach rozpylaj¹ w powietrzu sól
i jod, uruchamiaj¹c naturalny
inhalator dróg oddechowych.
Tylko szeœæ dni w roku w £ebie
jest bezwietrznie. Osoby cier-
pi¹ce na uczulenia w okresie
wysokiej emisji alergenów po-
winny jak najwiêcej godzin spê-
dzaæ na pla¿y. Morskie powie-
trze to nie tylko tlen, lecz tak¿e
„nawil¿acz oskrzeli i p³uc”. Du-
¿a dynamika zmian atmosfe-
rycznych sprawia, ¿e pó³godzin-
ny spacer przy silnym wietrze
wp³ywa lepiej ni¿ 2-3 godziny
spêdzone na si³owni.

Brodzenie w falach poprawia
krwioobieg w nogach, leczy ¿y-
laki. K¹piel w faluj¹cej wodzie to
tak¿e lek na zaparcia (zanurze-
nia w okolicach pêpka), wzdê-
cia, wzmocnienie pracy jelit.

Pozasezonowe pobyty nad
morzem, szczególnie w okresie

sztormów (wiosna-jesieñ-zima)
dzia³aj¹ jeszcze korzystniej na
budowanie odpornoœci organi-
zmu. Morze Ba³tyckie potrafi
zaskoczyæ w ka¿dym momencie.
Mimo wszystko turyœci uwiel-
biaj¹ spêdzaæ czas na jego brze-
gach. W czasie wakacji pojawia-
j¹ siê w nim wieloryby, wzbudza-
j¹c sensacjê. Czasami goœci
zimny pr¹d, który sprawia, ¿e
nadmiernie nagrzany akwen
staje siê nagle lodowaty i tem-
peratura wody spada do oœmiu
stopni Celsjusza. Najpiêkniej-
sze pla¿e znajduj¹ siê w okolicy
£eby. Szerokie z drobnym pia-
skiem przyci¹gaj¹ amatorów
morskiego wypoczynku. 

Wiatr sprzyja pojawianiu siê
nad pla¿ami w £ebie nisko prze-
latuj¹cych kolorowych obiek-
tów. Nikt jednak nie powiada-
mia NASA, bo tradycje lataw-
ców od dawna znane s¹ ³ebia-
nom. Nawet w zimie unosz¹ siê
nad Ba³tykiem, gdy¿ tu zawsze
mo¿na liczyæ na wiatr. W czasie
Miêdzynarodowego Festiwalu
Latawców, organizowanego co-
rocznie pod koniec sierpnia nie
brakuje przedstawicieli z ca³ego
œwiata, którzy t³umnie zape³nia-
j¹ pla¿e, puszczaj¹c czasami kil-
kunastometrowe konstrukcje.
¯eby unios³y siê w górê, potrze-
ba nieraz pomocy kilku osób.

Wies³aw Gwizda³a z £eby od
lat konstruuje latawce i to w³a-
œnie on wpad³ na pomys³, aby na
³ebskiej pla¿y spotyka³o siê oko-
³o 60 reprezentantów z ca³ego
œwiata. Wœród nich s¹ zazwyczaj
mieszkañcy Niemiec, RPA, Ko-
rei Po³udniowej, Wielkiej Bryta-
nii, Ukrainy, Finlandii, Austrii,
Belgii, Rosji. Wspieraj¹ go
cz³onkowie stowarzyszenia „£e-
ba – B³êkitna Kraina". Takiej im-
prezy nie mo¿e przegapiæ rów-
nie¿ czarownica Eryka, która co
roku przylatuje na swoim lataw-
cu z pobliskiego Wicka. Próbuje
zaczarowaæ z góry t³umy, które
patrz¹ z zadziwieniem w niebo.
Zarówno w dzieñ, jak i w no-
cy. (am)

Wies³awa Kornalewicza ota-
czaj¹ dobre moce oraz wyj¹t-
kowi ludzie. Pogodni, pe³ni
energii, ale te¿ zwyk³ych k³o-
potów. S¹ lekarzami, ksiêgo-
wymi, pracuj¹ w biurach, skle-
pach i na budowach. Jest
wœród nich pilot, który przele-
cia³ tysi¹ce mil, zanim zrozu-
mia³, ¿e w przestworzach nie
znajdzie tego, czego szuka³ od
lat. Jest o wiele ni¿ej, na zie-
mi, a tak naprawdê w nim sa-
mym.

W czasie warsztatów du-
chowych pozna³ Katarzynê,
kobietê pe³n¹ pytañ, których
nigdy nie wypowiedzia³a. Sa-
motnie chodzi³a na spacery,
w wolnym czasie zaszywa³a
siê z ksi¹¿k¹. Zawsze czu³a, ¿e
coœ z ni¹ jest nie tak. Do pew-
nego momentu jej ¿ycie by³o
pasmem sukcesów: otoczona
kochaj¹cymi ludŸmi, pe³na
marzeñ. Nagle los siê odwró-
ci³. Zaczê³a traciæ zdrowie, mi-
³oœæ i przede wszystkim wiarê.
Kilka lat wczeœniej skoñczy³a
studia informatyczne, które
mia³y zagwarantowaæ dobr¹
pracê oraz du¿e zarobki.
W trakcie nauki powa¿nie za-
chorowa³a. Zmaga³a siê ze so-
b¹, strachem o ¿ycie i kolejny-
mi kolokwiami. Nowotwór ata-
kowa³, a ona coraz bardziej za-
stanawia³a siê, po co siê w³a-
œciwie urodzi³a. Czy dla bitów
i bajtów, które j¹ zupe³nie nie
interesowa³y? 

Po studiach nie znalaz³a
pracy, bo etat dostawa³ za-
wsze jakiœ zdolniejszy kolega.
W ramach wolontariatu za-
czê³a opiekowaæ siê ciê¿ko
chorymi ludŸmi. Nie opusz-
cza³a jej myœl, ¿e lada moment
sama mo¿e potrzebowaæ po-
mocy. Dzieñ po dniu zapomi-
na³a o w³asnym cierpieniu,
otaczaj¹c siê boleœci¹ innych.
Po kilku miesi¹cach zapropo-
nowano jej sta³¹ posadê w ho-
spicjum. Zajêcie tak j¹ poch³o-
nê³o, ¿e nie mia³a czasu pomy-
œleæ o w³asnych badaniach le-
karskich. 

Do dziœ nie wie, dlaczego
pojecha³a na zajêcia Wies³awa
Kornalewicza. Chcia³a odpo-
cz¹æ i zapomnieæ o codzienno-
œci, otoczyæ siê ludŸmi, którzy
nie bêd¹ jej znali. Na miejscu
uœwiadomi³a sobie, ¿e wyjazd
nie by³ przypadkowy. To, co
us³ysza³a od prowadz¹cego,
zadzia³a³o jak wybuchowa
iskra. Rozrzucone klocki
z fragmentami jej dotychcza-
sowego ¿ycia nareszcie zaczê-
³y do siebie pasowaæ. Gdy kil-
ka miesiêcy póŸniej lekarz po-
twierdzi³ cofniêcie siê zmian
nowotworowych, wreszcie

wszystko zrozumia³a. By³a na
w³aœciwej drodze. 

Dróżka do szczęścia
¯ycie Wies³awa Kornalewi-

cza podzielone jest na dwie
epoki, choæ on sam nie wyzna-
cza cezury. Mówi, ¿e gdyby
w pewnym momencie nie do-
kona³ radykalnego wyboru, to
pewnie ju¿ by go nie by³o.

– Jeœli ktoœ nie realizuje
swego przeznaczenia, po pro-
stu umiera Zasada ta dotyczy
ka¿dego. Nie ma sensu, ¿eby
egzystowa³ dalej na planie
materii – t³umaczy. – Musia-
³em wiêc podj¹æ nowe wyzwa-
nie. 

Twórca autorskiej koncep-
cji rozwoju duchowego traktu-
je warsztaty jako s³u¿bê wo-
bec innych i krok w kierunku
w³asnego rozwoju. Robi to, co
powinien – o tym jest przeko-
nany. Dlatego ¿yje. Wiele lat
póŸniej zastanawia³ siê, dla-
czego to w³aœnie jego dotknê³a
nag³a przemiana. Do dziœ nie
znalaz³ odpowiedzi i nawet nie
próbuje ju¿ jej szukaæ. 

W wieku 38 lat podj¹³ decy-
zjê, która wywo³a³a k¹œliwe
uwagi i uœmiechy politowania
dotychczasowych znajomych.

Jego pozycja zawodowa by³a
ugruntowana. Zawsze prze-
cie¿ wiedzia³, dlaczego wybra³
studia na Wydziale Melioracji
oraz Gospodarki Wodnej we
Wroc³awiu – gwarantowa³y
one pracê i dobre zarobki. Po
zdobyciu uprawnieñ projekto-
wych kariera sta³a przed nim
otworem, a instytucje bran¿o-
we chêtnie widzia³y go w swo-
ich szeregach. Mia³ poczucie
spe³nienia, choæ zawsze inte-
resowa³a go historia, filozofia,
religie. 

W wolnych chwilach jeŸdzi³
na spotkania buddystów i za-
jêcia prowadzone przez jogi-
nów, nawi¹za³ kontakt z hin-
duistami, zacz¹³ medytowaæ.
Powoli otwiera³ siê przed nim
zupe³nie inny œwiat. Œcis³y
umys³ walczy³ z rzeczywisto-
œci¹, której nie da³o siê zmie-
rzyæ ani rozpisaæ w nauko-
wych tabelach. Weryfikacja
nie by³a mo¿liwa, a Kornale-
wicz chcia³ namacalnych do-
wodów. 

– Nagle otworzy³a mi siê
przestrzeñ informacyjna
zwi¹zana z inn¹ prawd¹ – mó-
wi. – W czasie kontemplacji
sp³ywa³y na mnie ró¿ne treœci.
Po zakoñczeniu pamiêta³em

ka¿de zdanie, ³¹cznie ze zna-
kami interpunkcyjnymi.

Faceci z różdżkami
Prze³omem by³o zlecenie,

które firma otrzyma³a od In-
stytutu Geologii Uniwersyte-
tu Wroc³awskiego – znalezie-
nia nowych Ÿróde³ wody dla
Opola. Zaczê³y siê ¿mudne
œlêczenia nad mapami, bada-
nia hydrologiczne, analiza wy-
ników i nag³e odkrycie – pod
miastem rozci¹ga siê olbrzy-
mi zbiornik z trzeciorzêdu,
z którego wodê mo¿na piæ na-
wet bez uzdatniania. 

Wicedyrektor instytutu
chcia³, ¿eby zweryfikowaæ na-
ukowe odkrycie metod¹ nie-
konwencjonaln¹, a w Opolu
od 1975 roku dzia³a³o stowa-
rzyszenie radiestetów – dziœ
jedno z najstarszych w Pol-
sce. Gdy Wies³aw Kornale-
wicz rok póŸniej szed³ popro-
siæ o pomoc „facetów z ró¿d¿-
k¹”, nie przypuszcza³, ¿e kie-
dyœ zostanie ich prezesem.
Kilkadziesi¹t lat spêdzi w piw-
nicy starej kamienicy przy uli-
cy Ko³³¹taja, która zawsze
mia³a bêdzie specyficzny za-
pach ziemniaków i wilgoci.
Nawet nienaoliwione drzwi
bêd¹ podobnie skrzypieæ wie-
le lat póŸniej.

W latach osiemdziesi¹tych
XX wieku stowarzyszenie li-
czy³o 500 cz³onków, ale waha-
de³ka i ró¿d¿ki intrygowa³y
tylko niektórych. Pozostali
przychodzili na zajêcia, które
powi¹zane by³y z astrologi¹,
feng shui, koloroterapi¹ czy
medycyn¹ alternatywn¹.
Brak literatury sprawia³, ¿e
poruszali siê trochê po omac-
ku. Niewiarygodnoœæ pozna-
wanych treœci sprawia³a, ¿e
zarz¹d postanowi³ zorganizo-
waæ spotkania tematyczne.
W 1981 roku 38-letni Kornale-
wicz stan¹³ przed ponad stu-
osobow¹ grup¹. Wiedzia³, co
chce im powiedzieæ. Nie po-
trzebowa³ do tego ksi¹¿ek. Ci,
którzy siedzieli naprzeciwko
niego, czêsto byli prawie dwa
razy starsi. Marzy³ wówczas
jedynie o tym, aby mieæ siwe
w³osy. Kruczoczarny m³ody
mê¿czyzna opowiada³ o mi³o-
œci, wybaczaniu, zadoœæuczy-
nieniu, œmierci i nowym ¿yciu.
To samo powtarza dziœ, ucz¹c
medytacji, bioenergoterapii,
jasnowidzenia, eksterioryza-
cji. Ludzie musz¹ siê naj-
pierw przygotowaæ duchowo,
gdy¿ w³aœciwoœci paranor-
malne pojawiaj¹ siê wraz
z rozwojem osobowym. Tylko
wtedy mo¿na prawid³owo i
bezpiecznie z nich korzystaæ. 

Wówczas jednak materia³
oparty na intuicji by³ dla wielu
nieprawdopodobny. Dusze,
które wybieraj¹ sobie rodzi-
ców, samodoskonalenie jako
cel, leczenie poprzez dociera-
nie do w³asnego wnêtrza – ta-
kie tematy wywo³ywa³y czêsto
u s³uchaczy szok. 

– Sami jesteœmy powodem
naszych chorób, bo ich Ÿród³o
stanowi to, co nas gnêbi. Uz-
drowienie cia³a nie bêdzie
efektywne, jeœli nie znajdzie
siê wewnêtrznej przyczyny
choroby – t³umaczy pan Wie-
s³aw. – Istota bioenergoterapii
to nic innego jak duchowa po-
moc.

Medytacja kojarzona by³a
w tamtym czasie z czymœ
wielce podejrzanym. Ludzie,
którzy siedz¹ przez 40 minut
z zamkniêtymi oczami i roz-
myœlaj¹, musz¹ znajdowaæ siê
pod wp³ywem narkotyków. Dla
ówczesnych w³adz tak d³ugie
kontemplowanie wydawa³o
siê podejrzane i zainteresowa-
nie funkcjonariuszy ros³o pro-
porcjonalnie do zwiêkszaj¹cej
siê liczby chêtnych, bior¹cych
udzia³ w zajêciach. Po wpro-
wadzeniu stanu wojennego
czujnoœæ wzros³a wraz z ilo-
œci¹ rewizji maj¹cych na celu
znalezienie œrodków odurzaj¹-
cych oraz wyjaœnienia do-
mniemanych skarg s¹siadów,
którym wyk³ady przeszkadza-
³y w ogl¹daniu telewizji. Wie-
s³aw Kornalewicz mia³ cza-
sem tego doœæ, ale nigdy nie
myœla³, ¿eby wyemigrowaæ
z Polski. Jego zdaniem ka¿dy
cz³owiek rodzi siê w danym
kraju, aby w³aœnie w tym miej-
scu na Ziemi wype³niæ swoje
przeznaczenie.

Poszukiwacze sensu
Kornalewicz bez zastano-

wienia zrezygnowa³ z wyuczo-
nego zawodu. Biuro zamieni³
na pole. Duchowoœæ po³¹czy³
z materializmem w najczyst-
szej postaci. Kupi³ kilka hekta-
rów, które mia³y gwarantowaæ
mu utrzymanie. Obrabia³ je
maszynami po¿yczanymi od
rolników, na w³asnym grzbie-
cie nosi³ worki.

W 1983 roku jako jeden
z pierwszych w Polsce otwo-
rzy³ Zak³ad Us³ug Radieste-
zyjnych. Coraz czêœciej by³ za-
praszany na spotkania. Aula
Politechniki Wroc³awskiej pê-
ka³a w szwach. Ludzie siedzie-
li na schodach i parapetach.
Bardziej przedsiêbiorczy na-
grywali wyk³ady na kasety
magnetofonowe i zapisywali
nazwiska chêtnych do ich kup-
na. 

Wielkie zainteresowanie
medytacj¹, powi¹zan¹ z po-
szukiwaniem sensu ¿ycia
i umiejêtnoœci¹ samorealiza-
cji, by³o odpowiedzi¹ na sier-
miê¿ne czasy. Ludzie nie mie-
li innej alternatywy ni¿ spot-
kania z takimi osobami jak
Kornalewicz. Przychodzili

t³umnie, ale po 1994 roku ich
liczba zaczê³a siê zmniejszaæ.
Pojawi³y siê specjalistyczne
oferty z w¹skich dziedzin. 

Joga nie dla każdego
Wies³aw Kornalewicz ukoñ-

czy³ podyplomowe studia z re-
ligioznawstwa i filozofii.
W wieku 45 lat bra³ udzia³ w
zajêciach na Akademii Wycho-
wania Fizycznego, gdzie
otrzyma³ uprawnienia in-
struktora jogi oraz æwiczeñ
relaksowo-koncentruj¹cych.
Nie wykorzysta³ ich, bo do-
szed³ do wniosku, ¿e zajêcia te
mog¹ byæ niebezpieczne dla
ludzi Zachodu. Wymagaj¹ pre-
cyzji i wielkiej dyscypliny,
choæby w zachowaniu kolejno-
œci ruchów, gdy¿ podczas jogi
wytwarza siê silna wewnêtrz-
na energia, która musi byæ od-
powiednio przemieszczona. 

– Najdrobniejsze odstêp-
stwa od regu³ mog¹ byæ przy-
czyn¹ zaburzeñ psychicznych,
a cz³owiek nie ma œwiadomo-
œci, ¿e sam siê krzywdzi – wy-
jaœnia. – W niemal ka¿dym
szpitalu psychiatrycznym ho-
spitalizowane s¹ osoby, które
nie mia³y odpowiedniego
przygotowania lub te¿ in-
struktor jogi nie umia³ odpo-
wiednio poprowadziæ swoich
uczniów. 

Radiesteta konsekwentnie
jednak realizowa³ swój autor-
ski program, który powsta³
w trakcie g³êbokich medytacji.
Cz³owiek rozwija siê duchowo
dziêki temu, ¿e kontaktuje siê
z innymi, kocha, cierpi, niena-
widzi, k³óci siê i prosi o wyba-
czenie. Poprzez doœwiadcze-
nie sam dochodzi do indywi-
dualnych prawd duchowych,
które musi zrozumieæ, a przez
to osi¹gn¹æ wy¿szy stopieñ
rozwoju, zaplanowany przed
przyjœciem na Ziemiê. Jego
realizacjê determinuj¹ decy-
zje podejmowane ka¿dego
dnia. To, co dla wielu jest isto-
t¹ ¿ycia – wychowywanie dzie-
ci, budowa domu, gromadze-
nie maj¹tku – ma swoje zna-
czenie, ale nie jest g³ównym
celem. Zajêcia z rozwoju du-
chowego, po³¹czone z medyta-
cj¹, pozwalaj¹ du¿o szybciej
dojœæ do tych prawd, unikaj¹c
przy tym wielu b³êdów. Do tej
pory wziê³o w nich udzia³ po-
nad 10 tysiêcy osób z ca³ej Pol-
ski. Najstarsi mieli ponad
osiemdziesi¹t lat.

Kornalewicz nie analizuje
¿ycia swoich kursantów, nie
ocenia ich i nie wydaje wyro-
ków. Mówi, ¿e ka¿dy ma w³a-
sn¹ drogê i tylko od niego za-
le¿y, czy bêdzie „szlifowa³”
sw¹ duszê. Nie zajmuje siê te¿
zmar³ymi, którzy po ¿yciu na
Ziemi maj¹ swoje nowe zada-
nia i cele. 

– Czasem zdarza siê, i¿ du-
sza nie przyjmuje do wiado-
moœci, ¿e cia³o umar³o, ma
wielk¹ potrzebê kontaktu z ¿y-
wymi. Mówi do nich, stara siê

ich dotkn¹æ, g³êboko prze¿y-
wa, ¿e nie jest zauwa¿alna czy
s³yszalna – dodaje. 

Dusza w skarpetce
Krzysztof od wielu lat

mieszka³ w Niemczech. Kie-
dyœ by³ bokserem, ratowni-
kiem wodnym, aktywnie upra-
wia³ ró¿ne dyscypliny sportu.
Kiedy ¿ona powiedzia³a, ¿e za-
pisa³a siê na kurs rozwoju du-
chowego, który odbêdzie siê
nad Ba³tykiem, potraktowa³ to
niemal jak ¿art. 

– Jestem tylko kierowc¹
swojej ¿ony – zaznaczy³ na-
tychmiast po poznaniu prowa-
dz¹cego warsztaty. Wielki, do-
brze zbudowany mê¿czyzna
œcisn¹³ d³oñ Kornalewicza
i znikn¹³ za wydm¹. 

Na pierwszych zajêciach
pojawi³ siê jednak, podobnie
jak inni. Skoro ¿ona zap³aci³a
te¿ za jego uczestnictwo, nie
zamierza³ odpuœciæ. Wyzna-
wa³ w ¿yciu prost¹ zasadê –
us³uga musi byæ wykonana.
Dowiedzia³, ¿e w czasie medy-
tacji mo¿e odezwaæ siê dozna-
ny wczeœniej uraz, gdy¿ nastê-
puje oczyszczanie chorego
miejsca, mimo pozornej re-
konwalescencji. Po drugich
zajêciach Krzysztof zacz¹³ siê
zmieniaæ. Niedowierzaj¹cy
uœmiech znikn¹³ z jego twarzy,
a pojawi³o siê zak³opotanie.
W czasie kontemplacji powró-
ci³ bowiem nieludzki ból w z³a-
manej kiedyœ rêce. By³ tak
mocny, jakby uraz nast¹pi³
w³aœnie teraz. Na czole wyst¹-
pi³y krople potu. Zdrowy roz-
s¹dek podpowiada³, ¿e to nie-
mo¿liwe, a jednak dzia³o siê
naprawdê. 

Na kolejne spotkania przy-
chodzi³ z coraz wiêkszym za-
interesowaniem. Po zakoñ-
czeniu kolejnej medytacji na-
gle opuœci³ salê, mimo ¿e pro-
wadz¹cy prosi³, aby jeszcze
kilka minut posiedzieæ i odpo-
cz¹æ. Krzysztof wróci³ po kilku
minutach wzburzony. Zacz¹³
opowiadaæ. Najpierw cicho,
jakby siê wstydzi³. Od¿y³y ob-
razy sprzed lat: poranny jog-
ging nad jeziorem, bieg³ boso
i nagle nadepn¹³ na szk³o.
Wbi³o siê g³êboko w stopê, po-
wrotn¹ drogê znaczy³y œlady
krwi. Lekarz zaj¹³ siê zranie-
niem i o epizodzie przypomi-
na³o mu czasami lekkie k³ucie. 

– W czasie medytacji poczu-
³em, ¿e mam mokr¹ skarpetkê
– mówi³. – Zdj¹³em j¹ na dwo-
rze. Z dawno zabliŸnionej rany
wydosta³a siê jakaœ wydzieli-
na i ma³y kawa³ek szk³a. Skóra
jednak jest nietkniêta. 

Wieczorem Krzysztof d³ugo
siedzia³ na wydmie i patrzy³
w morskie fale. Ukoñczy³
wszystkie stopnie rozwoju du-
chowego. Co roku przyje¿d¿a
nadal na spotkania, rezerwu-
j¹c miejsce trzy miesi¹ce
wczeœniej. Nie jest ju¿ tylko
kierowc¹ swojej ¿ony.

Agnieszka Malik

£eba: Ba³tyk lekiem na wszystko

Czasami ¿ycie zakrêca w zupe³ne niespodziewanej chwili. I to nowe okazuje siê tym
w³aœciwym. W¹tpliwoœci znikaj¹, a spojrzenie nabiera ostroœci. Poszukuj¹cy wierz¹
w istnienie czegoœ wiêcej ni¿ powolne umieranie w codziennoœci. 

W drodze do przeznaczenia

Wiesław Kornalewicz zdj. A. Malik

Nad plażami w Łebie często można zobaczyć fantazyjne latawce. zdj. A. Malik

zdj. SebSzw
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Jak zdradzają Polacy

Przyjaciółka, która
zastąpiła nieobecną żonę
Rozmowa Zuzanny i Patryka Szulców 
z Dariuszem Korganowskim, 
prywatnym detektywem

Reakcje przy złapaniu na go-
rącym uczynku są różne. I to po 
obu stronach – klienta i obser-
wowanego. Zdradzający pró-
bują się wypierać, że cała sytu-
acja ich nie dotyczy, a w skraj-
nych przypadkach posuwają się 
do agresji. Tymczasem zdradza-
ni modelowo, zgodnie z tym, co 
pokazują programy telewizyj-
ne, powinni albo załamać się 
i pogrążyć w rozpaczy, albo też 
przystąpić do ataku.

I rzeczywiście, większość zdrad 
ujawnionych na gorąco kończy się 
takimi reakcjami. Ale niektórzy nie 
dają upustu emocjom. Po przeko-
naniu się na własne oczy o zdra-
dzie potrafią spokojnie się wyco-
fać, według specjalistów (w końcu 
od czego są detektywi) i dopiero 
wtedy dać ujście uczuciom. Wte-
dy, kiedy wiadomo już, że obok są 
ludzie, którzy utrwalą całe zajście 
na potrzeby sprawy rozwodowej.

Krótka decyzja: zdradzasz, więc 
widzimy się w sądzie. Do jej pod-
jęcia potrzebna jest zimna krew...

***
Dariusz Korganowski: Pani wy-

jeżdża na półtora tygodnia w dele-
gację. Jej mąż zostaje sam w do-
mu, nie mają dzieci. W delegacji 
rozmowy biznesowe idą na tyle 
dobrze, że udaje się sfinalizować 
umowę dwa dni wcześniej, więc 
pani o te dwa dni wcześniej może 
wrócić do domu. Nie mówi nic mę-
żowi, chce mu zrobić niespodzian-
kę. Około północy cichutko zakra-
da się do domu, idzie do gardero-
by na parterze, wkłada seksowną 
bieliznę, pończochy... Planuje, że 
wskoczy mężowi do łóżka i będą 
uprawiać namiętny seks. Jest tylko 
jeden problem – przyjaciółka, która 
zastąpiła nieobecną żonę i na gó-
rze w ich łóżku śpi nago pod samą 
kołderką. Mąż w tym czasie bierze 
prysznic. Pani ma jaja, podchodzi 
do tematu na chłodno – nie robi 
awantury, tylko grzecznie wycho-
dzi i dzwoni do nas. Mamy to dla 
niej nagrać, bo potrzebuje dowo-
du do sprawy rozwodowej. Zdecy-
dowała od razu, bez sentymentów, 
między północą a pierwszą w no-
cy, że będzie rozwód.

Zuzanna Szulc: Przyjechali-
ście, mimo że pani zadzwoniła 
w środku nocy?

D.K.: Jasne. Dotarliśmy na 
miejsce po niecałej godzinie, i to 

nie sami. Wezwaliśmy ślusarza, 
bo pani natychmiast chciała wy-
rzucić męża z domu, który był 
akurat jej własnością. Trzeba by-
ło wymienić zamki. Pani podeszła 
do tematu naprawdę na pewnia-
ka – zaprosiła jeszcze całą rodzi-
nę męża, łącznie z jego rodzicami, 
a swoimi teściami. To dopiero by-
ła akcja, gdy około drugiej w no-
cy wszyscy wchodzimy na chatę 
i męża z kochanką witają jego ro-
dzice i żona! (śmiech). Kochanka 
szybciutko się ubrała i uciekła, ale 
i tak zdążyliśmy całą sytuację na-
grać. Mąż był mocno zaskoczo-
ny, nie robił problemów – zgod-
nie z oczekiwaniami żony wypro-
wadził się tej samej nocy.

Patryk Szulc: Jak opowiadasz, 
że cała sprawa rozpoczęła się o pół-
nocy, a przed drugą do domu wpa-
dła żona, cała rodzina i wy z kame-
rą, to widzę jeden do jednego sytu-
ację z programów telewizyjnych.

D.K.: No tak, tutaj wyjątkowo tak 
się zdarzyło, że wszystko trwało 
krótko, była duża dynamika zda-
rzeń i wielu ludzi jak w telewizji. 
To jednak wyjątek. Ale i tak do te-
lewizji trochę nam zabrakło: nie 
zdążyliśmy jakimś cudem zamon-
tować w domu malutkiej kamer-
ki, a przy samym wejściu na ad-
res nie mieliśmy zespołu trzech 
kamerzystów, dźwiękowca z wiel-
kim mikrofonem na wysięgniku 
i do tego jeszcze skrzypka na da-
chu (śmiech). W każdym razie 
postawa klientki bardzo mi się 
spodobała.

Z.S.: Zawsze macie kogoś, kto 
jest w stanie przyjąć takie zlecenie 
na gorąco w środku nocy?

D.K.: Praktycznie tak. Wtedy 
akurat udało mi się pójść spać 
o ludzkiej porze, ale naprawdę 
zawsze odbieram telefon. Zebra-
łem pracowników i pojechaliśmy. 
Gdybyśmy jednak byli zajęci in-
ną sprawą – czy to na miejscu, 
czy gdzieś w kraju – odesłaliby-
śmy panią do konkurencji. Z ża-
lem, bo z żalem, ale w razie czego 
wiemy, kogo można polecić. Taki 
jest biznes.

P.S.: Powiedz coś więcej o ślu-
sarzu, który uczestniczy w wa-
szych czynnościach.

D.K.: Mamy ślusarza, który 
nie należy do naszego zespołu. 
Prowadzi własną firmę, ale sta-
le z nami współpracuje. Facet 

jest naprawdę zajebisty. Otwie-
ra wszystko – mieszkania, samo-
chody, sejfy... Z jego usług korzy-
sta też policja. U nas ostatnio na 
przykład opiniował, czy taki ma-
ły przenośny sejf jest bezpiecz-
ny. No i wniosek był taki, że ani to 
nie jest bezpieczne, ani to nie jest 
sejf. Otworzenie tego gówna zaję-
ło mu trzydzieści sekund, a z na-
rzędzi potrzebował tylko... spina-
cza. Generalnie tak zwane sejfy 
z zamkiem elektronicznym czy 
kilkucyfrowym kodem, gdzie się 
ręcznie przekręca cyferki, moż-
na sobie w dupę wsadzić. W su-
mie nie wiem, czego się spodzie-
wałem, skoro zapłaciłem trzysta 
czy czterysta złotych. Najlepsze 
rozwiązanie to sejfy na klucz czy 
szafy takie jak na broń. No, ale to 
tylko taka ciekawostka. Wracając 
do wymiany zamków w drzwiach 
przy okazji wyrzucenia z domu 
zdradzającego męża – nie jest to 
mały koszt. Za otworzenie i wy-
mianę czterech zamków w tym 
przypadku zapłaciliśmy blisko 
dwa i pół tysiąca złotych.

Z.S.: Ten przykład przypomina 
mi o jednej kwestii, do której mie-
liśmy wrócić później. Jakie wyróż-
niłbyś typy klientów, którzy do cie-
bie przychodzą?

D.K.: Pierwsza i chyba najlepsza 
kategoria to właśnie osoby działa-
jące na chłodno i wręcz metodycz-
nie. Przychodzą zdecydowane, co 
chcą zrobić, i oczekują profesjo-
nalnych działań. Ich wizyta u nas 
nie jest efektem fiaska własnych 
czynności. Najczęściej tacy klienci 
nie mają też dowodów zdrady. Po 
prostu chcą się rozwieść. Ewentu-
alnie mają co najwyżej jakieś po-
dejrzenia, intuicję. Poza tym naj-
częściej wiedzą, że druga strona 
będzie stwarzała problemy – i dla-
tego potrzebne jest im mocne za-
bezpieczenie pod kątem procesu.

Druga kategoria to zleceniodaw-
cy, którzy już coś wiedzą. Z regu-
ły zobaczyli jakąś wiadomość ty-
pu „kocham cię”, wysłaną do ob-
cej kobiety czy obcego mężczyzny. 
My mamy tylko potwierdzić, że jest 
ktoś na boku – a to, wbrew pozo-
rom, zawsze jest ciężka praca, bo 
rozpracowywana strona obawia 
się ujawnienia romansu.

Trzecia kategoria, również trud-
na i wymagająca najwięcej cza-
su na początku, to klienci w roz-
paczy. Oni już wiedzą, że są zdra-
dzani, ale nadal kochają i jeszcze 
nie mogą się z tą sytuacją pogo-
dzić. Tutaj często zamieniamy się 
w psychologów, a niejednokrotnie 

musimy pewne decyzje podjąć 
praktycznie za nich, bo emocjo-
nalnie nie są w stanie tego zro-
bić. Pojawia się rozchwianie emo-
cji – rano kochają, wieczorem nie 
kochają, chcą się rozstać, potem 
znowu nie. Postanawiają nawet 
się wycofać, ale po jakimś czasie 
do nas wracają. Co gorsza, takie 
osoby często mieszkają jeszcze 
ze zdradzającym małżonkiem, 
który robi im wodę z mózgu, wy-
korzystuje ich miłość: obiecuje 
rozwód na warunkach zrozpa-
czonego klienta, więc on się go-
dzi, a jak przychodzi co do czego, 
to zdradzający pierwszy składa 
pozew rozwodowy, i  to na przy-
kład żądając orzeczenia o winie, 
alimentów, naprzemiennej opie-
ki nad dzieckiem i najlepiej całe-
go majątku. Zrozpaczony klient 
jest w dupie, przychodzi do nas 
i nie wie, co dalej – tylko dlatego, 
że nas nie posłuchał. Powiedzmy 
to jasno, że nawet jeśli miałby ra-
cję i mógłby małżonka pogrążyć 
przed sądem, to tamten, składa-
jąc pozew z żądaniem orzeczenia 
o winie, też już buduje jakąś wizję 
sądu na ten temat.

Czwarty rodzaj klientów, nie 
obrażając nikogo, to takie ciap-
ki. Przychodzą, trzymają jeszcze 
palucha w buzi i mówią: „Pomoże 
mi pan? Baldzo plose”. A w czym? 
Tego nie wiem. Ale co najlepsze 
– oni też nie wiedzą. Plusem tej sy-
tuacji jest to, że ciapek zdaje się 
we wszystkim na nas, więc mamy 
wolną rękę i możemy działać po 
swojemu. Zazwyczaj takie sprawy 
nie trwają długo, bo mechanizm 
jest prosty: żona zdradza ciapka 
nawet z trzema kochankami, bo 
jest kobietą, która ma swoje ocze-
kiwania. Przede wszystkim mo-
wa o oczekiwaniach seksualnych, 
a ciapek nie jest w stanie ich speł-
nić, bo ma też ciapka w majtkach.

P.S.: A trafiają do was klienci, 
którzy już się rozwodzą, ale dopie-
ro wtedy pomyśleli o detektywie?

D.K.: Tak, jest ich sporo. Wte-
dy trzeba wytłumaczyć, że jeśli po-
stępowanie przed sądem już się 
rozpoczęło, to zebrany przez nas 
materiał nie będzie stanowił dowo-
du w sprawie. No, chyba że ma to 
polegać na wykazaniu czegoś, co 
zdarzyło się przed rozpoczęciem 
sprawy. Na przykład klient chce, 
abyśmy odzyskali jakieś dane, ty-
pu zdjęcia czy wiadomości, któ-
re potwierdzą, że małżonek miał 
romans przed złożeniem pozwu. 
Czasem też ujawniamy zachowa-
nia patologiczne, typu alkoholizm. 

Bo wiadomo, że alkoholizm nie po-
jawia się z dnia na dzień w trak-
cie rozwodu.

P.S.: Dlaczego przedstawienie 
dowodów na coś już w trakcie roz-
wodu niczego nie zmienia?

D.K.: Po złożeniu pozwu o roz-
wód ludzie stają się w pewnym sen-
sie wolni. Oczywiście nadal pozo-
stają w związku małżeńskim, ale 
jeśli sprawa trwa cztery lata czy 
pięć lat, to przecież nikt nie każe 
takim osobom żyć tyle w samotno-
ści ani tym bardziej na siłę wspól-
nie. Ludzie nie siedzą wtedy i nie 
płaczą w domu, tylko mogą kogoś 
poznać, związać się z nim. I nie bę-
dą z tego powodu chodzić kanała-
mi zamiast ulicą.

Z.S.: Jak ty osobiście podcho-
dzisz do klientów, którzy mają wąt-
pliwości, bo kochają, mimo że są 
zdradzani?

D.K.: Pewnie wszystkim się wy-
daje, że zawsze namawiam do do-
jeżdżania zdradzających, bo mam 
w tym swój interes. Zawsze powta-
rzam: jeśli kochasz, walcz. Nie-
którzy potrafią wybaczyć i nie-
którzy, dostawszy drugą szansę, 
rzeczywiście chcą coś naprawić. 
Jednym się uda, drugim nie, ale 
spróbować warto.

Z.S.: Odpuszczasz główne zało-
żenie twojej pracy, czyli dojeżdża-
nie zdradzających, w imię uczuć 
wyższych?

D.K.: „Odpuszczam” to może 
źle powiedziane. Nie chcę nisz-
czyć czegoś, co być może da się 
naprawić bez mojego udziału – lu-
dzie się dogadają, zaoszczędzą 
pieniądze, które wydaliby na de-
tektywa i prawnika. Ja mam ko-
lejkę zleceń. Jak na dziesięć mał-
żeństw jedno samo się uratuje, 
to mnie korona z głowy nie spad-
nie. Chcę przy okazji zauważyć, 
że głównym założeniem mojej 
pracy nie jest dojeżdżanie zdra-
dzających. Ja tylko dokumentu-
ję i udowadniam to, że oni sami 
siebie dojechali. Mogę co najwy-
żej cyknąć fotkę, jak oni sami to 
robią. Mogą przecież tego nie ro-
bić, nie byłoby wtedy problemu. 
No, ale jeśli już się stało, to prze-
cież musi być jakiś winny. Oczy-
wiście, detektyw. Ostatnio nawet 
facet, którego obserwowaliśmy, 
zaczął opowiadać wszystkim, że 
zniszczyłem mu życie, i chciał wy-
wrzeć na mnie presję, odgrażając 
się nasłaniem bandytów. Mam dla 
takich łudzi jeden komunikat: Za-
praszam, mogę podać adres, bę-
dzie łatwiej i szybciej, niż szukać 
się po całym mieście.

P.S.: Dość odważna deklaracja.
D.K.: Wierzę, że takie groźby to 

efekt działania pod wpływem sil-
nego wzburzenia. Jak taki gość 
usiądzie, ochłonie i przemyśli, to 
zrozumie, że sam sobie narobił 
syfu, a ja go tylko na tym przyła-
pałem. A jeśli nie zrobiłbym tego 
ja, to prędzej czy później to kwe-
stia czasu. Tak więc winny nie 
jest detektyw, bo on obserwuje, 
nic więcej.
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Z.S.: Czy ludzie często wybacza-
ją sobie zdradę i zostają razem.

D.K.: Zdarza się. Jeśli od razu 
widzimy, że jest taka wola i szan-
sa, to odmawiamy wzięcia spra-
wy, a jeśli wychodzi to w trakcie, 
na odpowiednim etapie po prostu 
się wycofujemy. Wiele razy klien-
ci dzwonią do nas pod wpływem 
impulsu, bo akurat dowiedzieli się 
o zdradzie. Ale jak już wszystko 
przemyślą, to zamiast niszczyć, 
chcą ratować. Czasem jednak to 
dogadywanie się czy wręcz rezy-
gnacja z powództwa rozwodowe-
go tuż przed jego złożeniem mają 
drugie dno i wtedy niechętnie od-
puszczamy. To dotyczy spraw z tak 
zwanym syndromem sztokholm-
skim, czyli kiedy ofiara przywią-
zuje się do swojego oprawcy. Mąż 
znęca się nad żoną od lat – nieko-
niecznie fizycznie, tylko psychicz-
nie – a ona jest od niego uzależ-
niona i mimo krzywdy podobno go 
kocha. Takie sytuacje zdarzają się 
głównie wśród ludzi urodzonych 
w latach sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych (...).

Z.S.: Najgorszy tego typu przy-
padek, z którym się spotkałeś?

D.K.: Małżeństwo z blisko pięć-
dziesięcioletnim stażem. Pan znę-
cał się praktycznie przez cały ten 
czas nad żoną psychicznie, ale od 
czasu do czasu też jej przyjebał 
– w jego ocenie profilaktycznie, 
dla zachowania porządku w do-
mu. Po tych pięćdziesięciu latach 
pani przyszła do mnie, Nie mia-
łem skrupułów, aby namawiać ją 
do rozwodu i podtrzymywać w tej 
decyzji. Udało się. Rozwiedli się, 
a dziś pani mimo siedemdziesię-
ciu lat na karku żyje pełnią życia 
– wyjeżdża na wakacje, spoty-
ka się z koleżankami, z mężczy-
znami. Chodzi z nimi do kin, te-
atrów, restauracji. Tak powinno 
wyglądać całe jej życie, a wyglą-
dało zgoła inaczej.

ZS.: Wspomniałeś, że takie sy-
tuacje dotyczą raczej ludzi uro-
dzonych w latach sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych. A jak 
jest z młodymi?

DK.: Urodzeni w łatach osiem-
dziesiątych właśnie teraz wchodzą 
w związki małżeńskie. Tak jak wy. 
To zupełnie inna bajka. I wy jeste-
ście tu chyba wyjątkiem – szanu-
jecie się, dogadujecie, wiele rze-
czy robicie razem i sprawia wam 
to frajdę. Jeśli chodzi o  innych, 
to niekoniecznie. Taki przykład: 
przychodzi dziewczyna, bo chce 
się rozwieść.

Pytam: Kiedy mieliście ślub?
Ona: Dziewięć miesięcy temu.
Ja: To co się stało? Nie da się 

tego jakoś na spokojnie przemy-
śleć, spróbować poukładać?

Ona: Nie ma czego układać. 
Ja go nie kocham, mam innego. 
Zresztą on nie jest dobry w łóżku, 
za to Adaś rucha się wspaniale.

Czaicie? Przysięgam wam, ta-
kie są gadki z tego typu klientka-
mi. Krótka piłka, nawet nie wda-
ję się już w dyskusję, bo to chyba 

z założenia nie ma sensu. Star-
si ludzie, ze stażem małżeńskim, 
dajmy im dziesięć, piętnaście lat, 
często próbują rozmawiać, udają 
się na mediacje, do poradni rodzin-
nych. A młodsi są jak taśma pro-
dukcyjna w fabryce – albo jest do-
brze, albo do śmieci. Nie ma nic 
pomiędzy.

Z.S.: Zauważasz jeszcze jakieś 
różnice pokoleniowe?

D.K.: Niestety, tak, i to nie tyl-
ko ja. Rozmawiałem o tym ostat-
nio z pewną nauczycielką, która 
te różnice zauważa na poziomie 
mniej więcej liceum. Obecne po-
kolenie nastolatków wychowywane 
jest głównie przez matki – braku-
je im wzorca męskiego (...). Tylko 
żeby była jasność, mnie nie prze-
szkadza to, że ktoś chodzi w rur-
kach czy woli grać na instrumen-
cie zamiast w piłkę. Natomiast je-
stem przeciwnikiem wychowywania 
chłopców pod kloszem, bo potem 
ci chłopcy nie potrafią zrobić wie-
lu podstawowych rzeczy. Za dzie-
sięć lat to będzie jeszcze bardziej 
widoczne. To kobieta będzie nosić 
spodnie w związku i kłaść kafel-
ki. A pan ciapek co najwyżej z wy-
siłkiem przyniesie jej klej do tych 
kafelków albo poda śrubokręt. Pła-
ski zamiast krzyżaka, bo co to za 
różnica. Tego typu zmiany prze-
kładają się też na związki, zdra-
dy i szeroko rozumiane zadowole-
nie z seksu. Kobiety będą częściej 
zdradzać mężczyzn, i to z męski-
mi prostytutkami. Uwierzcie, że 
to już się dzieje. Dawniej to męż-
czyzna płacił za seks – kobiecie 
nie przystawało robić takich rze-
czy. Dziś są już portale z setkami 
ogłoszeń męskich prostytutek. 
Pięć lat temu tych ogłoszeń było 
może z dziesięć.

P.S.: Dlaczego akurat teraz tak 
to się zmienia?

D.K.: Po prostu dla kobiet to 
wygodne, bo one są dziś zajęte 
karierą, a nie domem jak kiedyś. 

Mają swoje potrzeby i wolą iść za 
pieniądze na fajny seks, niż trzy-
mać w domu ciapka. Z jednej stro-
ny to dobrze – kobiety mają możli-
wości, chcą się rozwijać, w końcu 
nie są przedstawiane jako słabsza 
płeć. Z drugiej strony to faceci ja-
ko płeć słabną, bo mamusia cze-
sze im włoski do osiemnastego ro-

ku życia, a jak wychodzi z domu, 
to mówi: „Krzysztof, bądź grzecz-
ny, syneczku” (...).

ZS.: Co w seksie jest dla ludzi 
tak dużym problemem, że posu-
wają się do zdrady?

DK.: Jest zbyt rzadki – czy-
li mała częstotliwość – i nie pro-
wadzi do zaspokojenia partnera 
czy partnerki, czyli niska jego ja-
kość. Według mnie dobry zwią-
zek w dziewięćdziesięciu dzie-
więciu procentach zależy od do-
brego seksu, więc jeśli chce się go 
utrzymać, powinno się mieć spra-
wy łóżkowe dopracowane do per-
fekcji. Inaczej jest dramat. Jak 
ktoś opowiada, że ma fajny zwią-
zek, bo dobrze mu się rozmawia 
z dziewczyną czy chłopakiem, to 
gada głupoty. Pogadają tak dzień, 
dwa, może kilka miesięcy, a na 
końcu przyjdzie do mnie, bo jest 
zdradzany. A kiedy już ode mnie 
wychodzi, to znowu ja już wiem, 
że on też zdradza. Oboje nie speł-
niają swoich oczekiwań seksual-
nych i czegoś szukają. Mam za so-
bą dziesiątki rozmów z kobietami 
i mężczyznami o seksie, stąd mo-
gę wygłaszać takie opinie. I dzi-
wi ich, że ze mną się lepiej o tym 
rozmawia niż z partnerem. Nie 
mnie to oceniać, ale ja zawodowo 
muszę być otwarty na takie tema-
ty. Tymczasem pan ciapek na ha-
sło „seks” zawstydza się i ucieka 
do łazienki. Tylko jego też trzeba 
w pewien sposób zrozumieć – je-
śli pochodzi z tego nowego poko-
lenia, to takie kwestie mogą być 
dla niego trochę obce i on sobie 
z tym nie radzi.

P.S.: Naprawdę kobietom dobrze 
rozmawia się z tobą o seksie? Mu-
szą się przecież w pewien sposób 
obnażyć. Nie wolałyby tego zrobić 
przed inną kobietą?

D.K.: Przynajmniej tak mówią 
(śmiech). Wydaje mi się, że naj-
ważniejsze jest pierwsze wraże-
nie i przekroczenie pewnej grani-

cy. Kobieta musi mieć czas na spo-
kojne opowiedzenie swojej historii, 
a przede wszystkim musi poczuć, 
że ktoś jej słucha i nie przerywa. 
Dopiero potem jest miejsce na py-
tania, diagnozowanie problemu.

P.S.: Pójdźmy krok dalej. Czy 
sam otrzymałeś od którejś z klien-
tek propozycję seksualną?

D.K.: Oczywiście. Czasami da 
się wyczuć, że klientka może prze-
kroczyć granicę, której nie powin-
no się przekraczać. Dla nas jest 
to niedopuszczalne, bo jesteśmy 
zawodowcami. Nie przechodzimy 
z klientami na ty, nie kumplujemy 
się z nimi. Owszem, współpracu-
jemy z niektórymi wielokrotnie 
– bo na przykład prowadzą biz-
nesy i potrzebują naszej pomocy 
do przeprowadzenia audytu bez-
pieczeństwa, sprawdzenia kon-
trahenta i tak dalej – ale nie jest 
to żadna przyjaźń.

Pracownik biura detektywi-
stycznego, pseudonim „Stefan”: 
Jak najbardziej, zdarzają się takie 
sytuacje, kiedy klientka po dobrze 
wykonanej pracy chce się odwdzię-
czyć i zaprasza na seks. Myślę, że 
po prostu może brakować jej cze-
goś w domu – mimo że zapłaci za 
zlecenie, to potrzebuje dodatko-
wo takiego hmm... ognia. Z jednej 
strony traktuje cię jak psycholo-
ga, przy którym może się otworzyć 
i wygadać, a z drugiej strony uwa-
ża potem, że może chcieć więcej. 
Tak jak powiedział Darek, to nie 
są propozycje wprost, ale hasła 
z podtekstem: „Przyjedź do mnie 
na drinka”, „Wpadnij wieczorem 
na kolację albo na imprezę”. No 

nie, nie ma takiej opcji. I nawet 
nie chodzi tu o kreowanie siebie 
na wzór wszelkich cnót czy o pro-
fesjonalizm. Ale jak by to wygląda-
ło, gdybym bzyknął klientkę, a ona 
potem wróciłaby do męża? I jesz-
cze mu powiedziała: „Słuchaj, wy-
najęłam detektywa, a ponieważ 
mnie zdradziłeś, byłam wściekła 
i się z nim przespałam. Jesteśmy 
kwita. Ale cię kocham, spróbujmy 
dalej być razem”.

DK.: Tutaj pojawia się jeszcze 
jeden problem – możliwość szan-
tażu. „Jak nie zapłacisz, to ujaw-
nię, że udajesz profesjonalnego de-
tektywa, a na boku wyruchałeś mi 
żonę”. No, ale to już trochę inna 
historia, bo szantaż to przestęp-
stwo. Możliwe jest też kłamstwo 
żony wobec męża, że niby spała 
z detektywem – tylko po to, by go 
zdenerwować. W naszym przy-
padku na szczęście to teoria, ni-
gdy nie mieliśmy takich sytuacji.

Z.S.: Cały czas krążymy wo-
kół seksu. Było już pytanie o to, 
jakie są łóżkowe problemy Pola-
ków, więc teraz musi paść i takie: 
co Polacy lubią w łóżku?

DK.: Wszystko. Polacy są bar-
dzo dobrzy w łóżku i coraz bar-
dziej się otwierają. I to widać nie 
tylko po tym, jak uprawiają seks, 
ale nawet po przemyśle rozwija-
jącym się wokół seksu. Filmy por-
no, zabawki erotyczne, wymyślne 
prezerwatywy, nakładki wibrujące, 
żele intymne – jeszcze kilka lat te-
mu było tego zdecydowanie mniej 
albo było drogie i trudno dostęp-
ne. W mediach co chwilę reklamu-
ją też preparaty z kategorii „żeby 
konar płonął”. Jadę autem i sły-
szę: „Żeby konar płonął”. Wszyst-
ko dotyczy spraw łóżkowych. I lu-
dzie z nich korzystają, bo zwyczaj-
nie lubią seks. Inaczej nie powinni 
się z nikim wiązać na stałe.

P.S.: Jeśli klient chce znaleźć 
coś na małżonka, aby się rozwieść, 
ale nie ma mowy o zdradzie, to co 
innego przydatnego w sądzie naj-
częściej się przytrafia?

D.K.: Różnie. Najwięcej jest 
wtedy przypadków nadużywania 
alkoholu i kontaktów z narkotyka-
mi – ich zażywania lub nawet han-
dlowania nimi. Powiedzmy, że pan 
chodzi na siłownię, do tego bierze 
sterydy, ale też nimi handluje. Po-
tem dochodzą właśnie narkotyki, 
dopalacze... Oczywiście ma drugi 
telefon, znika z domu, spotyka się 
z dziwnymi ludźmi. Żona zadowo-
lona, że mąż nie zdradza, ale prze-
cież i tak nie ma się z czego cie-
szyć – bo mąż z magazyniera stał 
się gangusem. Są też inne rzeczy, 
legalne i może nie jakieś patolo-
giczne, ale kompromitujące.

P.S.: Na przykład?
D.K.: Na przykład robienie 

zdjęć swoich genitaliów i noto-
ryczne wysyłanie ich wielu kobie-
tom. Podobnie kobiety fotografują 
piersi nie to, że w ładnej bieliźnie, 
tak bardziej glamour, tylko często 
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Wieliczka, Złoty Stok, Bochnia, Kletno...

Sławne kopalnie i sztolnie
Najlepiej  

na świecie zachowana 
kopalnia krzemienia 

pasiastego 

W 1922 r. archeolodzy odkryli 
w Krzemionkach Opatowskich 
kopalnię krzemienia, która dzia-
łała od czasów neolitu do epoki 
brązu (3900-1600 lat p.n.e. Znaj-
dują się tu najlepiej na świecie 
zachowane wyrobiska krzemie-
nia pasiastego, służącego do pro-
dukcji narzędzi. Naukowcy od-
kryli ponad 700 szybów połączo-
nych długimi korytarzami, a na 
ich ścianach rysunki wykonane 
węglem drzewnym.

Unikatowe  
podziemia kredowe
Atrakcją turystyczną Chełma 

są podziemne korytarze wydrą-
żone w pokładach kredy piszącej. 
Wielopoziomowy kompleks kory-
tarzy i komór jest efektem wy-
dobywanej tu przez wieki kredy. 
Labirynt sięga 30 m w głąb zie-
mi, trasa turystyczna ma około 
2 km długości, a nad wszystkim 
czuwa duch Bieluch.

Bochnia – najstarsza 
kopalnia soli  

w Polsce
Historia wydobycia soli na tych 

terenach sięga 3500 lat p.n.e., kie-
dy to uzyskiwano tu sól warzo-
ną (odparowywaną z solanki). 
Studnie solankowe były zaląż-
kiem pierwszych szybów: Suto-
ris (Szewczy) i Gazaris (Wieżny 
lub Wodny), w których rozpoczęli 
wydobycie metodami górniczy-
mi. Kopalnia w Bochni działa-
ła od 1251 r. do 1990 r., kiedy to 

zakończono przemysłowe wydo-
bycie soli. Kopalinę pozyskiwa-
no na maksymalnej głębokości 
428 m, łącznie powstało 16 szy-
bów, ale użytkowano głównie pięć. 
Obecnie kopalnia w Bochni jest 
kompleksem turystycznym (Ko-
mora Ważyn) i sanatorium. Moż-
na tu przenocować, zwiedzić ko-
palnię, a nawet pożywić się, po-
grać w piłkę lub potańczyć.

Kopalnia Soli 
w Wieliczce

Kopalnia – od 1978 r. znajdująca 
się na Liście światowego dziedzic-
twa kulturalnego i przyrodniczego 
UNESCO – w XIV w. była jednym 
z ważniejszych ośrodków górnic-
twa w Europie. W kopalni jest 9 po-
ziomów, łączna długość korytarzy 
wynosi prawie 300 km, a najgłęb-
szy poziom znajduje się na głębo-
kości 327 m. Dla turystów przygo-
towano trasę o długości 2 km, któ-
ra prowadzi przez trzy poziomy na 
głębokości 64-135 m. Odwiedza się 
20 komór, a przechodzi przez sol-
ne groty i kaplice. Najpiękniejsza 
jest Kaplica św. Kingi ozdobiona 
solnymi żyrandolami i rzeźbami. 
Wszystkie dekoracje w komorach, 
grotach i kaplicach są dziełem gór-
ników i powstały z soli.

Unikatowe  
Groty Kryształowe 

w kopalni w Wieliczce

Niezwykły jest zamknięty dla 
turystów rezerwat Grot Krysz-
tałowych, w którym ochroną ob-
jęto wyjątkowo duże trójwymia-
rowe kryształy halitu. W XIX w. 
okazy z wielickiej kopalni tra-
fiły jako wyjątkowe eksponaty 
do najbardziej znanych muzeów 
świata, gdzie można je podziwiać 

(najbliżej w Muzeum Historii 
Naturalnej w Wiedniu). W Kra-
kowie, w holu Collegium Geo-
logicum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, w ściennej gablocie 
umieszczono dwa duże kawał-
ki (o powierzchni około 1 mkw. 
każdy), zawierające dorodne, 
piękne kryształy.

Skąd się wzięła  
nazwa Wieliczka?

To nic innego jak przekształ-
cenie na przestrzeni wieków ła-
cińskiej nazwy Magnum Sal, czy-
li Wielka Sól, która pojawiła się 
w XII-wiecznym dokumencie 
papieskim. W mieście, oprócz 
kopalni, warto odwiedzić także 
Zamek Żupny, dawną siedzibę 
zarządu kopalni, gdzie obecnie 
działa muzeum. Dla pasjonatów 
filmowych plenerów z pewno-
ścią ciekawa będzie informa-
cja, że w wielickiej kopalni krę-
cono niektóre sceny do filmu Ju-
liusza Machulskiego Seksmisja.

Kopalnia Soli  
im. Kościuszki w Wapnie

W Wielkopolsce przez ponad 
70 lat wydobywano sól w kopal-
ni w Wapnie. Ponieważ złoża so-
li otaczały porowate i nawodnio-
ne skały, co było zagrożeniem 
dla wydobycia, w 1912 r. po raz 
pierwszy w Polsce zastosowa-
no tu przy wydobyciu metodę 
za mra żania górnotworu. Zbu-
dowany wtedy szyb Wapno II 
miał 420 m głębokości. W okre-
sie międzywojennym właściciele 
wybudowali także zakład prze-
twórstwa soli. W połowie XX w. 
z Wapna uzyskiwano połowę so-
li kamiennej w Polsce, eksporto-
wano ją także do różnych kra-
jów świata.

Sztolnia fluorytowa 
w Kletnie

Od 2002 r. w jednej ze sztolni 
pouranowych, gdzie, co prawda, 
nie odkryto rud promieniotwór-
czych, ale odkryto złoża pięknych 
i ciekawych minerałów, działa 
trasa turystyczna. Występują tu 
ametysty, kwarce krystaliczne 
(np. kryształy górskie, fluoryty, 
malachity) oraz różnokolorowe 
marmury. Nie ma tu szkodliwe-
go promieniowania, a więc spo-
kojnie można wybrać się na wy-
cieczkę z dziećmi.

Jedna 
z największych 

katastrof górniczych

W działającej od 1828 r. kopal-
ni w Wapnie początkowo kopano 
gips. Po odkryciu soli kopalnia 
miała 9 pokładów, ale z powodu 
budowy geologicznej wydobycie 
prowadzono tylko na 6 pozio-
mach. Na początku lat 70. mi-
nionego wieku zaczęto eksplo-
atację poziomu, który do tej po-
ry był nieużytkowany z powodu 

obwisłe cycki. Robią to młodzi i sta-
rzy, ładni i brzydcy, biedni i boga-
ci, pracownicy fizyczni i profeso-
rowie. Wszyscy wysyłają zdjęcia 
cycków, cipek, dupek i kutasów. 
A potem oglądają to nie tylko oni, 
ale też sąd przy sprawie rozwodo-
wej. Fajnie, nie? „Wysoki Sądzie, 
wnioskuję o uwzględnienie mate-
riału dowodowego w postaci foto-
grafii przedstawiającej sterczące-
go kutasa w dżungli”. Inna kom-
promitująca sprawa to choroby 
przenoszone drogą płciową. Pan 
czy pani chodzą sobie z  jakimś 
grzybkiem i oboje zdradzają, więc 
roznoszą grzybka dalej i dwadzie-
ścia osób wokół nich też ma grzyb-
ka, bo każdy z każdym się bzyka. 
Ludzie chcą takie rzeczy leczyć, 
ale wtedy muszą mieć recepty. 
A my, jak trafimy na taką recep-
tę, wykorzystujemy ją jako dowód 
w sądzie. Megakompromitujące, 
bo z rodziny rozumianej jako mąż 
i żona robi nam się mąż z kochan-
ką, żona z kochankiem i do tego 
jeszcze grzybek na wychowaniu.

P.S.: Grzybek grzybkiem, ale 
HIV i AIDS?

DK.: Raz mieliśmy taki przy-
padek. Pani była chora i wiedzia-
ła o tym, ale, niestety, lubiła seks 
i – co tu dużo mówić – zarabia-
ła na nim. Teraz taka sytuacja: 
wrzucamy sobie na odpowied-
nich portalach hasło, niech bę-
dzie: „Roksana, ulica Zamenho-
fa 8”. Jest profil, zdjęcia, cennik, 
a na dole kilkanaście opinii: „Do-
bra jest w łóżku, wspaniały seks”. 
No i musimy dotrzeć do autorów 
tych opinii, żeby im powiedzieć, że 
ten seks był może i wspaniały, ale 
teraz muszą się leczyć.

PS.: Ile najwięcej kochanek czy 
kochanków miała obserwowana 
przez was osoba?

„Stefan”: Trzy kochanki dzien-
nie. Pierwsza po śniadaniu, do go-
dziny dwunastej. Druga do szes-
nastej, a trzecia po kolacji, między 
dwudziestą pierwszą a dwudzie-
stą drugą. Wszystko na wakacjach, 
w jednym ośrodku wczasowym. 
A co najlepsze, facet był już dużo 
po sześćdziesiątce.

D.K.: Generalnie facet jest w sta-
nie ogarnąć najwyżej dwie kochan-
ki. Mówimy tu o regularnych rela-
cjach, bo to wymaga odpowiedniej 
logistyki – tak aby każdej poświę-
cić odpowiednio dużo czasu i pie-
niędzy, a przy okazji nie zostać za-
uważonym przez innych, nie daj 
Boże, przez żonę. Natomiast je-
śli pan po prostu umawia się na 
seks, powiedzmy, z prostytutka-
mi, to górną granicą jest tylko wy-
trzymałość fizyczna. Teoretycznie 
przez cały dzień rzekomy mógł-
by co godzinę jeździć od panien-
ki do panienki.

„Jak zdradzają Polacy” Da-
riusz Korganowski w rozmowie 
z Zuzanną i Patrykiem Szulc, 
Warszawa 2020, s. 184.

Przyjaciółka...
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Kaplica św. Kingi w Kopalni Soli w Wieliczce Fot. Wikimedia Commons

Kopalnia w Złotym Stoku  Fot. archiwum prywatne
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zagrożenia zalaniem. W sierpniu 
1977 r. wody podskórne zalały ten 
poziom i pozostałe wyrobiska. 
Ich zawalenie się spowodowa-
ło liczne uskoki i rozpadliny, co 
w efekcie doprowadziło do za-
walenia się ponad 40 budynków 
mieszkalnych w centrum mia-
sta. Strefa zapadliska jest cią-
gle aktywna i grozi kolejnymi 
szkodami górniczymi. W Wap-
nie można zobaczyć ruiny do-
mów, a na terenie dawnej ko-
palni maszynę parową z 1931 r. 
i młyn solny.

Kopaliny – kopalnia 
uranu w Kletnie

W połowie XX w. w pobliżu 
wsi Kletno na Dolnym Śląsku 
istniała tajna kopalnia uranu, 
gdzie Związek Radziecki pozy-
skiwał paliwo do budowanych 
reaktorów jądrowych. Okolice 
te już od czasów średniowie-
cza były miejscem pozyskiwa-
nia rud żelaza, srebra i miedzi. 
W jednej z nieczynnych sztolni 
odkryto ślady pozostałości ura-
nowych i rozpoczęto prace po-
szukiwawcze tego pierwiast-
ka. Wydobycie zakończono po 
5 latach, pozyskując w tym cza-
sie około 20 ton czystego ura-
nu, w tajemnicy wywiezionego 
do Związku Radzieckiego. Przez 
kilka lat w Kletnie wydobywano 
jeszcze fluoryt.

Znaczenie kopalni 
w Bochni w czasach 

średniowiecza
Bogactwem Polski za czasów 

Kazimierza Wielkiego było wy-
dobycie i eksport soli w Boch-
ni. Kopalnia była przedsiębior-
stwem królewskim, wchodziła 
w skład żup krakowskich, a sól 
eksportowano na Węgry i do Ru-
si. Król ustanowił specjalny sta-
tus żupny, określający zasady 
wydobycia, sprzedaży, a nawet 
norm i zasad wynagradzania ko-
paczy. Początkowo było ich 150 
osób. W XVI w. pracowało tu już 
500 osób. Od 2013 r. Kopalnia So-
li w Bochni objęta jest ochroną 
UNESCO.

Najdłuższa 
odwadniająca sztolnia 

Czarnego Pstrąga
To fragment 600-metrowej 

odwadniającej, głębokiej sztol-
ni kopalni Fryderyk w Tarnow-
skich Górach. Zastąpił mniej 
wydajne formy odprowadza-
nia wód kopalnianych z wyko-
rzystaniem kieratów konnych. 
Jej drążenie w dolomitowych 
skałach rozpoczęto w 1821 r. 
Część chodnika (ponad 4500 m) 
jest murowana, w celach wen-
tylacyjnych wykonano 25 szy-
bów. Zainstalowane maszyny 
parowe umożliwiały wydoby-
cie urobku. Wyloty szybu ozdo-
biono portalami z piaskowca 

z rokiem budowy i górniczym 
godłem. Roznos (czyli wypły-
wająca woda) po ok. 900 m łą-
czył się z rzeką Dramą.

Zjawiska krasowe 
w okolicach Kletna
W okolicach Kletna popu-

larnymi skałami są wapie-
nie krystaliczne (marmury 
o różnym składzie), które są 
rozpuszczalne w wodzie, co 
sprzyja powstawaniu zjawisk 
krasowych. Dzięki takiemu po-
łączeniu w okolicach powstały 
liczne groty (np. słynna Jaski-
nia Niedźwiedzi, wywierzyska 
i ponory. Część wód podziem-
nych z okolic Kletna wypływa 
na powierzchnię dopiero w do-
linie rzeki Morawy po czeskiej 
stronie granicy.

Niezwykła kopalnia 
rud srebra, ołowiu 

i barytu  
w Górach Sowich

Zaledwie około 15 lat działała 
Kopalnia Augusta na zboczach 
Kokotnej Łąki w pobliżu miej-
scowości Kamionki w Górach 
Sowich. W latach 1887-1900 wy-
dobywano tu rudy srebra, oło-
wiu i barytu. Jej osobliwością 
jest to, że złoża były usytuowa-
ne prawie pionowo w szczelinie 
powstałej w miejscowych gnej-
sach. Minerały wydobywano na 
pięciu podestach, usytuowanych 
w głębokim, pionowym szybie.

Pierwsza na świecie 
kopalnia ropy naftowej

W 1854 r. Ignacy Łukasiewicz, 
twórca polskiego przemysłu naf-
towego, wraz ze swoimi wspól-
nikami założył ciągle działającą 
kopalnię ropy naftowej w Bóbrce 
niedaleko Krosna. W latach 1854-
1880 ręcznie wydrążono tu ponad 
60 szybów o różnej głębokości, 
najgłębsze miały aż 150 m. Ciągle 
funkcjonujące szyby (jak je nazy-
wano – dłubanki) Franek i Joan-
na wykopano ok. 1860 r. Franek na 
50 m, Joanna na 132 m głębokości.

Zabytkowa  
Kopalnia łupków 

ogniotrwałych i węgla

Niedaleko Kłodzka usytuowa-
no starą górniczą osadę Nowa 
Ruda. Wydobycie prowadzo-
no tu od połowy XIX w., obec-
nie kopalnię można zwiedzać. 
Oprócz ciekawostek związanych 
z górnictwem (maszyny górni-
cze, kolejki do transportu, apa-
raty ucieczkowe itp.) w Nowej 
Rudzie pod ziemią można po-
dziwiać skamieniałe drzewa 
sprzed 250 milionów lat. Naj-
cenniejszym okazem jest uni-
katowa na świecie skamienia-
ła araukaria. Zwiedzania pilnu-
je miejscowy kopalniany duch 
Skarbnik.

Unikatowe sztolnie 
w Górach Sowich

Okoliczne góry od wieków 
były miejscem poszukiwania 
minerałów, a w okolicach Wali-
mia wydobywano srebro. W cza-
sie II wojny światowej Niemcy 
prowadzili tu prace związane 
z drążeniem w górze Włodarz 
sztolni i komór podziemnej fa-
bryki zbrojeniowej, w której 
prawdopodobnie zamierza-
li produkować rakiety V1 i V2. 
Niewolniczą pracę wykonywa-
li więźniowie z obozu koncen-
tracyjnego w Gross-Rosen (zgi-
nęło ok. 20 tysięcy ludzi). Pod 
koniec wojny część chodników 
i pomieszczeń wysadzono. Moż-
na zwiedzać fragmenty ocala-
łych sztolni.

Zabytkowa kopalnia 
srebra w Tarnowskich 

Górach
To tylko trochę krótsza na-

zwa obiektu z  listy światowe-
go dziedzictwa UNESCO (wpis 
w 2017 r.). Kopalnia rud ołowiu, 
srebra i cynku wraz z systemem 
gospodarowania wodami pod-
ziemnymi w Tarnowskich Gó-
rach. Obejmuje grupę 28 zabyt-
ków przemysłu górniczego w naj-
bliższej okolicy.

Najstarsza na śląsku 
kopalniana maszyna 

parowa
W muzeum czynnym w nad-

szybiu Kopalni Srebra w Tar-
nowskich Górach można zoba-
czyć pierwszą na Śląsku ma-
szynę parową zainstalowaną 
w 1788 r. Wśród eksponatów są 
także dawne narzędzia i lampy 
górnicze, płuczki i kubły do wy-
dobywania urobku, a nawet prze-
nośna toaleta.

Tarnogórski Skansen 
Maszyn Parowych

W przykopalnianym Skanse-
nie Maszyn Parowych zgroma-
dzono interesującą kolekcję ma-
szyn przemysłowych zasilanych 
silnikami parowymi. Są tu loko-
mobila, walec drogowy, dźwig ko-
lejowy, kilka parowozów, pomp, 
maszyn wyciągowych, a także 
agregat prądotwórczy.

Najstarsza w Polsce 
kopalnia i huta 
w Złotym Stoku

Prace górnicze w tych okoli-
cach rozpoczęli w 1273 r. cyster-
si, a w 1358 r. miasto kupił Bolko 
II (Mały), książę świdnicki. Po-
dobno złoto wydobywano tu już 
w X w., a w czasie 700 lat dzia-
łalności kopalni uzyskano 16 ton 
czystego kruszcu. Oprócz te-
go pozyskiwano tu rudy arse-
nu (ostatnią kopalnię zamknię-
to w 1961 r.) Największy rozwój 

miasta przypadał na wiek XVI, 
kiedy pracowało tu ok. 200 kopalń 
i kilkanaście hut. Obecnie w daw-
nej kopalni działa Muzeum Gór-
nictwa i Hutnictwa. Podczas wy-
prawy do sztolni Czarnej można 
podziwiać podziemny wodospad 
i pokaz płukania złota.

Trasa turystyczna
Szlak turystyczny w dawnej 

kopalni srebra Fryderyk w Tar-
nowskich Górach, uruchomio-
nej w 1784 r., ma 1740 m długo-
ści i usytuowany jest na głębo-
kości 40 m. Obejmuje niewielką 
część wyrobisk górniczych, chod-
ników i sztolni (razem liczą ponad 

150 km). Trasa łączy trzy sztol-
nie: Anioł, Żmija i Szczęść Bo-
że. Podczas zwiedzania można 
zobaczyć komory wydobywcze, 
a także dawne miejsca pracy z au-
tentycznymi narzędziami pracy. 
Około 300 m pokonuje się łodzią. 
To fragment sztolni odwadniają-
cej pomiędzy szybami Ewa i Syl-
wester. Kilka lat temu dodano 
efekty akustyczne: odgłosy pra-
cy górników, jadących wózków, 
robót strzałowych, a nawet ko-
palnianego zawału.

Jolanta Bąk
„1000 ciekawostek o Polsce”, 

Bielsko-Biała 2019, s. 445.

Skansen Maszyn Parowych w Tarnowskich Górach Fot. Wikimedia Commons

Kopalnia Soli w Bochni  Fot. Wikimedia Commons

W Kletnie wydobywano uran dla Związku Radzieckiego Fot. Wikimedia Commons
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Magazyn  Warto wiedzieć

Od błyskawic po wulkany

Ile tostów można by opiec
za pomocą pioruna?

Podczas uderzenia pioruna wy-
zwala się energia 10 miliardów 
dżuli, temperatura w jego wnętrzu 
dochodzi do 30 000°C, a samo ude-
rzenie trwa około 10 milisekund.

Zwykły toster o mocy 2,5 kW mo-
że w temperaturze 450°C opiec dwie 
kromki chleba w ciągu dwóch mi-
nut. Jeden piorun ma moc 100 tysię-
cy kW, czyli 80 tysięcy tosterów, i mo-
że opiec 160 tysięcy tostów. Jednak 
ułożenie takiej liczby kromek chleba 
i przełożenie ich wszystkich w ciągu 
10 milisekund na drugą stronę by-
łoby wyjątkowo trudnym zadaniem 
do wykonania.

Czy piorun bierze swój 
początek w niebie czy 
na ziemi?

Chmura burzowa składa się z mi-
liardów kropelek wody i kryształ-
ków lodu. Naukowcy sądzą (cho-
ciaż nie mają pewności), że elek-
tryczność statyczna gromadzi się 
we wnętrzu chmury, gdy kropelki 
i kryształki zderzają się ze sobą. 
Dochodzi wtedy do wymiany czę-
ści ich ładunków elektrycznych. 
Gdy większe krople otrzymają ła-
dunek ujemny i przemieszczą się 
do dolnej części chmury, jej gór-
na część będzie miała silny ładu-
nek dodatni. Powietrze, będąc do-
brym izolatorem, rozdziela te ła-
dunki aż do momentu, gdy staną 
się one tak duże, że nastąpi prze-
bicie izolacji skutkujące wyłado-
waniem elektrycznym pomiędzy 
warstwami chmur. Jest to najczę-
ściej występujący rodzaj pioruna. 
W chmurach dochodzi do 10 pro-
cent wszystkich wyładowań.

Przemieszczające się ku dołowi 
chmury kropelki o ładunku ujemnym 
mają także wpływ na to, co dzieje się 
na ziemi. Odpychają one ujemne ła-
dunki z budynków, drzew oraz grun-
tu, w związku z czym powierzchnia 
ziemi zostaje naładowana dodatnio. 
Pomiędzy ziemią a chmurą powsta-
je wtedy różnica potencjałów. Gdy 
zgromadzony ładunek elektrycz-
ny jest wystarczająco duży, docho-
dzi do ponownego przebicia izola-
cji powietrznej. Następuje wówczas 
wyładowanie ładunku zgromadzo-
nego w dolnej części chmury, który 
w postaci błyskawicy kieruje się ku 
ziemi. Gdy ten udar przewodni jest 
już blisko powierzchni gruntu, po-
tężny ładunek dodatni zgromadzo-
ny na ziemi zaczyna kierować się 
ku górze i oba spotykają się na wy-
sokości 10-20 metrów. Wyładowania 
te tworzą kanał, którym może poru-
szać się ku górze jeszcze potężniej-
szy udar powrotny. Tak więc piorun 
może mieć swój początek zarówno 
w niebie, jak i na ziemi.

Dlaczego 
w samochodzie nie 
trzeba się bać pioruna?

Samochód jest klatką Faradaya. 
W 1836 roku Michael Faraday za-
demonstrował, że ładunek elektro-
statyczny pojawia się tylko na ze-
wnętrznej powierzchni naładowa-
nego przewodnika. Zbudował jedno 
pomieszczenie w drugim i mniejsze 
z nich pokrył folią metalową. Następ-
nie przyłożył bardzo wysokie napię-
cie elektrostatyczne do zewnętrzne-
go pomieszczenia i zmierzył ładunek 
elektryczny wewnątrz pomieszczenia 
pokrytego folią. Wynosił on zero, a zja-

wisko to nazwano efektem klatki Fara-
daya. Wykorzystuje się je do ochrony 
wrażliwego sprzętu elektronicznego. 
To także wyjaśnia, dlaczego telefony 
komórkowe nie działają w pomiesz-
czeniach izolowanych folią metalo-
wą. Nie tylko nie ma w nich ładunku 
elektrycznego, ale i nie dochodzą tam 
fale elektromagnetyczne.

Klatkami Faradaya są też samoloty 
i dlatego, chociaż pioruny często w nie 
uderzają, ich pasażerowie mogą czuć 
się bezpieczni. A ponieważ to samo 
zjawisko odnosi się również do pro-
mieniowania, które nie może się wy-
dostać z przewodnika o zamkniętym 
kształcie, łatwo wyjaśnić, dlaczego nie 
przenika ono przez metalową obudo-
wę kuchenki mikrofalowej.

Skąd się bierze grzmot?
Błyskawica podgrzewa powietrze 

wokół siebie do temperatury około 
1000°C, czyli mniej więcej sześć razy 
niższej od temperatury powierzchni 
Słońca. Każda ogrzewana substan-
cja rozszerza się, a gwałtowne pod-
grzewanie powietrza skutkuje po-
wstaniem fali dźwiękowej. To jest 
właśnie grzmot.

Różne rodzaje grzmotów, które 
słyszymy, od przeciągłego dudnienia 
po krótkie trzaski, wynikają z drogi, 

jaką pokonuje błyskawica. Wyobraź-
cie sobie błyskawicę, która zaczyna 
się kilometr nad naszymi głowami, 
przemieszcza po przekątnej i ude-
rza w ziemię kilometr od nas. Każ-
dy punkt przebytej przez nią drogi 
znajduje się w przybliżeniu w tej sa-
mej odległości od nas, a więc dźwięki 
z kolejnych etapów docierają do nas 
w tym samym czasie, co słyszymy ja-
ko głośny trzask. A teraz wyobraź-
cie sobie błyskawicę, która zaczyna 
się w tym samym miejscu, ale ude-
rza w ziemię tuż obok nas. Dźwięk 
dochodzący z początku drogi błyska-
wicy musi przebyć dłuższy dystans 

niż dźwięk z jej końca. Słyszany przez 
nas grzmot przypomina wtedy prze-
ciągłe dudnienie.

Czy piorunowi zawsze 
towarzyszy grzmot?

Grzmot to efekt błyskawicy, któ-
ra podgrzewa powietrze wokół sie-
bie do bardzo wysokiej temperatu-
ry. I powietrze rozszerza się, a jego 
cząsteczki w pobliżu błyskawicy są 
od niej odpychane i uderzają w są-
siednie molekuły, te zaś uderzają 
w następne, i tak to trwa, aż dźwięk 
dotrze do naszych uszu.

Gdyby udało się – być może gdzieś 
w kosmosie – stworzyć błyskawi-
cę, wokół której nie byłoby powie-
trza ani żadnego innego nośnika 
dźwięku, wówczas nie usłyszeliby-
śmy grzmotu. Jednak każdy piorun 
powstający w ziemskiej atmosferze 
musi przemieszczać się w powietrzu, 
rozgrzewając je i wytwarzając w ten 
sposób dźwięk.

Warto też pamiętać, że grzmot 
odległego pioruna jest słabszy, po-
nieważ cząsteczki powietrza stop-
niowo tracą energię. Na płaskim 
terenie może się więc zdarzyć, że 
zobaczymy błyskawicę, ale dźwięk 
grzmotu już do nas nie dotrze. Nie 
znaczy to jednak, że piorunowi nie 

towarzyszył żaden dźwięk – po pro-
stu nie byliśmy go w stanie usłyszeć.

Czy mamy  
jakieś korzyści 
z istnienia wulkanów?

Tak, jest ich bardzo wiele. Na tere-
nach wulkanicznych ciepła woda ze 
skał używana jest jako źródło ener-
gii hydrotermalnej. W Islandii służy 
ona do ogrzewania szklarni, w któ-
rych hodowane są pomidory i bana-
ny. Trudno w to uwierzyć, ale Islan-
dia jest największym producentem 
bananów ze wszystkich krajów eu-
ropejskich! Energia hydrotermal-
na może być również wykorzysty-
wana do wytwarzania pary, która 
zasila turbiny produkujące energię 
elektryczną.

Gleba uzyskana z popiołów powsta-
łych w wyniku wietrzenia pozostało-
ści po wybuchach wulkanów jest wy-
jątkowo żyzna i często znajduje za-
stosowanie w rolnictwie.

Na wyspie Lanzarote, położonej 
na zachód od Afryki, gdzie trudno 
o materiały budowlane, mieszkań-
cy używają do tego celu skał wulka-
nicznych. Są one ogólnodostępne, ta-
nie, lekkie, łatwe w transporcie, ale 
niezbyt wytrzymałe. Budynki z nich 
zbudowane nie mogą więc być za 
wysokie. To dobra wiadomość dla 
wszystkich, którzy nie chcą szpe-
cić krajobrazu drapaczami chmur!

Wybuchy wulkanów odegrały też 
ważną rolę w kształtowaniu geolo-
gicznej historii Ziemi. W ich następ-
stwie do atmosfery dostawały się ga-
zy, głównie dwutlenek i tlenek węgla, 
oraz siarka i para wodna. Miało to 
wpływ na jej skład, a tym samym na 
istnienie życia na Ziemi.

Ponadto w wyniku aktywności wul-
kanicznej powstające w skałach cie-
cze są bogate w minerały. Gdy cie-
cze te ulegają ochłodzeniu, minerały 
krystalizują się i osadzają w skałach. 
Wiele z nich ma duże znaczenie go-
spodarcze.

Skąd się biorą  
gazy wulkaniczne?

Najczęściej występujące gazy wul-
kaniczne to dwutlenek węgla, para 
wodna, dwutlenek siarki i siarkowo-
dór. Pojawiają się także małe ilości 

pierwiastków i związków chemicz-
nych, takich jak wodór, hel, azot, chlo-
rowodór, fluorowodór oraz rtęć. Wy-
dobywają się one z magmy, płynnej 
skały znajdującej się pod powierzch-
nią Ziemi, a ich skład zależy od tem-
peratury, ciśnienia oraz obecności in-
nych lotnych pierwiastków.

W miarę wydostawania się magmy 
z głębi Ziemi działające na nią ciśnie-
nie spada, co umożliwia uwalnianie 
się różnych substancji gazowych. 
Dwutlenek węgla wydzielany jest 
na głębokości około 40 kilometrów, 
natomiast większość gazów siarko-
wych oraz woda oddzielają się do-
piero tuż pod powierzchnią Ziemi. 
To właśnie rosnące bąble gazowe 
powodują rozrywanie magmy na 
kawałki i  formowanie się bryłowa-
tej substancji, która wyrzucana jest 
przez wybuchające wulkany.

Dlaczego lód wokół 
bieguna północnego 
nie przesuwa się 
wraz z wiatrem 
i przypływami?

W rzeczywistości lód dryfuje od 
strony Rosji przez Ocean Arktycz-
ny w kierunku wybrzeży Kanady. Je-
śli chcecie się dostać na biegun pół-
nocny, lepiej to robić właśnie w tym 
kierunku, ponieważ podróż z prądem 
będzie znacznie szybsza.

Zdecydowana większość skutego 
lodem Oceanu Arktycznego otoczo-
na jest przez terytoria Rosji, Gren-
landii, Kanady oraz Alaski, a w jego 
południowej części znajdują się pod-
wodne łańcuchy górskie. Dlatego też 
morze lodu ma ograniczone możli-
wości ruchu i przez cały czas krąży 
po zamkniętym obszarze.

Jak na biegunie 
południowym ustawić 
drogowskaz, żeby 
wskazywał nam 
kierunek wschodni?

To podchwytliwe pytanie. Na bie-
gunie północnym każdy kierunek 
wskazywany przez drogowskaz bę-
dzie kierunkiem południowym.

Jeśli u nas jest 
dwunasta w południe, 
to która godzina jest na 
biegunie południowym?

Bieguny nie należą do żadnej 
strefy czasowej. Te międzynarodo-
we strefy biegną wzdłuż południków 
i spotykają się na biegunach: północ-
nym i południowym. Tak więc będąc 
na biegunie, nie można stwierdzić, 
która jest tam godzina. W teorii jed-
nak południki nie tylko schodzą się 
na biegunach, ale także od nich roz-
chodzą. A to oznacza, że godzina na 
biegunie zależy od kierunku, w któ-
rym właśnie patrzymy.

Nie jest to pomocne rozwiązanie, 
więc ludzie mieszkający i pracujący 
na biegunach ustalili, że obowiązuje 
tam czas uniwersalny, czyli taki sam 
jak w Wielkiej Brytanii.

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

szawa 2014, s. 295

Grzmot błyskawicy to nic innego jak gwałtownie rozgrzane powietrze Fot. Wikimedia CommonsGrzmot błyskawicy to nic innego jak gwałtownie rozgrzane powietrze Fot. Wikimedia Commons
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Łamigłówka

Osobliwa kula
Jeśli mamy dwie kule, jedną 

cięższą od drugiej, łatwo moż-
na wskazać tę cięższą, kładąc je 
jednocześnie na dwóch szalkach 
wagi uchylnej. Jeśli mamy cztery 
kule, w tym jedną cięższą, wte-
dy wystarczą dwa ważenia, aby 

ją wskazać. Przypuśćmy, że ma-
my dziewięć pozornie identycz-
nych kul, z których jedna jest 
nieznacznie cięższa od pozosta-
łych. Jaka jest najmniejsza licz-
ba ważeń niezbędnych do wska-
zania osobliwej kuli? � n

Magazyn  Rozmaitości

* * *
Co ma być, będzie. Co komu Bóg przeznaczył, to 
go nie minie.
Was sein soll, das schickt sich wohl.

* * *
Kto się sam chwali, złych sąsiadów miewa.
Wer sich selbst rühmt, bekommt neidische Nachbarn.
Wer sich selber überhebt, unter schlechten Nachbarn 
lebt.

* * *
Dziecko za rączkę, matkę za serce.
Man küsst das Kind oft um der Mutter willen.

* * *
Czyń, co chcesz, a patrz końca.
Was du auch tust, bedenke das Ende.

* * *
Gdy konia nie może, bije po hołoblach.
Auf den Sack schlägt man, den Esel meint man.

* * *
Dużo krzyku, mało wełny.
Viel Geschrei und wenig Wolle.

* * *
Suchy marzec, mokry kwiecień, a maj chłodny, 
z pewnością da rok niegłodny.
Suchy marzec, mokry kwiecień, chłodny maj, bę-
dzie zboże jako gaj.
Trockener März, nasser April, und kühler Mai 
– füllen Keller und Boden.
Ist der Mai kühl und nass, füllt’s dem Bauern 
Scheun’ und Fass.

* * *
Modlitwa niebiosa przebija.
Kurzes Gebet, tiefe Andacht.

* * *
Źle nabyte – źle zginie. Male parta pójdą do czarta.
Böser Gewinn fährt bald dahin.

* * *
Nowy pan, nowy rząd. Nowy król, nowe prawa.
Neuer Herr, neues Recht.

* * *
Psie głosy nie idą w niebiosy.
Katzengebet dringt nicht in den Himmel.

* * *
Ostre prawo, ostra krzywda. Sprawiedliwość su-
rowa – krzywda gotowa.
Das strengste Recht – das grösste Unrecht.

* * *
Śmierć i żona od Boga przeznaczona. Małżeństwa 
kojarzą się w niebie.
Ehen werden im Himmel geschlossen.

* * *
Kto się smoły (mazi) dotyka, umaże się. Kto w bło-
cie idzie, ten się nim ukala.
Wer Pech angreit, besudelt sich.

* * *
Co się stało, odstać się nie może.
Geschehenes kann nicht ungeschehen gemacht 
werden.

* * *
Starzy ludzie dwa razy dziećmi.
Alte Leute sind zweimal Kinder.

* * *
Gdzie szczęście panuje, tam rozum szwankuje. 
Kogo szczęście chce zgubić, rozum mu odbiera.
Wen das Glück vernichten will, den macht es 
zum Narren.

* * *
Ten się śmieje, kto się ostatni śmieje.
Wer zuletzt lacht, lacht am besten.

* * *
Każdy pies na swych śmieciach śmielszy.
Śmielszy kogut na swych śmieciach niż na cu-
dzych wrotach.
Der Hahn ist kühn auf seinem Mist.
Der Hund ist tapfer auf seinem Mist.

* * *
Co się kupi tanie, psom się dostanie. Za tanie pie-
niądze psi mięso zjedzą.
Wohlfeile Ware leert den Beutel.

* * *
Towarzysz w drodze mowny stoi za wózek smarowny.
Beredter Gefährte ist so gut wie ein Wagen.

* * *
Każdy ma swoje wady. Nikt bez ale.
Keiner ist ohne Fehler.

* * *
Każdy temu rad wierzy, czego sobie życzy.
Was man wünscht, das glaubt man gern.

* * *
Wilkowi owcę poruczono.
Dem Wolf die Schafe anbefehlen.
Den Wolf zum Hirten machen.

* * *
Na dobre wino wiechy nie potrzeba.
Guter Wein bedarf keines Kranzes.

* * *
Każdy na swój młyn wodę obraca.
Jeder leitet das Wasser auf seine eigene Mühle.

* * *
Wiele słuchaj, mało mów.
Rede wenig, höre viel.

* * *
Dar wrogów szczęścia nie przynosi.
Geschenk vom Feind ist nicht gut gemeint.

* * *
Znają się jak złodzieje w jarmark.
Sie verstehen einander wie Diebe beim Jahrmarkt.

* * *
I mucha ma żółć w sobie.
Ameisen haben auch Galle  (cdn.)

Wytęż wzrok...Przysłowia mądrością narodów
Część XXII

Rozwiązanie 08/2021
Ciekawe w przypadku tej za-

gadki jest to, że do wyznaczenia 
odległości między kolejnymi re-
klamami piwa Flatz nie jest po-
trzebna prędkość samochodu. 
Niech x będzie liczbą reklam, które 

samochód mijał w ciągu jednej 
minuty, zatem w ciągu godziny 
minie on 60x reklam. Prędkość 
samochodu, jak wynika z treści 
zadania, wynosi 10x mil na godzi-
nę. Jadąc 10x mil państwo Smith 

miną 60x reklam, czyli przejeż-
dżając jedną milę 60x/10x, a więc 
6 reklam. Z tego wynika, że re-
klamy pojawiały się co 1/6 mili, 
czyli co 880 stóp.

 n
...i znajdź 10 szczegółów różniących te dwa obrazki. Fot. Domena publiczna
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Unikaj ludzi smutnychRozrywka

Kolega pyta kolegę: 
– Jak się czujesz w roli młode-

go małżonka?
– Fatalnie. Nie mogę pić, palić

i przeklinać. 
– Krótko mówiąc: tylko płakać...
– Płakać też mi nie wolno...

* * *
Mama pyta syna:
– Czego dzisiaj nauczyliście się

w szkole?
– Mówić całymi zdaniami. 
– I co, nauczyłeś się?
– No...

* * *
Spotyka się dwóch znajomych:  
– Cześć, Stasiek, chodź do

mnie, zagramy w szachy.
– Nie mogę, jestem w żałobie. 
– W porządku, zagrasz czarny-

mi.
* * *

Dziewczyna budzi się po impre-
zie i mówi do leżącego obok niej
chłopaka:

– Muszę zadzwonić do mamy
i powiedzieć, gdzie jestem.

Wybiera numer:
– Mama...?
A do chłopaka:
– Powiedz mi szybko, gdzie ja

jestem?
* * *

Niedziela, piąta nad ranem. Ska-
cowany facet wraca do domu, pa-
da do kuchni, odkręca kran z wo-
dą i pije... pije... pije...

– Jolka! – krzyczy – Jolka,
wstawaj! Dzieci budź i chodźcie
tu, szybko!

– Co się stało?!
– Spróbujcie, jaka cudowna wo-

da! Co za smak!
* * *

W restauracji:
– Jak panu smakuje nasze wino

reńskie? – pyta kelner.
– Moim zdaniem, za dużo w

nim Renu – odpowiada gość.
* * *

– Kupiłeś nowy samochód? –
pyta Kowalski Nowaka. – Miałeś
biały, a ostatnio widziałem cię
w czerwonym.  

– Nie, to ten sam, tylko się
grzeje.

* * *
Student do studenta:
– Byłem w weekend w domu. 
– No i jak było?
– Coś niesamowitego! Wyżerka

za darmo!
* * *

– Przeczytać ci twój horoskop?
– pyta żona męża.

– No, dawaj. 
– Zdrowie: gwiazdy się uśmie-

chają; praca: gwiazdy się uśmie-
chają; seks: gwiazdy pokładają się
ze śmiechu.

* * *
Ksiądz wychodzi odprawić

mszę i ze zdumieniem stwierdza,
że kościół jest kompletnie pusty,
nie ma nawet organisty.

– To kto będzie grał? – pyta mi-
nistranta.

– Schalke z Bayernem... – od-
powiada ministrant.

* * *
Dwaj wariaci bawią się w sklep.

Jeden wchodzi i pyta:
– Czy jest woda w proszku?
– Zwykła czy gazowana?

* * *
Baca ożenił się z dziewczyną

z miasta. Sąsiedzi pytają:
– No i jaka ta twoja żona?
– Nawet fajna, tylko straszny

brudas, codziennie musi się myć...
* * *

Knajpa w Afryce. Jeden z kelne-
rów krząta się, zsuwa stoły w dłu-
gi rząd. Wchodzi drugi kelner.

– Cześć. Mgabe. Jakiś bankiet
szykujesz? 

– Nie, jakiś idiota żyrafę zamó-
wił.

* * *
Żona do męża: 
– Nieprawdopodobne! Wlewasz

w siebie to piwsko jak wodę!
– Nie przesadzaj, wody bym ty-

le nie wypił...
* * *

– Coś taki zły? – pyta kumpel
kumpla.

– Laska odwołała kino i zaprosi-
ła mnie na kawę.

– A to źle? Przecież randki nie
odwołała.

– Łatwo ci mówić. Teraz będę
z nią musiał przez dwie godziny
rozmawiać!

* * *
Spotyka się dwóch ateistów. Je-

den pyta drugiego:
– Co tam u ciebie? 
– Byłem w kościele.
– I co? Jak tam było?
– Jedno wielkie oszustwo!

Wszyscy śpiewają, wszyscy robią
zrzutkę, a pije tylko jeden!

* * *
– Chcę rozmawiać z dyrekto-

rem!
– Dyrektora nie ma. 
– Przecież przed chwilą widzia-

łem go w oknie?
– Dyrektor też pana widział.

* * *
Jasio pisze wypracowanie.

W pewnym momencie zwraca się
do ojca:

– Tatusiu, czy mógłbyś mi pod-
powiedzieć jakieś zdanie o kata-
strofie? 

– W domu nie ma ani kropli
wódki.

* * *
– Jaki jest szczyt niezdarności? 
– Zaplątać się w telefon bez-

przewodowy.
* * *

– Dziwicie się Kacperek, że nie
ma dla was premii? Przypomnijcie
sobie! Na pochodzie pierwszoma-
jowym toście nieśli portret towa-
rzysza Bieruta, a na ramieniu ja-
kiegoś kundla. A jak powiedziałem
„Kacperek, rzućcie to bydlę!”, to
coście rzucili...

uœmiech ¿ycia



Wpad³, poniewa¿ policjanci przeczy-
tali ksi¹¿kê o zbrodni, w której do-
k³adnie opisa³ dokonan¹ przez siebie
zbrodniê. Nie on pierwszy i z pewno-
œci¹ nie ostatni – przyznali w rozmo-
wie z dziennikarzem S¯ policjanci
z Archiwum X.

Bart³omiej S. (34 l.) mia³ zaciêcie
pisarskie. Na co dzieñ sprawy lubi³
za³atwiaæ szybko i skutecznie. Jako
¿e stosunki z ojcem nie uk³ada³y mu
siê najlepiej, postanowi³ usun¹æ go
z tego œwiata. Do wspó³pracy skape-
rowa³ dwóch wspólników od czarnej
roboty. Razem wpadli na pomys³, ¿e-
by podtruwaæ ojca, dosypuj¹c mu do
posi³ków ró¿ne toksyczne substan-
cje. 

– Jakby nie reagowa³ na to, wiêc
planowaliœmy dalej – relacjonowa³
podczas pierwszej rozprawy oskar-
¿ony Bart³omiej S. 

Ca³a trójka uknu³a nowy plan – na-
pad na ofiarê, bicie, duszenie. I tak
te¿ siê sta³o. Sprawy wzi¹³ w swoje
rêce jeden z kolegów Bart³omieja S.
I tym razem jego ojciec prze¿y³ mi-
mo licznych ran. Zawiadomione
przez s¹siadów pogotowie ratunko-
we odstawi³o pobitego na czas do
szpitala, a lekarze cudem uratowali
mu ¿ycie.

– Có¿ by³o robiæ, jak nie myœleæ
o dalszym ci¹gu zbrodniczego planu.
Bart³omiej S. wpad³ na pomys³, aby
sprowokowaæ alarm bombowy
w szpitalu, w którym le¿a³ ojciec,
i wykorzystaæ powsta³e zamiesza-
nie. Zamierzali wstrzykn¹æ do kro-
plówki substancjê truj¹c¹ i w taki
sposób pozbawiæ ojca S. ¿ycia i znów
siê nie uda³o – opowiada oficer
szczeciñskiej policji.

– Do trzech razy sztuka – przy-
rzek³ sobie Bart³omiej S.

Teraz mia³o byæ ³atwo i skutecz-
nie. Ca³a trójka dopad³a ofiarê
w ogródkach dzia³kowych na Wyspie
Puckiej. Znów bili i kopali, ile wlaz³o.
W koñcu zwi¹zali pokrzywdzonego
taœm¹ klej¹c¹ i na³o¿yli na jego g³o-
wê foliow¹ torbê, któr¹ okleili i zo-
stawili w altanie na trzy dni. Mê¿czy-
zna zmar³. Sprawcy zakopali jego

cia³o, a syn zg³osi³ tajemnicze znik-
niêcie ojca.

– Bart³omieja S. mieliœmy na oku
od jakiegoœ czasu. Wiedzieliœmy do-
brze, ¿e ma z ojcem na pieñku, a tak-
¿e o tym, ¿e ojciec mia³ spore pieni¹-
dze, o których syn móg³ tylko poma-
rzyæ. Nie by³o jednak cia³a i ¿adnych
œladów zabójstwa. Pewnego dnia je-
den z kolegów œledczych przyniós³
do pracy kilka ksi¹¿ek autorstwa S.
To by³y takie sobie krymina³ki. Prze-
czytaliœmy je od deski do deski.
W jednej z nich, zatytu³owanej
„Spotkanie” Bart³omiej S. zbrodniê
dokonan¹ na ojcu opisa³ w formie
wywiadu z groŸnym gangsterem –
wspomina policjant.

Na podstawie opisu zbrodni œled-
czy z policyjnego Archiwum X zna-
leŸli pod posadzk¹ altany na Wyspie
Puckiej zw³oki zamordowanego.
Przy sposobnoœci wpad³ jeden
z przyjació³ Bart³omieja S. 

– Postaæ tego bohatera doskonale
pasuje nam do innej sprawy o zabój-
stwo, w które notabene zamieszany
jest tak¿e Bart³omiej S. Kolejna
zbrodnia, kolejny rozdzia³ krymina³u
– œmieje siê policjant prowadz¹cy
dochodzenie.

To nie pierwszy w historii polskie-
go wymiaru sprawiedliwoœci przypa-
dek, w którym zabójca sam oddaje
siê w rêce policji, opisuj¹c swe
zbrodnicze czyny w ksi¹¿ce. Historiê
Krystiana Bali – pisarza, podró¿nika
i filozofa z Wroc³awia komentowana
by³a w wielu œwiatowych mediach.
Absolwent Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego w ksi¹¿ce „Amok” opisa³
w najdrobniejszych szczegó³ach za-
bójstwo w³aœciciela wroc³awskiej
agencji reklamowej Dariusza J.
w 2000 r. Ksi¹¿ka nie zosta³a uznana
przez s¹d za dowód, ale dziêki niej
Krystian Bala zosta³ skojarzony
z niewyjaœnionym morderstwem
i skazany na 25 lat wiêzienia. Film
Katarzyny Adamik „Amok – zbrod-
nia i s³awa”, oparty na prawdziwej
historii Krystiana Bali, zosta³ wyró¿-
niony na festiwalu filmowym w Ber-
linie nagrod¹ Shooting Star 2017. TK
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Rozrywka

Pisarz i morderca

Poziomo:

1 – budynek wartowników przy bramie, 
6 – gęsta mgła nad miastem, 
10 – trafny, sprytny pomysł, 
11 – drążek na wiadra z wodą, 
12 – limba, 
13 – odbicie się pocisku zmieniające 

kierunek jego lotu, 
16 – słynny XVI-wieczny malarz włoski, 
17 – dawniej nauczyciel za nie targał, 
19 – najwyższe góry Europy, 
21 – rozmowa bocianów, 
24 – przychodzi z rachunkiem za gaz, 
25 – dychawica, 
28 – prawnik zajmujący się 

obroną klientów, 
29 – dziewiąty miesiąc kalendarza 

muzułmańskiego, 
30 – przełożony meczetu, 
31 – specjalista w zakresie chorób 

wewnętrznych. 

Pionowo:

1 – ciasto biszkoptowe z bakaliami, 
2 – aparat do prześwietlania ciał, 
3 – duży magazyn zbożowy, 
4 – miasto w zachodniej Grecji, 
5 – stomatologia, 
7 – człowiek uczony, myśliciel, 
8 – turysta dużo podróżujący 

po świecie, 
9 – zwierzę-uparciuch, 
14 – najsłynniejszy lutnik świata, 
15 – stolica Nowej Zelandii, 
18 – pieśń chóru w starożytnej 

tragedii greckiej, 
20 – licha broń palna, 
22 – grecka bogini zemsty, sprawiedli-

wości i przeznaczenia, 
23 – wielkie miasto na japońskiej 

wyspie Honsiu, 
26 – wielkie jezioro w Kanadzie i USA, 
27 – matka Marii, matki Jezusa. 

1  2  3  4  5   6 7  8 
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30     31          

w oczach Edwarda Tomenki



Bilans krzywd. Jak naprawdę wyglądała
niemiecka okupacja Polski? - Dariusz Kaliński
P 5onad milionów polskich obywateli zabitych w toku działań wojennych, wyłapywanych
ma ulicach i mordowanych jak zwierzęta, zagłodzonych, zesłanych do obozów, których
jedynym celem była eksterminacja. Grabież majątku narodowego, destrukcja miast,
zawłaszczenie kultury. Niewolnicza praca, wyniszczanie świadomości i plany zagłady
całego polskiego narodu. Ogrom nierozliczonych krzywd wymyka się ocenie i opisowi.

Dawaj czasy! Czyli wyzwolenie po sowiecku
- Stanisław M. Jankowski
Autor

Żołnierze AK przyjęli ich jak sojuszników – oni potraktowali ich
jak wrogów: kulą w głowę lub uwięzieniem. Przez cywilów witani byli kwiatami i chlebem
– tyle że oni chcieli zegarków, wódki oraz kobiet. Biada tym, którzy odmówili…

opowiada jednak o wydarzeniach, których nie można przemilczeć ani zapomnieć:
o okrucieństwach, gwałtach, złodziejstwie, zbrodniach i samowoli Armii Czerwonej na
ziemiach "Wyzwolonych".

Dziewczyny z Syberii. Prawdziwe historie
- Anna Herbich
Stefanię kryminaliści z łagru przegrali w karty dwa razy – przeżyła dzięki przyjaciółce.
Natalia stanęła w obronie bitej kobiety – za karę miała umrzeć w lodowatym karcerze.
Alinę deportowano jako jedyną z całej rodziny – trafiła do łagru dla dzieci, miała lat.
Tragedia każdej z nich zaczęła się podobnie: walenie kolbami w drzwi, parę chwil na
spakowanie rzeczy, rozpacz, wagony bydlęce. Tysiące kilometrów podróży w nieznane.

9

Kobieta w Watykanie. Jak -
szym pa

żyje się w najmniej
ństwie świata - M. Wolińska-Riedi

Magdalena Woli a
przez kilkana opowiada czytelnikom o tym, jak wygl
murami Watykanu. Ods akty i ciekawostki. Dlaczego w Watykanie nie
mo a pój ki paszport, ile cel ma tamtejsze
wi w watyka

ńska-Riedi jako jedna z nielicznych kobiet mieszk ła za Spiżową Bramą
ście lat. Teraz ąda codzienne życie za

łania zaskakujące f
żn ść do restauracji, jak można stracić watykańs

ęzienie i czy ńskim mieszkaniu można urządzić imprezy?

Mecze polskich spraw - Stefan Szczepłek
Czy mecz piłkarski to na pewno tylko 90 minut walki na murawie? Może tak naprawdę
rozgrywka zaczyna się dużo wcześniej, a jej rezultat potrafi latami oddziaływać na całe
społeczeństwo? Reprezentacja Polski rozegrała już ponad 800 spotkań. Autor wybrał
14 z nich. Niekoniecznie te najsłynniejsze. Zawsze były to jednak mecze bardzo istotne,
które poprzedzało coś interesującego i coś ważnego po nich następowało. Czasem ciąg
zdarzeń prowadził do sukcesu, czasem wszystko zmierzało do nieuchronnego
rozczarowania.

Alianci. Opowie

.

.

ści niepoprawne politycznie - Piotr Zychowicz

Antoni Macierewicz. Biografia nieautoryzowana - Gielewska & Dzierżanowski

Asty kasztana czyli opowieści o Śląsku niewymyślonym - Ginter Pierończyk

Atlas II wojny światowej - Jordan & Wiest, tw.opr.

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

Czarni - Paweł Reszka

Czas wyklętych. Przeciwko sowieckiemu zniewoleniu - Dionizy Garbacz

Czerwona zaraza. Jak naprawdę wyglądało wyzwolenie Polski? - D Kaliński

Duda i jego tajemnice - Tomasz Piątek, Marcin Celiński

Dzieci wygnane. Tułacze losy małych Polaków w czasie II wojny światowej

- Monika Odrobińska tw.opr

Dziecko gułagu. Okruchy wspomnień z nieludzkiej ziemi - Julian Better

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

- Piotr Zychowicz

Gott mit uns! Ostatni żołnierze - Marian Kulik

Hajmat - Dariusz Dyrda

Historia narodu śląskiego - Dariusz Jerczyński

Ich matki, nasi ojcowie. Niewygodna historia powojennej Polski - Piotr Pytlakowski

Imperator. Sekrety Ojca Rydzyka - Piotr Głuchowski, Jacek Hołub

Katastrofy. Zapomniane i przemilczane tragedie w powojennej Polsce

- Leszek Adamczewski

Katastrofy 2. Zapomniane i przemilczane tragedie w powojennej Polsce

- Leszek Adamczewski

Kołyma. Polacy w sowieckich Łagrach. Wspomnienia i dokumenty

- Sebastian Warlikowski

Macierewicz i jego tajemnice - T. Piątek

Mój mąż Żyd. Historie Polek w Izraelu - Sylwia Borowska

Morawiecki i jego tajemnice - Tomasz Piątek

Niewyjaśnione fakty II wojny światowej - Stanisław Zasada, tw.opr.

Prezes i Spółki. Imperium Jarosława Kaczyńskiego

- Agata Kondzińska, Iwona Szpala

Przerwane biografie. Relacje deportowanych z Polski w głąb Sowietów 1940-41

- Ewa Kołodziejska tw.opr.

Rok 1939 Od beztroski do tragedii - Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn, tw.opr.

Rychtig Grafno Godka - Dariusz Dyrda

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

Sowieci. Opowieści niepoprawne politycznie. - Piotr Zychowicz

Szczerze - Donald Tusk tw.opr.

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

Uzurpator. Podwójne życie prałata Jankowskiego - Aksamit & Głuchowski

Zdarzyło się w Watykanie. Nieznane historie zza spiżowej bramy

- Magdalena Wolińska-Riedi

Żydzi. Opowieści niepoprawne politycznie - Piotr Zychowicz

Żydzi 2. Opowieści niepoprawne politycznie - Piotr Zychowicz

Bilans krzywd. Jak naprawdę wyglądała niemiecka okupacja Polski? Kaliński

Dawaj czasy! Czyli wyzwolenie po sowiecku - Stanisław M. Jankowski

Dziewczyny z Syberii. Prawdziwe historie - Anna Herbich tw.opr.

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

Kobieta w Watykanie. Jak żyje się w najmniejszym państwie świata

- Magdalena Wolińska-Riedi

Mecze polskich spraw - Stefan Szczepłek

Przetrwałam. Życie ofiary Josefa Mengele - Eva Mozes Kor, Lisa R Buccieri.
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12,90

12,90

10,90
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10,90

Szt. Tytu y Cenał

Ksi kiąż

Przetrwałam. Życie ofiary Josefa Mengele
- Eva Mozes Kor, Lisa Rojany Buccieri
Eva Mozes Kor trafiła do Auschwitz w wieku zaledwie dziesięciu lat. Podczas gdy jej
rodzice i dwie starsze siostry zostały zamordowane w komorach gazowych, Eva i jej
bliźniaczka Miriam dołączyły do grupy dzieci przeznaczonych do badań medycznych dr.
Josefa Mengele, nazywanego Aniołem Śmierci. Poddawane sadystycznym ekspery-
mentom dzieci musiały każdego dnia walczyć o życie i wspierać się nawzajem.

Jakie piękne samobójstwo - R. A. Ziemkiewicz
Wielka kl elki sukces mo
wprost do wielkiej kl Rafa swojej twórczo
do którego dojrzewa ostatniej dekady. To ju cystyka,
to rzetelna analiza tego, w jaki sposób na przestrzeni dziejów Polacy walczyli o zniewo-
lenie. zenie w dokumentach
analogie i procesy nieuchronnie prowadz polskiej krwi
na frontach ca

ęska może być początkiem wielkiego sukcesu. Wi że poprowadzić
ęski. ł A. Ziemkiewicz otwiera nowy rozdział ści,
ł w trakcie ż nie jest zwyczajna publi

Świetnie zaobserwowane i znajdujące potwierd źródłowych
ące do niepotrzebnego rozlewu

łego świata.

Chałwa waniliowa 100g unitop

Chałwa waniliowa 12x100g unitop

Chałwa waniliowa 65g unitop

Chałwa waniliowa 24x65g unitop

Cukier ze skórką pomarańczową 15g droetger

Galaretka truskawkowa 75g winiary

Galaretka wiśniowa 75g winiary

Grześki 36g kaliszanka

Grześki 36x36g kaliszanka

Grześki toffi 48g kaliszanka

Kamyki orzechowe 100g jutrzenka

Kasza gryczana 400g cenos

Kasza jęczmienna wiejska 400g cenos

Kasztanki 430g wawel

Konserwa turystyczna 300g krakus

Krówka mleczna 250g wawel

Krówki 250g pol.prem.

Kucharek 200g prymat

Kukułki 120g wawel

Makaron babuni 250g ekomak

Makaron luksusowy 250g goliard

Malaga 430g wawel

Michałki z hanki 295g śnieżka

Michałki 280g wawel

przecena z 9,90 €

0,90

9,90

0,60

12,50

0,95

0,75

0,75

0,40

7,99

0,50

1,00

1,50

1,00

5,75

2,20

2,50

2,00

1,00

1,10

0,75

1,30

5,75

2,90

2,20

Szt. Artyku y Cenał

Michaszki 260g mieszko

Mieszanka krakowska 280g wedel

Paprykarz szczeciński 130g seko

Paprykarz szczeciński 310g łosoś

Pistachio 400g colian

Prince polo classic 35g olza

Prince polo classic 32x35g olza

Prince polo orzech. 35g olza

Princessa kokosowa 44g nestle

Princessa kokosowa 28x44g nestle

Princessa zebra 33g nestle

Ptasie mleczko 360g wedel

Sezamki 27g polonia premium

Sezamki 24x27g polonia premium

Sezamki 23g unitop

Sezamki 32x23g unitop

Śliwka w czekoladzie 190g solidarność

Soda oczyszczona 80g gellwe

Tiki taki 430g wawel

Barszcz biały 66g winiary

Barszcz czerwony inst. 60g winiary

Zupa grochowa 75g winiary

Zupa żurek 49g winiary

Zupa kurczak łagodny 70g vifon

2,20

2,20

0,90

1,50

7,50

0,40

8,90

0,40

0,50

9,90

0,40

3,90

0,40

9,90

0,40

12,50

4,50

0,40

5,75

0,90

0,90

0,90

0,90

0,55

Szt. Artyku y Cenał

Art. spo ywczeż



Wyprzeda kż siążek
Zamówienia telefoniczne:

02174 8964480
Na ie :stron internetowej

www.sklep.de
Zamówienia pisemne: Verlag Matuszczyk KG
Luisental 2, 51399 Burscheid

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

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

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

nie ć ę
ż ż

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

�

� ł ó

Oferta obowi zuje do wyczerpania zapasu towaru.ą

Data, podpis

Nr telefonu

Kod pocztowy, miejscowość

Ulica, nr domu

Imi , nazwiskoę

SŻ 9/2021

4,90

4,90

4,90
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4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

Szt. Kolekcja Światy Równoległe, fantystyka Cena

Bajki robotów - Stanisław Lem

Córka łupieżcy - Jacek Dukaj

Cyberiada I - Stanisław Lem

Cyberiada II - Stanisław Lem

Czarne oceany I - Jacek Dukaj

Czarne oceany II - Jacek Dukaj

Król bólu I - Jacek Dukaj

Król bólu II - Jacek Dukaj

Król bólu III - Jacek Dukaj

Nadchodzi - Łukasz Orbitowski

Niezwyciężony - Stanisław Lem

W kraju niewiernych I - Jacek Dukaj

W kraju niewiernych II - Jacek Dukaj

Widma 1 - Łukasz Orbitowski

Widma 2 - Łukasz Orbitowski

Wieczny Grunwald - Szczepan Twardoch

Wody głębokie jak niebo - Anna Brzezińska

Xavras Wyżryn i inne fikcje narodowe - Jacek Dukaj

5,90

2,90

3,90

2,90

2,90

5,90

4,90

3,90

2,90

2,90

2,90

3,90

2,90

4,90

1,00

1,00

2,50

3,90

Szt. Poradniki, przepisy Cena

150 dań do pudełka, domowa dieta na każdą porę roku - Joanna Zielewska

Dieta w walce z rakiem - Dr Anna Rogulska

Dojrzeć do szczęścia - T. d'Ansembourg, tw.opr.

Domowe nalewki - Marta Szydłowska, Andrzej Fiedoruk

Drugie śniadanie i lunche w domu, w szkole, w pracy - Joanna Matyjek

Gotuj z nami - Ewa Chodakowska, Tomek Woźniak

Hity domowej spiżarni - Tolloczko & Syndoman, tw.opr.

Jak wiązać krawaty - B. Hansen

Kasze, zdrowe i smaczne dania - Fakt Smak

Kuchnia bez glutenu

Lato w kuchni - Fakt Smak

Można być grubym i zdrowym - Beerlandt Ch.

Nalewki, koktajle, drinki - Joanna Matyjek

Nazwiska od imion - H. Martenka

Polskie rekordy i osobliwości 2 - E. Wiecha

Polskie rekordy i osobliwości 3 - Wiecha E.

Potrawy z grilla - Futkowska, Walecka-Zdroik

Skóra i słońce, poradnik medyczny - Hawk & McGregor

5,90

5,90

5,90

5,90

5,90

5,90

5,90

5,90

5,90

5,90

5,90

5,90

5,90
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Szt. Agatha Christie Cena

4.50 z Paddington - Agatha Christie tw.opr.

Autobiografia cz.1 - Agatha Christie tw.opr.

Autobiografia cz.2 - Agatha Christie tw.opr.

Brzemię - Agatha Christie tw.opr.

Dwanaście prac Herkulesa - Agatha Christie 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.

Moja podróż po Imperium cz.1 - Agatha Christie tw.opr.

Moja podróż po Imperium cz.2 - Agatha Christie tw.opr.

Morderstwo w Orient Expressie - Agatha Christie tw.opr.

Opowiedz, jak tam żyjecie - Agatha Christie / Mallowan tw.opr.

Parker Pyne na tropie - Agatha Christie tw.opr.

Poirot prowadzi śledztwo - Agatha Christie tw.opr.

Róża i cis - Agatha Christie tw.opr.

Strzały w Stonygates - Agatha Christie tw.opr.

Trzy ślepe myszki - Agatha Christie tw.opr.

W samotności - Agatha Christie tw.opr.

Wczesne sprawy Poirota - Agatha Christie tw.opr.

Wielka czwórka - Agatha Christie tw.opr.

Zamknięta trumna cz.1 - Agatha Christie / kryminał autorstwa Sophie Hannah

Zamknięta trumna cz.2 - Agatha Christie / kryminał autorstwa Sophie Hannah

Zwierciadło pęka w odłamków stos - Agatha Christie tw.opr.

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Szt. Powieści historyczne Cena

Chancellor. Notatki podróżnego J.R.Kazallon - Juliusz Verne tw.opr.

Hiszpania i Afryka - A. Dumas tw.opr.

Kalifornia, Wspomnienia z podróży po Włoszech - A. Dumas tw.opr.

Miasto pływające - Juliusz Verne tw.opr.

Mohikanie paryscy I, Kolomban i Karmelita - A. Dumas tw.opr.

Mohikanie paryscy II, Petrus i Regina - A. Dumas tw.opr.

Mohikanie paryscy III, Justyn i Mina - A. Dumas tw.opr.

Mohikanie paryscy IV, Konrad de Valgeneuse - A. Dumas tw.opr.

Mohikanie paryscy VI, Rina de Lamothe-Houdan - A. Dumas tw.opr.

Pięć tygodni w balonie - Juliusz Verne tw.opr.

Prusacy we Frankfurcie tom 1 - A. Dumas tw.opr.

Prusacy we Frankfurcie tom 2 - A. Dumas tw.opr.

Rok we Florencji - A. Dumas tw.opr.

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

Szt. Komiks Cena

Tytus, Romek i A´Tomek księga I - Henryk Jerzy Chmielewski

Tytus, Romek i A´Tomek księga III - Henryk Jerzy Chmielewski

Tytus, Romek i A´Tomek księga IX - Henryk Jerzy Chmielewski

Tytus, Romek i A´Tomek księga V - Henryk Jerzy Chmielewski

Tytus, Romek i A´Tomek księga VII - Henryk Jerzy Chmielewski

Tytus, Romek i A´Tomek księga VIII - Henryk Jerzy Chmielewski

Tytus, Romek i A´Tomek księga XI - Henryk Jerzy Chmielewski

Tytus, Romek i A´Tomek księga XIX - Henryk Jerzy Chmielewski

Tytus, Romek i A´Tomek księga XVI - Henryk Jerzy Chmielewski

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

Szt. Kolekcja mistrza grozy Cena

Bezsenność cz.1 - Stephen King tw.opr

Bezsenność cz.2 - Stephen King tw.opr

Blaze - Stephen King jako Richard Bachman tw.opr

Buick 8 - Stephen King tw.opr

Cztery po północy cz.1 - Stephen King tw.opr

Cztery po północy cz.2 - Stephen King tw.opr

Łowca snów cz.1 - Stephen King tw.opr.

Łowca snów cz.2 - Stephen King tw.opr.

Nocna zmiana - Stephen King tw.opr.

Oczy smoka - Stephen King tw.opr.

Przebudzenie - Stephen King tw.opr.

Ręka mistrza cz.1 - Stephen King tw.opr.

Ręka mistrza cz.2 - Stephen King tw.opr.

Rose Madder - Stephen King tw.opr.

Stukostrachy cz.1 - Stephen King tw.opr.

Stukostrachy cz.2 - Stephen King tw.opr.

Uciekinier - Stephen King jako Richard Bachman tw.opr.
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To i owo

O tym siê mówi

W Tokio polska repre-
zentacja olimpijska wy-
walczy³a 14 medali, co
oznacza, ¿e by³y to dla
Polaków najlepsze Igrzy-
ska Olimpijskie XXI wie-
ku. Ostatni raz tyle kr¹¿-
ków bia³o-czerwoni przy-
wieŸli z Sydney w 2000
roku, a potem kr¹¿ków
by³o mniej – w Atenach
(2004) – 10 medali, a po-
tem po 11 w nastêpnych
Igrzyskach Olimpijskich
– w Pekinie (2008), Lon-
dynie (2012) oraz Rio de
Janeiro (2016). Rekord
pad³ w 1982 roku w Mo-
skwie – 32 medale, ale
jak wiadomo wówczas
w olimpiadzie nie starto-
wa³a po³owa œwiata.

Przed tegorocznymi
igrzyskami mówiono
o oko³o 30 medalowych
szansach. Jak siê okaza-
³o, wykorzystano po³owê
z nich, co uznaæ nale¿y
za sukces, bo zazwyczaj
by³a to jedna trzecia. Te
14 medali sta³o siê udzia³em na-
stêpuj¹cych sportowców – z³ote:
sztafeta mieszana 4x400 m (Ka-
rol Zalewski, Natalia Kaczmarek,
Justyna Œwiêty-Ersetic, Kajetan
Duszyñski, Iga Baumgart-Witan,
Ma³gorzata Ho³ub-Kowalik, Da-
riusz Kowaluk), Anita W³odar-
czyk (rzut m³otem), Wojciech No-
wicki (rzut m³otem), Dawid To-
mala (chód na 50 km); srebrne –
sztafeta kobiet 4x400 m (Natalia
Kaczmarek, Iga Baumgart-Wi-
tan, Ma³gorzata Ho³ub-Kowalik
i Justyna Œwiêty-Ersetic), wio-
œlarstwo – czwórka podwójna
(Agnieszka Kobus-Zawojska,
Marta Wieliczko, Maria Sajdak
i Katarzyna Zillmann), kajakar-
stwo – K2 500 m (Karolina Naja,
Anna Pu³awska), ¿eglarstwo,
w klasie 470 (Agnieszka Skrzypu-
lec, Jolanta Ogar-Hill), Maria An-
drejczyk (rzut oszczepem); br¹-
zowe – Tadeusz Michalik (zapa-
sy), Malwina Kopron (rzut m³o-
tem), Patryk Dobek (800 m), Pa-
we³ Fajdek (rzut m³otem), kaja-
karstwo – K4 500 m (Karolina Na-
ja, Anna Pu³awska, Justyna
Iskrzycka i Helena Wiœniewska). 

W polskiej ekipie olimpijskiej
klas¹ dla siebie okazali siê lekko-
atleci, przypominaj¹c lata œwiet-
nego polskiego wunderteamu
z prze³omu lat 50. i 60. Warto jed-
nak zwróciæ uwagê na fakt, i¿ na-
wet w tamtych latach œwietnoœci
polscy lekkoatleci nie zdobywali
tylu medali, ile w Tokio. Teraz a¿
9-krotnie stawali na podium
(4 z³ote, 2 srebrne i 3 br¹zowe).
To najlepszy wynik w historii pol-
skiej lekkoatletyki! Œwietnie spi-
sa³y siê sztafety 400-metrowe,
Polacy zdominowali konkurencjê

rzutu motem, gdzie najjaœniej
œwieci³o z³oto Anity W³odarczyk.
Jad¹c do Tokio mog³a siê po-
chwaliæ dwoma mistrzostwami
olimpijskimi oraz czterema tytu-
³ami mistrzyni œwiata.

– Wiedzia³am, ¿e wrócê na
szczyt – powiedzia³a. – Znam
swój organizm i wiem, jak reagu-
je na obci¹¿enia treningowe. Po-
trzebowa³am jedynie czasu. To,
co zrobiliœmy z trenerem w dzie-
wiêæ miesiêcy, by³o prawdziwym
mistrzostwem olimpijskim. Ten
medal naprawdê dobrze smaku-
je.

Niespodziankê sprawi³ Patryk
Dobek, który siêgn¹³ po pierwszy
w historii medal dla Polski w bie-
gu na 800 m, a jeszcze jesieni¹
ubieg³ego roku startowa³ na...
400 m przez p³otki! A prawdziw¹
sensacj¹ by³ z³oty medal w cho-
dzie na 50 kilometrów Dawida
Tomali, pochodz¹cego z ma³ej
miejscowoœci na Górnym Œl¹sku
– Bierunia. Jego wyczyn jest po-
równywalny z tym, jakiego doko-
na³ podczas IO Sapporo Wojciech
Fortuna w 1972 r. 

Znakomicie zaprezentowa³y
siê polskie kajakarki, które kon-
tynuuj¹ medalowe sukcesy bia³o-
czerwonych. Te Igrzyska by³y
wyj¹tkowe przede wszystkim dla
Karoliny Naji, która zdobywaj¹c
kolejne dwa medale (stawa³a na
podium w trzech olimpiadach
z rzêdu, bo wczeœniej zdoby³a
dwa br¹zowe medale w Londynie
i w Rio de Janeiro) dorówna³a le-
gendom polskiego sportu i obec-
nie ma tak¹ sam¹ liczb¹ olimpij-
skich kr¹¿ków, co Adam Ma³ysz,
Kamil Stoch, Witold Woyda i Ro-
bert Korzeniowski! W indywidu-

alnej klasyfikacji me-
dali olimpijskich Najê
wyprzedza tylko czte-
rech sportowców: le-
gendarny szermierz
Jerzy Paw³owski, nar-
ciarka Justyna Kowal-
czyk, którzy zdobyli po
piêæ medali olimpij-
skich i rzecz jasna lek-
koatletka Irena Sze-
wiñska – 7 medali.
W ogóle polska kobie-
ca dwójka kajakarska
to œwiatowy fenomen.
Bia³o-czerwone zdo-
bywaj¹ olimpijskie
medale od 2000 roku!
Zmienia³y siê zawod-
niczki, jednak od 21 lat
miejsce polskiej osady
na podium jest po pro-
stu pewne. Poprzed-
nie dwa br¹zowe me-
dale olimpijskie Naja
zdoby³a z Beat¹ Miko-
³ajczyk, która zanim
zaczê³a p³ywaæ z Naj¹,
by³a wicemistrzyni¹
olimpijsk¹ z Anet¹ Ko-

nieczn¹, a te z kolei kontynuowa-
³y medalowe sukcesy Beaty So-
ko³owskiej i Anety Pastuszki. Ta
zmiana pokoleniowych sztafet
polskiej dwójki kajakarskiej jest
doprawdy fascynuj¹ca.

Piêknie natomiast zaprezento-
wa³a siê w debiutuj¹cej w progra-
mie igrzysk konkurencji – wspi-
naczce sportowej Aleksandra Mi-
ros³aw. Zajê³a czwarte miejsce,
ale pobi³a rekord œwiata w szyb-
koœciowej konkurencji. Ale rzecz
jasna by³y te¿ i rozczarowania.
Pewniakiem do medalu byli siat-
karze, jednak odpadli w æwieræfi-
nale. S³abiej ni¿ oczekiwano za-
prezentowali siê tenisiœci, bokse-
rzy, kolarze torowi, wiêcej mogli
osi¹gn¹æ wioœlarze. 

Jak poinformowa³ Polski Ko-
mitet Olimpijski, na premie dla
sportowców, którzy stanêli na po-
dium podczas igrzysk w Tokio,
przeznaczy ³¹cznie 2,2 mln z³.
Wysokoœæ kwot jest taka sama
jak podczas IO w Rio de Janeiro
w 2016 roku, 120 tysiêcy z³otych
otrzyma zawodnik, który w rywa-
lizacji indywidualnej wywalczy
z³oto, 80 tys. zdobywca srebra, a
50 tys. z³ – zdobywca br¹zu. W
konkurencjach dru¿ynowych, do
których zaliczane s¹ sztafety lek-
koatletyczne, osady kajakarskie i
wioœlarskie oraz za³ogi ¿eglar-
skie, bêdzie to – odpowiednio –
90, 60 i 37,5 tys. z³. PKOl przygo-
towa³o równie¿ premie dla trene-
rów. Szkoleniowiec mistrza olim-
pijskiego mo¿e liczyæ na 60 tys z³,
za srebrny medal swojego pod-
opiecznego otrzyma 40 tys z³, a
za br¹zowy – 25 tys. z³. 

Józef Korczyk

Dla polskich sportowców by³y to najlepsze
Igrzyska Olimpijskie od 2000 roku

Medalowe Tokio 

Wojciech Nowicki z Podlasia zdobył w rzucie młotem na
Igrzyskach Olimpijskich w Tokio pierwszy złoty medal dla
białostockiego sportowca w historii igrzysk. W finale
Wojciech Nowicki rzucił 82,52 m.

zdj. twitter.com/WBialystok

G³ówny doradca premiera Mate-
usza Morawieckiego ds. COVID-
19 prof. Andrzej Horban otwarcie
przyzna³, ¿e szczepienia na
COVID-19 powinny byæ obligato-
ryjne. 

– Mam nadziejê, ¿e rz¹d podej-
mie decyzjê, by szczepienia by³y
przymusowe – przyzna³. – Rêka
nas œwierzbi, ¿eby rekomendowaæ
obowi¹zek szczepieñ dla niektó-
rych grup, które s¹ nara¿one na
zaka¿enia. Jak tylko przyjdzie po-
ra, to zaczniemy szczepiæ przymu-
sowo – doda³ prof. Horban w roz-
mowie z portalem WP.

Premier Mateusz Morawiecki
stwierdzi³ z kolei, ¿e rz¹dowe
kampanie na rzecz szczepieñ w
Polsce okaza³y siê skuteczne i dziœ
oko³o 70 proc. Polaków jest goto-
wych siê zaszczepiæ, a w listopa-
dzie ubieg³ego roku to by³o poni¿ej
30 proc.

– Pojawi³y siê postulaty, równie¿
na Radzie Medycznej, by obowi¹z-
kowymi szczepieniami obj¹æ per-
sonel medyczny, pracowników
niektórych us³ug i s³u¿by mundu-

rowe, ale w tej sprawie nie ma de-
cyzji.

Minister zdrowia Adam Nie-
dzielski przyzna³, ¿e do tej pory
postulaty obowi¹zkowego szcze-
pienia medyków pojawia³y siê ze
strony œrodowiska medyków.
A niedawno przedstawiciele ró¿-
nych organizacji pacjentów zaape-
lowali, ¿eby wprowadzony zosta³
obowi¹zek szczepieñ medyków,
poniewa¿ daje to poczucie bezpie-
czeñstwa pacjentom. 

– Maj¹c potwierdzenie, jak dzia-
³a czwarta fala ju¿ na zachodzie
Europie, naprawdê b¹dŸmy m¹-
drzy przed szkod¹, b¹dŸmy tymi,
którzy zaszczepi¹ siê jak najszyb-
ciej. Zbudowaliœmy infrastrukturê
szczepieñ, która gotowa jest przy-
j¹æ 700 tys. obywateli dziennie, to
oznacza, ¿e w ci¹gu tygodnia mo-
¿emy zaszczepiæ ok. 5 mln Pola-
ków i to jest ta brakuj¹ca czêœæ
doros³ej populacji (...) co do której
nasza Rada Medyczna wskazuje,
¿e moglibyœmy wtedy mówiæ ju¿
o wskaŸniku bliskim odpornoœci
zbiorowej – stwierdzi³ premier
Morawiecki. TK

Minister edukacji Przemys³aw
Czarnek podpisa³ rozporz¹dzenie
o nowym kanonie lektur. Cnoty
niewieœcie i mêczeñstwo dzieci
polskich bêd¹ tematami wiod¹cy-
mi. 

Obecnoœæ w kanonie lektur ma
w za³o¿eniu promowaæ patrio-
tyzm, religiê katolick¹ i przede
wszystkim odleg³¹ przesz³oœæ,
czyli trzy filary konserwatyzmu.
Ku zaskoczeniu czêœci nauczycieli
z listy znik³a popularna ksi¹¿ka
Rafa³a Kosika o przygodach trójki
przyjació³ Felixa, Neta i Niki. Poja-
wi³y siê za to teksty o Janie Pawle
II i a¿ piêæ pozycji Zofii Kossak-
Szczuckiej oraz "Raport Witolda"
Pileckiego.

W klasach 7-8 nastolatkowie nie
bêd¹ ju¿ czytaæ ksi¹¿ki Nancy H.
Kleinbaum "Stowarzyszenie
Umar³ych Poetów", która dot¹d
znajdowa³a siê na liœcie lektur
obowi¹zkowych. Na tej liœcie znaj-
d¹ siê za to: Lloyd Cassel Douglas
– "Wielki Rybak", Zofia Kossak-
Szczucka – "Bursztyny" (wybrane
opowiadanie), André Frossard –
"Nie lêkajcie siê! Rozmowy z Ja-
nem Paw³em II", Boles³aw Prus
"Placówka", Henryk Sienkiewicz –
"S¹d Ozyrysa", Nicolas Sparks –
"Jesienna mi³oœæ". W klasach 4-6
dzieci nie bêd¹ ju¿ czytaæ "Winne-
tou" Karola Maya.

Do lektur uzupe³niaj¹cych w za-
kresie rozszerzonym dodano po-
zycje: Zofia Kossak-Szczucka
"B³ogos³awiona wina", Ferdynand
Antoni Ossendowski – "Mocni lu-
dzie", "Ludzie, zwierzêta, bogo-

wie", Krystyna Lubieniecka-Bara-
niak "Gdy brat staje siê katem",
Jan Pawe³ II "Przekroczyæ próg
nadziei" (fragmenty), "Tryptyk
rzymski", "Pamiêæ i to¿samoœæ"
(fragmenty), "Fides et ratio" (frag-
menty), Karol Wojty³a "Przed skle-
pem jubilera", kard. Stefan Wy-
szyñski "Zapiski wiêzienne", Pa-
we³ Zuchniewicz "Ojciec wolnych
ludzi. Opowieœæ o prymasie Wy-
szyñskim".

Wiêkszoœæ œrodowisk, która
wziê³a udzia³ w konsultacjach spo-
³ecznych, negatywnie ocenia
zmiany zaproponowane przez
MEiN. Do g³ównych zarzutów na-
le¿y zmienianie listy lektur szkol-
nych w trakcie realizacji podstawy
programowej, dodawanie lektur,
których odbiór mo¿e byæ zbyt
trudny dla dzieci i m³odzie¿y.

„Niepokoj¹cy w nowych propo-
zycjach MEiN jest wysoki odsetek
lektur zwi¹zanych z religi¹ kato-
lick¹ i nieuwzglêdnianie faktu, ¿e
szko³y publiczne powinna cecho-
waæ œwiatopogl¹dowa neutral-
noœæ, tolerancja i szacunek dla
uczniów wyznañ innych, ni¿ kato-
lickie oraz dla ateistów” – zwróci-
³o uwagê Towarzystwo Nauczycie-
li Szkó³ Polskich.

„Informujê Pana, panie mini-
strze Czarnek, ¿e jest pan ssa-
kiem z rz¹du naczelnych, czyli ga-
daj¹c¹ ma³p¹. A jak siê Panu to nie
podoba, to niech Pan wraca do
szko³y, póki nie wszystkie przero-
biliœcie na madrasy” – napisa³ na
Twitterze Rados³aw Sikorski. TK

Szczepienia przymusowe? 

Nowy kanon lektur. Karol Wojtyła na czele listy

prenumerata.de
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Medyczne łóżko
terapeutyczne

z wieloma funkcjami
dla twojego zdrowia

�

�

�

�

bóle pleców, karku, stawów albo mięśni
napięcie mięśni albo sztywność karku
problemy z krążeniem
stres i bóle głowy

�

�

�

SPRZEDAŻ

WYNAJEM

SERWIS

Tel.: 0231-1763478 mobilny: 0151-72409565

Ceragem Master
łagodzi ból
i rozluźnia

napięte
mięśnie

C :ierpisz również na

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

CENTRUM
DENTYSTYCZNE
Dr. Prośniak
Usługi dentystyczne

Wszystkie specjalności

Na miejscu Labor i RTG

Katowice ul. Zbożowa 20

Katowice ul. Dębowa 4

Tel. 0048 32 202 90 95

www.centrumdentystyczne.pl

biurop@centrumdentystyczne.pl

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

Ó

- OSZCZ DNO DO 50% W POROWNANIU
Z NIEMIECKIMI GABINETAMI

- GWARANCJA AKCEPTACJI KOSZTORYS W PRZEZ
NIEMIECKIE KASY CHORYCH

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

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

- NOWOCZESNY SPRZ T INNOWACYJNE METODY
LECZENIA WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

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

- NOWO - LASEROWE WYBIELANIE Z B W

Ę ŚĆ

Ó

Ó
ŚĆ Ł

Ę ,
,

Ę

ŚĆ Ę Ó

STOMATOLODZY WSZYSTKICH
SPECJALIZACJI - SZCZECIN

STOMATOLODZY WSZYSTKICH
SPECJALIZACJI - SZCZECIN

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

ł
ó

20 000

Zadzwo i um w wizytń ó ę

+48 606 992 580

sylwia.cena@ra-dent.com.pl
www.ra-dent.com.pl

MICKIEWICZA 128A/1
71-140 SZCZECIN

KRZYWOUSTEGO 19/5
70-252 SZCZECIN

KR LOWEJ KORONY POLSKIEJ 9/U1
70-485 SZCZECIN

Ó

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
Gazety dla sklepów

www prasa de. .

Hurt i kolportaż
polskiej prasy

Tel.

Fax

7 894 11 55

7 894 11 56

021 4 -

021 4 -

sklep.de
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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

T umaczenia wszystkich
rodzaj w tekst w,

dokument w dla os b
prywatnych, instytucji

i urz d w.

ł
ó ó

ó ó

ę ó

Pomoc w za atwianiu
spraw urz dowych.

ł
ę

T umacz przysi g ył ę ł

Mgr Ewa Lange
Telefon:

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

+49 (0)69/84 84 38 84

+49 (0)160/36 96 386

post@ewalange.de
www.ewalange.de

Mobil:

E-Mail:

�

�

�

�

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

�

�

�

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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www.prenumerata.de

(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

Kupię KAŻDĄ nieruchomość
w Polsce, a także UDZIAŁY

Tel. 0048 535 787267- -

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

Poszukujemy k yierowc
do ro wożenia

ą
.

z gazet,
w pi tki rano
z Burscheid do Ruhrgebiet
Tel. 0173/2106849
lub 02174/8941155

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

� �

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

Schütze, was du liebst. 
Mit deiner Spende.

www.schuetze-was-du-liebst.de 

Handelsagentur und Montage Kolaska

www.geokol.de, info@geokol.de

Od 1 września można nas znaleźć w Gewerbepark 25, 59069 Hamm
na miejscu z z porady dotycz ce telewizji satelitarnej i internetowejspr edaż ora ą�

Digitali ujem kaset VHS
na USB jeden do jednego

z y y

Georg Kolaska - Tel. 0160 - 9040 3313 (od poniedzia ku-pi t od z 10-17)ł ą ku god .

�

�

�

�

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



Zamówienia telefoniczne:

02174 8964480
Zamówienia pisemne:

Verlag Matuszczyk KG
Luisental 2, 51399 Burscheid

Oferujemy 3-warstwowe maski medyczne

wykonane z włókniny, które zapewniają

ochronę naszego organizmu przed szkodliwymi

substancjami znajdującymi się w powietrzu.

zawierają filtr BFE 99, który minimalizuje

możliwość przedostania się szkodliwym

cząstkom do naszych dróg oddechowych

posiadają elastyczny drucik - usztywnienie

na nos, dzięki któremu maska jest lepiej

dopasowana, daje to gwarancję lepszego

bezpieczeństwa i komfortu

są mocowane na elastycznych gumkach

wymiary masek 17 cm x 9,5 cm

dostępne w opakowaniach po 50 sztuk

polskiej produkcji

Zalety naszych masek:

�

�

�

�

�

�

Jednorazowe maski

medyczne typ II

25 szt.

9,99 €

Maski filtrujące FFP2
�

�

�

�

�

�

�

Przeznaczona do ochrony uk adu oddechowego

przed st ymi i ciek ymi cz stkami tworz cymi

aerozole (py y, dymy, mg y).

Wykonana z kilku warstw elastycznego materia u

(w tym r wnie o w a ciwo ciach filtracyjnych),

typu Spunbond i Air Through oraz Meltblown.

Spe nia wymagania normy europejskiej

EN 149:2001+A1:2009, skuteczno filtracyjna: FFP2 (>94%).

Mo e ogranicza potencjaln ekspozycj na koronawirusa

i mo e wp yna na zmniejszenie jego transmisji, chroni

przed zanieczyszczeniami powietrza.

Produkowana w 100% w Polsce, z wykorzystaniem

w kniny od polskich producent w, z surowc w

z certyfikatem Oeko-Tex.

Certyfikowana przez Centralny Instytut

Ochrony Pracy - Pa stwowy Instytut Badawczy

Producent CIECH Pianki Sp. z o.o.
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50 szt.

6,99 €

Maski filtrujące FFP2

Siegmund Care GmbH
Maski filtruj ce z oznaczeniem CE,

spe 1

.

Gumki

ą

łnia wymagania normy EN 49:2001

+A1:2009 Klasa ochrony 2009 FFP2

(PPE = osobiste wyposażenie ochronne)

Wysoka wydajność filtra w połączeniu

z wysokim komfortem noszenia

na głowę służą do wielogodzinnego

profesjonalnego użytku (gdy są noszone

z dołączonym klipsem)

Ochrona własna i zewnętrzna zgodnie z normą

EN 149: 2001 + A1: 2009 ( osobiste

wyposażenie ochronne)

Indywidualne opakowanie - gwarancja

higienicznej, pyłoszczelnej, długiej trwałości

PPE =

1 szt. 0,99 €

20 szt.

19,99 €

Na ie :stron internetowej

www.sklep.de �� ��Kupon na str. 27

Maseczki ochronne

jednorazowe typ I
Jednorazowa niesterylna maseczka zakładana na dwie gumki zamoco-

wane na bokach. Możliwość dokładnego dopasowania maski do twarzy.

Swoboda oddychania. Maska typu I zgodnie z normą EN 14683:2019.

Wymar: 17,5 x 9,5 cm

10 szt. 0,99 €

Pandemia nadal nie pozwala nam tak
podró¿owaæ, jak byœmy chcieli. Na ra-
zie pozostaje, dla tych którzy sa
ostro¿ni, podró¿owanie samochodem.
Warto mo¿e pomyœleæ o jesiennym wy-
padzie, by trochê odpocz¹æ, zobaczyæ
coœ innego. Mamy kilka propozycji.

S³owacja – gor¹ce Ÿród³a
Mówi siê, ¿e s³owackie morze znajduje

siê pod ziemi¹, bowiem bogactwo tego
kraju to lecznicze gor¹ce ¿ród³a wód mi-
neralnych. Jest ich tu ponad 1200, w nie-
których temperatura przekracza 90 stop-
ni Celsjusza. Pompuje siê j¹ do basenów
rekreacyjnych i leczniczych w kapieli-
skach, aquaparkach i wodnych miastecz-
kach.

S¹ to nowoczesne, piêknie po³o¿one
oœrodki, które maj¹ œwietn¹ ofertê zabie-
gów i bardzo przystêpne ceny, zw³aszcza
po sezonie. Polecam je ka¿demu, kto
chce siê zregenerowaæ albo po prostu
wygrzaæ jesieni¹ w gor¹cej wodzie mi-
nerlanej.

Najwiêksze i najbardziej znane kapiel-
sko termalne to Tatarlandia, po³o¿ona ok.
70 km od Zakopanego w Kotlinie Lipto-
vskiej. Ma tyle atrakcji, ¿e mo¿na spêdziæ
tu tydzieñ wcale siê nie nudz¹c: 9 base-
nów termalnych z temperatur¹ wody
38 st. C, do tego 27 najró¿niejszych zje¿-
d¿alni, centrum odnowy biologicznej
z masa¿ami, ok³adami i saunami oraz
atrakcjami dla dzieci.

Jest jeszcze wiele innych, mniej zna-
nych oœrodków. Luksusowe baseny zbu-
dowane na wzór rzymskich ³aŸni, s¹ ba-
seny z kolorowymi œwiat³ami do chromo-
terapii, generatorem fal i hydromasa¿a-
mi. A po zabiegach mo¿na trochê powê-
drowaæ po górach.

Dojazd bardzo ³atwy, w³asnym samo-
chodem. S¹ te¿ zorganizowane przejazdy
autokarami i hotelem z zabiegami (Pau-
schalreise), ale terminy s¹ z góry ustalo-
ne.

Niemcy – zak¹tki
dla romantyków
W po³udniowo-wchodniej czêœci kraju

mo¿na siê zachwyciæ krajobrazem. Te
okolice zachwyca³y ju¿ wczeœniej roman-
tyków, muzyków i malarzy. To tutaj powa-
sta³o w latach 1770-1830 ponad tysi¹c
utworów, które by³y inspirowane krajo-
brazem tej czêœci Saksonii. Wœród nich
najs³ynniejszy obraz Caspara Davida
Friedricha “Wêdrowiec nad morzem
mg³y”. Jesieni¹ w Sächsische Schweiz
mo¿na poczuæ siê dok³adnie tak, jak ów
wêdrowiec, stoj¹c na samotnym szczycie
wœród mgie³, sinych ska³, z³otych i purpu-
rowych drzew, które wygl¹daj¹ tak jakby
p³onê³y. 

W tej czêœci Gór Po³abskich (Elbsand-
steingebirge) wytyczono Szlak Malarzy
(Malerweg), jeden z najpiêkniejszych
szlaków pieszych w Niemczech. Wiedzie
wœród baszt, iglic, przez skalne miasta,
z g³êbokich dolin wspina siê na stoliwa
górskie – strome szczyty o p³askich jak
stó³ wierzcho³kach. Takich jak Bastei –
najbardziej efektowny punkt Szlaku Ma-
larzy. Dziœ prowadzi tam droga z miejsco-
woœci Rathen, przez kamienny most, roz-
piêty miêdzy ska³ami. Zbudowano go
w po³owie XIX wieku. Gdy stoi siê na jed-
nej z jego galerii, czuje siê dreszcz za-
chwytu.

Po drodze trzeba zwiedziæ zamek Burg
Hohenstein, wzniesiony nad £ab¹ w XII
wieku. Z wie¿y zamkowej, udostepnionej
turystom, rozpoœciera siê piêkny widok
m.in. na klify nad brzegami £aby, Bastei
i kamienny most.

Czechy – wina i sery
Wêdrowanie od winiarni do winiarni,

kosztowanie wybornych trunków tam,
gdzie powsta³y. A do tego smakowanie re-
gionalnych rarytasów – czy to nie dosko-
na³y pomys³ na jesienny weekend?

Tym bardziej, ¿e po rozkosze podnie-
bienia nie trzeba jechaæ daleko. Na Mo-
rawach jest du¿y i bardzo stary region wi-
niarski. Pierwsze winne szczepy sadzili
tu rzymscy legioniœci w II wieku n.e. Wy-
brali na to okolice miejscowoœci Palava.
Do dziœ to typowa wioska winiarska, pe³-
na maleñkich uroczych domków z malo-
wanymi drzwiami, które przysiad³y tu¿
przy ziemi. W rzeczywistoœci to piwnico-
we czy winne sklepy.

Inna winiarska okolica to Velke Bilovi-
ce, znana z impez takich jak “Otwarte
piwnice” czy “Œwiêto m³odych win”. Piw-
nice s¹ wtedy otwarte dla turystów, a go-
spodarze przydomowych winiarni czê-
stuj¹ winem i opowiadaj¹ jego historie.

A co do wina? Wiadomo – ser. Na Mo-
rawach trzeba sprobówaæ tradycyjnych
serków olomunieckich, to wyjatkowy spe-
cia³, bardzo intensywny w smaku i zapa-
chu. Produkowany jest wed³ug starej re-
ceptury od XVI wieku, wy³¹cznie z natu-
ralnego twarogu z dodatkiem soli. Czesi
go uwielbiaj¹, poœwiecili mu nawet mu-
zeum, które znajduje siê w miejsowoœci
Lostice.

Inne przysmaki to frgale – wielkie cia-
sta owocowe albo haluski – kluski z bryn-
dz¹. Na Morawach jest wiele ma³ych ho-
teli, dojechaæ najlepiej w³asnym samo-
chodem. 

Violetta Dabrowski
Reisebüro Pfau, Wilhelm-Nagel-Str. 62,

71642 Ludwigsburg
info@pfau-reisen.de, www.pfau-reisen.de

tel. 07141 52121, fax 07141 52509

Wypad na jesienne ferie
Tatry Wysokie w Słowacji

zdj. pixabay.com / Walkerssk
Elbsandsteingebirge

zdj. pixabay.com / Julius Silver
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