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Górale – germañski szczep Gotów?
Podczas gdy Œl¹zacy od dawna nie mog¹ doczekaæ siê filmu prawdziwie pokazuj¹cego 
ich losy podczas drugiej wojny œwiatowej, Zwi¹zek Podhalan i Góralskie Veto chc¹
zablokowaæ produkcjê filmu, bowiem znany dokumentalista Marcin Kosza³ka zamierza
pokazaæ czarn¹ kartê historii Podhala: Goralenvolk 12

Merkel po¿egna³a.
Warszawê.
Prezydent Duda wola³ pojechaæ.
do D¹browy Górniczej....
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O tym siê mówi

Kanclerz Angela Merkel złożyła
11 września pożegnalna wizytę
w Warszawie. Prezydent
Andrzej Duda nie znalazł dla
niej czasu. Z szefową niemiec-
kiego rządu rozmawiał Mateusz
Morawiecki. Jego zdaniem
stosunki polsko-niemieckie
układają się wyjątkowo dobrze. 
Angela Merkel z³o¿y³a wieniec

przed Grobem Nieznanego ¯o³-
nierza. W £azienkach Królew-
skich spotka³a siê z szefem pol-
skiego rz¹du Mateuszem Mora-
wieckim. Omawiano sprawy poli-
tyki klimatycznej UE i kwestie
wschodnich w kontekœcie ostat-
nich wizyt kanclerz Merkel w
Moskwie i w Kijowie. Spotkanie
by³o równie¿ okazj¹ do odnoto-
wania problematycznych kwestii
we wzajemnych relacjach. 

Polska po raz pierwszy zosta³a
pi¹tym najwa¿niejszym partne-
rem handlowym Niemiec, wy-
przedzaj¹c w tym zestawieniu
W³ochy. Obroty handlowe miêdzy
Polsk¹ a Niemcami wynios³y w
2020 roku 122,9 mld euro. Nieste-
ty, na p³aszczyŸnie politycznej nie
jest najlepiej. Od objêcia w Pol-
sce w³adzy przez PiS wci¹¿ poja-
wia³y siê napiêcia. Coraz czêœciej
pojawia³y siê opinie o dominacji
Berlina nad Polsk¹. Politycy rz¹-
dz¹cego ugrupowania przeœciga-
li siê w rzucaniu antyniemieckich
hase³. Z trybuny sejmowej s³y-
chaæ wci¹¿ nawo³ywania do „po-
stawienia siê” Niemcom. Partia
Kaczyñskiego lubi straszyæ
Niemcami. W ich mentalnoœci to
naród wrogi S³owianom, zdemo-
ralizowany, promuj¹cy LGBT,
walcz¹cy z religi¹.

Premier Morawiecki podkre-
œli³ mimo wszystko, ¿e Polska i
Niemcy maj¹ "bardzo podobne
myœlenie w wielu tematach zwi¹-
zanych z jednolitym rynkiem eu-
ropejskim":

– Kiedy pani kanclerz zostawa-
³a po raz pierwszy kanclerzem, to
bardzo mocno zaznaczy³a, ¿e Pol-
ska powinna byæ bardzo wysoko
na agendzie, a dobre stosunki
polsko-niemieckie to niemiecka
racja stanu i cieszê siê, ¿e te re-
lacje polsko-niemieckie s¹ rze-
czywiœcie bardzo silne, ¿e mamy
razem wiele interesów, nie tylko
w UE.

– Chcê, by nasze spo³eczeñ-
stwa by³y ze sob¹ w ci¹g³ym kon-
takcie i aby wspó³praca polsko-
niemiecka rozwija³a siê bardzo
dobrze –nie szczêdzi³a uprzejmo-
œci kanclerz Merkel. – Mamy ró¿-
ne pogl¹dy, je¿eli chodzi o Nord
Stream. Trzeba to tak rzeczywi-
œcie nazwaæ. Uwa¿amy, ¿e to jest
projekt gospodarczy. Te¿ jeste-
œmy jako Niemcy za dywersyfika-
cj¹ energii i chcemy, aby Ukraina
te¿ mia³a dywersyfikacjê gazu,
ale wed³ug nas Nord Stream nie

jest zagro¿eniem dla dywersyfi-
kacji.

Z niemieck¹ kanclerz najwi-
doczniej nie chcia³ spotkaæ siê
prezydent Andrzej Duda. Wola³
pojechaæ do D¹browy Górniczej
œwiêtowaæ kolejn¹ rocznice Poro-
zumieñ katowickich, o których
ma³o który m³ody cz³owiek wie,
¿e w ogóle mia³y miejsce. Oficjal-
nie powodem mia³o byæ spóŸnie-
nie w organizacji wizyty przez
stronê niemieck¹.

– Uwa¿am to za ma³ostkowe
i b³êdne. Kiedy Angela Merkel
zaczyna³a swoj¹ kadencjê w 2005
r. przyjmowa³em j¹ w Pa³acu
Prezydenckim. Dla niej to by³a
jedna z pierwszych wizyt, a dla
mnie jedna z ostatnich w roli pre-
zydenta – skwitowa³ Aleksander
Kwaœniewski. – To jest nawet
wiêcej ni¿ b³¹d. To, co zrobi³ pre-
zydent Duda, to jest wielkie g³up-
stwo. Takich rzeczy siê nie robi.

W mediach nierzadko podkre-
œlano, ¿e Angela Merkel mia³a
bardzo przyjazny stosunek do
Polski. „Jaros³aw Kaczyñski i je-
go partia mog¹ jeszcze zatêskniæ
za czasami Merkel” – podkreœli³
publicysta Jakub Majmurek.
„Nastêpcy Merkel mog¹ mieæ
du¿o mniej cierpliwoœci wobec
Polski i tego, jak nasze rz¹dy za-
chowuj¹ siê w sporze z Uni¹. Je-
œli w Berlinie zainstaluje siê czer-
wono-zielona koalicja, kwestie
praw cz³owieka i praworz¹dnoœci
w Polsce mog¹ byæ podnoszone
przez Niemcy o wiele wyraŸniej,
a relacje z Rosj¹ – niezale¿nie od
polskich obaw w sprawach bez-
pieczeñstwa – kszta³towaæ siê
bardziej "pragmatycznie" – doda³
w felietonie dla Wirtualnej Polski.

Na pewno waz z odejœciem An-
geli Merkel zamyka siê kolejny
rozdzia³ w historii stosunków pol-
sko-niemieckich. Oby tylko kolej-
ny nie by³ gorszy. TK

Firmom w Niemczech zaczyna
brakować pracowników. Zagra-
ża to przyszłości gospodarki.
Wyższe płace i większa migra-
cja mogą pomóc w walce 
z brakiem pracowników.

Niemcy maj¹ staæ siê neutralne
klimatycznie. Spo³eczeñstwo chce
traktowaæ osoby starsze i bardzo
m³ode godnie i sprawiedliwie.
Pracownicy powinni zarabiaæ god-
nie, a migranci powinni zostaæ do-
brze zintegrowani. Dobrej woli nie
brakuje i pieniêdzy te¿ nie. Braku-
je jednak personelu. Z jednej stro-
ny setki tysiêcy pracowników oba-
wiaj¹ siê, ¿e w przysz³oœci ich pra-
cê mo¿e zast¹piæ brak pieniêdzy.
Brakuje jednak personelu.

Jest to paradoks: z jednej stro-
ny setki tysiêcy pracowników oba-
wiaj¹ siê, ¿e w przysz³oœci ich pra-
cê mo¿e wykonaæ komputer lub
robot. Z drugiej strony, niektóre
sektory rozpaczliwie poszukuj¹
nowych pracowników.

Brak personelu 
spowalnia wzrost 
gospodarczy.
Brakuje ludzi, zw³aszcza w sek-

torach, w których w najbli¿szych
dziesiêcioleciach bêdzie najwiêcej
inwestycji. Tutaj ju¿ teraz brak wy-
kwalifikowanego personelu hamu-
je rozwój: zlecenia s¹ realizowane
z opóŸnieniem, przyjmowane tyl-
ko z du¿ym narzutem lub w ogóle
nie przyjmowane.

Spojrzenie na cele polityczne
w obecnej kampanii wyborczej po-
kazuje, jak problem mo¿e siê po-
g³êbiæ w najbli¿szych latach.

Od 2025 r. wszystkie dzieci
w szko³ach podstawowych maj¹
mieæ prawo do ca³odziennej opie-
ki, tak aby rodzice mogli nadal
pracowaæ na pe³nym etacie. Ale
ju¿ dziœ nawet w przedszkolach
nie ma wystarczaj¹cej liczby pra-
cowników. 

Bezradnoœæ
Brak personelu spowalnia rów-

nie¿ realizacjê polityki klimatycz-
nej. Zieloni proponuj¹ wprowa-
dzenie obowi¹zku posiadania da-
chu solarnego na ka¿dym domu –
dla spo³eczeñstwa neutralnego
klimatycznie. Jeœli zapytaæ Nie-
mieck¹ Konfederacjê Rzemios³a
(Zentralverband des Deutschen
Handwerks), czy jest wystarczaj¹-
co du¿o wykwalifikowanych rze-
mieœlników, aby zainstalowaæ pa-
nele s³oneczne na dachach, otrzy-
mamy bezradne wzruszenie ra-
mionami lub pe³en politowania
uœmiech. 

Ju¿ dziœ nie widaæ, ¿eby ten
problem rynku pracy rozwi¹za³
siê samoczynnie: w przedszkolach
brakuje 137.000 wychowawców,
twierdzi zwi¹zek zawodowy Verdi.
Niemiecka Rada Pielêgniarska
(Deutscher Pflegerat) oblicza, ¿e
same szpitale chcia³yby zatrudniæ

100 000 osób, a domy opieki nad
osobami starszymi kolejne
100 000. Obecnie istnieje zapotrze-
bowanie na 85 tys. informatyków,
65 tys. fachowców poszukiwanych
jest w sektorze rzemieœlniczym.

Fala emerytur 
pog³êbia problem 
Kryzys koronawirusa ju¿ w³a-

œciwie zosta³ pokonany. Zapotrze-
bowanie na pracowników akade-
mickich ju¿ teraz przekracza po-
ziom z lutego 2020 r., a na pracow-
ników wykwalifikowanych jest nie-
wiele ni¿sze. W najbli¿szych la-
tach problem ten bêdzie siê pog³ê-
bia³. Coraz wiêcej osób starszych
bêdzie odchodziæ na emeryturê, a
coraz mniej m³odych ludzi bêdzie
opuszczaæ szko³y i uczelnie.

Jednoczeœnie setki tysiêcy osób
strac¹ pracê z powodu cyfryzacji
lub przejœcia na gospodarkê neu-
traln¹ dla klimatu. To z³agodzi sy-
tuacjê na rynku pracy, ale nie roz-
wi¹¿e problemu. Poniewa¿ np.
przejœcie z firmy produkuj¹cej stal
lub samochody do sektora opieki
nad osobami starszymi to d³uga
droga.

Nie wszystkie osoby dotkniête
tym problemem bêd¹ chcia³y kon-
tynuowaæ pracê. Wiele bêdzie wo-
la³o przejœæ na wczeœniejsz¹ eme-
ryturê. Pielêgniarki i pedagodzy
musieliby znacznie lepiej zara-
biaæ, aby zmiana zawodu by³a
atrakcyjna. Zmiany zawodu czy
zdobywanie nowych kwalifikacji
potrwaj¹ lata, zanim byli fachowcy
z sektora przemys³owego pojawi¹
siê w szko³ach lub w zawodach
wymagaj¹cych zwi¹zanych z no-
wymi technologiami.

Migracja nie³atwym
rozwi¹zaniem 
Imigracja mo¿e pomóc: Detlev

Scheele, szef Federalnej Agencji
Pracy (Bundesagentur für Arbe-
it), wylicza, ¿e aby wype³niæ tê lu-
kê, do Niemiec musia³oby co roku
przyje¿d¿aæ z zagranicy 400 tys.
pracowników. Aby jednak 400 000
osób mog³o pozostaæ na sta³e, co
najmniej dwa razy tyle musi mieæ
szansê wypróbowania, czy ¿ycie
i praca w Niemczech s¹ czymœ dla
nich. Wielu z nich bêdzie potrze-
bowa³o dodatkowego czasu na na-
ukê jêzyka niemieckiego, na do-
kszta³canie siê lub zdobycie zawo-
du.

Imigranci ju¿ dawno przestali
nap³ywaæ z krajów Unii Europej-
skiej s¹siaduj¹cych z Niemcami.
W ubieg³ym roku pracownicy
przybyli do Niemiec g³ównie z Ser-
bii, Czarnogóry i Syrii. W najbli¿-
szych latach prac¹ w Niemczech
bêd¹ zainteresowani przede
wszystkim migranci z bardziej od-
leg³ych krêgów kulturowych. Bê-
dzie to wyzwanie dla obu stron –
nie tylko dla przybyszów, ale tak¿e
dla Niemców, którzy s¹ sceptyczni
lub wrogo nastawieni do
migracji. (mm)

Trudna przyszłość niemieckiego rynku pracy
Kanclerz po¿egna³a Warszawê

Ró¿ni¹ siê zarobki miêdzy Wscho-
dem a Zachodem, kobietami a
mê¿czyznami, i najbogatszymi a
najbiedniejszymi. I ró¿nice te
zmniejszaj¹ siê tylko powoli, poka-
zuj¹ dane Federalnego Urzêdu
Statystycznego. 

Œrednie wynagrodzenie
w Niemczech w 2020 r. wynosi³o
3975 euro brutto (bez dodatku
urlopowego czy œwi¹tecznego).
Rozpiêtoœæ jest du¿a: najwiêcej
zarabiaj¹ pracownicy bran¿y in-
formatycznej, energetycznej,
ubezpieczeniowej – powy¿ej 5 tys.
euro. Na drugim biegunie le¿y ho-
telarstwo czy gastronomia, gdzie
zarobki s¹ o ponad po³owê ni¿sze i
ledwo przekraczaj¹ 2 tys. euro
brutto. 

Nadal wiêcej zarabiaj¹ mê¿-
czyŸni: 4146 euro, ni¿ kobiety: 3578
(œrednio). W przeliczeniu na wy-
nagrodzenia za godzinê kobiety
zarabiaj¹ œrednio 18,62, a mê¿-

czyŸni 22,78 euro brutto, co ozna-
cza ró¿nicê ponad osiemnastopro-
centow¹. W du¿ej mierze ró¿nica
spowodowana jest tym, ¿e kobiety
czêœciej pracuj¹ w niskop³atnych
bran¿ach. Ale nawet na stanowi-
skach w tych samych bran¿ach,
wymagaj¹cych takich samych
kwalifikacji, ró¿nica miêdzy p³cia-
mi (gender pay gap) wynosi
6 proc. na korzyœæ mê¿czyzn. 

Ponad 7 mln mieszkañców Nie-
miec pracuje na niskop³atnych
(poni¿ej 11,50 euro za godzinê
brutto) stanowiskach. To wiêcej
ni¿ co szósty pracownik w starych
i a¿ do czwarty w nowych landach.
Ten odsetek zmniejsza siê tylko
bardzo powoli w ostatnich latach.
Trochê szybciej poprawi³a sie sy-
tuacja we wschodnich landach, po
wprowadzeniu wynagrodzenia mi-
nimalnego (obecnie 9,60 euro
brutto). Przewa¿aj¹c¹ wiêkszoœæ
osób s³abozarabiaj¹cych (77 proc.)

stanowi¹ zatrudnieni w ramach
Minijob (do 450 euro miesiêcznie).
Ponad po³owê stanowi¹ ludzie
bardzo m³odzi, poni¿ej 25 roku ¿y-
cia. Dotkniête s¹ te¿ zw³aszcza
osoby bez ukoñczonego wykszta³-
cenia zawodowego (44 proc.).

1,4 miliona z osób zatrudnio-
nych na niskop³atnych stanowi-
skach otrzymuje tylko p³acê mini-
maln¹. To g³ównie osoby (przede
wszystkim kobiety) zatrudnione w
bran¿y florystycznej, gastronomii,
handlu detalicznym, hotelarstwie,
cateringu, pielêgnacji urody. Ich
sytuacja mo¿e siê poprawiæ po
podwy¿szeniu minimalnej stawki
godzinowej. W swoich progra-
mach wyborczych SPD i Zieloni,
z których przynajmniej ta pierw-
sza partia bêdzie prawdopodobnie
wspó³rz¹dziæ po wrzeœniowych
wyborach, obiecuj¹ podniesienie
tej stawki do 12 euro za godzinê
brutto. (agh)

W Niemczech nadal zarabia siê dobrze i Ÿle

Kanclerz Angela Merkel niejedno-
krotnie wstawiała się za Polską
na forum Unii Europejskiej. Czy jej
następczyni albo następca będzie
tak samo przychylny Warszawie?

zdj. picture alliance / ASSOCIATED
PRESS / Czarek Sokołowski
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Jaros³aw Kaczyñski, wicepremier
i prezes PiS zapewni³, ¿e po mo¿li-
wym wejœciu w ¿ycie nowelizacji
ustawy o radiofonii i telewizji
okreœlanej jako „lex TVN” ¿adna
z du¿ych firm pañstwowych nie
kupi udzia³ów TVN. Odnosz¹c siê
do sugestii Andrzeja Dudy o za-
wetowaniu nowelizacji stwierdzi³,
¿e prezydent „to nie jest osoba,
której nie mo¿na przekonaæ”.

Senat odrzuci³ nowelizacjê
ustawy o radiofonii i telewizji. Nie-
wielkie by³o tym razem poparcie
dla tej ustawy ze strony PiS – kil-
ku senatorów by³o nieobecnych.
Za odrzuceniem by³o 53 senato-
rów, za przyjêciem 37, a 3 osoby
wstrzyma³y siê od g³osu. Teraz

stanowisko Senatu ma trafiæ do
Sejmu. Najprawdopodobniej trafi
jednak na biurko prezydenta. 

Duda, pytany o ewentualne we-
to, powiedzia³ polskatimes.pl: „To
nie jest tylko kwestia stosunków
polsko-amerykañskich. One te¿
maj¹ znaczenie, bo to jest amery-
kañski inwestor, ale przede
wszystkim patrzê na kwestiê mo-
ich obowi¹zków konstytucyjnych“.

Przysz³oœæ TVN i tak stoi pod
znakiem zapytania. O przysz³oœci
stacji wypowiedzia³ siê ju¿ Ry-
szard Terlecki, wicemarsza³ek
Sejmu: – Zrobimy tak, ¿eby zasko-
czyæ dziennikarzy i wprowadzimy
znienacka któregoœ dnia – stwier-
dzi³. TK

TVN i tak zlikwidują 

Minister szkolnictwa Przemys³aw
Czarnek z³o¿y³ podziêkowania na
rêce ojca dyrektora Tadeusza Ry-
dzyka „za ratowanie narodu”:
Gdyby nie Radio Maryja, to walec
laicyzacji przejecha³by nas jak na
Zachodzie.

Czarnek podziêkowa³ tym, któ-
rzy przyczynili siê do wolnej Pol-
ski. Wymieni³ Radio Maryja, bi-
skupów, bohaterów, wybitnych
przodków oraz mê¿ów stanu. Pod-
kreœli³, ¿e razem z obecn¹ na uro-
czystoœci ma³¿onk¹ czuj¹ siê ro-
dzin¹ Radia Maryja. 

Tymczasem ojciec Tadeusz Ry-
dzyk wyrazi³ zaniepokojenie o to,
co dzieje siê z Polsk¹. Jego zda-
niem kraj jest w niebezpieczeñ-
stwie. 

– Nie ma ¿artów. Trzeba potê¿-
nej mobilizacji i jednoœci wszyst-
kich Polaków, a nie targowicy –
przekonywa³.

Podczas tegorocznych uroczy-
stoœci „Dziêkczynienia w Rodzi-
nie“ przygrywa³ w Toruniu zespó³
Bayer Full. Lider S³awomir Œwie-
rzyñski powiedzia³, ¿e artyœci za
wystêp nie wziêli grosza. Wiado-
mo tymczasem, ¿e grupa otrzyma
550 tys. z³ z Funduszu Wsparcia
Kultury – tak¹ decyzjê podj¹³ mi-
nister Piotr Gliñski. 

Minister Przemys³aw Czarnek
nie bêdzie ju¿ odpowiada³ tylko za
edukacjê, ale tak¿e za rozwój
energetyki j¹drowej. Jego kolega
z rz¹du, minister klimatu i œrodo-
wiska Micha³ Kurtyka, powo³a³ go
do Rady ds. rozwoju technologii
reaktorów HTGR. To wysokotem-
peraturowe reaktory atomowe
ch³odzone gazem. Przemys³aw
Czarnek nigdy reaktorami siê nie
zajmowa³, ale teraz ten ciê¿ar
wzi¹³ z dum¹ na siebie. TK

Medioznawca, prof. Wies³aw Go-
dzic uwa¿a, ¿e aktualny poziom
propagandy w TVP dyskwalifiku-
je telewizjê jako wiarygodne Ÿró-
d³o informacji. Przedstawianie
ewidentnego blama¿u w sprawie
ustawy o IPN jako sukces wymy-
ka siê wszelkim kategoriom mi-
syjnoœci i obiektywizmu, nie pe³-
ni roli informuj¹cej, lecz s³u¿al-
cz¹ wobec w³adzy – wskazuje. 

W tegorocznej edycji badania
realizowanego dla Reuters Insti-
tute radio RMF FM jako wiary-
godne oceni³o 68 proc. Polaków
(4 pkt proc. mniej ni¿ przed ro-
kiem), a jako niegodne zaufania –
11 proc. (1 pkt proc. wiêcej ni¿
rok temu). Stacja RMF FM pozo-
sta³a liderem w rankingu wiary-
godnoœci, wyprzedzaj¹c TVN,
Polsat News, Radio ZET i Onet.
Natomiast najmniejsze zaufanie
wzbudzaj¹ Telewizja Polska,
„Gazeta Polska” i „Super
Express”. 

Coraz mniej wa¿nym Ÿród³em
informacji s¹ telewizja i prasa

drukowana, natomiast zyskuj¹
media spo³ecznoœciowe. Radio
Zet zanotowa³o spadek o 7 pkt
proc. i wzrost negatywnych
wskazañ o 3 pkt proc. W przypad-
ku TVN udzia³ krytycznych ocen
wiarygodnoœci zwiêkszy³ siê z 18
do 20 proc. Mocno pogorszy³y siê
tak¿e wyniki gazet lokalnych i re-
gionalnych: udzia³ pozytywnych
ocen zmala³ z 66 do 58 proc., a
tych negatywnych wzrós³ z 10 do
14 proc. 

Spadki zanotowa³o te¿ kilka in-
nych mediów. W przypadku „Ga-
zety Wyborczej” udzia³ dodatnich
ocen zmniejszy³ siê z 58 do 53
proc., a ujemnych zwiêkszy³ z 23
do 25 proc. 

TVP w tegorocznej edycji ba-
dañ jako jedyna marka ma wiêcej
ocen negatywnych ni¿ pozytyw-
nych. Udzia³ respondentów wie-
rz¹cych TVP zmala³ z 43 do 36
proc., a tych nieufaj¹cych nadaw-
cy zwiêkszy³ siê z 39 do 46
proc. TK

Czarnek dziękuje Rydzykowi

TVP straciła wiarygodność

Polska bliżej wyjścia z Unii
Europejskiej? Po ostatnich
wypowiedziach czołówki
polityków Prawa i Sprawiedli-
wości można by wysnuć taki
wniosek. Jarosław Kaczyński
deklaruje, że nie widzi takiej
możliwości. Tyle tylko, że jego
deklaracje mogą okazać się
niewiele warte.

– Bêdziemy walczyæ z okupan-
tem brukselskim – powiedzia³
pose³ Marek Suski podczas
uroczystoœci 76. rocznicy uwol-
nienia ¿o³nierzy AK z wiêzienia
UB. Wed³ug pos³a PiS „Brukse-
la przysy³a do Polski namiest-
ników, którzy maj¹ Polskê do-
prowadziæ do porz¹dku i rzuciæ
na kolana“. 

– Polska nielegalna walczy³a
podczas II wojny œwiatowej
z niejednym okupantem. Wal-
czy³a z okupantem sowieckim,
i bêdziemy walczyæ z okupan-
tem brukselskim – doda³.

W radiu RMF FM wyjaœnia³
potem swoje s³owa: 

– Ja nie mówiê, ¿e jest taka
sama, ale pewne elementy po-
jawi³y siê takie, jak przed
II wojn¹ œwiatow¹. Te¿ mówio-
no, ¿e mamy oddaæ eksteryto-
rialny korytarz, a teraz ¿¹daj¹
od nas, ¿e wy¿szoœæ prawa eu-
ropejskiego nad prawem pol-
skim, a jak nie to zostaniemy
ukarani. Jak Polska nie padnie
na kolana, nie stanie siê pew-
nym landem, to bêdziemy kara-
ni.

Nie milkn¹ te¿ s³owa Ryszar-
da Terleckiego o mo¿liwoœci
polexitu, które pad³y podczas
obrad Forum Ekonomicznego
w Karpaczu. 

– Powinniœmy myœleæ nad
tym, jak najdalej, jak najbar-
dziej mo¿emy wspó³pracowaæ,
¿ebyœmy wszyscy byli w Unii,
ale ¿eby ta Unia by³a taka, jaka
jest dla nas do przyjêcia. Bo je-
¿eli pójdzie tak, jak siê zanosi,
to musimy szukaæ rozwi¹zañ
drastycznych. Brytyjczycy po-
kazali, ¿e dyktatura bruksel-
skiej biurokracji im nie odpo-
wiada, odwrócili siê i wyszli –
mówi³ wicemarsza³ek Sejmu, –
My nie chcemy wychodziæ,
u nas poparcie dla Unii jest
bardzo silne dla uczestnictwa
w Unii, ale nie mo¿emy daæ siê
zapêdziæ w coœ, co ograniczy
nasz¹ wolnoœæ i co ograniczy
nasz rozwój.

Marsza³ek Senatu Tomasz
Grodzki (PO), pytany o s³owa
polityka PiS na konferencji pra-
sowej, stwierdzi³, ¿e z jednej
strony go one nie dziwi¹, bo-
wiem "wpisuj¹ siê w ci¹g zda-
rzeñ powoli wyprowadzaj¹cych
nas z Unii Europejskiej".

Kaczyñski 
zaprzecza 
i uspokaja
S³owa najbli¿szych wspó³-

pracowników spowodowa³y re-
akcjê samego Jaros³awa Ka-
czyñskiego, który wyjaœni³ swo-
je stanowisko w wywiadzie dla
Polskiej Agencji Prasowej PAP,
szeroko udostêpnionej me-
diom:

„Nie bêdzie ¿adnego polexi-
tu, to wymys³ propagandowy,
który po wielokroæ by³ stosowa-
ny wobec nas; chcemy byæ
w UE, ale jednoczeœnie chce-
my pozostaæ suwerennym pañ-
stwem. Jednoczeœnie jesteœmy
zdecydowanie za tym, aby do-
prowadziæ do zakoñczenia kry-
zysu, jaki widzimy w Unii Euro-
pejskiej. Traktaty w niema³ym
stopniu przestaj¹ obowi¹zywaæ
albo s¹ wykorzystywane pre-
tekstowo. Zasada równoœci
pañstw jest ³amana i to w spo-
sób bardzo drastyczny. Widaæ
te¿ tendencje do instrumentali-
zacji UE przez najsilniejsze
pañstwa, w szczególnoœci jed-
no – Niemcy. Temu musimy siê
przeciwstawiaæ. Jesteœmy za

tym, by unijne traktaty zosta³y
odpowiednio doprecyzowane
tak, aby ró¿nego rodzaju nad-
u¿ycia by³y radykalnie utrud-
nione”.

Te s³owa nie znacz¹ wcale,
¿e Kaczyñski nie jest za polexi-
tem. Liczba zwolenników pole-
xitu w Polsce jest zbyt niska,
¿eby rozdmuchiwaæ jak¹kol-
wiek kampaniê na ten temat.
To siê jednak mo¿e zmieniæ, a
górê wzi¹æ nie kwestie poli-
tyczne, ale gospodarcze. W Pol-
sce ¿yje siê coraz trudniej. Ce-
ny energii nale¿¹ do najwy¿-
szych w ca³ej Unii. Na dodatek
weŸmie najprawdopodobniej
w ³eb sprawa porozumienia
spo³ecznego rz¹du z górnika-
mi. W obecnym kszta³cie Bruk-
sela nie uzyska zgody Komisji
Europejskiej. W grê wchodzi
bowiem pomoc publiczna dla
kopalñ. Polska mo¿e nie byæ
w stanie wynegocjowaæ od UE
d³u¿szych okresów przystoso-
wawczych albo wiêkszych
œrodków na transformacjê. 

A gdzie kary? Ich widmo po-
jawia siê wszêdzie. Bêdzie
trzeba p³aciæ za LGBT, kopal-
niê w Turowie i Izbê Dyscypli-
narn¹. Na domiar z³ego Mate-
usz Morawiecki nie ma zamia-
ru uginaæ siê przed Bruksel¹
i wycofywaæ z Trybuna³u Kon-
stytucyjnego wniosku o zbada-
nie zasady prymatu prawa
unijnego nad krajowym. Tylko
to posuniêcie uwolni³oby mi-
liardy euro dla Polski w ra-
mach odbudowy po pandemii.
Tych pieniêdzy mo¿e nie byæ.
Wówczas szala poparcia dla
cz³onkostwa w Unii zacznie
szybko siê przechyliæ – wskazu-
j¹ socjologowie. 

Politykom PiS puszczaj¹ ner-
wy. Pokazuj¹ swoje prawdziwe
oblicze. Zabawa w polityczne
straszaki, któr¹ PiS zaczyna
uprawiaæ, mo¿e siê wymkn¹æ
spod kontroli. A najgorsze jest
to, ¿e po obu stronach sporu
pojawiaj¹ siê zwolennicy rady-
kalizacji. 

„W rz¹dzie s³yszymy, ¿e spór
z Bruksel¹ dochodzi do punktu,
z którego mo¿e byæ trudno siê
wycofaæ. Podobny g³os pop³y-
n¹³ z Berlina. Wolfgang Schäu-
ble, przewodnicz¹cy Bundesta-
gu, mia³ ostrzec kolegów w
Brukseli przed „posuwaniem
za daleko” sporu z Polsk¹ i Wê-
grami – pisa³ portal Euractiv.
Komisja, która do niedawna
czu³a siê bezradna w sporach z
Polsk¹, poczu³a polityczn¹
moc” – pisze w komentarzu
„Dziennik Gazeta Prawna”.

Ziarno polexitu zosta³o wiêc
zasiane. To mo¿e byæ groŸny
chwast, który tak ³atwo nie bê-
dzie da³o siê wyplewiæ. TK

Polska zostaje
w Unii, ale...

– Będziemy walczyć z okupantem
brukselskim – zapowiada poseł
Marek Suski. – Polska nielegalna
walczyła podczas II wojny świa-
towej z niejednym okupantem.
Walczyła z okupantem sowieckim,
i będziemy walczyć z okupantem
brukselskim.

zdj. Kancelaria Premiera / Adam Guz

Gazety prosto do domu: prenumerata.de 
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Od kilkunastu tygodni
do Polski przez wschodnią
granicę usiłuje się dostać
coraz więcej uchodźców.
Polski rząd mówi o „zwy-
cięstwie w hybrydowej
wojnie”, zaś obrońcy praw
człowieka – o łamaniu
przez Polskę praw człowieka
i prawa międzynarodowego.

Usnarz Górny, wieœ z siedem-
dziesiêcioma mieszkañcami na
Podlasiu, bezpoœrednio na gra-
nicy. Niegdysiejsza druga
czêœæ siedliska, Usnarz Dolny,
dziœ znajduje siê ju¿ po bia³oru-
skiej stronie. Na drodze krzy¿
katolicki i prawos³awny. Kilka-
naœcie drewnianych domów.
W centrum wsi, przed muro-
wana remiz¹ ochotniczej stra-
¿y po¿arnej, na rozje¿d¿onej
ziemi, samochody z rejestra-
cjami z ca³ej Polski. Osobowe,
kampery, telewizyjne wozy
transmisyjne z satelitarnymi
antenami na dachu – pod ko-
niec sierpnia wolno im tu jesz-
cze by³o wjechaæ. W dó³ wiedzie
gliniasta droga, koñcz¹ca siê
na ³¹ce. Po ulewach w ostat-
nich dniach ziemia nasi¹k³a
wod¹. „Bez napêdu na cztery
ko³a, nie wje¿d¿aj“ – informuje
prowizoryczna tabliczka. Po-
œrodku ³¹ki szpaler policji
w maskach, która dalej iœæ nie
pozwala. Raz po raz doje¿d¿aj¹
policyjne terenówki i wojskowe
ciê¿arówki. Po zachodniej stro-
nie ³¹ki, od strony wsi, parê na-
miotów: w œrodku butelki z wo-
d¹, karimaty. To obóz obroñców
praw cz³owieka. Kilkudziesiê-
ciu aktywistów siedzi tu dzieñ
i noc. Obserwuj¹, co dzieje siê
po drugiej stronie ³¹ki. 

Tam, ju¿ na granicy, jest inne
obozowisko: 32 Afgañczyków –
mê¿czyzn i kobiet. Kilka ma-
³ych namiotów na skraju lasu,
ognisko. Ludzie siedz¹cy na
ziemi. Wodê czerpi¹ z zaba-
gnionego strumyka, który
przep³ywa w tym miejscu. Ko-
czuj¹ tu od po³owy sierpnia,
miêdzy szpalerem pograniczni-
ków polskich – którzy nie
wpuszczaj¹ ich do Polski, i bia-
³oruskich – które nie pozwalaj¹
im zawróciæ na w g³¹b Bia³oru-
si. Aktywiœci podaj¹, na podsta-
wie rozmów przez t³umacza, ¿e
stan zdrowia koczuj¹cych siê
pogarsza. Kobiety, które wsty-

dzi³y siê za³atwiaæ w obecnoœci
mê¿czyzn, skar¿¹ siê na krwio-
mocz. Niektórzy gor¹czkuj¹. 

– Staramy siê obserwowaæ,
co tam siê dzieje, ale munduro-
wi nam to utrudniaj¹, jak tylko
mog¹ – mówi Katarzyna Regul-
ska, na co dzieñ pracuj¹ca
w fundacji „Ocalenie“ i pokazu-
je rêk¹ w kierunku lasu. W od-
dali widaæ trzy du¿e, wojskowe
namioty i ciê¿arówkê. Nie po
to, by uchodŸcy mogli siê
schroniæ przed deszczem albo
zimnem, ale po to, by zas³oniæ
ich obozowisko. Pocz¹tkowo
by³o ich ponad piêædziesiêcio-
ro, w tym ma³e dzieci. Ale Bia-
³orusini blokuj¹cy uchodŸców
po drugiej stronie, przepuœcili
z powrotem Irakijczyków. Pozo-
stali Afgañczycy: mê¿czyŸni,
kilka kobiet, najm³odsza ma
16 lat. 

Nad granic¹ nie ma zasiêgu,
nie dzia³aj¹ komórki, ani inter-
net. Aktywiœci koordynuj¹ dzia-
³ania przez krótkofalówkê.
Z uchodŸcami i przez krótkofa-
lówkê nie mo¿na siê porozu-
mieæ, bo dojœæ do nich siê nie
da. Codziennie t³umaczka jêzy-
ka dari, u¿ywanego w Afgani-
stanie, krzycza³a przez mega-
fon do uchodŸców, a mê¿czyzna
o najmocniejszym g³osie od-
krzykiwa³ odpowiedzi. Mimo
kiepskiej komunikacji, Afgañ-
czycy zg³osili chêæ ubiegania
siê o azyl w Polsce, w obecno-
œci prawników z organizacji po-
zarz¹dowych i pograniczników.
Nic to nie da³o. Choæ wed³ug
prawa miêdzynarodowego
i polskiego prawodawstwa wo-
bec osoby, która wniosek z³o¿y,
nale¿y rozpocz¹æ procedurê
sprawdzaj¹c¹, czy faktycznie
spe³nia ona definicjê uchodŸcy
(osoba przeœladowana ze
wzglêdu na narodowoœæ, po-
chodzenie etniczne, religie,
p³eæ, czy pogl¹dy polityczne),
i na jej podstawie przyznaæ
azyl, b¹dŸ odrzuciæ wniosek. 

„£ukaszenko wypowiedzia³
Polsce wojna hybrydow¹“ pod-
pisuj¹ zdjêcia z Usnarza pol-
skie media pañstwowe i prawi-
cowe gazety. O „hybrydowym
ataku“ mówi te¿ premier Mora-
wiecki. Hybrydowy – czyli
z u¿yciem innych ni¿ militar-
nych œrodków. Takim „œrod-
kiem“ mieliby byæ uciekinierzy.
Bia³orusini maj¹ ich specjalnie
podwoziæ pod granicê unijn¹ –

nie tylko Polski, ale i Litwy,
i £otwy. Na terenie Litwy
(2,8 mln mieszkañców) znajdu-
je siê obecnie ok. 4 tys. uchodŸ-
ców z Afganistanu, Iraku czy
Syrii. Re¿im £ukaszenki od pa-
ru miesiêcy zezwala na tury-
styczne przyjazdy z Bagdadu.
Bia³oruskie biura podró¿y za³a-
twiaj¹ chêtnym wizy na pobyt,
obejmuj¹ce te¿ zwiedzanie
Miñska. Z tego ostatniego jed-
nak nikt nie korzysta. Przelot
i pobyt ma kosztowaæ parê ty-
siêcy dolarów. Ale dotarcie do
zewnêtrznej granicy Unii jest
dla zdesperowanych uchodŸ-
ców szybsze i bezpieczniejsze
ni¿ droga l¹dowa. Ale Polska i
£otwa, a ostatnio i Litwa, nie
chc¹ przyjmowaæ wniosków
azylowych i wpuszczaæ ucieki-
nierów do kraju. 

Europejski Trybuna³ Praw
Cz³owieka nakaza³ Polsce i £o-
twie zapewniæ uchodŸcom na
granicy ¿ywnoœæ, odzie¿, po-
moc medyczn¹, w miarê mo¿li-
woœci schronienie. Polska za-
powiedzia³a... wys³anie konwo-
ju humanitarnego przez Bia³o-
ruœ do uchodŸców znajduj¹-
cych siê kilka metrów od pol-
skich stra¿ników. Bia³oruœ od-
mówi³a zgody na wjazd. Polska
natomiast twierdzi³a, ¿e stra¿
bia³oruska dostarcza uciekinie-
rom w Usnarzu ciep³e posi³ki, a
nawet s³odycze i papierosy. 

2 wrzeœnia obroñcy praw
cz³owieka i media musia³y
Usnarz opuœciæ – tak, jak i po-
zosta³e gminy w pasie przygra-
nicznym. Polska wprowadzi³a
stan wyj¹tkowy w tym regionie.
Nie mog¹ tam wje¿d¿aæ tury-
œci, ani te¿ dziennikarze, praw-
nicy, czy aktywiœci niezameldo-
wani w gminach objêtych tym
stanem. Ze znajduj¹cych siê w
strefie Krynek transmitowa³a
co prawda ekipa TVP, co
uwiecznili internauci, ale ju¿

dziennikarzowi Onetu zosta³y
postawione zarzuty z³amania
prawa, a karty z nagraniami
policja odebra³a. Do strefy wol-
no wjechaæ mieszkañcom, s³u¿-
bom ratunkowym czy dostaw-
com, ale i... pielgrzymom,
uczestnikom ceremonii chrztu
czy œlubu. TVP przedstawia
mieszkañców, którzy mówi¹, ¿e
„teraz nareszcie czuj¹ sie bez-
piecznie”. 

W internecie i mediach pry-
watnych jest jednak mnóstwo
wypowiedzi mieszkañców, któ-
rzy nie tylko i wczeœniej czuli
siê bezpiecznie, ale teraz s¹
przera¿eni zagro¿eniem swojej
egzystencji. Podlasie to region
turystyczny, ca³e wsie ¿yj¹
z agroturystyki. Najpierw nie
mogli zarabiaæ na skutek pan-
demii, teraz na skutek stanu
wyj¹tkowego. Jak mieszkañcy
Kruszynian, znanej w Polsce
wsi tatarskiej, z tatarsk¹ re-
stauracj¹, piêknym meczetem
i mizarem, bêd¹cych od wiosny
do jesieni celem licznych wy-
cieczek. Rz¹dowe odszkodowa-
nia maj¹ pokryæ tylko koszty
dzia³alnoœci, ale ju¿ nie straco-
ne dochody. D¿enneta Bogda-
nowicz, prowadz¹ca znan¹ ro-
dzinn¹ restauracjê „Tatarska
Jurta“ dopiero w maju mog³a
zacz¹æ sprzedawaæ na wynos.
W lecie dopiero lokal zacz¹³
funkcjonowaæ w miarê normal-
nie, a od pocz¹tku wrzeœnia
znowu nie mo¿e obs³ugiwaæ go-
œci – bo turyœci wjechaæ do
Kruszynian nie mog¹. „Niepo-
trzebna nam ja³mu¿na, tylko
mo¿liwoœæ normalnej pracy“ –
mówi w³aœcicielka. 

Zw³aszcza, ¿e stan wyj¹tko-
wy poza odciêciem regionu dla
dziennikarzy czy prawników
ma³o zmieni³ w temacie ucieki-
nierów. Stra¿ Graniczna infor-
muje, ¿e tylko w pierwszej po-
³owie wrzeœnia udaremni³a

2700 przypadków nielegalnego
przekroczenia granicy. Liczba
roœnie. „Wojna hybrydowa“ to-
czy siê kosztem ludzi. Coraz
g³oœniejsze s¹ doniesienia
o tym, ¿e Bia³orusini si³¹ prze-
ganiaj¹ uciekinierów przez
granicê i odbieraj¹ im doku-
menty, a polscy obroñcy praw
cz³owieka prezentuj¹ dowody
na to, ¿e ju¿ znajduj¹cy siê na
terenie Polski uchodŸcy s¹
przez polsk¹ Stra¿ Graniczn¹
wywo¿eni z powrotem do lasu
na granicy (to tzw. pushback,
zabroniony przez prawo miê-
dzynarodowe i krajowe). 

Europejski Trybuna³ Praw
Cz³owieka orzek³ we wrzeœniu,
¿e Litwie nie wolno odsy³aæ
uciekinierów na Bia³oruœ, bo
nie jest to kraj bezpieczny,
w którym mo¿e byæ zagwarat-
nowana prawid³owoœæ proce-
dury azylowej. W okolicach Te-
respola, gdzie znajduje sie
przejœcie graniczne, powsta³
„Usnarz bis“: utknê³a tam gru-
pa kobiet i mê¿czyzn z Syrii
i Afganistanu, wraz z kilkor-
giem ma³ych dzieci. Na filmiku
nagranym telefonem jednej
z kobiet widaæ mê¿czyzn
w strojach z naszywk¹ stra¿y,
z psem, mówi¹cych po polsku
do grupy i z których jeden – co
najwa¿niejsze – stoi obok ucie-
kiniera. To znaczy³oby, ¿e
uchodŸcy s¹ na polskim teryto-
rium. Jak dot¹d, nie zostali
przewiezieni do oœrodka dla
uchodŸców. Tymczasem rz¹d
polski chce zmieniæ ustawê
dot. ochrony cudzoziemców.
Przewidywa³aby ona, ¿e
uchodŸca, który przekroczy
granicê poza przejœciem, nie
bedzie mia³ prawa do sk³adania
wniosku o azyl. To z³amanie
umów miêdzynarodowych, któ-
rych Polska jest stron¹ – m.in.
Konwnencji Genewskiej, na
podstawie której równie¿ pol-
scy uchodŸcy z PRL dostawali
azyl na Zachodzie. 

UchodŸcy w Usnarzu koczu-
j¹ nadal. W jakim s¹ stanie, nie
wiadomo. Podobno we wsi stoi
ju¿ p³ot z zasiekami, który ma
chroniæ ca³¹ granicê polsko-
bia³orusk¹. Media bia³oruskie
pokazuj¹ zdjêcia zwierz¹t, któ-
re zginê³y na skutek zapl¹tania
siê w drut ostrzowy. 

Agnieszka Hreczuk
zdj. – kadry z materiału autorki

Polska stawia zasieki na granicy
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Po wyst¹pieniu w Sejmie mini-
stra zdrowia Adama Niedziel-
skiego na mównicê wszed³
Grzegorz Braun z Konferera-
cji.

– Niech nas Pan Bóg ma
w swojej opiece, póki za tê dzie-
dzinê aktywnoœci naszego pañ-
stwa odpowiada cz³owiek zaj-
muj¹cy miejsce w tej ³awie,
niestety nie ³awie oskar¿onych,
a ³awie rz¹dowej – powiedzia³,
nawi¹zuj¹c do ministra zdro-
wia Adama Niedzielskiego. Po
czym doda³: – Bêdziesz pan wi-
sia³.

Na s³owa pos³a Konfederacji
natychmiast zareagowa³a wi-
cemarsza³ek Sejmu Ma³gorza-
ta Kidawa-B³oñska (Koalicja
Obywatelska): – Panie poœle,
proszê, panie poœle! Jak siê
pan w Sejmie zachowuje? To

jest skandal po prostu. Panie
poœle, to jest wielki skandal.

Do awantury w³¹czy³ siê
W³adys³aw Kosiniak-Kamysz:

– Musimy zaprotestowaæ
wszyscy, jak tu jesteœmy. Nie
zgadzam siê z panem mini-
strem w wielu rzeczach, opo-

wiada³ g³upoty z tej mównicy.
Ale bêdê pana broni³ przed ta-
kimi tekstami. Panie poœle
Braun, nie wolno nigdy wobec
nikogo tak mówiæ. To jest groŸ-
ba karalna, to jest po prostu
rzecz okropna.

Brauna wykluczono z dal-
szych obrad. W reakcji Prezy-
dium Sejmu jednog³oœnie zde-
cydowa³o o najwy¿szej mo¿li-
wej karze finansowej dla pos³a,
a marsza³ek Sejmu El¿bieta
Witek z³o¿y³a zawiadomienie
do prokuratury. Braun zosta³
te¿ ukarany obni¿eniem uposa-
¿enia o 50 procent na okresie 6
miesiêcy, a tak¿e odebraniem
100 procent diety poselskiej.

Telewizja TVN 24 w materia-
le tu¿ po wydarzeniach w Sej-
mie poda³a, ¿e lekarze w ca³ej
Polsce otrzymuj¹ pogró¿ki od

antyszczepionkowców. Mówi³
o tym lekarz Tomasz Karauda
z Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego w £odzi. GroŸby
pojawi³y siê, gdy zacz¹³ pu-
blicznie mówiæ o skutecznoœci
szczepieñ przeciwko COVID-
19 i zachêcaæ do szczepienia.
Prokuratura wszczê³a œledz-
two, a Karauda otrzyma³ poli-
cyjn¹ ochronê.

„Wiemy, gdzie mieszkasz,
gdzie pracujesz, jesteœmy z te-
go samego miasta, znajdziemy
ciê, spalimy ciê, pobijemy ciê,
ogl¹daj siê za siebie" – oto frag-
menty tekstów adresowanych
przez anonimowych nadaw-
ców.

– Naprawdê czêœæ ludzi ma
poczucie, ¿e to, co robimy, to
jest ludobójstwo – doda³
lekarz TK.

Jan Duda, przewodnicz¹cy Sej-
miku Ma³opolski, ojciec prezy-
denta RP ma plan, jak sprytnie
ograæ instytucje unijne, aby po-
zyskaæ pieni¹dze. Przeciwnik
odwo³ania uchwa³y LGBT su-
geruje zast¹piæ sformu³owanie
"ideologia LGBT” s³owami "ide-
ologia p³ciowoœci kulturowej"
lub "neomarksistowska ideolo-
gia p³ciowoœci kulturowej".

– My jako radni niczego nie
zabraniamy, ale z Komisji Eu-
ropejskiej dochodz¹ do nas sy-
gna³y, ¿e mamy obowi¹zek pro-
mowania ró¿norodnoœci prefe-
rencji seksualnych. Oznacza to
zmuszanie nas do promowania
neomarskistowskiej ideologii
gender, któr¹ uwa¿amy za spo-
³ecznie szkodliw¹. I mamy do
tego prawo. Uchwa³a jasno
przedstawia niezgodê na okre-
œlone dzia³ania, a nie jest ata-
kiem na ludzi! Spo³ecznoœæ
LGBT szanujemy, nie mamy
problemów z tolerancj¹. Czym
innym jest jednak prawo do
oceny konkretnych dzia³añ –
mówi³ Jan Tadeusz Duda w
rozmowie z "Dziennikiem Pol-
skim".

Ciekawe, ¿e wiceminister
funduszy i polityki regionalnej
Waldemar Buda wys³a³ ju¿ pi-
sma do samorz¹dów, w których
prosi o analizê i weryfikacjê
tzw. uchwa³ anty-LGBT. Zbi-
gniew Ziobro z kolei wyrazi³ so-
lidarnoœæ z samorz¹dami, któ-
re przyjê³y uchwa³y anty-
LGBT i s¹ teraz – jak stwierdzi³
– obiektem "napaœci organów
unijnych". 

– Jakikolwiek szanta¿, w tym
szanta¿ ekonomiczny, nie mo¿e
byæ narzêdziem tworzenia poli-
tyki – podkreœli³ Ziobro.

Tymczasem kilka samorz¹-
dów w Polsce rozwa¿a ju¿ odej-
œcie od uchwa³ anty-LGBT.
Ewa Jaszczuk, która do³¹czy³a
do stowarzyszenia Polska 2050,
przeprosi³a za poparcie stano-
wiska anty-LGBT. Przyzna³a,
¿e w 2019 r. nie tylko g³osowa³a
za przyjêciem uchwa³y w tej
sprawie, ale równie¿ pojawi³a
siê na uroczystoœci przyznania
"medali za walkê z LGBT".

Samorz¹dowcy ze stowarzy-
szenia Œwidnik Wspólna Sprawa
wezwali 12 radnych z klubu bur-
mistrza Waldemara Jaksona z

PiS do zap³aty po 3,3 mln z³, bo
tyle Œwidnik straci³ ju¿ z fundu-
szy norweskich przez og³osze-
nie miasta "stref¹ woln¹ od
LGBT". – To rachunek wysta-
wiony przez mieszkañców –
przekonuje radny Mariusz Wilk.

– Przyjêcie stanowiska w
sprawie strefy wolnej od tzw.
ideologii LGBT to nie tylko ab-
solutny przejaw marginalizacji,
a nawet stygmatyzacji konkret-
nej grupy ludzi, to równie¿
skutki dla ka¿dego z mieszkañ-
ców Œwidnika – mówi radna
Edyta Lipniowiecka.

Lubelscy radni, wojewódzka
Ewa Jaszczuk i radny z Ponia-
towej Grzegorz Zburzyñski,
którzy wczeœniej poparli
uchwa³y uderzaj¹ce w osoby
LGBT, teraz te¿ przepraszaj¹.
Niedawno do³¹czyli do lubel-
skich struktur Polski 2050 Szy-
mona Ho³owni. "Szanowni Pañ-
stwo, bardzo przepraszam za
g³osowanie w 2019 za przyjê-
ciem: "Stanowiska Sejmiku Wo-
jewództwa Lubelskiego w spra-
wie wprowadzenia ideologii
"LGBT" do wspólnot samorz¹-
dowych". To g³osowanie by³o
b³êdem i dziœ ¿a³ujê, ¿e wów-
czas podjê³am tak¹ decyzjê" –
napisa³a Jaszczuk. TK

GroŸba karalna w Sejmie:

Braun do Niedzielskiego: „Bêdziesz pan wisia³“

Z sejmowej mównicy poseł Konfederacji Grzegorz Braun groził śmiercią
ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu. zdj. Sejm RP z 2020 r.

Za i przeciw LGBT

Jakub i Dawid, znana para in-
fulencerów, postanowi³a
sprawdziæ, w jakim kraju mo¿-
na zrobiæ taniej zakupy: w Pol-
sce czy w Niemczech. Okazuje
siê, ¿e Polacy za taki sam ze-
staw zakupów w tym samym
sklepie zap³ac¹ wiêcej. 

„Dawid zrobi³ zakupy w Pol-
sce, a Kuba zrobi³ zakupy
w Niemczech. Ka¿dy z nas ku-
powa³ to samo, w tej samej ilo-
œci, w tej samej sieci sklepów i
w tym samym czasie (ró¿nica
jednego dnia). Zakupy robili-
œmy wed³ug wczeœniej przygo-
towanej listy, aby odzwiercie-
dla³y koszyk tradycyjnego Po-
laka, czyli kupowaliœmy m.in.
chleb, m¹kê, mleko, jogurty,
warzywa i owoce, s³odycze, na-
poje oraz piwo. 

Nastêpnie porównaliœmy pa-
ragony i wniosek wbi³ nas w zie-
miê: za te same zakupy w Niem-
czech zap³aciliœmy taniej ni¿
w Polsce! Za zakupy w Warsza-

wie zap³aciliœmy 43,79 z³, za te
same zakupy w Niemczech –
10,46 euro. Po odjêciu 1 euro
kaucji zwracanej za oddanie bu-
telek i puszek wysz³o nam
9,46 euro, czyli 42,76 z³. To
o 2,5 proc. taniej ni¿ w Polsce!”

Porównali tak¿e œrednie za-
robki Polaków i Niemców.
W Polsce œrednia krajowa wy-
nosi 5.681 z³ brutto – w Niem-
czech 3975 euro (17.967z³).
Przeciêtny Niemiec zarabia
zatem trzy razy wiêcej ni¿ Po-
lak. 

Polski rz¹d od lat mami pro-
gramami spo³ecznymi, ale
przez spadaj¹c¹ wartoœæ z³o-
tówki Polacy trac¹ znacznie
wiêcej. Kiedyœ Zachód móg³
Polsce chocia¿ zazdroœciæ ni-
skich cen. Teraz ju¿ nawet tego
nie. „Czy to ma byæ to zapowia-
dane wstawanie z kolan”? – py-
taj¹ Jakub i Dawid. Polska do-
goni³a Niemcy, ale nie w tym,
co trzeba – skomentowali. TK

Gdzie jest taniej 
– w Polsce czy
w Niemczech?
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Byliœmy przy tym

Po rocznej przerwie spowodowa-
nej pandemi¹ 4 wrzeœnia w re-
stauracji „Gdañska” w Oberhau-
sen by³ koncert Agi Luczynskiej
oraz zespo³u „Nomedia”. 

Koncert planowano od kilku
miesiêcy, jednak wzrastaj¹ce
wskaŸniki zachorowañ nie pozwa-
la³y na realizacjê. Kiedy ju¿ odwo-
³ywano zaplanowany termin, na-
gle przysz³o zielone œwiat³o. Kon-
cert móg³ siê odbyæ, jednak pod
surowym rygorem higienicznym.
Na sali mog³y przebywaæ jedynie
osoby zaszczepione lub po przeby-
tej chorobie Covid. Wyj¹tkowo wy-
ra¿ono zgodê na okazanie nega-
tywnego testu PCR, który jest
doœæ drogi. Niestety kilkudziesiê-
ciu chêtnych musia³o zrezygno-
waæ z udzia³u w koncercie ze
wzglêdu na brak szczepieñ. Oka-
za³o siê, ¿e wœród Polaków
w Niemczech bardzo du¿o jest
osób nieplanuj¹cych siê zaszcze-
piæ. Decyzja o obowi¹zku tzw. 2G

nie spodoba³a siê wielu fanom
„Nomedii”, którzy bardzo chcieli
us³yszeæ zespó³ po ponad dwulet-
niej przerwie. Mimo jednak du-
¿ych obostrzeñ sala koncertowa
„Gdañskiej” w du¿ej mierze siê za-
pe³ni³a. 

W pierwszej czêœci koncertu
wyst¹pi³a Aga £uczyñska – woka-
listka, gitarzystka oraz autorka
tekstów, pochodz¹ca z Krakowa, a
od kilkunastu lat mieszkaj¹ca
w Mannheim. W godzinnym pro-
gramie wykona³a kilkanaœcie roc-
kowych ballad po polsku, angiel-
sku oraz niemiecku. Jej przygoda
z muzyk¹ trwa od dzieciñstwa.
Nale¿a³a m.in. do zespo³u regio-
nalnego „Juhasy”. Na scenie
w Oberhausen wyst¹pi³a po raz
czwarty. Wczeœniej m.in. bra³a
udzia³ w Konkursie „Œpiewaæ Nie-
mena” z utworem „Terra Delfora-
ta”, w projekcie poetyckim „Wier-
szobranie” oraz w finale Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy

w Oberhausen. Aga £uczyñska
czêsto wystêpuje w klubach mu-
zycznych w ca³ych Niemczech.

Zespó³ „Nomedia” wróci³ odno-
wiony po dwuletniej przerwie.
Wiele w tym czasie w zespole siê
zmieni³o. Do twórców zespo³u Ja-
nusza Adamczyka i Krzysztofa
Weihsmanna do³¹czy³o 4 nowych
muzyków: wokalistka Ewelina Ko-
morowska, wiolonczelistka Klau-
dia Zagrabski, gitarzysta basowy
Adam Prynda oraz perkusista Da-
riusz Bosek. Zespó³ Nomedia ob-
chodzi w tym roku jubileusz 10 lat
istnienia. Zespó³ gra znakomicie
akustycznego rocka, co potwier-
dzi³ podczas koncertu. Chocia¿ na
twarzach muzyków zespo³u widaæ
by³o momentami stres wynik³y
z wielomiesiêcznego braku spo-
tkañ i prób, to jednak widzowie
i fani z koncertu wychodzili za-
chwyceni.

Leonard Paszek

W „Gdañskiej” znów gra muzyka
Aga Łuczyńska „Nomedia“ w nowym składzie zdj. autora

Na terenie firmy Hausmeister
Service Winski w Dortmundzie
oby³y siê 28 sierpnia pierwsze Po-
lonijne Targi Budowlane w Niem-
czech. Organizatorem by³ Dariusz
Tetelewski, twórca facebookowej
Grupy Budowlanej w Niemczech,
która skupia obecnie ponad 8 tys.
cz³onków. Grupa spe³nia rolê gie³-
dy wymiany doœwiadczeñ i us³ug
budowlanych. Dziêki niej wiele
firm znalaz³o ju¿ swoich partne-
rów. 

W targach wziê³o udzia³ 9 firm:
EstiMedes, E-Faktura, Gutjahr
Systemtechnik, Niemiec Ver-
sicherungsmakler, Hornbach,
BWS Baustoffhandel, Roze
Versicherungmakler, Artglas oraz
firma Winski jako gospodarz. 

Obecni wystawcy oraz zwiedza-
j¹cy mogli nie tylko nawi¹zywaæ
kontakty, ale równie¿ wys³uchaæ
koncertu zespo³u BenRose. Orga-
nizator planuje tego typu imprezy
kontynuowaæ. (lp)

Polonijne Targi Budowlane

W gronie niezawodnych przyjació³
odby³a siê 11 wrzeœnia w Gelsen-
kirchen promocja najnowszego to-
miku wierszy Piotra Gabriela Sko-
rupy pt. „Kosmopolita”. Na spo-
tkanie przybyli muzycy, artyœci
i poeci, którzy od lat obserwuj¹ i
podziwiaj¹ literackie pióro Piotra
Skorupy. W gronie poetów, nie tyl-
ko polonijnych, zajmuje on czo³o-
we miejsce. 

Pochodzi z Rybnika, gdzie przez
kilka lat bra³ udzia³ w pracach Ko-
mitetu Organizacyjnego Rybnic-
kich Dni Literatury. Od 1990 r.
mieszka w Niemczech, w Gelsen-
kirchen. W 2011 roku ukaza³ siê je-
go tomik poezji „Trzeba zachowaæ

trochê ¿ycia". Jest cz³onkiem
Zwi¹zku Pisarzy Polskich na Ob-
czyŸnie. Obecny tomik, jest trze-
cim w dorobku artysty.

Leonard Paszek
zdj. Robert Widera

Kosmopolita – Piotr Gabriel Skorupa

Kilka tysiêcy butelek, masek, pod-
pasek, worków plastikowych, czê-
œci zepsutych zabawek i innych
tym podobnych rzeczy zebra³o
oko³o 1000 wolontariuszy z na-
brze¿a rzeki Ruhry w Essen, w
weekend 10-13 wrzeœnia. Ka¿dy z
wczeœniej zg³oszonych uczestni-
ków otrzyma³ szczypce, worki
oraz rêkawice. Zbierano grupami,
rodzinnie oraz samodzielnie. 

Akcjê zorganizowa³o miasto Es-
sen oraz agencja wolontariacka w
ramach akcji Ruhr CleanUp. Z ini-
cjatywy Kasi Lorenc z grupy In-

fo.Point-Polinnen und Polen für
Essen w akcjê zaanga¿owa³a siê
równie¿ kilkunastoosobowa polo-
nijna grupa z Essen, skupiona w
grupie gacebookowej „Polacy, ro-
dzinne spotkania NRW”. Sprz¹tali
na odcinku od Essen-Steele w kie-
runku Hattingen. W ci¹gu dwóch
godzin œmieciami zape³nili kilka-
naœcie worków. Polonusi bardzo
odpowiedzialnie podeszli do zada-
nia, ale równie¿ i œwietnie przy
tym siê bawili. 

Agnieszka Samsel-Zurek z Marl
ma œwiadomoœæ, ¿e wszyscy ci¹-
gle zaœmiecamy œrodowisko, dla-
tego te¿ czuje siê w obowi¹zku
braæ udzia³ w takich akcjach. Mar-
ta Krajewska nieraz wypoczywa
nad Ruhr¹, a tak¿e spotyka siê ze
znajomymi, chce wiêc ¿eby ta oko-
lica by³a czysta i dlatego chêtnie
wziê³a równie¿ udzia³. Dla Rober-
ta Siery by³a to wspania³a okazja
do zrobienia czegoœ fajnego dla
œrodowiska, a przy okazji spotka-
nia znajomych w polonijnym gro-
nie. Leonard Paszek

Polonia sprząta nad Rurhą

zdj. Robert Siera

Zmar³ Wies³aw Go³as, wybitny ak-
tora, którego najlepiej zapamiêta-
liœmy z roli Tomka Czereœniaka w
„Czerech pancernych”.

Wies³aw Go³as zagra³ m.in.
w filmach: "Brunet wieczorow¹
por¹", "Czterej pancerni i pies",
"D³u¿nicy œmierci", "Dom bez
okien", "Dziêcio³", "Gra", "Kazi-
mierz Wielki", "Potop", "Prawo
i piêœæ", "Kapitan Sowa na tropie".
By³ te¿ wybitnym satyrykiem zna-
nym z wystêpów w Kabarecie
Starszych Panów. Mia³ na swoim
koncie szereg ról teatralnych,
w które wciela³ siê na deskach Te-
atru Polskiego w Warszawie i Te-
atru Dramatycznego. By³ twórc¹
doskona³ych kreacji komedio-
wych, wspó³twórc¹ Kabaretu Koñ,
cz³onkiem Kabaretu Starszych
Panów i Kabaretu Dudek. Artysta
bawi³ i wzrusza³ równie¿ w piosen-
ce aktorskiej. Jego wykonanie
utworu „W Polskê idziemy” czy
„Upiorny twist” przesz³y do histo-
rii.

¯ycie nie oszczêdza³o Wies³awa
Go³asa. W 1943 r. do³¹czy³ do Sza-
rych Szeregów, gdzie przybra³
pseudonim „Wilk”. Uczestniczy³
w wielu akcjach zdobywaniu broni

oraz rozstrzelaniu konfidenta. Nie
lubi³ wracaæ do tych wspomnieñ.
W 1944 roku aresztowa³o go Ge-
stapo i trafi³ do celi, w której wcze-
œniej wiêziony by³ jego ojciec.

– Pierwszy raz jak mnie prze-
s³uchiwano, piszcza³em cienko jak
baba. Wspó³wiêŸniowie wiedzieli,
¿e nikogo nie wykablowa³em, wiêc
nabrali do mnie szacunku i ok³a-
dali mi sine plecy mokrymi szma-
tami – opowiada³ w Fakcie.

– Oficjalnie, urzêdowo, urodzi-
³em siê 4 paŸdziernika 1930 r.

w Kielcach, a naprawdê 9 paŸ-
dziernika. Przy chrzcie pijany or-
ganista wpisa³ do mojej metryki
b³êdn¹ datê, i tak ju¿ zosta³o –
wspomina³ w ksi¹¿ce "Go³as" swo-
jej córki Agnieszki Go³as-Ners.

Rodzinna legenda g³osi, ¿e kie-
dy akuszerka da³a klapsa nowo
narodzonemu Go³asowi, ch³opiec
zamiast zap³akaæ zaniós³ siê œmie-
chem. „To w³aœnie legendarne ju¿
poczucie humoru pomo¿e mu
przetrwaæ najtrudniejsze chwile
w przysz³oœci" – pisa³a o aktorze
Sonia Miniewicz.

Po wojnie studiowa³ w war-
szawskiej Pañstwowej Wy¿szej Sz-
kole Teatralnej, kierowanej przez
Aleksandra Zelwerowicza. Studia
ukoñczy³ w 1954 roku. Debiutowa³
w Teatrze Dolnoœl¹skim w Jele-
niej Górze. W latach 1955-1985 by³
aktorem Teatru Dramatycznego
w Warszawie, póŸniej do 1992 r. Te-
atru Polskiego w Warszawie.

Jeszcze za ¿ycia pomyœla³
o œmierci i wykupi³ miejsce na Po-
w¹zkach. Wybudowa³ te¿ piêkny
pomnik.

Pogrzeb Wies³awa Go³asa odby³
siê 14 wrzeœnia na Starych Pow¹z-
kach w Warszawie. TK

Czereœniak z „Pancernych” nie ¿yje

Wiesław Gołas (1930-2021)
zdj. Mariusz Kubik



Samo Życie 10/21 (597) 7

Kultura i Polonia

Bêdzie siê dzia³o

Po 17 latach kierowania klubem
sportowym S.C.Polonia Hannover
prezes Edward Dewucki przeka-
za³ swoj¹ funkcjê m³odszym. We
wrzeœniu wybrano nowy zarz¹d.
Now¹ prezesk¹ zosta³a Patrycja
Böheim, jej zastêpc¹ Paul Jesch-
ke, skarbnikiem Georg Felden, dy-
rektorem sportowym Bartosz
Gwizd, a imprezy sportowe piloto-
wa³ bêdzie Emil Fisch. Nowym
rzecznikiem klubu jest Mariusz
Jasion, a dbaæ o sponsorów i zdo-
bywaæ nowych bêdzie Arkadiusz
Skrzypczak.

Odchodz¹cemu wieloletniemu
prezesowi Edwardowi Dewuckie-
mu, animatorowi sportu polonij-
nego w Hanowerze, cz³owiekowi,
który przez 21 lat ¿y³ klubem S.C.
Polonia, stara³ siê zawsze wszyst-
kim pomóc, ¿yczymy spokojnej
emerytury. Cytuj¹c tekst piosenki
zespo³u Lombard: „trzeba wie-
dzieæ, kiedy ze sceny zejœæ niepo-
konany, wœród tandety lœni¹c jak
diament, byæ zagadk¹, której nikt
nie zd¹¿y zgadn¹æ nim minie
czas..." dziêkujemy z ca³ego serca
Mistrzowi. Mariusz Jasion

Polonia Hanower ma nowy zarząd

„Ona œpiewa dusz¹“ – tak o Mag-
dzie Umer pisa³a swego czasu
chyba najbardziej znana i naj-
wiêksza autorka tekstów piosenek
w Polsce – Agnieszka Osiecka. 

Umer – piosenkarka, aktorka,
scenarzystka i re¿yserka w 2019
roku obchodzi³a 50-lecie pracy na
scenie. Jest znan¹ artystk¹ i inte-
lektualistk¹, która wype³nia³a
swoimi poetyckimi piosenkami
wielkie sale teatralne zarówno
w czasach komunizmu, jak i je wy-
pe³nia w nowej, nowoczesnej Pol-
sce. Jej g³êbokie i proste interpre-
tacje sprawi³y, ¿e wiele z jej piose-
nek sta³o siê w Polsce przebojami.
Pisze dla siebie, pisa³a teksty dla
wielu gwiazd, czêsto te¿ otrzymy-
wa³a piosenki i muzykê od wiel-
kich autorów i kompozytorów
w prezencie.

Magdê Umer do Kolonii zapro-
si³a piosenkarka i aktorka Mar-
gaux Kier w ramach projektu
„Treffpunkt Weimarer Dreieck –

W sercu Europy“ we wspó³pracy
z Institut français Köln. 

Obok recitalu Umer z jej d³ugo-
letnim towarzyszem Wojciechem
Borkowskim, w Altes Pfandhaus
wyst¹pi¹ wspólnie „Margaux &
die BANDiten“, koloñski zespó³,
którego dewiz¹ jest „chanson lubi
jazz”, oraz „String Art Cologne“
Sextet, ³¹czaj¹cy muzykê klasycz-
n¹ z jazzem. 

www.margauxunddiebanditen.de
www.globalemusik.de

sobota 30.10.2021, godz. 20.00
Altes Pfandhaus, Kartäuserwall, 50678 Köln

Magda Umer – 30.10 w Altes Pfandhaus w Köln

Jola Wolters interpretuje piosenki
œwiatowej gwiazdy: Jeszcze „Fe-
sche Lola“ ma swoj¹ pianolê, ale
nabiera ona innego brzmienia. Li-
li Marlene“ nadal stoi przy latarni,
ale œwiat³o jest inne.

To bardzo osobisty ho³d dla
Marleny Dietrich, która sta³a siê
legend¹ na ca³ym œwiecie nie tyl-
ko dziêki swojej sztuce, ale tak¿e
dziêki swojemu wyj¹tkowemu
uporowi. Piosenki, œpiewane z pa-
sj¹, oprawione s¹ pasjonuj¹cymi
opowieœciami, epizodami i cytata-
mi. Na fortepianie towarzyszy jej
znakomity muzyk Wim Naus.

www.jolantawolters.de

piątek 1.10, godz. 18:00
VHS-Wesel, Ritterstr. 10-14, 46483 Wesel
Rezerwacja: 0281/203-2590 lub -2342

Muzyczny hołd dla Marlene Dietrich – 1.10 w Wesel
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Koncertem "Scena alternatywna
TVP Kultura – Muzyka z innej pla-
nety" zakoñczy³ siê 58. Krajowy
Festiwal Polskiej Piosenki w Opo-
lu. Trochê przypomina³ widowisko
z czasów PRL.

W Opolu odby³y siê dwa koncer-
ty. Jury oraz publicznoœæ przyzna-
³y najlepszym wykonawcom swoje
nagrody. W konkursie "Debiutów"
jury przyzna³o Ani Byrcyn nagro-
dê im. Anny Jantar i figurkê Karo-
linki. Nagrodê publicznoœci, która
g³osowa³a za poœrednictwem sms-
ów, otrzyma³ Janek Traczyk.
W konkursie "Premiery" zwyciêz-
cami zostali Natalia Zastêpa i Kry-
stian Ochman.

Drugiego dnia na scenie poja-
wi³a siê ubrana w neonowy
p³aszcz Maryla Rodowicz, po niej
Halina Mlynkova, Rafa³ Brzozow-
ski i 15-letnia Roksana Wêgiel.
Przypomnia³ o sobie równie¿ To-
masz Karolak. Równie¿ Edyta
Górniak wyst¹pi³a w Opolu.

Podczas koncertu "Wielkie
Przeboje Ma³ego Ekranu" widzo-
wie us³yszeli piosenki znane z po-

pularnych seriali Telewizji Pol-
skiej, takich jak "Czterdziestola-
tek", "Czterej pancerni i pies",
"Klan" czy "M jak mi³oœæ".

Na estradzie oddano ho³d pa-
miêci zmar³ego w tym roku
Krzysztofa Krawczyka. Wspo-
mniano te¿ o jubileuszu 50. roczni-
cy wydania p³yty Marka Grechuty
i zespo³u „Anawa”, któremu po-
œwiêcono odrêbny wystêp arty-
stów. Do udzia³u w koncertach za-
proszono pami¹tkowych piosen-
karzy, którzy obchodzili rocznice
swojej kariery artystycznej. 

„Mój dom murem
podzielony“
Wyst¹pi³ wreszcie zespó³ IRA, a

jego lider Artur Gadowski wyko-
rzysta³ okazjê, by podzieliæ siê z fe-
stiwalow¹ publicznoœci¹ tym, co
le¿y mu sercu. Wyszed³ w t-shircie
z wymownym napisem „Mój dom
murem podzielony". Has³o to
oczywiste nawi¹zanie do przeboju
"Arahja" zespo³u Kult: "Mój dom
murem podzielony, podzielone
murem schody, po lewej stronie

³azienka, po prawej stronie ku-
chenka" – to protest przeciwko po-
dzia³owi Berlina. 

Operator TVP unika³ pokazy-
wania artysty.

— Podzia³y w naszym kraju s¹
ju¿ wszêdzie, nie tylko w polityce.
S¹ w rodzinach, miêdzy przyjació³-
mi czy naszymi fanami. To jest
straszne. Doprowadzi³a do tego
partia rz¹dz¹ca, nie mam do tego
w¹tpliwoœci. A my siê w to wkrêci-
liœmy – opowiada³ po koncercie
Gadowski. – Poczu³em siê bardzo
dziwnie, gdy miêdzy innymi w me-
diach dowiedzia³em siê, ¿e nie po-
winienem pojawiaæ siê w Opolu.
Us³ysza³em, ¿e chc¹c tam wyst¹-
piæ dopuszczam siê zdrady... Co
prawda nie zosta³o to powiedziane
wprost, ale mo¿na siê by³o domy-
œleæ. Rozumiem wiêkszoœæ tych
zarzutów, ale nie uwa¿am, ¿e poja-
wienie siê na scenie w Opolu co-
kolwiek zmienia. Nie wiem dlacze-
go mia³bym z tego rezygnowaæ.
Tam debiutowa³em 33 lata temu –
w innych okolicznoœciach politycz-
nych – stwierdzi³ Gadowski w wy-
wiadzie dla Onetu. TK

Opole z politycznym
przes³aniem na koszulce

Mi³oœnicy teatru prawie dwa lata
oczekiwaæ musieli kolejnego wy-
stêpu aktorów „Teatru Gdañska“
z Oberhausen. W koñcu w week-
end 18-19 wrzeœnia teatr otworzy³
swoje podwoje, aktorzy stanêli na

scenie, a widzowie zajêli wygodne
miejsca. Po raz 20. wystawiono,
ciesz¹c¹ siê ogromnym powodze-
niem, sztukê Ryszarda Latki
„Zachcia³o siê wom Kalwaryi”
w re¿yserii Anny Dembek-£ada.

Wprawdzie fotele w teatrze
oczyszczone musia³y zostaæ z ku-
rzu, a deski sceniczne napastowa-
ne, aby po wystarczaj¹co d³ugiej
bezczynnoœci nie skrzypia³y, lecz
wszystko odby³o siê w klimacie
nadziei. 

W roku 2016, gdy Teatr „Gdañ-
ska” powstawa³, nikt nie wyobra-
¿a³ sobie pandemii i ograniczeñ
ni¹ spowodowanych. Podczas pre-
miery sztuki, która odby³a siê
15 grudnia 2018 roku, aktorzy nie
myœleli, ¿e zmuszeni bêd¹ na dwa
lata przerwaæ wystêpy.

Œwiadomi tych uszczupleñ akto-
rzy „Teatru Gdañska” zagrali z ra-
doœci¹. ¯yciow¹ swoj¹ rolê rów-
nie¿ genialnie odgrywaj¹, bo mi-
mo balastu zwi¹zanego z pande-
mi¹, nie dopuœcili do roz³amu gru-
py. Claudia Daniel

Aktorzy wrócili na scenê w Oberhausen

Od lewej: Wojciech Motyka (Józek), Leonard Paszek (Placek), Anna
Wiencek (Fryta), Renata Zub (Matka) zdj. autorki

www.samo-zycie.de
całe wydanie online

Lubisz czytać Samo Życie, 
to polecaj nas dalej:

– wyślij link do rodziny
– wrzuć na facebooka
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Zbliża się jesień, a wraz z nią
przybiera liczba zarażonych
SARS-CoV-2. Niemiecki rząd
wprowadza nowe regulacje, 
które mają przyhamować
czwartą falę. 

Czwarta fala nadejdzie, uprze-
dzaj¹ epidemiolodzy. Liczba no-
wych infekcji roœnie, lockdown jest
coraz bardziej realny. Dane staty-
styczne pokazuj¹, ¿e do szpitali
trafiaj¹ g³ównie osoby niezaszcze-
pione: eksperci mówi¹ wrêcz
o "pandemii niezaszczepionych".
Niezaszczepionych by³o 95 proc.
hospitalizowanych w Niemczech
z powodu covida. 

A prêdkoœæ akcji szczepieñ spa-
da. W po³owie wrzeœnia w pe³ni
zaszczepionych by³o 63 proc.
Niemców, zaszczepionych przy-
najmniej jedn¹ dawk¹: 67 proc.
Eksperci mówi¹, ¿e do osi¹gniêcia
odpornoœci zbiorowej konieczne
jest wyszczepienie przynajmniej
85 proc. doros³ego spo³eczeñstwa.
Tego Niemcy nie osi¹gn¹. W³adze
krajów zwi¹zkowych chc¹ posta-
wiæ na odmienn¹ strategiê zwal-
czania czwartej fali: ograniczenia
tylko dla niezaszczepionych, nato-
imast dla zaszczepionych i ozdro-
wieñców powrót do w miarê nor-
malnego ¿ycia. 

Po Hamburgu, który jako
pierwszy siê na to zdecydowa³, na-
stêpne kraje zwi¹zkowe chc¹
znieœæ ograniczenia dla osób z od-

pornoœci¹, wprowadzaj¹c model
2G (geimpft, genesen – zaszcze-
pieni i ozdrowieñcy). Senat berliñ-
ski postanowi³, ¿e od 18 wrzeœnia
tutejsi restauratorzy mog¹ sami
zdecydowaæ, ¿e chc¹ stosowaæ ten
model we wnêtrzach, czy rozsze-
rzyæ go o osoby z negatywnym wy-
nikiem testu (3G – oprócz „ge-
impft, genesen“ tak¿e „getestet“).
W przypadku zastosowania mode-
lu 2G, goœcie w restauracji nie mu-
sieliby u¿ywaæ maseczek i stoso-
waæ siê do zasady bezpiecznego
dystansu, jak w przypadku lokali
stosuj¹cych zasadê 3G. Natomiast
model 2G bêdzie obowi¹zkowy,
bez mo¿liwoœci uczestnictwa osób
z negatywnym wynikiem testu,
m.in. w saunach parowych, ³aŸ-
niach, na imprezach tanecznych
czy w domach publicznych. W za-
³o¿eniu model 2G ma ograniczaæ
siê tylko do bran¿, które nie s¹
„podstawowe dla ¿ycia“, jak pod-
kreœli³a berliñska senator ds.
zdrowia, Dilek Kalayci. W ¿adnym
wypadku nie bêdzie funkcjonowa³
w handlu czy komunikacji publicz-
nej, doda³a Kalayci. 

Równie¿ Dolna Saksonia chce
pójœæ tym tropem. Premier Ste-
phan Weil zapowiedzia³, ¿e obok
gastronomii równie¿ inne bran¿e,
np. kulturalna czy sportowa bêd¹
mia³y mo¿liwoœæ przejœcia na mo-
del 2G. Podobne kroki zapowiada-
j¹: Hesja, Brandenburgia, Sakso-
nia i Saksonia-Anhalt. We wszyst-

kich tych landach ma to byæ opcja,
a nie obowi¹zek, która zale¿y od
decyzji w³aœciciela firmy czy orga-
nizatora imprezy. 

Natomiast Badenia-Wirtember-
gia chce wprowadzaæ model 2G
wówczas, gdy liczba nowych pa-
cjentów na oddziale intensywnej
opieki wzroœnie o 12 w ci¹gu tygo-
dnia, lub do 390 w sumie. Model
"G2plus" chce wprowadziæ Nadre-
nia Pó³nocna–Westfalia. Model ten
oznacza, ¿e w miarê wzrostu przy-
padków zachorowañ, ograniczana
bêdzie liczba osób mog¹cych ko-
rzystaæ z oferty gastronomicznej
czy imprez kulturalnych, podczas
gdy bez ograniczeñ bêd¹ mog³y
korzystaæ z nich osoby zaszczepio-
ne i ozdrowieñcy. 

W Szlezwiku-Holsztynie na ra-
zie brak ograniczeñ (w tym masek
i dystansu) obejmuje równie¿ oso-
by z negatywnym testem. Ale i tu
mo¿liwe jest, w zale¿noœci od ak-
tualnej sytuacji epidemiologicz-
nej, przejœcie do modelu 2G,
z opcj¹ 3G z obostrzeniami. 

To nie jedyne utrudnienia dla
niezaszczepionych. Niezaszcze-
pieni oberw¹ te¿ po kieszeni. Od
11 paŸdziernika szybkie testy an-
tygenowe (Corona-Schnelltest)
nie bêd¹ ju¿ bezp³atne. Ponadto
niezaszczepieni maj¹ nie dosta-
waæ wyp³aty w przypadku skiero-
wania na kwarantannê. Jest to
mo¿liwe dziêki zapisowi w ustawie
o zapobieganiu infekcji (Infek-
tionsschutzgesetz): wynagrodze-
nie nie musi byæ wyp³acane, je¿eli
poszkodowany móg³ zapobiec sy-
tuacji zagro¿enia, np. dziêki szcze-
pieniu. Zastosowanie prawa z tego
zapisu zapowiedzia³y ju¿ rz¹dy
Badenii-Wirtembergii, Nadrenii-
Palatynatu, Bremy i Nadrenii-Pó³-
nocnej Westfalii. Wa¿ne: osoby na
zwolnieniu lekarskim z powodu
zachorowania na COVID-19 za-
chowuj¹ prawo do wyp³aty wyna-
grodzenia, niezale¿nie od ich sta-
tusu szczepienia.

Nowoœci¹ w tym sezonie ma
byc odejœcie od incydencji (liczba
przypadków zara¿eñ na 100.000
mieszkañców) jako podstawowe-
go wskaŸnika epidemiologiczne-
go, na rzecz liczby osób hospitali-
zowanych z powodu covida. Tym
samym na drugi plan zejdzie licz-
ba osób, które przechodz¹ zara¿e-
nie bezobjawowo (s¹ nosicielami)
lub sk¹poobjawowo. (agh)

Nowe regulacje
na czwart¹ falê

zdj. pixabay.com / Gerd Altmann

Mieszkañcy Niemiec wolny czas
najchêtniej spêdzaj¹ we w³asnych
czterech œcianach – to wniosek re-
portu „Freizeit-Monitor 2021",
opracowanego przez Stiftung der
Zukunftsfragen. A raczej: zaczêli
go tak kszta³towaæ w okresie pan-
demii. Zamkniête si³ownie, kina,
dyskoteki, a nawet centra handlo-
we. Praca z domu, ¿adnych domó-
wek, ma³y wybór. Dwa razy zwiêk-
szy³a siê liczba mieszkañców Nie-
miec, którzy przynajmniej raz
w tygodniu robi¹ sobie we w³a-
snym mieszkaniu seans kinowy,
zajmuj¹ siê sztuk¹ albo graj¹

w gry towarzyskie. A¿ trzy razy
wiêcej, ni¿ przed pandemi¹, gra w
domu w gry wideo albo spêdza
czas w internetowych sklepach.

Najczêstszy sposób spêdzania
czasu poza domem znalaz³ sie do-
piero na 17 miejscu (wœród 100 wy-
mienionych przez respondentów
mo¿liwoœci) i jest to... spacer. Choæ
akurat i spacer, i praca w ogrodzie
sta³a siê wœród Niemców popular-
niejsza, ni¿ przed pandemi¹. Rza-
dziej za to spotykaja siê poza do-
mem ze znajomymi, czy rodzin¹
albo id¹ do pubu. Ogólnie Niemcy
przeszli raczej na pasywne spê-

dzanie wolnego czasu. Dwóch na
trzech mieszkañców Niemiec
przyznaje siê do zwyk³ego leniu-
chowania w domu przynajmniej
raz w tygodniu. W 2019 r. przyzna-
wa³a siê do tego mniej ni¿ po³owa. 

Ulubionym narzêdziem rozryw-
ki sta³ siê internet. Korzysta z nie-
go przynajmniej raz w tygodniu
97 proc. Ni¿sze miejsce zajmuje
telewizja czy s³uchanie muzyki.
Laptopa do celów prywatnych
u¿ywa przynajmniej raz w tygo-
dniu 85 procent respondentów
(przed pandemi¹ – 64 proc.),
smartfona do celów innych ni¿ te-
lefonowanie: 75 proc. (przed pan-
demi¹: 61 proc.). (agh)

Niemcy wolą siedzieć w domu

21 sierpnia 1811 r. w Reszelu
sp³onê³a na stosie Barbara
Zdunk, któr¹ oskar¿ono o czary i
paktowanie z diab³em. 25 lat póŸ-
niej w Pucku podobny los spotka³
rybaczkê Krystynê Ceynow¹. Lo-
kalna spo³ecznoœæ oskar¿a³a j¹
o z³orzeczenie, kontakty z szata-
nem i ciskanie przekleñstw. Od
tego czasu na kontynencie euro-
pejskim nie zanotowano ju¿ po-
dobnego przypadku.

Ale jak g³osi stare polskie po-
rzekad³o: „nigdy nie mów nigdy”.
Oto bowiem w niewielkiej miej-
scowoœci Mi³akowo, w cywilizo-
wanym zdawa³oby siê wojewódz-
twie warmiñsko-mazurskim,
grupie dwudziestu uzdolnionych
artystycznie kobiet zarzucono...
kontakty z nieczystymi mocami.
We wrzeœniu sprawa mo¿e trafiæ
nawet do s¹du.

Grupa artystek, okreœlaj¹ca
siê "WiedŸmuchy", dzia³a od piê-
ciu lat. W jej sk³ad wchodzi dwa-
dzieœcia kobiet w ró¿nym wieku,
rozmi³owanych w ludowej trady-
cji i tañcu. Jak powiadaj¹ – chc¹
siê wzajemnie siê wspieraæ. Oso-
bom w œpi¹czce czytaj¹ ksi¹¿ki,
akcentuj¹ swoim usposobieniem
lokalne festyny, b¹dŸ te¿ anga¿u-
j¹ siê w akcjach charytatywnych.
Maj¹ jednak jedna „wadê” – ubie-
raj¹ siê nie tyle wyzywaj¹co, co
przera¿aj¹co, zw³aszcza dla miej-
scowych parafian wyznania
rzymskokatolickiego, którzy od-
bieraj¹ ich dzia³ania jako okul-
tyzm. „WiedŸmuchy” nosz¹ d³u-
gie, ciemne suknie, zak³adaj¹ ka-
pelusze i maj¹ doczepione d³ugie
nosy. Swym wygl¹dem przypomi-
naj¹ wampirzyce, straszyd³a,
wiedŸmy i czarownice. Zreszt¹
na wystêpy zabieraj¹ ze sob¹
miot³y. I to by³o, jak siê okazuje,
powodem donosu, który na grupê
z³o¿y³a do w³adz miasta Akcja
Katolicka. Zarzuty dotycz¹ kulty-
wowania okultyzmu. ¯arliwym
katolikom przewodzi radny Zbi-
gniew Zab³ocki (PiS), który mówi
o sobie, ¿e jest „wyczulony na ³a-
manie uczuæ religijnych”.

WiedŸmuchy, które zd¹¿y³y ju¿
odwiedziæ z wystêpami pó³ Pol-
ski, wziê³a w obronê pos³anka
Monika Falej (Lewica): 

– Wczeœniej ustawiano stosy
i podpalano drewno, a teraz sto-
suje siê inne dostêpne narzêdzia.
Dla mnie to jest kuriozalna sytu-
acja. W Polsce obowi¹zuje roz-
dzia³ pañstwa od koœcio³a, a in-
stytucje religijne nie powinny
wp³ywaæ na kulturê i sztukê. Ten
temat wcale nie powinien byæ po-

dejmowany przez radnych. Na
dodatek polski Kodeks karny nie
zakazuje pos³ugiwania siê misty-
k¹, œwiatem fantazji i baœni.

Lecz lokalni radni PiS lokalni
przygl¹daj¹ siê sprawie z ca³¹
powag¹.

– Dziewczyny niby czarownice
przylec¹, polataj¹ na miotle. Niby
kabaret, ale chcemy dok³adnie
siê zorientowaæ, o co w tym
wszystkim chodzi – wskazuje
Zbigniew Opoka, szef Komisji
Skarg miejscowego urzêdu gmi-
ny.

Autorzy donosu zwrócili siê
o wyk³adniê do proboszcza para-
fii pw. Podwy¿szenia Krzy¿a
Œwiêtego w Mi³akowie. Na stro-
nie internetowej parafii przeczy-
taæ mo¿na m.in. o tym, jak „wyjœæ
z homoseksualizmu”, a tak¿e
o „fatalnym wp³ywie pornografii
na p³odnoœæ u mê¿czyzn”. Spra-
wa ma zostaæ zbadana na komisji
rady gminy w obecnoœci probosz-
cza. 

O sytuacji w Mi³akowie napisa-
³y ju¿ ogólnopolskie media. Para-
fianie z Mi³akowa wziêli ksiêdza
w obronê. Wydali oœwiadczenie,
w którym zarzucili mediom ma-
nipulacjê, a co wiêcej zapewniali,
¿e przebieraj¹ce siê za czarowni-
ce kobiety praktykuj¹ "podprogo-
we promowanie wartoœci pogañ-
skich". 

– Najpierw bêdzie posiedzenie
w ramach rady, a potem, kto
wie... Dobry adwokat wniesie
sprawê do s¹du i niepotrzebne
bêd¹ ¿adne przepisy – wyjaœniaj¹
dzia³acze koœcielnej organizacji.

– Panie, owszem, przebieraj¹
siê za czarownice, ale nic nie wia-
domo o tym, by czci³y szatana, la-
ta³y na miotle i urz¹dza³y krwa-
we rytua³y okultystyczne. Po pro-
stu tañcz¹, œpiewaj¹ i dzia³aj¹
charytatywnie – podkreœla za³o-
¿ycielka i szefowa grupy Alicja
Tomaszewska. Dla niej najdziw-
niejsze jest miejsce z³o¿enia
skargi, poniewa¿ grupa dzia³a
w Olsztynie, a w okolicach Mi³a-
kowa wystêpowa³a jedynie na za-
bawie. Byæ mo¿e ktoœ powi¹za³
jej dzia³alnoœæ w „WiedŸmu-
chach” z prac¹ w Mi³akowie? Ko-
bieta boi siê straciæ etat dyrekto-
ra Mi³akowskiego Domu Kultury.

„WiedŸmuchy” zd¹¿y³y ju¿ po-
dziêkowaæ Akcji Katolickiej za
bezp³atn¹ reklamê w ca³ym kra-
ju. Kalendarz z wystêpami maj¹
zapchany do koñca 2022 r. Bêdzie
im towarzyszyæ akcja oddawania
szpiku kostnego oraz badañ
mammograficznych. TK

O tym siê mówi
W warmińsko-mazurskim walczą z czarownicami

Bogaty wybór 
czasopism i gazet

www.prenumerata.de
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Rady i porady 10

Zamieszczane w gazecie 
odpowiedzi są jedynie

ogólną wykładnią i nie mogą
być przenoszone 

na jednostkowe przypadki. 

Indywidualne porady prawne
w mediach są bowiem
ustawowo zabronione. 

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Rys. Edward Tomenko

W oczach
Edwarda Tomenki

10/2021
? Kiedy przedawnia siê w pra-

wie polskim roszczenie o zacho-
wek? Co zrobiæ, gdy uprawniony
do zachowku nie mo¿e go uzyskaæ
od spadkobiercy? 

Zgodnie z art. 1007 § 1 polskiego
kodeksu cywilnego, roszczenia
uprawnionego z tytu³u zachowku
oraz roszczenia spadkobierców o
zmniejszenie zapisów i poleceñ
przedawniaj¹ siê z up³ywem lat piê-
ciu od og³oszenia testamentu.

Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy
dziedziczenie nastêpuje na podsta-
wie testamentu i testament ten pod-
lega og³oszeniu, jak i w przypadku
dziedziczenia ustawowego. Zgodnie
z art. 1000 § 1 kodeksu cywilnego, je-
œli spadkodawca pozostawi³ kilka te-
stamentów, które zosta³y otwarte i
og³oszone, to bieg przedawnienia
roszczenia o zachowek rozpoczyna
siê dopiero wtedy, gdy zostanie wyja-
œnione, który z pozostawionych te-
stamentów jest wa¿ny i skuteczny.
Generalnie nastêpuje to przez wyda-
nie przez s¹d postanowienia o
stwierdzeniu nabycia spadku.
Uprawniony do zachowku ma prawo
wyst¹piæ do s¹du z wnioskiem o wsz-
czêcia postêpowania o stwierdzenie
nabycia spadku.

? Co zrobiæ, gdy uprawniony do
zachowku w myœl prawa polskiego
nie mo¿e go uzyskaæ od spadko-
biercy, a spadkobierca otrzyma³
wczeœniej od spadkodawcy ró¿ne
darowizny? 

Je¿eli uprawniony nie mo¿e otrzy-
maæ od spadkobiercy zachowku, mo-
¿e on ¿¹daæ od osoby, która otrzyma-
³a od spadkodawcy darowiznê doli-
czon¹ do spadku, sumy pieniê¿nej
potrzebnej do uzupe³nienia zachow-
ku. Jednak¿e obdarowany jest zobo-
wi¹zany do zap³aty powy¿szej sumy
tylko w granicach wzbogacenia bê-
d¹cego skutkiem darowizny. Jeœli
jest kilku obdarowanych, to ich odpo-
wiedzialnoœæ wobec uprawnionego
do zachowku powstaje kolejno, po-
cz¹wszy od ostatniej darowizny
uczynionej przez zmar³ego:

? Jakie s¹ prawa najemcy w ra-
zie wypowiedzenia w Niemczech
umowy najmu mieszkania przez
wynajmuj¹cego na u¿ytek w³asny
(tzw. Eigenbedarfskündigung),
gdyby siê potem okaza³o, ¿e takie-
go osobistego u¿ytku wcale nie by-
³o? 

Jeœli wynajmuj¹cy tylko podstawi³
powód tzw. w³asnego u¿ytku, by na
przyk³ad pozbyæ siê lokatora, to taki
oszukany najemca ma prawo do od-
szkodowania. Mo¿e na przyk³ad póŸ-
niej wystawiæ fakturê wynajmuj¹ce-
mu za wszystkie koszty przepro-
wadzki – a tak¿e ró¿nicê do ewentu-
alnie wy¿szego czynszu. Mo¿e te¿
wróciæ do swojego poprzedniego
mieszkania. 

Generalnie, gdy wynajmuj¹cy po-
wiadomi³ najemcê o potrzebie prze-
jêcia wynajmowanego mieszkania z
powodu osobistego u¿ytku, to nie
mo¿e zbyt d³ugo czekaæ, zanim wpro-
wadzi siê do zwolnionego mieszka-
nia. Jednak¿e nie ma œciœle okreœlo-
nego prawem terminu, w którym wy-
najmuj¹cy lub osoby mu bliskie mu-
sia³yby siê wprowadziæ. Orzecznic-
two mówi jedynie o „przewidywalnej
przysz³oœci”. Nie jest te¿ dozwolone
tak zwane wypowiedzenie na zapas
(Vorratskündigung), czyli wypowie-
dzenie, chocia¿ nie planuje siê jesz-
cze osobistego u¿ytku w „przewidy-
walnej przysz³oœci”.

mgr prawa Artur Balon
ArturBalon@samo-zycie.com

tel. 030 43924611

Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia

Udokumentowanie pracy
w gospodarstwie
Po ukoñczeniu 65 lat przeszed³em

na emeryturê ZUS. Mam udokumen-
towane ubezpieczenie w ZUS 22 lata,
natomiast w KRUS 14 lat. W 1970 r.
poszed³em do szko³y przyzak³adowej
POM, po której ukoñczeniu pracowa-
³em w tym zak³adzie do jego likwida-
cji w 1993 roku. W 1979 roku mama
przepisa³a gospodarstwo na mnie (w
1980 r. posz³a na emeryturê rolnicz¹).
W latach 80. mia³em podwójne ubez-
pieczenie (ZUS i KRUS). Nie mogê
udokumentowaæ w ZUS ubezpiecze-
nia pracy w rolnictwie w latach 70.,
gdy pracowa³em w gospodarstwie
mamy po œmierci ojca. Gmina odma-
wia mi wydania dokumentu ubezpie-
czenia mnie, jako domownika pracu-
j¹cego w rolnictwie w latach 1970 –
1979 ubezpieczonego przy mamie
(poinformowano mnie, ¿e wczeœniej
mo¿na by³o powo³aæ dwóch œwiad-
ków, którzy w obecnoœci pracownika
gminy sk³adali zeznania, ¿e zaintere-
sowany pracowa³ w gospodarstwie
rodziców). Co robiæ?

Gmina nie ma prawa odmówiæ wy-
dania Panu odpisu wymienionego do-
kumentu. Powinien Pan te¿ wniosko-
waæ, aby to ZUS za¿¹da³ jego wydania.
Jeœli przez brak dokumentu decyzja o
przyznaniu wnioskowanego œwiadcze-
nia (lub jego wysokoœci) bêdzie nieko-
rzystna, w odwo³aniu od niej do s¹du

nale¿y wnosiæ, aby to s¹d zwróci³ siê
do gminy o jego przes³anie do akt s¹-
dowych (wskazuj¹c, i¿ gmina odmówi-
³a wczeœ−niej Pana proœbie).

Na etapie postêpowania przed
ZUS/KRUS zasady postêpowania i do-
kumentowania okresów sk³adkowych,
niesk³adkowych oraz rolnych, a tak¿e
kompletowania wniosków o œwiadcze-
nia s¹ uregulowane w rozporz¹dzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z
dnia 11 paŸdziernika 2011 r. w sprawie
postêpowania o œwiadczenia emery-
talno-rentowe (Dz.U. z 2011 r., nr 237,
poz. 1412). Jeœli zatem ww. dokument
z gminy nie zostanie przed³o¿ony, mo-
¿e Pan dowodziæ pracy w gospodar-
stwie kolejnymi zeznaniami œwiad-
ków, ¿¹daj¹c dopuszczenia takiego do-
wodu w postêpowaniu przed
ZUS/KRUS. Zgodnie z treœci¹ § 24
zdanie pierwsze ww. rozporz¹dzenia,
„œrodkiem dowodowym stwierdzaj¹-
cym okresy, o których mowa w art. 10
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, mog¹ byæ ze-
znania œwiadków”. Wedle art. 10 ust. 1
pkt 2 i 3 rozporz¹dzenia, „przy ustala-
niu prawa do emerytury oraz przy ob-
liczaniu jej wysokoœci uwzglêdnia siê
równie¿ nastêpuj¹ce okresy, traktuj¹c
je, z zastrze¿eniem art. 56, jak okresy
sk³adkowe:

1) (...)
2) przypadaj¹ce przed dniem 1 lipca

1977 r. okresy prowadzenia gospodar-
stwa rolnego po ukoñczeniu 16. roku
¿ycia,

3) przypadaj¹ce przed dniem
1 stycznia 1983 r. okresy pracy w go-
spodarstwie rolnym po ukoñczeniu 16.
roku ¿ycia, je¿eli okresy sk³adkowe i
niesk³adkowe (...) s¹ krótsze od okre-
su wymaganego do przyznania eme-
rytury w zakresie niezbêdnym do uzu-
pe³nienia tego okresu”.

Zgodnie z treœci¹ § 25 ust. 1 rozpo-
rz¹dzenia, „œwiadek mo¿e z³o¿yæ ze-
znania w formie pisemnej lub ustnie
do protoko³u w organie rentowym”.

Własność a własnościowe
prawo spółdzielcze
Czym ró¿ni siê prawo odrêbnej

w³asnoœci lokalu od spó³dzielczego
w³asnoœciowego prawa do lokalu
w spó³dzielni mieszkaniowej?

Z w³asnoœci¹ lokalu wi¹¿e siê udzia³
we w³asnoœci czêœci wspólnych bu-
dynku i gruntu, natomiast spó³dziel-
cze w³asnoœciowe prawo do lokalu jest
prawem na rzeczy cudzej (w³aœcicie-
lem gruntu i budynku jest spó³dziel-
nia), choæ w praktyce ró¿nic nie ma a¿
tak wiele (oba prawa s¹ zbywalne, mo-
g¹ byæ przedmiotem spadku lub egze-
kucji). Spó³dzielcze w³asnoœ−ciowe
prawo do lokalu, w przeciwieñstwie do
odrêbnej w³asnoœci, nie musi posiadaæ
ksiêgi wieczystej (chyba ¿e wymusi to
koniecznoœæ ustanowienia hipoteki)
ani nie mo¿e byæ przedmiotem umowy
do¿ywocia. Jan Paragraf

Tygodnik ANGORA nr 23/2021

warto wiedzieæ – prawo polskie
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Wyroki niemieckich s¹dów

www.prenumerata.de

Kupujący nie jest już najemcą 

Roszczenie odszkodowawcze najemców, którzy musieli się wypro-
wadzić z powodu pozorowanej potrzeby własnej wynajmującego, nie
obejmuje kosztów pośrednictwa w późniejszym nabyciu lokalu miesz-
kalnego. BGH, sygn. VIII ZR 238/18

Trybunał wyraźnie zaznaczył, że chronione są tu tylko prawa lokato-
rów. Najemcy mogą ubiegać się o koszty, które ponoszą w przypadku
nieuniknionego wynajmu innego mieszkania, np. koszty agencji nieru-
chomości i przeprowadzki lub wyższy czynsz za równoważną po-
wierzchnię mieszkalną. Jednakże wydatki wynikające ze zmiany statusu
prawnego z najemcy na właściciela przy tej samej okazji nie są uznawa-
ne za szkodę.

Leasingodawca nie może pobierać podwójnej opłaty

Jeśli leasingowany pojazd jest wart mniej niż uzgodniono na koniec
umowy, leasingobiorcy muszą zazwyczaj zapłacić różnicę. Jeżeli jed-
nak firma leasingowa otrzymała już odszkodowanie z tytułu obniżenia
wartości w wyniku wypadku, musi je zaliczyć na poczet klienta. BGH,
sygn. VIII ZR.48/18

Doprecyzowanie. Decyzja ta oszczędza klientom leasingowym niepo-
trzebnych sporów w przyszłości, a w związku z tym często również pie-
niędzy, ponieważ należne odszkodowanie z tytułu wartości rezydualnej
jest niejako automatycznie pomniejszane o kwotę już pobraną przez to-
warzystwo ubezpieczeniowe z tytułu obniżenia wartości w wyniku wy-
padku. Obowiązuje to niezależnie od tego, czy firma leasingowa skorzy-
sta z prawa do sprzedaży pojazdu leasingobiorcy po zakończeniu umo-
wy, czy też sprzeda go gdzie indziej.

Kiedy bank odpowiada za obciążenia karty

Jeżeli klient niezwłocznie zgłosi bankowi utratę karty płatniczej,
bank musi zwrócić również obciążenia, które powstały w wyniku płat-
ności zbliżeniowej bez kodu PIN. ETS, sprawa C-287119

Wstępne zapytanie z Austrii wykazało, że bank w UE nie może w spo-
sób ogólny powoływać się na fakt, że zablokowanie opcji płatności zbli-
żeniowej (funkcja NFC) nie jest możliwe i w związku z tym nie ponosi
odpowiedzialności za obciążenie rachunku po zgłoszeniu straty. Bank
musi raczej udowodnić w konkretnym przypadku, że z przyczyn tech-
nicznych nie można zablokować danego środka lub uniemożliwić jego
dalszego wykorzystania. W przypadku sporu prawnego ciężar dowodu
spoczywa na banku.

Większa przejrzystość kosztów eksploatacji.

Prawo najemcy do kontroli wpływów na konto kosztów eksploata-
cyjnych (Betriebskostenabrechnung) rozciąga się nie tylko na faktury,
ale także na odpowiednie dowody płatności. BGH, sprawa nr VIII ZR
118/19

Jeśli najemcy chcą skontrolować zestawienie kosztów eksploatacji,
mogą również zażądać dowodu, że kwota faktury została zapłacona –
może się przecież okazać, że wynajmujący otrzymał rabaty lub dokonał
pomniejszeń na złożonej fakturze; aspekt, który do tej pory był mało bra-
ny pod uwagę. W związku z tym potwierdzono również, że najemcy mo-
gą odmówić przyjęcia dodatkowej płatności przynajmniej do czasu
przedstawienia pokwitowania. Wniosek: Wzrost biurokracji powinien
przynieść korzyści w postaci większej przejrzystości. 

Poważne konsekwencje kliknięcia myszką

Każdy, kto klikając na internetowy wniosek o zasiłek dla bezrobot-
nych potwierdzi, że zapoznał się z ulotką „Merkblatt1 fürArbeitslose.
Ihre Rechte – Ihre Pflichten“ (Twoje prawa – Twoje obowiązki) nie
mogą później twierdzić, że nie wiedział o obowiązku meldunkowym
opisanym w ulotce. LSG Celle, nr ref. L 11 AL 15/19

Cóż, trzeba takie rzeczy czytać, a nie tylko zaznaczać kratki – więc
w sumie to raczej kiepska wymówka. Sprawa jest jednak w pewnym
sensie tragiczna, ponieważ bezrobotny kierowca ciężarówki musi teraz
zwrócić swój zasiłek dla bezrobotnych, ponieważ nie zgłosił do urzędu
pracy nieodpłatnego stosunku pracy na okres próbny. Zgodnie z kartą in-
formacyjną powinien był jednak to uczynić.

Papier do pakowania
do kosza na papier.
Do żółtego worka zbierany
jest tylko plastik. Plastik
organiczny wyrzucamy
do pojemnika na odpady
organiczne. Nieprawda!

1. Odpady opakowaniowe
i odpady resztkowe s¹ zbie-
rane oddzielnie, a nastêpnie
spalane razem. Nieprawda!
W sortowniach odpadów opa-
kowania z ¿ó³tego œmietnika
(Gelbe Tonne), a w niektórych
rejonach z ¿ó³tego worka (Gel-
ber Sack), s¹ segregowane we-
d³ug rodzaju tworzywa sztucz-
nego. Odpady, które trafiaj¹
tam niew³aœciwie, znacznie
utrudniaj¹ proces sortowania
i mog¹ uniemo¿liwiæ recykling.
Nadaj¹ce siê do recyklingu od-
pady z tworzyw sztucznych s¹
przekazywane do recyklingu.
Powstaj¹ z nich nowe opako-
wania i wyroby z tworzyw
sztucznych. Odpady opakowa-
niowe, które s¹ wyrzucane do
pojemnika na odpady resztko-
we (Restmülltonne), s¹ w rze-
czywistoœci spalane i tracone w
obiegu. 

2. ¯arówki nale¿y utylizo-
waæ wy³¹cznie w centrum re-
cyklingu. Jest to po czêœci
prawda. Lampy LED zawieraj¹
metale i czêœci elektroniczne,
które podlegaj¹ recyklingowi.
Lampy energooszczêdne
(Energiesparlampen) zawiera-
j¹ niewielkie iloœci niebezpiecz-
nego metalu ciê¿kiego – rtêci
i dlatego powinny byæ oddawa-
ne do centrum recyklingu.
Z kolei stare ¿arówki i haloge-
ny mo¿na po prostu wyrzuciæ
do œmieci. 

3. Papier do pakowania?
Wrzuæ to do kosza na papier!
Nie rób tego! Do niebieskiego
kosza trafia tylko "czysty" pa-
pier. Przy prawid³owej segre-
gacji mo¿na wyprodukowaæ
bardzo dobry papier makulatu-
rowy, zu¿ywaj¹c tylko jedn¹
trzeci¹ energii i oko³o jednej
pi¹tej wody potrzebnej do pro-

dukcji papieru z w³ókien pier-
wotnych. Powlekany papier pa-
kowy i papier do pieczenia nie
s¹ prawdziwym papierem, dla-
tego wbrew nazwie nale¿y je
wyrzucaæ do œmieci. Dotyczy to
równie¿ chusteczek do nosa
i serwetek. Bia³e pokwitowania
s¹ równie¿ powlekane i dlatego
nale¿¹ do odpadów resztko-
wych; nowe niebieskie pokwito-
wania mo¿na wyrzucaæ do ma-
kulatury. 

4. Do ¿ó³tego worka i ¿ó³te-
go pojemnika na œmieci zbie-
rane s¹ tylko tworzywa
sztuczne. Uprzedzenie, które
uparcie siê utrzymuje, ale nie
jest do koñca prawdziwe. ¯ó³ty
worek lub kontener przezna-
czone s¹ do zbiórki opakowañ
i kompozytów. Konkretnie
oznacza to, ¿e nale¿¹ do nich
plastikowe opakowania na ¿yw-
noœæ, kartony na napoje lub
puszki na ¿ywnoœæ. Utylizowa-
ne s¹ tu równie¿ opakowania
"to go", takie jak kubki do kawy
z papieru powlekanego. Z kolei
twarde przedmioty z tworzyw
sztucznych, takie jak stare za-
bawki, szczoteczki do zêbów
czy d³ugopisy nale¿¹ do odpa-
dów resztkowych (Restmüll).

5. Dlaczego nale¿y rozdzie-
laæ szk³o wed³ug koloru?
I tak wszystko siê zsypuje ra-
zem. Nieprawda! Szklane bu-
telki s¹ szczególnie ³atwe do
recyklingu i powinny byæ se-
gregowane wed³ug koloru. Po-
jazdy zbieraj¹ce, do których
opró¿niane s¹ pojemniki, maj¹
ró¿ne przedzia³y dla ka¿dego
koloru. Z zewn¹trz jest to ma³o
widoczne. Obecnie co najmniej
80 procent wszystkich opako-
wañ szklanych podlega recy-
klingowi, a ka¿da szklana bu-
telka sk³ada siê ju¿ w 60 pro-
centach ze starej st³uczki.
W przypadku szk³a zielonego
odsetek ten jest jeszcze wy¿szy. 

6. Baterie s¹ wyci¹gane za
pomoc¹ magnesów w zak³a-
dzie recyklingu i dlatego s¹
dozwolone w odpadach do-
mowych. Nieprawda! Wyrzu-

canie baterii do odpadów do-
mowych jest niebezpieczne.
Baterie lub akumulatory litowe
mog¹ powodowaæ po¿ary w od-
padach domowych, w œmieciar-
ce oraz w sortowni. Ponadto,
gdy baterie s¹ spalane, zanie-
czyszczenia mog¹ byæ uwalnia-
ne do œrodowiska, a cenne su-
rowce s¹ tracone. 

7. Sprzedawcy detaliczni
sprzêtu elektrycznego musz¹
przyjmowaæ z³om elektrycz-
ny. Tak i nie. To zale¿y od wiel-
koœci sklepu elektrycznego.
Sklepy o powierzchni sprzeda-
¿y powy¿ej 400 mkw. musz¹
odebraæ drobny sprzêt AGD.
Du¿e urz¹dzenia, takie jak lo-
dówki czy pralki, s¹ przyjmo-
wane tylko wtedy, gdy kupuje
siê równorzêdne nowe urz¹-
dzenie. Od stycznia 2022 r. su-
permarkety i dyskonty o po-
wierzchni sprzeda¿y wynosz¹-
cej co najmniej 800 mkw., które
regularnie sprzedaj¹ urz¹dze-
nia elektryczne, musz¹ przyj-
mowaæ równie¿ drobne urz¹-
dzenia, takie jak kalkulatory
kieszonkowe czy elektryczne
szczoteczki do zêbów.

8. Plastik organiczny jest
przeznaczony do pojemników
na odpady organiczne. Nie-
stety nie. Brzmi to zbyt dobrze,
by mog³o byæ prawdziwe, ale
niestety bio-recykling nie jest
jeszcze ukierunkowany na
efektywne przetwarzanie bio-
plastiku. Rozk³ad trwa zbyt
d³ugo i dlatego zazwyczaj trafia
do spalarni. Aby zaoszczêdziæ
pracy przy sortowaniu, nale¿y
je od pocz¹tku wyrzucaæ do od-
padów resztkowych. 

9. Stare tkaniny mo¿na wy-
rzucaæ do pojemnika na zu¿y-
t¹ odzie¿. Nie wszystkie. Ubra-
nia i tekstylia domowe wyrzu-
cane do pojemnika na odzie¿
u¿ywan¹ powinny nadawaæ siê
do noszenia, byæ czyste i bez
dziur. Zepsute ubrania mog¹
byæ u¿yte jako szmaty do czysz-
czenia, w przeciwnym razie na-
le¿y je wyrzuciæ do odpadów
resztkowych. 

zdj. Michael Schwarzenberger / pixabay.com

9 mitów o segregacji œmieci
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Specjalista
Specjalista to ogólnie

rzecz bior¹c Fachmann lub
Spezialist. „Specjalista” po-
jawia siê jednak przy ró¿-
nych nazwach zawodu, które
maj¹ utarte odpowiedniki
w jêzyku niemieckim. Jeœli
chcemy byæ precyzyjni
w przek³adzie, to powinni-
œmy stosowaæ sformu³owa-
nia rzeczywiœcie stosowane.

I tak na przyk³ad odpo-
wiednikiem „lekarza specja-
listy” jest Facharzt. Prawnik
specjalizuj¹cy siê w jakiejœ
ga³êzi prawa (i posiadaj¹cy
stosowny tytu³ nadany mu
przez izbê adwokack¹) to 
Fachanwalt. Przy innych na-
zwach zawodu takich jak
specjalista ds. kadr i p³ac lub
specjalista ds. zamówieñ pu-
blicznych najczêœciej napot-
kamy na s³owa Fachkraft,
Sachbearbeiter lub Referent.
„Starszy specjalista” to wiêc
Senior-Referent, „m³odszy
specjalista” to Junior-Refe-
rent. Specjalista ds. ksiêgo-
woœci zatrudniony w firmie
to zazwyczaj Buchhaltungs-
fachkraft. 

Mo¿emy te¿ zastosowaæ
czasowniki zwrotne. Jeœli
ktoœ jest specjalist¹ w dzie-
dzinie finansów publicznych,
to w celu unikniêcia niepo-
rêcznych rzeczowników, mo-
¿emy powiedzieæ, ¿e ta oso-
ba spezialisiert sich auf öf-
fentliche Finanzen.

Od lat 90. w Polsce us³ugi
oferuj¹ „specjaliœci od wize-
runku”. W Niemczech tacy
fachowcy s¹ znani pod na-
zw¹ Imageberater. W ka¿-
dym wypadku zawsze dobrze
jest trafiæ na prawdziwego
specjalistê, bo „specjalistów
od siedmiu boleœci” te¿ nie
brakuje. W jêzyku niemiec-
kim okreœlimy takie osoby
najczêœciej mianem Stüm-
per lub Pfuscher.

tłumacz przysięgły
mgr Adam Gałamaga

117er Ehrenhof 3a,
55118 Mainz

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

Porady t³umacza

Rodzice otrzymują
od państwa wsparcie
finansowe w pierwszych
latach życia dziecka:
Elterngeld. Reforma tego
świadczenia weszła
w życie we wrześniu

Zasi³ek rodzicielski (Eltern-
geld) ma wspieraæ nowych ro-
dziców, którzy przez pewien
czas po urodzeniu dziecka pra-
cuj¹ mniej lub nie pracuj¹ wca-
le. Do tej pory mo¿liwe warian-
ty mo¿na by³o ³¹czyæ doœæ swo-
bodnie, jednak rodzice, których
potomstwo przyjdzie na œwiat
od wrzeœnia, bêd¹ mogli korzy-
staæ z jeszcze wiêkszej elastycz-
noœci, zw³aszcza jeœli pracuj¹
w niepe³nym wymiarze godzin. 

Trzy sk³adniki zasi³ku
rodzicielskiego
Zasadniczo, i to siê nie zmie-

ni, istniej¹ dwa g³ówne warian-
ty zasi³ku rodzicielskiego: pod-
stawowy zasi³ek rodzicielski
(Basiselterngeld) i zasi³ek ro-
dzicielski plus (Elterngeld
Plus). Podstawowy zasi³ek ro-
dzicielski mo¿e byæ pobierany
przez okres do 12 miesiêcy, a
jeœli oboje rodzice wyst¹pi¹ o
niego, to nawet przez 14 mie-
siêcy. Mog¹ je dowolnie podzie-
liæ miêdzy sob¹, pobieraæ w
tym samym czasie lub naprze-
miennie, ale przez co najmniej

dwa i co najwy¿ej dwanaœcie
miesiêcy na osobê. 

Dziêki zasi³kowi rodzicielskie-
mu plus mo¿na przed³u¿yæ zasi-
³ek rodzicielski. Mo¿na go pobie-
raæ przez dwa razy d³u¿szy
okres, ale jego wysokoœæ jest o
po³owê ni¿sza ni¿ podstawowy
zasi³ek rodzicielski. Ta opcja
mo¿e byæ szczególnie korzystna
finansowo, jeœli pracujemy w
niepe³nym wymiarze godzin.
Praca w niepe³nym wymiarze
godzin jest mo¿liwa w obu mo-
delach zasi³ku rodzicielskiego,
pocz¹wszy od wrzeœnia w mak-
symalnym wymiarze 32 godzin
tygodniowo (poprzednio: 30).
Jeœli oboje rodzice pracuj¹ jed-
noczeœnie przez pewien czas w
niepe³nym wymiarze godzin,
mog¹ równie¿ skorzystaæ z "pre-
mii partnerskiej": Przy œrednim
tygodniowym czasie pracy wy-
nosz¹cym od 24 do 32 godzin

(poprzednio: od 25 do 30), oboje
mog¹ otrzymaæ od dwóch do
czterech dodatkowych miesiêcy
Elterngeld Plus. Dotychczas na-
le¿a³o pobieraæ œwiadczenie
przez cztery miesi¹ce jednocze-
œnie. Ci, którzy pracowali wiêcej
lub mniej w poszczególnych
miesi¹cach, musieli zazwyczaj
sp³acaæ je w ca³oœci. Teraz jed-
nak rodzice mog¹ elastycznie
decydowaæ o d³ugoœci okresu
kredytowania i nie musz¹ oba-
wiaæ siê koniecznoœci sp³aty.

Kolejna poprawa dla rodzi-
ców pracuj¹cych w niepe³nym
wymiarze godzin: je¿eli otrzy-
muj¹ oni np. wynagrodzenie za
pracê w niepe³nym wymiarze
godzin lub zasi³ek chorobowy,
nie bêdzie to mia³o w przysz³o-
œci wp³ywu na wysokoœæ zasi³-
ku rodzicielskiego. Wczeœniej
Elterngeld by³ pomniejszana
o te p³atnoœci. 

Zmiany dla rodziców
wczeœniaków
Rodzice wczeœniaków maj¹

prawo do zasi³ku rodzicielskie-
go przez d³u¿szy okres czasu:
Jeœli dziecko urodzi siê co naj-
mniej szeœæ tygodni przed obli-
czon¹ dat¹, otrzymaj¹ oni do-
datkowy miesi¹c podstawowe-
go zasi³ku rodzicielskiego, przy
oœmiu tygodniach dwa miesi¹-
ce itd. (maksymalnie cztery).
Te dodatkowe miesi¹ce mo¿na
równie¿ zamieniæ na miesi¹ce
uprawniaj¹ce do dodatku ro-
dzicielskiego plus.

Nowoœci w zakresie zasi³ku
rodzicielskiego

Przykładowy rachunek

Kobieta przed porodem ma
dochód netto w wysokoœci
2000 euro, a po porodzie 500
euro. Wynika z tego ró¿nica
1500 euro. Podstawowy zasi-
³ek rodzicielski wynosi wiêc
975 euro miesiêcznie (65 pro-
cent ró¿nicy). Teoretyczny
podstawowy zasi³ek rodziciel-
ski bez dochodu wynosi³by
1300 euro (65 procent dochodu

sprzed narodzin), a zasi³ek ro-
dzicielski plus wynosi³by 650
euro miesiêcznie (50 procent).
Jest on wprawdzie ni¿szy ni¿
podstawowy zasi³ek rodziciel-
ski, ale wyp³acany jest przez
okres do 24 miesiêcy. Podsta-
wowy zasi³ek rodzicielski wy-
nosi³by wtedy ³¹cznie 11.700
euro – zasi³ek rodzicielski
plus 15.600 euro.

Elterngeld

W miesi¹cach, w których
rodzic odbieraj¹cy dziecko
nie pracuje, podstawowy za-
si³ek rodzicielski wynosi
65 proc. dochodu netto przed
urodzeniem dziecka (maks.
brane pod uwagê – wyp³aca-
ne jest 2770 euro, minimalna
wyp³ata 300 euro), a w mie-
si¹cach z dochodem 65 proc.
ró¿nicy miêdzy dochodem
netto przed i po urodzeniu
dziecka.

Elterngeld plus

Zasi³ek rodzicielski plus
(Elterngeld Plus) jest za-
wsze "ograniczony" do po³o-
wy podstawowego zasi³ku ro-
dzicielskiego, który otrzymy-
wa³oby siê bez dochodu. Jed-
nak jeœli pracujemy w niepe³-
nym wymiarze godzin, to
z czasem mo¿e byæ to bar-
dziej korzystna opcja.

Ponad milion osób powyżej
67 roku życia nadal
pracuje, ponad 800 tys.
z nich ma minijob. Co
należy wziąć pod uwagę?

Coraz wiêcej osób pracuje w
wieku emerytalnym: Jedni dla-
tego, ¿e chc¹ zarobiæ trochê do-
datkowych pieniêdzy, inni dla-
tego, ¿e nie chc¹ jeszcze prze-
chodziæ na emeryturê. Jednak
ci, którzy równolegle z pobiera-
niem emerytury wykonuj¹ za-
wód, musz¹ pamiêtaæ o kilku
rzeczach. Emerytura mo¿e zo-
staæ zmniejszona. Emeryci,
którzy osi¹gnêli ustawowy wiek
emerytalny, mog¹ w nieograni-
czony sposób zarabiaæ dodatko-
wo bez koniecznoœci liczenia
siê z potr¹ceniami z emerytury.
Natomiast wszyscy, którzy
otrzymuj¹ wczeœniejsz¹ emery-

turê, mog¹ zarobiæ bez potr¹-
ceñ dodatkowo tylko 6.300 euro
rocznie. Do koñca roku obowi¹-
zuje jednak specjalna zasada
zwi¹zana z pandemi¹ korona-
wirusa: limit dodatkowych za-
robków wynosi obecnie 46.060
euro rocznie.

Granica ta zosta³a podniesio-
na w 2020 r., aby umo¿liwiæ
emerytom i rencistom bardziej
atrakcyjn¹ pomoc w niektórych
sektorach, np. w s³u¿bie zdro-
wia. W rzeczywistoœci osi¹gniê-
cie go jest prawdopodobnie
nierealne dla wiêkszoœci.
W przysz³ym roku emeryci po-
winni jednak ponownie zwra-
caæ na to uwagê. W przeciw-
nym razie istnieje ryzyko obni-
¿enia emerytur. Jeœli zostanie
przekroczona kwota wolna
6300 euro, to roczne zarobki
przekraczaj¹ce tê kwotê dzieli

siê przez dwanaœcie. 40 pro-
cent z dwunastej czêœci jest po-
tr¹cane z miesiêcznej emery-
tury. Skutek: otrzymujemy tyl-
ko czêœciow¹ emeryturê.

Minijob atrakcyjny
dla wielu
Aby tego unikn¹æ, wiêkszoœæ

emerytów na wczeœniejszej
emeryturze wybiera minijob z
maksymaln¹ pensj¹ 450 euro
miesiêcznie. Z tego potr¹cane
s¹ tylko sk³adki emerytalne
(3,6 procent; pracodawca p³aci
15 procent).

Jeœli nie chcesz p³aciæ tych
sk³adek, mo¿esz zostaæ z nich
zwolniony przez pracodawcê.
Decyzja ta jest jednak wi¹¿¹ca
przez ca³y okres zatrudnienia.

Emeryci, którzy osi¹gnêli
normalny wiek emerytalny, nie
musz¹ ju¿ p³aciæ sk³adek na
ubezpieczenie emerytalne, a
tym samym zarabiaj¹ netto za
brutto. Mog¹ oni z kolei dobro-
wolnie op³acaæ sk³adki. S¹ one
zawsze uwzglêdniane w eme-
ryturze w dniu 1 lipca nastêp-
nego roku. 

Zaleca siê wczeœniejsze za-
siêgniêcie porady w kasie eme-
rytalnej, czy w danym przypad-
ku jest to op³acalne. Z regu³y
jednak po czterech latach kwo-
ty te zwracaj¹ siê i wtedy jeste-
œmy plusie.

Pomyœl tak¿e 
o podatkach
Model minijob ma równie¿

zalety podatkowe: Dodatkowy
dochód do 450 euro miesiêcz-
nie jest opodatkowany rycza³-
towo i nie musi byæ deklarowa-
ny w zeznaniu podatkowym.
Jeœli zarabiasz wiêcej w innym
modelu, musisz zap³aciæ poda-
tek od dodatkowego dochodu.
Pieni¹dze s¹ zwracane tylko
tym, którzy nie przekrocz¹
rocznej kwoty wolnej od podat-
ku (2021: 9744 euro). 

Wa¿ne jest jednak dla
wszystkich: ka¿dy, kto nie osi¹-
gn¹³ jeszcze ustawowego wie-
ku emerytalnego, musi zg³osiæ
w kasie emerytalnej ka¿d¹ pra-
cê, najlepiej jeszcze przed jej
podjêciem.

Gdy emeryci
i renciœci dorabiaj¹
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Nie chcą filmu, bo pokaże prawdę...

Goralenvolku się wstydzą
Kiedy my od dawna nie mo-

żemy się doczekać filmu praw-
dziwie pokazującego losy Ślą-
zaków podczas drugiej wojny 
światowej, Związek Podhalan 
i Góralskie Veto gwałtownie 
protestują z przyczyny dokład-
nie odwrotnej. Chcą za wszel-
ką cenę zablokować produkcję 
filmu, o konsultacje do którego 
zostali poproszeni. Bo oni tak 
chętnie szczycą się swoimi ta-
trzańskimi kurierami z czasów 
drugiej wojny światowej: Bro-
nisławem Czechem, Heleną 
Marusarzówną i innymi. Tym-
czasem znany dokumentalista 
Marcin Koszałka chce pokazać 
inny wątek Podhala z tamtego 
czasu: Goralenvolk.

Czym był ten Goralenvolk, przed 
którego pokazaniem w filmie fabu-
larnym Związek Podhalan się tak 
broni? Gdy 7 listopada 1939 roku 
Hans Frank przybywa do swojej 
siedziby na Wawelu, oprócz licz-
nych niemieckich oficerów wita 
go też delegacja odświętnie wy-
strojonych górali podhalańskich. 
To Wacław Krzeptowski i jego naj-
bliżsi współpracownicy w wierno-
poddańczej postawie, czekający, 
by złożyć mu „hołd krakowski” 
– jak wydarzenie to historycy na-
zywają. Górale, którzy twierdzą, 
że żyjący w Tatrach i Pieninach 
lud to zapomniane plemię Go-
tów, które przed stuleciami ukry-
ło się tu podczas nawały Hunów. 
Tak więc szczep germański, a nie 
żadni Polacy.

Teoria w Berlinie  
się spodobała

Krzeptowski, mający zaledwie 
sześć klas, mimo swojego dużego 
doświadczenia politycznego nie 
był w stanie takiej hipotezy wy-
myślić. Ale nie musiał, bo w 1928 
roku polski profesor historii Wło-
dzimierz Antoniewicz w książce 
„Metalowe spinki góralskie” do-
wodził, że ozdoby góralskie i goc-
kie są niemal identyczne i muszą 
mieć wspólny rodowód. To on też 
uważał, że część Gotów przed zło-
wrogim Atyllą ukryła się w Ta-
trach i na Spiszu.

W Berlinie teoria ta się bardzo 
spodobała. Już we wrześniu 1939 
roku wysłano do górali sygnały, 
że wcale nie muszą być częścią 
podbitego narodu polskiego. Że 

jeśli tylko zechcą, mogą stać się 
Goralenvolkiem, szczepem na-
rodu niemieckiego. No i propo-
zycję natychmiast podchwycił 
Krzeptowski. Była dla niego ra-
tunkiem, bo gdyby wojna nie wy-
buchła, 3 września miano zlicy-
tować majątek żyjącego ponad 
stan utracjusza. Teraz nagle wy-
czuł szansę, że może stać się gó-
ralskim księciem. Tak go od 1939 
do 1944 roku nazywano.

Oczywiście nie miałby szans, 
gdyby inni górale odnieśli się 
do niemieckiej oferty z niechę-
cią. Ale tak nie było, wielu z nich, 
podobnie jak Krzeptowski, zauro-
czyło się ideą Goralenvolku. I do-
póki Niemcy odnosili zwycięstwa, 
spora część górali stała wiernie 
przy ich boku, dumnie nazywając 
się Goralenvolkiem. Dopiero pod 
koniec wojny miłość do gockich 
korzeni bardzo osłabła.

Co boli  
Związek Podhalan?
Historia ta nie jest żadną ta-

jemnicą. Losy Goralenvolku są 
świetnie opisane w dziełach hi-
storycznych, powstała przed la-
ty nawet powieść na nich oparta. 
Dlaczego więc górale protestują 
przeciw filmowi? Bo oni wiedzą, 
iż Polacy mają wyjątkową awer-
sję do słowa kolaborant i wiedzą 
też, że poza Podhalem, wbrew ich 
twierdzeniom, o Goralenvolku ma-
ło kto słyszał, mało kto więc wie, 
że ok. 20 proc. górali w 1939 roku 
wyparło się polskości, chwaląc się 
pochodzeniem od Gotów. Bo nie-
wiele osób czyta naukowe opra-
cowania historyczne, równie nie-
wiele przeczytało raczej kiepską 
powieść „Śleboda” autorstwa Mał-
gorzaty i Michała Kuźmińskich.

Co innego film mający wspar-
cie Ministerstwa Kultury; naj-
pewniej wyemitowany zostanie 
przez TVP w paśmie największej 
oglądalności. Film pokazujący gó-
rali w świetle dość paskudnym. 
Bo o ile u nas rzeczywiście du-
żo osób poczuwało się do związ-
ków z narodem niemieckim, in-
nym przy volksliście niewielki 
dano wybór – o tyle oni stali się 
nagle potomkami Gotów wyłącz-
nie dla „dutków”, dla przywile-
jów, dla lepszego życia. Wnuko-
wie chcieliby tę historię o dziad-
kach (między innymi Andrzeju 

Bachledzie-Curusiu, ojcu słynne-
go polskiego alpejczyka, który ja-
ko dwudziestolatek był przedsta-
wicielem Goralenvolku w berliń-
skim Ministerstwie Propagandy) 
przemilczać, a tu ktoś chce film 
o tym kręcić!

Piszą więc szefowie Związku 
Podhalan, między innymi do wice-
premiera Glińskiego: „Temat zaan-
gażowania się Związku Podhalan 
w realizację filmu był dyskutowa-
ny na posiedzeniu Prezydium, ale 
wobec zamiarów reżysera stwo-
rzenia fabularyzowanego doku-
mentu, który zawierałby fikcyj-
ne wątki w temacie Goralenvol-
ku, członkowie Prezydium ZP 
jednogłośnie zdecydowali o nie-
angażowaniu się (...). Jesteśmy 
zdania, że planowana i ostatecz-
na treść filmu, nieznana Związ-
kowi Podhalan, może bardziej za-
szkodzić niż pomóc góralom na 
Podhalu i nie tylko (...). Pragnie-
my zauważyć, że w świetle do-
tychczasowych, całkiem licznych 
doniesień i opracowań na temat 

Goralenvolku, mamy uzasadnio-
ne powody do obawy, iż dokona-
nie proponowane przez Autora fil-
mu nie sprosta trudnemu zada-
niu ukazania rzetelnej prawdy”. 
Rzecz o tyle ciekawa, że Marcin 
Koszałka należy do czołówki pol-
skich reżyserów dokumentalnych, 
więc dlaczego miałby nie spro-
stać? Może górale bardziej boją 
się, że jednak sprosta?

Prawda  
ich nie wyzwoli?

Julian Kowalczyk, prezes Związ-
ku Podhalan, podpisał oświadcze-
nie, w którym czytamy, że film 
„zrodzi emocje i będzie prowa-
dził do społecznych napięć, bo-
wiem obrazy zdarzeń w nim po-
kazanych nie są jednoznacznie 
czarne lub białe”. Podkreśla, że 
jego organizacja już 16 lat temu 
przyjęła uchwałę, by do tematu 
Goralenvolku nie wracać. Chyba 
trudno mu zrozumieć, że uchwa-
ły Związku Podhalan nie są wią-
żące ani dla Polskiego Instytutu 

Sztuki Filmowej, który obraz po-
stanowił dofinansować, ani dla re-
żysera Marcina Koszałki. „Kolej-
ny powrót do tamtych mrocznych 
chwil, już przez sam ten fakt, bę-
dzie swoistym biczowaniem wła-
snej historii” – mówi prezes Ko-
walczyk. Ale czy to przypadkiem 
nie tak ukochany na Podhalu Jan 
Paweł II nauczał, że „prawda was 
wyzwoli”?

Górale znaleźli wsparcie w Zbi-
gniewie Ziobrze. Ten pod koniec 
marca w wywiadzie udzielonym 
tygodnikowi „Sieci” krytykował 
pomysł filmu, dziwiąc się, że pań-
stwo polskie (w domyśle wicepre-
mier Gliński) finansuje film o ko-
laboracji części górali z Niemcami 
w czasie drugiej wojny światowej. 
Nie omieszkał dodać, że produk-
cja filmowa dofinansowywana 
przez państwo wielokrotnie wy-
mierzona była w drogie Polakom 
wartości. Przez drogie Polakom 
wartości w tym wypadku nale-
ży chyba rozumieć historyczne 
kłamstwa i mitologię narodową.

Piotr Gliński nie omieszkał zak-
pić ze swojego rządowego kole-
gi: „Film o góralach, o którym 
tak obszernie opowiada pan mi-
nister, jeszcze nie powstał, jest 
na etapie scenariusza, był kon-
sultowany z Instytutem Pamię-
ci Narodowej”.

Wielu górali za
Wbrew stanowisku Związku 

Podhalan w górach opinia na 
temat tego filmu jest podzielo-
na. Jan Karpiel-Bułecka (brat 
Sebastiana, lidera Zakopower), 
znany zakopiański regionalista, 
w wywiadzie dla „Gazety Kra-
kowskiej” stwierdził, iż czeka 
na ten film, i martwi się jedynie, 
czy reżyser spoza gór zrozumie 
tę zawiłą tematykę. Zważywszy, 
jak Polacy pokazują naszą ślą-
ską historię, nawet trudno mu 
się dziwić. Mówi: „Trzeba prze-
cież pamiętać, że Goralenvolk to 
nie jest temat czarno-biały. Dla-
tego uważam, że warto pokazać 
te wybory, przed jakimi stanęli 
ludzie tamtych czasów. Z tego, 
co wiem, w filmie ma także być 
pokazana przeciwwaga, np. dzia-
łalność kurierów tatrzańskich”.

A jedna z nauczycielek historii 
mówi nam: „Dlaczego wy, na Ślą-
sku, umiecie opowiadać o swojej 
historii, a nasza u nas jest tabu? 
Dlaczego na lekcjach nie wolno 
mi opowiedzieć uczniom? Ja, gó-
ralka z dziada pradziada, o Go-
ralenvolku dowiedziałam się 
dopiero na studiach, a przecież 
zapisało się do niego 40 tysięcy 
ludzi, więc i wśród moich krew-
nych musieli być tacy. Zresztą 

Magazyn  Trudna historia

W 2019 roku, gdy Marcin Koszałka zabrał się do pracy nad sce-
nariuszem, mówił „Przeglądowi”: „Polscy górale podhalańscy 
w trakcie okupacji w liczbie 40 tys. podpisali listę Goralenvolk, 
która dla IPN i wielu Polaków jest listą zdrady. Zacząłem się wgłę-
biać w historię tych ludzi i ta zdrada z każdym miesiącem była 
mniej zdradą, a bardziej ratowaniem własnej kultury”. Czy więc 
chce zrobić góralom krzywdę, czy raczej pokazać Polakom, że 
czasem lepiej mocniejszemu ustąpić, niż bić się z nim na śmierć?

Popularność idei Goralenvolku nie była aż tak wielka, jak li-
czyli na to Krzeptowski i Hans Frank. Na 150 tys. mieszkańców 
powiatu nowotarskiego góralskie obywatelstwo przyjęło około 
25 tys. osób, czyli 18 proc. 

Najwięcej góralskich kenkart wydano w Szczawnicy i Cichym 
(ponad 90 proc.). W Nowym Targu dokument ten przyjęła jedna 
trzecia mieszkańców, ale w Czorsztynie zaledwie 3 proc., a w Kro-
ścienku tylko 2,5 proc.

Wacław Krzeptowski z Hansem Frankiem Fot. Wikimedia Commons
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byli, gdy zapytałam o to babcię, 
powiedziała, że sam Krzeptow-
ski to jej daleki wujek. Historię 
swojej rodziny, swojej miejsco-
wości, swojego ludu należy znać, 
nieważne, jaka jest”.

Związek Podhalan ma chyba 
żal do ministra Glińskiego o jesz-
cze jedno. Wielu działaczy Związ-
ku Podhalan zamiar wyproduko-
wania filmu odbiera jako „szczuj-
nię na górali”. A przecież nikt tak 
jak górale nie wspiera PiS-u, nie 
opowiada się za „wartościami”, 
nie podkreśla swojego polskiego 
patriotyzmu. Chcieliby, aby PiS-
-owski rząd ich za to hołubił. A tu 
proszę, minister postanowił do-
finansować film, który pokazuje, 
że wystarczyło trochę niemieckiej 
łaski, by ci polscy patrioci poczu-
li się nagle germańskim plemie-
niem Gotów.

Niemcy się połapali
Oczywiście nie wszyscy. Go-

ralenvolk nawet w czasie swo-
jej największej potęgi nie cieszył 
się poparciem większości górali. 
Ale czuli możną opiekę; już pięć 
dni po wizycie Krzeptowskiego 
na Wawelu w Zakopanem zjawia 
się Hans Frank, gdzie dziękowa-
no mu za „oswobodzenie górali od 
ucisku polskich władz”, mówiąc: 
„Meine lieben Kameraden, dwa-
dzieścia lat jęczeliśmy pod pol-
skim panowaniem, a teraz wraca-
my pod skrzydła wielkiego narodu 
niemieckiego”. Flirt niemieckich 
władz z góralami nie trwał jednak 

długo. Dokładnie do momentu, gdy 
próbowano z nich stworzyć odręb-
ną jednostkę SS (Goralische Waf-
fen SS Legion). Szacowano, że do-
celowo w sile dywizji. Jednak na 
pierwszych 300 – 400 wytypowa-
nych, na szkoleniu pojawiło się za-
ledwie 15, reszta zdezerterowała. 
Ostatecznie w szeregi Waffen SS 
trafiło 12 górali. Niemcy zrozu-
mieli, że do Goralenvolku wstę-
powano wyłącznie dla bezpiecz-
nej kenkarty, lepszych kartek żyw-
nościowych, bycia częścią narodu 
panów, a nie słowiańskich „podlu-
dzi”. Ale żeby ginąć za III Rzeszę 
– co to, to nie.

Sam Krzeptowski od jesieni 
1944 roku pozbawiony niemiec-
kiej protekcji musiał się już ukry-
wać przed polskim państwem pod-
ziemnym, które wydało na niego 
wyrok śmierci. Ostatecznie wyko-
nał go oddział partyzancki Armii 
Krajowej, w styczniu 1945 roku. 
W 1946 r. w Zakopanem odbył się 
pokazowy proces tych członków 
kierownictwa Goralenvolku, któ-
rzy nie zbiegli z Wehrmachtem. 
Zastępca Krzeptowskiego Jó-
zef Cukier dostał 15  lat więzie-
nia (wyrok został złagodzony po 
prośbach licznych poczuwają-
cych się do polskości górali i Ży-
dów, którzy twierdzili, że zastęp-
ca góralskiego führera ich urato-
wał). Pozostali działacze dostali 
od 3 do 5 lat więzienia.

Dariusz Dyrda
(Ślůnski Cajtung, nr 4/2021)

Magazyn  Trudna historia

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

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

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

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

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

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

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

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

Koszt wysyłki Niemcy: 6,90 euro, pozostałe kraje EU 9,90 euro

Wizyta generalnego gubernatora Hansa Franka w Zakopanem Fot. Wikimedia Commons

Krzyżyk niespodziany
Na razie o filmie wiadomo niewiele. Roboczy tytuł brzmiał „Krzyżyk niespodziany”, ale raczej 

zostanie zmieniony. A sam krzyżyk niespodziany to góralski symbol szczęścia ochraniający domo-
we ognisko, niemal identyczny z hakenkrojcem. Niemal, bo ramiona ma zwrócone w drugą stronę. 
Ale był on też oficjalnym znakiem Goralenvolku. Koszałka na temat filmu zdradza niewiele, w opi-
sie planowanego filmu czytamy: „Po śmierci ich ojca, do której przyczynił się Andrzej, Maciek od-
biera młodszemu bratu ukochaną Bronkę. Andrzej opuszcza rodzinny dom. Na swojej drodze spo-
tyka tajemniczego Schaffera, antropologa i wspinacza. Ten dzieli się z nim swoją alpinistyczną tech-
niką i wiedzą o pragockim pochodzeniu górali. Gdy wybucha wojna, Andrzej wraca do Zakopanego. 
Przekonany o swoim mitycznym pochodzeniu, chce nakłonić górali do współpracy z Niemcami, po 
to żeby uchronić ich od wojennej zagłady. Andrzej i Maciek stają po dwóch stronach barykady. Kon-
frontacja braci jest krwawa i bolesna”.
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Ślązak z Wehrmachtu wspomina

Wojna na Tygrysie
Byłem w wieku poborowym, 

więc gdy w 1939 roku zosta-
łem – jak wszyscy mieszkańcy 
Chudowa – obywatelem niemiec-
kim, wezwanie do wojska było 
tak pewne, jak Wigilia 24 grud-
nia. No i faktycznie – niebawem 
komisja wojskowa w Gliwicach, 
a tam, po stwierdzeniu o zdol-
ności do odbycia służby, skie-
rowanie do jednostki szkole-
niowej. Dla mnie, chłopaka ze 
wsi, już wyjazd do Gliwic był 
wyprawą. W komisji poboro-
wej, przy takim rwetesie, czu-
łem się trochę zagubiony. Więc 
cóż dopiero, gdy przeznaczo-
nego do łączności skierowano 
mnie na szkolenie w Hanowe-
rze. Teli świat!

Jednak jechałem z grupą in-
nych śląskich chłopców, więc 
podróż była wesoła. A ja czu-
łem się nagle dorosły i ważny. 
Samo miasto zrobiło na mnie 
wrażenie swoim ogromem i in-
nością niż nasze, śląskie. Po do-
tarciu do koszar, które były roz-
ległe, jakby drugie miasteczko 
obok Hanoweru, rozpoczął się 
zupełnie nowy, pięcioletni okres 
w moim życiu.

Jedzenia w bród,  
ale głód

Na początku lekko nie było 
– przecież po niemiecku mówi-
liśmy słabo. Zasada była taka: 
wszyscy robili to, co ten pierw-
szy, który rozumiał najlepiej. Ta-
ka nienormalna sytuacja trwa-
ła do momentu, kiedy niektórzy 
żołnierze zaczęli mdleć. Bo szko-
lenie było bardzo forsowne. Do-
wództwo zainteresowało się, dla-
czego żołnierze masowo mdleją. 
Wyniki przeprowadzonego do-
chodzenia były dla nich zaska-
kujące: z... głodu.

Co nie znaczy, że brakowało 
żywności; jedzenia było pod do-
statkiem, i  to bardzo dobrego, 
ale nam nieznanego, a ja i wie-
lu moich kolegów po prostu nie 
potrafiliśmy powiedzieć kucha-
rzowi, co chcemy do jedzenia. 
Nieznanych nam potraw się ba-
liśmy. Reakcja przełożonych by-
ła natychmiastowa – do każdej 
drużyny słabo mówiących po 
niemiecku przydzielono jedne-
go Ślązaka z niemieckiej części, 
który rozumiał też naszo godka. 
Przekonywał nas, że to napraw-
dę dobre, smaczne. No i szybko 
przekonał, choć z drugiej strony 
pojawiły się też żur i krupnioki.

W krótkim czasie wszystko 
wróciło do normy, a nasz nie-
miecki stawał się coraz mniej 

koślawy i coraz bardziej zro-
zumiały. Także nasze zwycza-
je, w tym kulinarne, stawały się 
niemieckie. Pobyt w Hanowerze 
wspominam jako ciekawy okres 
w moim życiu, w którym bardzo 
wiele się nauczyłem i nabrałem 
doświadczenia życiowego, pew-
ności siebie.

W koszarach 
– niemieckie triumfy

To był okres wielkich zwycięstw 
III Rzeszy. Polska, potem Fran-
cja, Belgia, Bałkany. Byliśmy na 

bieżąco informowani o sytuacji 
na frontach zarówno poprzez 
oficjalne komunikaty, jak i coty-
godniowe kroniki filmowe, które 
należały do obowiązkowego ko-
szarowego repertuaru. Nastroje 
były bardzo optymistyczne, a my 
dumni, że jesteśmy częścią tej 
niezwyciężonej armii.

Na mieście życie toczyło się 
bez zakłóceń – gdyby ktoś nie 
wiedział, nie domyśliłby się, że 
trwa wojna. Na przepustkach, 
których, niestety, było niewiele, 
czas wolny spędzało się w piwiar-
niach czy restauracjach. Żołd był 
niemały, tylko trzeba było zwra-
cać uwagę na żandarmerię, bo 
ona kręciła się wszędzie.

Dowództwo jednak miało swo-
je plany – nam na razie nieznane 
– dlatego wiosną 1941 roku przy-
dzielono mnie do 101. Dywizji 
Pancernej, z którą pojechałem 

na wschód w pobliże granicy 
z Rosją, gdzieś w okolice Suwałk. 
I tam gotowaliśmy się do skoku 
na Związek Sowiecki.

Nasza jednostka stała tuż nad 
granicą i miała atakować w gru-
pie sił pierwszorzutowych. Dlate-
go pogotowie bojowe było utrzy-
mywane długo przed atakiem. 
Jeśli wspomnę te ogromne siły 
w postaci ludzi i sprzętu zgru-
powane na terenach przygra-
nicznych, które się specjalnie 
nie kamuflowały i wszystkim by-
ło wiadomo, w jakim celu to jest 

robione, a dzisiaj słucham róż-
nych mądropodobnych opinii ja-
koby kierownictwo sowieckie nie 
wiedziało czy nie chciało uwie-
rzyć, co się szykuje, to się tylko 
płakać chce z dzisiejszych mo-
dyfikatorów tamtych wydarzeń. 
Każdy żołnierz, nie tylko gene-
rał, ale i szeregowiec, wiedział-
by, że takie gromadzenie wojsk 
na granicy oznacza planowaną 
wojnę. No i uderzyliśmy!

Blitzkrieg? O tak!
Tamto lato było bardzo upalne, 

a tempo naszego natarcia auten-
tycznie błyskawiczne. Posuwali-
śmy się bez przerwy do przodu, 
w nieprawdopodobnych tuma-
nach kurzu i w słońcu. Kurz był 
wszędzie, wszystko było szare, 
bo taki był kolor tego pyłu. Prze-
ciwnik był zaskoczony i zdez-
orientowany tempem naszych 

działań, co z kolei powodowało 
jego bezradność. I tłumy jeńców.

Ale co nam z tych jeńców, jeśli 
za pierwszą sowiecką linią nasz 
przeciwnik miał ogromne siły 
zgrupowane w drugim i trzecim 
rzucie. Mieli bałagan, bajzel, ale 
było ich tylu, że mogli na bieżąco 
uzupełniać swoje straty. A stra-
ty były też po naszej stronie, i to 
wcale niemałe. Żołnierz sowiec-
ki był licho wyszkolony, źle dowo-
dzony, kiepsko wyposażony – ale 
bił się dzielnie! Szczególnie za-
ciekłe walki toczyły się, jakeśmy 

podchodzili pod miasta albo in-
ne ważne miejsca. Tam i nasze 
straty szły w tysiące zabitych 
i okaleczonych. Wśród nich zaś 
największy popłoch siały nasze 
sztukasy, a zawsze zjawiały się 
tam, gdzie nasza piechota za dłu-
go dreptała w miejscu i nie mo-
gła rozbić wroga. Wszędobylski 
kurz, upał i setki spalonych wsi 
i poburzonych miast – tak zapa-
miętałem tę kampanię. Przypo-
minam sobie zdobywanie miast 
Smoleńsk, Jaczewo, Jasna, tyl-
ko nie pamiętam, czy akurat ta-
ka była kolejność.

Pod Moskwą
Piechota musiała w tym kurzu 

iść. Ja jechałem, ale nie wiem, 
co gorsze, bo gąsienice wzbu-
dzały tumany kurzu. A ja sie-
działem w czołgu – moje stano-
wisko to radiotelegrafista tanku 

PzKpfw IV. Czołg był dobry, miał 
solidną armatę 75 mm, i wojska 
pancerne ZSRR nie bardzo umia-
ły się z nim mierzyć.

Ale tylko do czasu, aż się po-
jawiły te sowieckie T-34. To był 
przeciwnik równorzędny. Do te-
go czasu zdarzyło się parę razy, 
żeśmy oberwali, ale tylko takie 
sztrajfery i poza strachem, po-
haratanym trochę pancerzem 
– nic nam się nie stało. Kieru-
nek naszego natarcia – północno-
-wschodnie oskrzydlenie Moskwy.

Na przedpola Moskwy dotar-
liśmy zimą i zajęliśmy stanowi-
ska. Zima przełomu 1941 i 1942 
była niezwykle mroźna, tempe-
ratura spadała do -40 stopni. 
A może tam była normalna, nie 
wiem... Na czas mrozu pobudo-
waliśmy takie domki ze śniegu. 
Na froncie zapanowała cisza, po-
za lokalnymi starciami nic się nie 
działo. Mróz nam za bardzo nie 
dokuczał, gdyż do naszej jednost-
ki odzież zimowa trafiła na czas 
i była bardzo solidna, ale wiem, 
że nie wszyscy mieli to szczęście.

W lutym 1942 roku zostaliśmy 
zluzowani, a na nasze stanowi-
ska przybyła jakaś jednostka cu-
dzoziemska, chyba Włosi. Jak 
oni, z ciepłego klimatu, wytrzy-
mywali te mrozy? U nas też by-
wało bardzo mroźnie, człowiek 
do mrozu i śniegu był nawykły, 
tak że dla mojej jednostki pobyt 
na przedpolach Moskwy nie był 
tak dramatyczny jak dla innych 
pododdziałów.

Na Krymie
Wycofano nas na południe, 

w okolice Krymu. Ciepły klimat, 
regularne posiłki i spokój bar-
dzo pomagały w regeneracji sił. 
Wyposażono nas w nowy sprzęt, 
uzupełniono straty, dodając lek-
kie wozy bojowe oraz transpor-
tery opancerzone z piechotą, 
dzięki czemu przestaliśmy być 
dywizją pancerną, a przeobrazi-
liśmy się w panzergrenadierów. 
I tak już pozostałem grenadie-
rem do końca wojny.

Na Krymie też były ciężkie 
walki, choćby Sewastopol, ale 
nasza dywizja zajęła pozycje 
w okolicach wału ziemnego cią-
gnącego się parę kilometrów. 
Ten wał nazywał się chyba Ta-
tarski i chociaż też byliśmy ata-
kowani – straty, jakie zadaliśmy 
nieprzyjacielowi, były szczegól-
nie dotkliwe, gdyż oni atakowa-
li, posuwając się po płaskim ste-
pie, a myśmy zajmowali stano-
wiska, będąc dobrze skryci za 
tym wałem.

Tiger II zwany królewskim. Na polu walki przegrywał jedynie z samolotami i... brakiem paliwa Fot. Wikimedia Commons



15Samo Życie 10/21 (597)

Magazyn  Witryna

Tam też widziałem po raz 
pierwszy i ostatni skutki użycia 
przez nasze lotnictwo „press 
bomb”. Widok był niesamowity 
– dziesiątki zabitych ludzi i zwie
rząt bez śladów krwi, tylko wszy
scy mieli straszliwie wytrzesz
czone oczy.

Podczas walk o Krym zosta
łem poważnie ranny, w ramię. 
Po wstępnym opatrzeniu zosta
łem przetransportowany samo
lotem do Lwowa, gdzie w szpita
lu przebywałem tydzień, a stam
tąd do szpitala w Niemczech, aż 
przy granicy szwajcarskiej.

Rana okazała się groźniejsza, 
niż się spodziewałem, także naj
pierw leżałem w gipsie, a potem 
przez dłuższy czas rehabilitacja. 
Na zakończenie wysłali mnie na 
miesięczny urlop, z czego się bar
dzo cieszyłem. Ale miesiąc minął 
bardzo szybko i trzeba było wra
cać na front wschodni. Do jed
nostki trafiłem w zły czas, kie
dy była w odwrocie przez połu
dniową Ukrainę.

To był bardzo trudny okres, 
ciężkie walki i ogromne straty; 
bardzo dużo kolegów wtedy po
legło. Przypominam sobie, że by
liśmy w ciągłych kotłach i w cią
głym odwrocie, przeciwnik miał 
już w tym okresie przygniatają
cą przewagę. Ale udało się nam 
przedrzeć i dotarliśmy na tere
ny dzisiejszej wschodniej Polski.

Na polskiej ziemi
Na tereny polskie dotarliśmy 

w bardzo kiepskiej formie i uzu
pełnienia były koniecznością. Do
brze, że była pełnia lata. Wtedy 
po raz kolejny zaczęto nas prze
zbrajać i uzupełniać nowym re
krutem. W mojej kompanii po 
tym uzupełnieniu połowę stano
wili Ukraińcy i Rosjanie, a połowę 
nasi chłopcy. Ślązacy byli w ce
nie, bo umieliśmy się dogadać 
i z ludnością miejscową i – od bie
dy – z tymi Ukraińcami i Rosja
nami. Chociaż z ludnością miej
scową nie bardzo było o czym 
gadać, bo patrzyli na nas spode 
łba i z trudem skrywali radość, 
że jesteśmy lani przez Sowietów.

Chociaż akurat przez chwilę 
czuliśmy się mocni, bo jaki tank 

dostaliśmy! Przesiadłem się 
do najnowszego Tigra II, nazy
wanego też królewskim. Czołg 
miał wiele innowacji i, co naj
ważniejsze, działo „acht acht
ka” (88 mm) czyniło go bardzo 
niebezpiecznym dla każdego 
wrogiego tanku. W dziesięć ti
grów nie baliśmy się uderzyć 
na trzydzieści najlepszych ru
skich tanków. Tiger II to była 
pancerna potęga!

Podczas ruskiej ofensywy stycz
niowej w 1945 roku nasza zało
ga zniszczyła 4 czołgi nieprzyja
cielskie, nie licząc innych pojaz
dów. Ale to działo się na początku, 
a potem to już był tylko odwrót 
na zachód. Nasza dywizja mia
ła dotrzeć do Wrocławia i stano
wić część załogi broniącej tego 
miasta. W trakcie tego odwrotu 
zaczęło już wszystkiego brako
wać i trzeba było nasze maszy
ny zniszczyć z powodu braku pa
liwa. Płakać się chciało, taaaki 
czołg zniszczyć...

Na koniec z żywności zostało 
tylko masło – którego było w bród 
– i nic więcej. W okolicach miej
scowości Kaltwasser (po polsku 
Zimna Wódka), na naszym Gór
nym Śląsku, niedaleko Annaber
gu, stoczyliśmy ostatnią naszą 
walkę. Strasznie oberwaliśmy, 
mnóstwo trupów, jeszcze wię
cej rannych. Tam też nasz do
wódca rozwiązał jednostkę, a na 
zakończenie wszystkim podzię
kował za służbę, sam pozostając 
z rannymi.

Tak blisko domu...
My, Ślązacy, ruszyliśmy pieszo, 

każdy w kierunku swojego domu. 
Nie było daleko, w sumie może ze 
40 kilometrów. Tylko że po tere
nach już zajętych przez Rosjan. 
Dlatego szło się ostrożnie, lasa
mi. W okolicach Gliwic – tak bli
sko domu – zostaliśmy schwyta
ni przez Rosjan.

Wtedy bardzo bałem się pierw
szy raz. Dla nich byłem Niemcem, 

i  ja sam, w kontaktach z nimi, 
czułem się Niemcem. Znałem 
ich nieludzki system, znałem ich 
samych – i wiedziałem, że ruska 
niewola to najgorsze, co może mi 
się przytrafić. Nie myliłem się.

Zamiast do domu pojechałem 
jako jeniec pociągiem do Dnie
propietrowska. Po przyjeździe 
na miejsce musieliśmy sobie naj
pierw wybudować baraki z drew
na. Potem praca od rana do no
cy w kołchozie. O zakończeniu 
wojny to my się dowiedzieli do
piero pod koniec 1945 roku. Wa
runki w obozie były tak katastro
falne, że nie chcę nawet wspomi
nać. Nie było dnia, żeby któryś 
z kolegów nie umarł.

Uciekam  
z Polakami

Także ja, mimo końskiego zdro
wia, w tym lagrze czułem powol
ne, ale systematyczne opadanie 
z sił, co mogło w niedalekiej przy
szłości zakończyć się śmiercią. 
Dlatego zacząłem zastanawiać 
się nad ucieczką. Bardzo blisko 
naszego lagru biegły tory i czę
sto zatrzymywały się pociągi. 
Kiedyś zauważyłem, że zatrzy
mał się transport idący na za
chód, pełen ludzi mówiących po 
polsku. To spostrzeżenie nasu
nęło mi myśl, że można by się 
wślizgnąć do takiego transportu.

Nie pamiętam, jak długo cze
kałem na podobny transport, 
ale chyba parę miesięcy. A gdy 
się zjawił, bez zastanowienia 
podszedłem do niego, tym bar
dziej że usłyszałem śląską god
kę. Zapytałem ludzi siedzących 
w otwartych wagonach: „Kaj je
dziecie?”, a oni odpowiedzieli: 
„Do dom, do haimatu” – wtedy 

wyciągnąłem do nich ręce, a oni 
bez słowa wciągnęli mnie do środka 
i od razu przysypali słomą, która 
służyła im do spania. Nie minęło 
dziesięć minut, jak pociąg ruszył. 
Wtedy poczułem się uratowany.

Zagrałem va banque! Bo w sy
tuacjach, w których czujesz, że 
masz do wyboru albo życie, al
bo... – to idziesz na całego. Po
ciąg, którym uciekłem z Rosji, 
jechał na Śląsk z naszymi Ślą
zakami, wywiezionymi kiedyś na 
roboty. Jak przyjechałem do Ka
towic, to byłem tylko w samych 
spodniach. Resztę mi ukradzio
no; dobrze, że było lato. Nie pa
miętam, jak długo błąkałem się 
po dworcu, który był wtedy za
pchany różnymi wędrowcami 
o zbliżonym wyglądzie do moje
go. Po jakimś czasie zauważyłem 
samochód z kopalni Knurów, któ
ry przyjechał po paczki z UNRA. 
I tym samochodem przyjecha
łem do Chudowa.

Na szczęście 
uwierzyli

Tu oczywiście szukali mnie tro
piciele żołnierzy z Wehrmachtu, 
więc na jakiś – dłuższy – czas mu
siałem zniknąć, żeby zapomniano 
o mnie. Gdy sprawa przycichła, 
to się sam zgłosiłem na MO i po
wiedziałem, że mnie okradziono 
ze wszystkiego, łącznie z doku
mentami zwolnienia z obozu. 
Przesłuchujący dobrze mnie 
znali i  jakoś uwierzyli, wypisu
jąc mi papiery do nowego życia.

Augustyn Mikusz
Marian Kulik, „Gott mit uns! 

– ostatni żołnierze. Wspomnie-
nia Ślązaków z armii III Rze-
szy”, Lędziny, s. 138.Czołgi T-34, równorzędny przeciwnik Fot. en.topwar.ru

Na Krymie też były ciężkie walki – na przykład pod Sewastopolem Fot. pastvu.com
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Turystyka

Jak sezon d³ugi, tysi¹ce nóg wydeptu-
j¹ pok³ad okrêtu ORP „B³yskawica”
przycumowany u nadbrze¿a Gdyni.
Nic sobie nie robi z up³ywaj¹cego cza-
su. Co jakiœ czas trafia do stoczni,
gdzie przechodzi odm³odzenie. Jest
niem³ody, wiêc w ruch idzie 1,5 tony
farby. Wszystkie blachy wymagaj¹ sta-
³ej czujnoœci. Najwiêcej cierpi¹ pok³a-
dy, które co roku depcze ponad 100
tys. turystów. Od 1976 roku, kiedy
okrêt zosta³ udostêpniony do zwiedza-
nia, by³o tu ju¿ ponad 6 milionów osób
z ca³ego œwiata. W latach siedemdzie-
si¹tych XX wieku rekordem by³o 300
tys. ludzi, choæ zwiedzaæ niszczyciela
mo¿na by³o wtedy tylko do 1 maja do
15 paŸdziernika. 

Komandor porucznik Jerzy £ub-
kowski, by³y dowódca ORP „B³yskawi-
ca”, który z mundurem po¿egna³ siê w
2017 roku, pamiêta pierwsze wra¿enia
swoich dwóch córek, kiedy jeszcze ja-
ko zwyk³y zwiedzaj¹cy przyprowadzi³
je na okrêt. Gdy zosta³ oficerem w
1981 roku, rozpocz¹³ s³u¿bê na We-
sterplatte. Nie chcia³ byæ za biurkiem.
Na „B³yskawicê” trafi³ w latach 90.
wieku. Mimo ¿e okrêt porusza siê tyl-
ko przy pomocy holowników, jest w
sk³adzie jednostek p³ywaj¹cych Mary-
narki Wojennej.

Ci¹gle w pracy
Za³oga 24 godziny na dobê czuwa

nad bezpieczeñstwem po¿arowym i
wodnym okrêtu. Tu nie ma miejsca na
wypinanie piersi do medalu, tu jest co-
dziennoœæ. Pracy i obci¹¿enia jest wiê-
cej ni¿ na jednostkach bojowych. Pra-
ca trwa tu siedem dni, weekendu nie
ma. Poniedzia³ek, mimo i¿ wolny od
zwiedzania, jest dniem generalnych

porz¹dków. Zaczyna siê od pobudki,
póŸniej zaprawa, œniadanie, przygoto-
wanie okrêtu do zwiedzania – sprz¹ta-
nie, czyszczenie metali. Wreszcie
przygotowanie munduru. Zwiedzanie
zaczyna siê od godz. 10.00 do 13.00.
Godzinna przerwa na posi³ek i od
14.00 kolejne cztery godziny. PóŸniej
trzeba okrêt ogarn¹æ i tak do niedzieli
w³¹cznie. 

Szeœæ pok³adów, sporo zakamar-
ków, trasa przygotowana tak, ¿e prak-
tycznie nie mo¿na skrêciæ w bok. A tu-
ryœci? Albo id¹ pod pr¹d, albo widz¹c
przejœcie dla personelu, musz¹ ko-
niecznie zobaczyæ co jest za drzwiami.

Ranna, ale zwyciêska
Okrêt powsta³ w latach 1935-1937 w

angielskiej stoczni „John Samuel
White" w Cowes. Banderê podniesio-
no 25 listopada 1937 roku. Matk¹
chrzestn¹ by³a ¿ona ambasadora RP
w Londynie Cecylia Raczyñska. Nisz-
czyciel nied³ugo cieszy³ siê s³u¿b¹ w
wolnej Polsce. 30 sierpnia 1939 roku
„B³yskawica”, „Grom” i „Burza” w ra-
mach operacji pod kryptonimem „Pe-
king” przesz³y do Wielkiej Brytanii, by
eskortowaæ konwoje z zaopatrzeniem
dla kraju. 7 wrzeœnia w pierwszej swo-
jej akcji bojowej zaatakowa³a u pó³-
nocno-zachodnich wybrze¿y Anglii
nieprzyjacielski okrêt podwodny. PóŸ-
niej jeszcze wielokrotnie walczy³a. Ze-
strzeli³a dwa samoloty w rejonie Nar-
wiku, os³ania³a 83 alianckie konwoje,
m.in. jeden z najwiêkszych ówcze-
snych statków pasa¿erskich „Queen
Elizabeth”. Bra³a te¿ udzia³ m.in. w
dwóch zwyciêskich bitwach morskich
pod Quessant i La Rochelle. Ostatni¹
jej akcj¹ by³a operacja „Martwe Œwia-

t³o” – zatapianie niemieckich okrêtów
podwodnych, które podda³y siê alian-
tom. Bilans wojenny to przebyte 148
356 mil morskich, 108 patroli bojo-
wych, uczestniczenie w zatopieniu
dwóch okrêtów nawodnych, uszkodze-
nie trzech okrêtów podwodnych i ze-
strzelenie czterech samolotów. Trzy-
krotnie trafiona, straci³a piêciu cz³on-
ków za³ogi. Rannych w tym czasie zo-
sta³o 48 podoficerów i marynarzy.

Po wojnie okrêt czeka³ w Anglii na
decyzjê, co dalej. Misja polska stara³a
siê o powrót „B³yskawicy”. W lipcu
1947 roku wróci³a do Gdyni. Po prze-
zbrojeniu i remoncie kapitalnym sta³a
siê okrêtem obrony przeciwlotniczej.
A¿ wreszcie w roku 1976 zast¹pi³a
niszczyciela „Burza” w roli okrêtu-
muzeum. 

Szybszy ni¿ b³yskawica
Problem zacz¹³ siê w 1995 roku, kie-

dy na polecenie logistyki Marynarki
Wojennej (MW) dowódca okrêtu po-
wo³a³ komisjê, na której czele stan¹³
kmdr por. Jerzy £ubkowski. Opisano
rzeczywisty stan techniczny okrêtu. W
reakcji na to dowódca MW stwierdzi³,
¿e trzeba coœ robiæ, jeœli ten okrêt ma
dalej s³u¿yæ. Wyda³ rozporz¹dzenie i
rozpocz¹³ siê remont. 

Najwiêkszym wrogiem okrêtu jest
rdza, z któr¹ trzeba walczyæ niemal
codziennie. Do tego mosi¹dz chwyta
patyna. Trzeba kilku godzin, by odzy-
ska³ blask. Ciekawostk¹ jest mo¿li-
woœæ opró¿niania zbiorników z feka-
liów. Nie ma ¿adnych œcieków na ze-
wn¹trz. To pierwszy ekologiczny nisz-
czyciel w dziejach Polski. Przys³owio-
wych szczurów na okrêcie równie¿ nie
uœwiadczysz. Od pocz¹tku lat 90. roz-

k³adane s¹ na nim bezwonne œrodki
przeciw gryzoniom. 

To jeden z najszybszych okrêtów II
wojny œwiatowej. Z za³o¿enia mia³
osi¹gn¹æ 30 wêz³ów, tymczasem pê-
dzi³ nawet 42. W historii marynarki
tylko dwa typy okrêtów mia³y analo-
giczn¹ prêdkoœæ. Powojenne kutry
torpedowe i obecne „Górniki”, „Hutni-
ki”. Druga sprawa to silne uzbrojenie,
szczególnie broñ podwodna i urz¹dze-
nia do stawiania min – w 1937 roku
„B³yskawica” mog³a zabraæ ich na po-
k³ad 60, z czego w czasie wojny zrezy-
gnowano. Ale œlady na pok³adzie zo-
sta³y. Miny zreszt¹ te¿. 

Ma³py, psy i koty
Na „B³yskawicy” zawsze by³y zwie-

rzêta: choæby pies Majtek, a przed
nim Kajtek. By³y te¿ koty. W czasie II

wojny œwiatowej – dwie ma³py o imie-
niu Betty, mimo ¿e obie by³y samcami,
które lubi³y poci¹gaæ piwo. Tak samo
jak Majtek z marynarsk¹ dusz¹. Kie-
dyœ nie by³o go trzy dni, ju¿ panowa³a
na okrêcie ¿a³oba, a on wpad³ do ko-
mina ciep³owniczego i nie potrafi³ sam
siê wydostaæ. Na szczêœcie znaleŸli go
marynarze. O tym, ile razy odsiedzia³
w „areszcie” ju¿ nie wspominaj¹. Za-
mkniêty w kabinie przesiedzia³ tam
kiedyœ od pi¹tku do poniedzia³ku i nic
nie napsoci³, poza tylko „wnikliwym”
rozpatrzeniem kilku spraw, które cze-
ka³y na biurku na zatwierdzenie. By³
tak znany, ¿e trafi³ nawet do filmu Ja-
nusza Dybowskiego pt. „Majtek”, któ-
ry w 2001 roku zaj¹³ III miejsce na
Ogólnopolskim Przegl¹dzie Filmów
Amatorskich Wojska Polskiego Dê-
blin.

Niszczyciel czy butelka
whisky?
Anglicy, ze wzglêdu na silne uzbro-

jenie, zaliczali „B³yskawicê” do lek-
kich kr¹¿owników. By³a to jednak kur-
tuazja, bo to kontrtorpedowiec, czyli
niszczyciel. Dziêki temu, ¿e przez
szeœæ lat wojny zginê³o na „B³yskawi-
cy” tylko piêciu cz³onków za³ogi,
otrzyma³a drug¹ nazwê – „Lucky
Ship” – Szczêœliwy Okrêt. W czasie
wojny mia³a jeszcze jedn¹ nazwê, wy-
myœlon¹ przez Anglików z powodu
trudnoœci jêzykowych. Nie umieli wy-
mówiæ jej nazwy, wiêc uznali, ¿e po-
dobnie brzmi „Bottle of Whisky”. 

Na okrêcie zgromadzono ca³oœæ
uzbrojenia, w które by³ wyposa¿ony od
1937 do 1951 roku, kiedy odby³a siê
ostatnia modernizacja, przystosowu-
j¹ca okrêt do korzystania z zaopatrze-
nia radzieckiego. Z g³ówn¹ artyleri¹
poradzono sobie w ten sposób, ¿e na
brytyjskich wie¿ach MK19 zamonto-
wano radzieckie lufy kalibru 100 mm.
Przeœwit luf by³ o 2 mm mniejszy ni¿
brytyjskich, ale ostatecznie da³o siê je
zamontowaæ. A ¿e by³y d³u¿sze, zasiêg
dzia³ wzrós³ na ponad 21 km. Brytyj-
skie wyrzutnie torpedowe te¿ zosta³y
zast¹pione przez radzieckie kalibru
533,4 mm. 

W samym œrodku kot³a
Turyœci lubi¹ ogl¹daæ pomieszcze-

nia marynarskie. Koje „spiêtrowane”
s¹ podwójnie, choæ kiedyœ w pomiesz-
czeniach marynarskich by³y potrójne.
W „B³yskawicy” maszynownie i ko-
t³ownie uleg³y najmniejszym zmia-
nom. Tylko czêœæ mechanizmów po-
mocniczych zosta³a wymieniona na
nowsze, wiêkszoœæ jest oryginalna.
Poniewa¿ jednak okrêt jest na wodzie,
czêœæ z nich musi byæ utrzymywana w
sprawnoœci. 

Okrêt posiada dwa zespo³y turbin, z
których ka¿dy sk³ada³ siê z trzech –
turbiny wysokoprê¿nej, niskoprê¿nej i
turbiny biegu wstecz. Cztery turbiny
biegu naprzód mia³y ³¹czn¹ moc 54
tys. koni mechanicznych, dwie turbiny
biegu wstecznego mia³y ³¹czn¹ moc
18 tys. koni. To wyró¿nienie dlatego,
¿e konstrukcja „B³yskawicy” nie po-
zwala³a na obracanie wa³u w jedn¹ i
drug¹ stronê przez t¹ sam¹ turbinê.
Mog³y siê one obracaæ tylko w jednym
kierunku, st¹d oddzielna turbina bie-
gu wstecz. 

Ewenementem na skalê œwiatow¹
jest zajrzenie do kot³a okrêtowego od
œrodka. To najch³odniejsze miejsce na
okrêcie, gdy¿ poni¿ej linii wodnej, st¹d
ju¿ tylko 40 cm do stêpki. Dawniej by-
³o to miejsce najgorêtsze. Temperatu-
ra spalania paliwa wynosi³a 2100 stop-
ni. Ka¿dy kocio³, a by³o ich trzy, mia³
ok. 15 ton wody w sobie, 68 ton wody
zapasowej. Woda by³a podgrzewana,
powstawa³a para, która ruroci¹gami
rusza³a dalej. Musia³a byæ idealnie su-
cha, pozbawiona drobin wody. Jedna
kropla wielkoœci deszczu, mog³aby
wy³amaæ ³opatki w turbinie. Przy
prêdkoœci 42 wêz³ów silniki zu¿ywa³ 21
ton oleju. Ale prêdkoœæ ekonomiczna
wynosi³a 16 wêz³ów i wtedy sz³y tylko
3 tony na godzinê. 

W 1967 roku w kot³owni dosz³o do
tragedii – zginê³o siedmiu marynarzy.
Po wybuchu nie mieli szans na ocale-
nie. Aby p³omienie nie cofa³y siê przy
otwieraniu palników do kot³owni, mu-
sia³o tutaj panowaæ nadciœnienie. Po-
blokowa³y siê w³azy do dwóch komór
dekompresyjnych i nie by³o mo¿liwo-
œci udzielenia im szybkiego ratunku.
Para mia³a temperaturê blisko 340 st.
Wyci¹gniêto dwóch, ale ¿yli zaledwie
kilka godzin. 

Agnieszka Malik

Na jesienn¹ pogodê najlepszy
jest wyjazd we dwoje. Praga, Bu-
dapeszt czy Wilno maj¹ wiele do
zaoferowania, tak¿e o tej porze
roku. Spacer w blasku gazowych
latarni, k¹piele w termach czy
zaciszny stolik w piêknej kawia-
rence.

Dojechaæ mo¿na samocho-
dem. Mo¿e niekoniecznie do Wil-
na, ale do Pragi i Budapesztu
z pewnoœci¹. Mo¿na te¿ samolo-
tem. Osoby kompletnie zaszcze-
pione maj¹ wolny wjazd.

Praga
Otulona wieczorem bia³ym pu-

chem Praga wygl¹da malowni-
czo i tajemniczo. Warto wybraæ
siê na most Legii. Jest z niego
fantastyczny widok na Hradcza-
ny. Na wzgórzu Zamek Królew-
ski, obok katedra, pa³ace i ko-
œcio³y.

Piêkne zabytkowe budowle
oœwietlone gazowymi latarniami
przypominaj¹ mieni¹cy siê dia-
ment. Z Hradczanskiego Wzgó-
rza widaæ piêkn¹ panoramê mia-
sta, dachy domów, przytulone do
siebie i leniwo p³yn¹c¹ Weltawê,
w której noc¹ odbijaj¹ siê sylwet-

ki mostów i fasady kamienic.
Schodz¹c w stronê rzeki, prze-
chodzi siê uliczkami Ma³ej Stra-
ny, zabytkowej dzielnicy. Ka¿dy
dom udekorowany jest innym
symbolem, bowiem kiedyœ nie
stosowano numeracji domów,
lecz u³ote lwy, s³oñca, skrzypce.
Obecnie znajduj¹ siê w nich
przytulne pensjonaty i restaura-
cje. Uliczka ta zaprowadzi nas na
Most Karola, gdzie obowi¹zkowo
trzeba zrobiæ sobie pami¹tkowe
zdjêcie. 

A wieczorem, jeœli ma siê
ochotê na tañce, trzeba odwie-
dziæ klub Karlovy Lazne. Jest
tam 5 piêter, a na ka¿dym gra in-
na muzyka. Modny jest te¿ Klub
Duplex, szklany szeœcian na da-
chu budynku przy placu Wacla-
wa. A jeœli szukamy spokojniej-
szego miejsca na walentynkow¹
kolacyjkê albo kawê, to idealna
bêdzie kawiarnia w Miejskim
Domu Reprezentacyjnym. Urz¹-
dzona w stylu secesyjnym, uwa-
¿ana jest za najpiêkniejsz¹
w mieœcie. Toast za mi³oœæ mo¿-
na wznieœæ z³ocistym piwem
z piank¹. 

Ale Praga to te¿ podró¿ stat-
kiem po Weltawie, przechadzka
Z³ot¹ uliczk¹ i kupowanie urokli-
wych drobiazgów.

Budapeszt
Stolica Wêgier to europejska

metropolia i kurort w jednym. S¹
tu a¿ 123 Ÿród³a termalne. O ka¿-
dej porze roku mo¿na siê k¹paæ
na œwie¿ym powietrzu. Najs³y-

niejsze s¹ eleganckie ³aŸnie Sze-
chenyiego niedaleko placu Boha-
terów w Peszcie. 

Orientalny wystrój maj¹ nie-
dawno otwarte na nowo £aŸnie
Rudas, tu¿ nad samym Duna-
jem. Pochodz¹ z okresu cesar-
stwa osmañskiego, gdy ta czêœæ
Wêgier by³a pod panowaniem tu-
reckim. W soboty mo¿na tu za¿y-
waæ kapieli do samego rana. Za-

raz obok znajduj¹ siê termy Gel-
lert z 13 basenami, czêœæ z nich
jest odkryta.

K¹piel w ch³odne dni, gdy do-
oko³a le¿y œnieg, a nad tafl¹ wody
unosi siê gêsta para, jest na-
prawdê wyj¹tkowym prze¿y-
ciem.

Po relaksuj¹cej kapieli czas na
kawiarniê. Tych jest w Buda-
peszcie mnóstwo. W Cafe New

York bywali Tomasz Mann i Jo-
hann Strauss. Kawiarnia s³ynie
z pysznych czekoladowych cia-
stek i eleganckich secesyjnych
wnêtrz.

Na Wzgórze Zamkowe, które
kiedyœ by³o siedzib¹ królów wê-
gierskich, mo¿na dojechaæ zêba-
t¹ kolejk¹. Mo¿na spacerowaæ
uliczkami starówki i dotrzeæ do
Baszty Rybackiej, ozdobionej bu-

dowli z bia³ego kamienia, wznie-
sionej na by³ych murach obron-
nych. Piêknie widaæ st¹d le¿¹ce
po drugiej stronie Dunaju parla-
ment i rozpiête nad rzek¹ mosty,
w tym ten naj³adniejszy – Most
El¿biety.

Mieszkañcy Budapesztu w³a-
œnie tu umawiaj¹ siê na randki, a
stara Baszta by³a œwiadkiem
wielu oœwiadczyn.

Wilno
¯ycie w stolicy Litwy toczy siê

niespiesznie i dostojnie. Niezwy-
k³e ozdoby jak imbryki wmuro-
wane s¹ w œciany domów, pnie
drzew otulone s¹ kolorowymi
szalikami z we³ny. Robi to przyja-
zne wra¿enie i zachêca do zwie-
dzenia miasta.

Zagl¹daj¹c w podwórka ka-
mienic, nie sposób ukryæ zasko-
czenia, bowiem czêsto tworz¹
pasa¿e, którymi mo¿na dojœæ na
s¹siedni¹ ulicê albo taras, z któ-
rego widaæ rzekê spowit¹ we
mgle, oszronione drzewa i po³y-
skuj¹ce w s³oñcu wie¿e koœcio-
³ów.

Dostojna wileñska starówka
przypomina o wspólnej historii
Polski i Litwy. Ka¿dy koœció³ czy
muzeum jest opowieœci¹ o ja-
kimœ jej fragmencie. Najstarsza
ulica to Œwiêtojañska (Sv. Jono)

i choæ liczy nieca³e 200 metrów,
d³ugo by³a centrum handlowym
i kulturalnym miasta. Tu swoje
pa³ace mieli Radziwi³³owie, Pa-
cowie i Sapiehowie, obok nich
znajduje siê Uniwersytet Wileñ-
ski, na którym studiowa³ Adam
Mickiewicz. Jest jeszcze dom
przy ul. Zau³ek Bernardyñski 11,
w którym mieszka³ Mickiewicz.
To tu przygotowa³ do druku po-
emat “Gra¿yna”, inwokacje do
“Pana Tadeusza” i poemat
o Matce Boskiej Ostrobramskiej.
Jej obraz od 300 lat zdobi kaplicê
w staromiejskiej bramie. Ze sta-
rówki mo¿na przejœæ mostem na
drug¹ stronê rzeki Wileñki do
Zarzecza, dzielnicy w której kie-
dyœ mieszkali rzemielœnicy, a
obecnie dzielnicy artystów. W la-
tach 30. dwudziestego wieku
mieszka³ tu Konstanty Ildefons
Ga³czyñski.

Na Zarzeczu jest wiele mi³ych
i fajnych kefejek, w których trze-
ba napiæ siê kawy i litewskiego
miodu Suktinis. Toast trzeba
wznieœæ za mi³oœæ i szczêœcie.

Violetta Dabrowski
Reisebüro Pfau, Wilhelm-Nagel-

Str. 62, 71642 Ludwigsburg
www.pfau-reisen.de

tel. 07141 52121, 
fax 07141 52509

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.

ł

ał ł ą ą
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ł
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ż ć ą ę

ż ł ć

łó ó ó
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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 €

Magiczne miasta

Zamek Królewski w Pradze zdj. pixabay.com / Julius Silver

B³yskawiczna podró¿ w czasie

„Błyskawica“ od przodu prezentuje się równie dobrze jak z boku Foto: A. Malik
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Co celnicy znajdują w naszych bagażach?

Kłopotliwe pamiątki z wakacji
Sery, butelka z okazem wę-

ża czy skorpiona, solona skóra 
wilka – to tylko przykłady egzo-
tycznych souvenirów, które mo-
gą przysporzyć podróżnym wie-
lu kłopotów. Celnicy mają za-
tem pełne ręce roboty nie tylko 
z powodu przemytników, któ-
rzy z premedytacją przerzuca-
ją przez granicę kontrabandę. 
Nielegalne towary są wyciąga-
ne również z walizek opalonych 
turystów, którzy wracają z za-
granicznych wojaży. Bo okazu-
je się, że nie zawsze to, co moż-
na kupić legalnie, np. w sklepie 
w Egipcie, będzie można zgodnie 
z prawem przywieźć do domu.

Nagminnie więc wyciągają z wa-
lizek turystów koralowce, muszle 
oraz paski i portfele ze skóry wę-
ża. I nie działają tu tłumaczenia, 
że koralowce czy muszle leżały na 
plaży, a skorupa żółwia to pozosta-
łość po zupie zjedzonej w chińskiej 
restauracji. W ręce celników wpa-
dają też dość duże fragmenty rafy 
koralowej. Pewien Wietnamczyk 
miał przy sobie okaz ważący pra-
wie 10 kg. Twierdził, że to na uży-
tek własny, do domowego akwa-
rium. Koralowce przewoził w kar-
tonie z artykułami gospodarstwa 
domowego.

Aby przejechać przez granicę 
z rośliną, zwierzęciem lub pro-
duktami z nich wykonanymi, trze-
ba najpierw sprawdzić, czy moż-
na to zrobić, i ewentualnie uzy-
skać odpowiednie zezwolenie. 
Bez tego możemy trafić w rę-
ce celników i napytać sobie bie-
dy. Za łamanie przepisów grozi 
grzywna nawet do kilkunastu ty-
sięcy złotych lub kara pozbawie-
nia wolności od trzech miesięcy 
do pięciu lat.

Wpadają także przemytnicy, któ-
rzy próbują wyprowadzić służby 
w pole. Ale jak na przemytników 
przystało, nie chwalą się celnikom 
swoimi zdobyczami, tylko wymy-
ślają dla nich różnorodne skrytki 
i sposoby, by np. uciszyć przemy-
cane zwierzęta. Papugi wciskają 
do plastikowych butelek albo cia-
snych tekturowych pudełek. Żółwie 
oklejają taśmą izolacyjną, by nie 
mogły wysunąć łap spod skorupy 
i skrobać pazurami, i tak skrępo-
wane upychają w pończochy. Na 
czas transportu zwierzęta są też 
często usypiane.

Przewóz przez granicę zwie-
rząt i roślin reguluje Konwencja 
o międzynarodowym handlu dzi-
kimi zwierzętami i roślinami ga-
tunków zagrożonych wyginięciem, 
zwana także konwencją waszyng-
tońską lub w skrócie CITES. Po-
wstała, by chronić dziko występują-
ce populacje zwierząt i roślin z ga-
tunków zagrożonych wyginięciem. 

Dlatego wprowadzono kontrolę 
i ograniczanie międzynarodowe-
go handlu nimi, a także produk-
tami z nich wytworzonymi.

Przepisy konwencji odnoszą się 
więc do: żywych okazów gatun-
ków zagrożonych, trofeów myśliw-
skich, wyrobów wykonanych z ga-
tunków zagrożonych czy leków 
i  innych produktów leczniczych 
(np. wyrobów medycyny wschod-
niej). Plastry z piżmem, maść ze 
sproszkowanych kości tygrysa czy 
przetworzone koniki morskie to 
tylko przykłady specyfików, które 
na granicy mogą się stać źródłem 
kłopotów. (...).

Głowy krokodyli
Kiedyś funkcjonariusze przejęli 

też dwie ususzone głowy krokody-
li, które dwa rosyjskie małżeństwa 
przywiozły z Wietnamu tranzytem 
przez Paryż. Wycieczki wykupio-
no w polskim biurze turystycznym. 
Rosjanie tłumaczyli, że zamówili 
w restauracji danie z mięsa kro-
kodyli, a głowy zwierząt – pozosta-
łość po wykwintnej kolacji – otrzy-
mali w prezencie od restauratora. 
Jednak zgodnie z przepisami, moż-
liwy jest przywóz do UE z państw 
trzecich, bez wymaganych zezwo-
leń CITES, do czterech martwych 
przetworzonych okazów krokody-
lowatych Crocodylia spp. (z wyjąt-
kiem mięsa i trofeów myśliwskich). 
Zwolnienie to dotyczy jedynie ru-
chu osobowego. Głowy owych ga-
dów nie były jednak w żaden sposób 
przetworzone, lecz jedynie podsu-
szone, nie spełniały więc definicji 
okazu przetworzonego. W związ-
ku z tym zostały zatrzymane jako 
dowód rzeczowy w sprawie karnej.

Nie tylko wilk, miś 
i nosorożec

Zdarzają się pamiątki, którymi 
turyści zaskakują nawet wielolet-
nich funkcjonariuszy. Tak było na 
katowickim lotnisku, kiedy natknę-
li się na przywiezioną z Mongolii 
soloną skórę wilka szarego i  je-
go czaszkę. Jedna z takich spraw 
trafiła do sądu. Okazało się, że są 
to trofea myśliwskie z zagranicz-
nej wyprawy, na których przewóz 
do UE nie było zezwolenia. Spro-
wadzający je do kraju mężczyzna 
tłumaczył, że za przesyłkę odpo-
wiedzialny był organizator wypra-
wy myśliwsko-traperskiej.

W 2007 roku uwagę celników 
wzbudził z kolei opis przesyłki 
„wypchany miś”. Wewnątrz zna-
leźli wypchanego baribala – czar-
nego niedźwiedzia amerykańskie-
go, który żyje na wolności w Ame-
ryce Północnej i Środkowej.

Natomiast turysta wracający 
z Afryki chciał przewieźć świeży róg 
nosorożca. Wyjaśnił, że planował 

go sproszkować i sprzedawać ja-
ko afrodyzjak. W tym przypadku 
zapadł wyrok więzienia w zawie-
szeniu na dwa lata.

Do innych celów miało służyć 
osiem wysuszonych gruczołów 
skórnych bobra europejskiego, 
na które natknięto się na drogo-
wym przejściu granicznym w Kuź-
nicy. Właściciel towaru wyjaśniał, 
że ważące niemal kilogram orga-
ny wewnętrzne tego chronionego 
ssaka miały być – jako medykament 
– prezentem dla znajomego. Spra-
wa nie była taka prosta, ponieważ 
bóbr europejski jest objęty w Pol-

sce częściową ochroną gatunko-
wą. Dlatego służby przejmują tak-
że skóry z tego zwierzęcia.

W ostatnim czasie w Bobrow-
nikach wykryto próbę przemy-
tu skóry wydry europejskiej, a na 
granicy z Białorusią zatrzyma-
no podróżnego, który próbował 
wwieźć do Unii Europejskiej po-
nad 400 skór zwierząt z rodziny 
łasicowatych. Z kolei trzy czaszki 
niedźwiedzia brunatnego wykry-
to podczas kontroli przesyłek za-
granicznych w Przemyślu. W Te-
respolu zaś z bagażu podróżnego 
wyjęto kieł oraz 27 zębów morsa, 
a także krąg walenia (...).

Podróż żółwi 
stepowych

Tylko przypadek sprawił, że 
wpadł przemytnik żywych zwie-
rząt. Gdy czekał na odprawę gra-
niczną, silnik jego samochodu ca-
ły czas pracował. Procedury prze-
dłużały się, kolejka rosła i celnicy 
poprosili go o wyłączenie silnika. 
Nie chciał. Wyjaśnił, że ma zepsu-
ty rozrusznik i później nie odpa-
li auta. W końcu, gdy funkcjona-
riusze obiecali, że po skończonej 

odprawie popchną pojazd, nie miał 
już wymówki i zgasił silnik.

Po chwili jeden z celników usły-
szał dziwne dźwięki dochodzą-
ce z samochodu, jakby chrobota-
nie... Okazało się, że hałasowały 
żółwie wciśnięte pod karoserię, 
w boku samochodu. Aby zmini-
malizować drapanie, ich skorupy 
oklejono taśmą tak, by zwierzęta 
nie mogły wysunąć nóg. W sumie 
było to 200 żółwi stepowych, któ-
rych trudna podróż zakończyła się 
szczęśliwie na przejściu w Medyce.

Podobnie skrępowane gady wy-
ciągnięto na tym samym przejściu 

z przerobionego zbiornika na pa-
liwo. Niewykluczone, że schowek 
służył także do przerzutu papiero-
sów. Wówczas przejęto 121 żółwi.

Wśród celników krąży także aneg-
dota o pijanej kozicy, którą na tyl-
nym siedzeniu osobówki przewoził 
obywatel Ukrainy. Historia sięga 
podobno lat 90. Prawda wyszła na 
jaw, gdy celniczka zajrzała do auta 
i uderzył ją silny zapach alkoholu. 
Na tylnej kanapie spał ktoś przy-
kryty kurtką i kapeluszem. Oka-
zało się, że przemytnik napoił ko-
zę procentami, by nie hałasowała 
podczas kontroli.

Pół tony koralowca
Dużym zainteresowaniem nie-

zmiennie cieszą się koralowce, 
które są zagrożone wyginięciem. 
Turystom są rekwirowane poje-
dyncze sztuki, ale można też się na-
tknąć na większy przemyt. Prawie 
2,5 kg znaleziono w jednym baga-
żu na warszawskim lotnisku. Wy-
jaśnienia zawsze są podobne: „Nie 
wiedziałem, że pamiątka z podró-
ży jest pod ścisłą ochroną”.

Kobieta, która wysiadła z sa-
molotu w podlubelskim Świdniku 

i wiozła siedem fragmentów zwap-
niałych szkieletów koralowca rafo-
twórczego ważących 450 gramów, 
tłumaczyła celnikom, że znalazła 
je na plaży na Florydzie.

Ale zdarzają się także duże strza-
ły, jak ten z 2013 roku, gdy przeję-
to ponad pół tony zagrożonych wy-
ginięciem koralowców rafotwór-
czych. Był to największy tego typu 
przemyt wykryty na terenie Pol-
ski. I pierwszy tak różnorodny, je-
śli chodzi o liczbę gatunków.

Na jego ślad wpadli funkcjona-
riusze Służby Celnej na granicy 
z Ukrainą w Dorohusku. Kora-
lowce ukryto wśród innych towa-
rów przewożonych w tranzycie 
z Chin na Ukrainę. Dokumenty 
wskazywały, że w ciężarówce są 
kosmetyki, przedmioty medycz-
ne, akcesoria do szycia, biżute-
ria, sztuczne kwiaty, galanteria 
skórzana, meble, elementy elek-
troniczne itp. – w sumie ponad 
20 ton towaru. Jednak w tej ma-
sie celnicy odkryli 120 podejrza-
nych worków, w których ukryto 
właśnie koralowce. Rewizja za-
wartości ciężarówki trwała kilka 
dni. W sumie wyjęto z niej 556 kg 
szkieletów koralowców rafotwór-
czych z rzędu Scleractinia. Naj-
cięższy ważył około 34 kg, najlżej-
szy – 15 dag. Sposób transportu 
spowodował, że wiele z tych ko-
ralowców zostało uszkodzonych.

Mrówki 
na kwarantannie

W czerwcu 2020 roku na lotni-
sku w Pyrzowicach funkcjonariu-
sze z katowickiej Izby Administra-
cji Skarbowej skontrolowali paczkę 
nadaną w Chinach, która zmierza-
ła do odbiorcy w Polsce. Według 
dokumentów miała zawierać pla-
stikowy bębenek wart kilka dola-
rów. „Dziwna sprawa” – uznali cel-
nicy i wzięli przesyłkę na tapetę.

Podczas rewizji w plastikowym 
bębenku odkryto fiolki z żywymi 
mrówkami. W sumie 77 pojem-
ników, które zawierały prawie 
120 żywych owadów. Okazało się, 
że wszystkie przeżyły kilka tysię-
cy kilometrów podróży.

O przemycie żywych stworzeń 
z Chin – zwłaszcza w dobie pan-
demii koronawirusa – zawiado-
miono powiatowego lekarza we-
terynarii w Tarnowskich Górach, 
który zdecydował o kwarantan-
nie. Bo przywóz zwierząt spoza 
Unii Europejskiej podlega szcze-
gólnym rygorom. Zgodnie z prze-
pisami Ustawy o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych, kto przywozi zwierzęta 
z naruszeniem przepisów wetery-
naryjnych, podlega karze grzyw-
ny, karze ograniczenia wolności 
lub pozbawienia wolności do roku.

Przemyt zwierząt jest jedną z bardziej dochodowych działalności grup 
przestępczych Fot. Krajowa Administracja Skarbowa
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Wcześniej przejęto paczkę nada-
ną w Wielkiej Brytanii. Znajdowa-
ły się w niej tysiące mrówek, które 
– według entomologa z Uniwersy-
tetu Śląskiego – pochodziły z kilku 
różnych kontynentów. Po zbadaniu 
owadów lekarz weterynarii zdecy-
dował o zwolnieniu przesyłki, któ-
ra trafiła do odbiorcy z Małopol-
ski. Ale nie zawsze tak się dzieje.

W 2018 roku funkcjonariusze 
Krajowej Administracji Skarbo-
wej w Oddziale Celnym Poczto-
wym w Zabrzu wykryli 11 szkla-
nych probówek z mrówkami. Pacz-
ka została nadana na Ukrainie 
i miała trafić do mieszkańca Wro-
cławia. Do przesyłki nie dołączono 
jednak pozwolenia oraz świadec-
twa zdrowia owadów wystawione-
go przez urzędowego lekarza we-
terynarii z Ukrainy. Polski powia-
towy lekarz weterynarii nakazał 
natychmiastowe odesłanie pacz-
ki do nadawcy.

Bezcenny węgorz
Naprawdę celne trafienie zaliczy-

ła KAS w styczniu 2020 roku na pol-
sko-ukraińskim przejściu granicz-
nym Budomierz – Hruszew. W ba-
gażniku rutynowo kontrolowanego 
autokaru polscy celnicy zauważyli 
10 kartonów. Okazało się, że nie zo-
stały zgłoszone do kontroli. Znaj-
dowało się w nich 50 plastikowych 
pojemników. Wszystkie zawierały 
żywy, wijący się i bardzo cenny ła-
dunek. Węgorze europejskie, zwa-
ne węgorzami szklistymi – w sumie 
150 kg. Właścicielem ryb okazał się 
jeden z pasażerów – 40-letni oby-
watel Ukrainy. Nie miał zezwolenia 
na legalny transport. To rekordo-
wy przypadek w skali kraju. Tak-
że ze względu na wartość kontra-
bandy. Za kilogram takiego węgo-
rza trzeba zapłacić nawet 2,5 tys. 
euro. A to oznacza, że cały prze-
rzut wart był około 1,5 mln złotych.

Węgorz szklisty dociera do wy-
brzeży Europy niesiony prądami 
morskimi z Morza Sargassowe-
go, w którym zwierzęta te się roz-
mnażają. Jest odławiany w Por-
tugalii, Hiszpanii i we Francji, by 
trafić na stoły lub do reintroduk-
cji w całej UE.

Od lat 70. XX wieku popula-
cja węgorza europejskiego zma-
lała o ponad 90 proc. Przyczyni-
ły się do tego zanieczyszczenie 
wód, nadmierne odławianie czy 
zapory na zbiornikach. W takich 
jak ten przypadkach zwierzęta na 
czas postępowania trafiają do spe-
cjalnych zakładów, w których za-
pewnia się im potrzebne warun-
ki do życia.

Kłujący bagaż 
i papugi w butelkach

Ponad 150 sadzonek roślin kak-
tusowatych zagrożonych wyginię-
ciem ujawnili 29 listopada 2014 roku 
mazowieccy celnicy w walizce po-
dróżnego na lotnisku w Warszawie.

Nielegalny towar odkryli w „za-
gubionym” bagażu, który kilka 
dni wcześniej przyleciał z Chile 

przez Amsterdam. Natychmiast 
namierzono właściciela. Był nim 
Polak, który jednak nie posiadał 
odpowiednich zezwoleń CITES na 
przywóz okazów chronionych kon-
wencją waszyngtońską. W związku 
z tym wszczęto wobec niego postę-
powanie karne. Zatrzymane kak-
tusy, które łącznie ważyły 4,6 kg, 
trafiły do ogrodu botanicznego.

W 2002 roku na przejściu gra-
nicznym w Chałupkach zatrzyma-
no z kolei mężczyznę z Mysłowic, 
który w samochodzie ukrył dwie 
papugi – rozellę białolicą i alek-
sandrettę obrożną. Aby je scho-
wać i zagwarantować sobie ciszę, 
wcisnął ptaki do plastikowych bu-
telek po wodzie mineralnej, które 
ukrył w kole zapasowym samocho-
du. Gdy celnicy znaleźli papugi, 
mężczyzna wyjaśnił, że kupił je za 
100 złotych na targu w Czechach. 
Stracił ptaki, bo nie miał specjal-
nego zezwolenia Ministerstwa Śro-
dowiska na ich przewóz.

Krwiopijcza 
kontrabanda

Przemycane są też pijawki. 
Do jednego z większych zatrzy-
mań doszło w październiku 2014 
roku na polsko-ukraińskim przej-
ściu granicznym w Medyce pod-
czas kontroli ukraińskiego busa, 
który wjeżdżał do Polski. W środ-
ku było tysiąc pijawek. Ukryto je 
w woreczkach z materiału i po- 
utykano w bagażu. Każdy paku-
nek zawierał gąbki nasączone wo-
dą, dzięki którym zwierzęta mia-
ły przetrwać podróż. Pijawki są 
pod ochroną, a 44-letni Ukrainiec 
tłumaczył, że o tym nie wiedział. 
Zwierzęta trafiły do Ogrodu Zoo-
logicznego w Zamościu, gdzie pod-
dano je kwarantannie i obserwacji.

Z kolei w 2016 roku z pijawkami 
wpadł ukraiński kierowca autobu-
su w Hrebennem. Celnicy zauwa-
żyli podejrzane zawiniątka, spraw-
dzając bagaż kierowcy. Owinięte 
były w mokre gazety. Wewnątrz 
znajdowały się materiałowe wor-
ki wypełnione wilgotnymi gąbka-
mi, pomiędzy którymi wiły się pi-
jawki. W sumie 1030 sztuk. Okazało 
się, że należą do gatunku objętego 
ochroną (CITES). Kierowca prze-
konywał, że nie był tego świadomy. 
Twierdził, że kupił je przez internet 
na własny użytek, bo w jego rodzi-
nie tradycją jest leczenie pijawka-
mi nadciśnienia. I właśnie tak za-
mierzał je wykorzystać.

Pijawkowy rekord padł trzy lata 
wcześniej, gdy celnicy przechwy-
cili niemal 7 tys. żywych osobni-
ków, które nielegalnie próbowano 
wwieźć do Polski przez przejście 
graniczne w Korczowej.

Jeśli chodzi o tego typu zwie-
rzęta, specjaliści zwracają rów-
nież uwagę na aspekt zdrowotny. 
Stosowanie do zabiegów pijawek 
pochodzących z nielegalnych po-
łowów, a nie hodowanych w izolo-
wanych warunkach laboratoryj-
nych oraz żywionych w kontrolo-
wany sposób, zamiast przynieść 

poprawę zdrowia, może być przy-
czyną wielu kłopotów. Zwierzęta 
pochodzące z naturalnego środo-
wiska mogą bowiem wprowadzić 
do naszego organizmu wirusy, bak-
terie czy pasożyty.

Egzotyki  
za grubą kasę

Celnicy wskazują, że handel 
zwierzętami to jedna z bardziej 
dochodowych działalności grup 
przestępczych (po handlu bronią 
i narkotykami). We wrześniu 2019 
roku w Korczowej przejęto egzo-
tyczne gady i płazy, których war-
tość oszacowano mniej więcej na 
50 tys. euro. W ukraińskim busie 
w klatkach i workach przemyca-
no 69 pytonów królewskich (Py-
thon regius), 18 pytonów siatko-
wych (Python reticula tus), 14 boa 
dusicieli (Boa constrictor), dzie-
więć jaszczurek biczogonów (Uro-
mastyx), cztery warany kolczasto-
ogonowe (Varanus acanthurus), 
dwa boa madagaskarskie (Sanzi-
nia madagascariensis) oraz inne 
okazy gadów i płazów. Spośród 166 
przemycanych zwierząt aż 116 oka-
zów figuruje na liście konwencji 
waszyngtońskiej.

Sezon na raki
Tylko w 2016 roku celnicy prze-

chwycili prawie tonę żywych zwie-
rząt. W listopadzie na granicy 
w Dorohusku w ich ręce wpadły 
raki. Podróżowały w wiadrze z wo-
dą, które umieszczono w bagażni-
ku osobowego audi na litewskich 
numerach rejestracyjnych. Nali-
czono wówczas 47 skorupiaków 
z gatunku raka błotnego. Jak mó-
wiła wówczas Marzena Siemie-
niuk z Izby Celnej w Białej Podla-
skiej, był to pierwszy przypadek 
na tym odcinku granicy – główny 
kanał przerzutowy wiódł bowiem 
przez Podkarpacie.

Edyta Chabowska z Izby Celnej 
w Przemyślu wskazywała, że 2016 
rok był prawdziwym sezonem na 
raki. Tylko na tym odcinku grani-
cy odebrano ich 800. Największy 
przemyt liczył ponad 200 egzem-
plarzy. 27-letni obywatel Ukrainy, 
który wpadł w Dorohusku, nie 
chciał zdradzić, dokąd wiózł raki, 
jednak funkcjonariusze podejrze-
wali, że do jednej z warszawskich 
restauracji (...).

Sfinksy w torbach
W 2017 roku dwójka Ukraiń-

ców podróżujących osobówką na 
czeskich numerach rejestracyj-
nych próbowała wwieźć do Polski 
przez przejście w Medyce 17 ko-
ciąt upchniętych w torbach. Już 
wstępna kontrola zdradziła miau-
czący ładunek.

Koty rasy sfinks miały od 
2 do 6 miesięcy. Opiekunowie nie 
zaopatrzyli się jednak w wymagane 
dokumenty, na podstawie których 
zwierzęta mogłyby zostać prze-
wiezione przez granicę. Zresztą 
w Medyce nawet z dokumentami 
byłoby to niemożliwe, bo nie ma 
tu kontroli weterynaryjnej. Ukra-
ińcy nie zostali wpuszczeni (...).

Tygrysy utknęły  
na granicy

Jesienią 2019 roku głośna by-
ła sprawa tygrysów, które utknę-
ły na granicy polsko-białoruskiej. 
Ciężarówkę z dziesięcioma zwie-
rzętami zatrzymano, bo – według 
Białorusinów – przewoźnik nie do-
pełnił formalności. Kierowcy nie 
mieli wiz i dokumentów wetery-
naryjnych zwierząt. Tygrysy kil-
ka dni spędziły na przejściu gra-
nicznym w Koroszczynie. Jeden 
z nich, niestety, padł na postoju 
w terminalu granicznym.

Według dokumentacji ciężarówka 
z tygrysami wyruszyła spod Rzymu 

22 października. Zwierzęta miały 
dojechać do Dagestanu, republiki 
Federacji Rosyjskiej. Wiadomo, że 
transportowano je w bardzo złych 
warunkach w ciężarówce z napisem 
„Horses”. 10 drapieżników – każdy 
o wadze około 200 kg – w ciasnocie 
spędziło ponad tydzień.

Specjaliści, którzy przyjechali 
przeprowadzić sekcję zwłok, orze-
kli, że padły osobnik był wycieńczo-
ny i nosił wiele ran. Podejrzewa-
no, że powstały, gdy zwierzę pró-
bowało się wydostać. Tygrys miał 
poraniony nos, obdarty pysk i łapy. 
Do jego śmierci miało się też przy-
czynić zaczopowanie przewodu po-
karmowego. Bo – zdaniem specja-
listów – zwierzęta były karmione 
wyłącznie kurczakami.

– To nie jest dobra dieta dla ty-
grysa. Jego przewód pokarmo-
wy był w strasznym stanie – re-
lacjonowała wówczas cytowana 
przez TVN24 Małgorzata Chodyła, 
rzeczniczka zoo w Poznaniu. Zda-
niem lekarzy stan pozostałych ty-
grysów też był zły.

W tej sprawie pojawiło się wiele 
niejasności. Nie wiadomo, dokąd 
zwierzęta tak naprawdę jechały: 
czy do prywatnego zoo, czy padły 
ofiarą mody na duże drapieżniki, 
które – gdy dorosną – są sprzeda-
wane na skóry lub leki medycyny 
naturalnej i afrodyzjaki.

Zarzut znęcania się nad tygry-
sami usłyszeli: Rosjanin odpowie-
dzialny za organizację transportu 
oraz dwóch kierowców, którzy mie-
li przewieźć tygrysy do Rosji. Za-
rzut niedopełnienia obowiązków 
służbowych usłyszał także gra-
niczny lekarz weterynarii. Kilka 
uratowanych osobników trafiło 
do hiszpańskiego azylu.

Anita Blinkiewicz
„Przemytnicy”, Warszawa 
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Wietnamska nalewka na kobrze jest często rekwirowana przez celników  Fot. Wikimedia Commons



20 Samo Życie 10/21 (597)

Magazyn  Tajemnice zaklęte w obrazach

Rafael, Velázquez i Francis Bacon

Co kryją oblicza papieży?
Papieża na tronie, na tle 

ciężkiej kotary, w bliskim ka-
drze i  lekko skośnym ujęciu 
malowali artyści od XVI wie-
ku aż do dzisiaj. Te wizerun-
ki tworzyli zazwyczaj najlep-
si malarze swych czasów (co, 
niestety, nie dotyczy czasów 
współczesnych) i najczęściej 
na oficjalne zamówienie. Wi-
dać na nich zmieniające się 
przez stulecia malarskie sty-
le, detale papieskiego stroju, 
ale też mniej lub bardziej ide-
alizowane oblicza następców 
św. Piotra w Rzymie. Najwy-
bitniejsi z papieskich portre-
cistów dyskretnie ujmowa-
li nie zawsze łagodną osobo-
wość swych prominentnych 
modeli. Tak zrobił Rafael wo-
bec Juliusza II, ukazując jego 
silny, nieustępliwy charakter, 
czy Velázquez wobec Innocen-
tego X, z którego twarzy biją 
złość i irytacja.

W twórczości Francisa Baco
na wiele jest odniesień do sztuki 
dawnej. Bacon, wielbiciel malar
stwa Velázqueza, sięgnął do „Por
tretu papieża Innocentego X” 
i w wielu własnych reinterpre
tacjach tego dzieła pokazał pa
pieża takim, jakim nie mógłby 
go przedstawić na oficjalnym 
zamówieniu żaden z dawnych 
artystów. Może właśnie taki wi
zerunek wykonałby Velázquez, 
gdyby nie był spętany malar
ską konwencją i mógł całkowi
cie szczerze oddać charakter 
i osobowość swego dostojne
go modela.

Dzisiejsze portrety papieskie 
nie należą do szczególnie wy
bitnych, powtarzają stare sche
maty kompozycyjne, ale ich 
malarska jakość znacznie od
biega od klasy dzieł dawnych 
mistrzów. Malowane są w bli
żej nieokreślonym stylu bez 
stylu, który ogólnie nawiązuje 
do tradycji. Wyjątkiem może 
być „Portret Benedykta XVI” 
namalowany przez niemieckie
go artystę Michaela Triegla. Ten 
obraz także nawiązuje do Ra
faelowskiej kompozycji, ale re
alizm portretu ma w sobie coś 
z niemieckiej nowej rzeczowo
ści czy włoskiej pittura metafi-
sica. Wymowa wydaje się pro
fetyczna – Benedykt XVI nie 
czuje się, w przeciwieństwie 
do poprzedników, swobodnie 
na tronie. Jego ciało jest skrę
cone, a fałdy peleryny układają 
się w garb. Czyżby Triegel wy
kazał się intuicją godną swych 
wybitnych poprzedników ma
lujących skrywane konwencją 
emocje papieży?

Straszliwy papież 
i książę malarzy

Giuliano della Rovere (1443 
– 1513) został papieżem dzięki 
synomii (przekupstwu), w opi
nii współczesnych i potomnych 
krytyków ze stanem duchownym 
łączyła go jedynie sutanna. Był 
krytykowany nawet za to, że bar
dziej koncentrował się na spra
wach cielesnych niż duchowych. 
Przybrał imię Juliusz nie tylko na 
cześć swojego poprzednika z IV 
wieku, sięgnął zarazem do trady
cji imion rzymskich władców. Je
go pontyfikat trwał prawie 10 lat 
(1503 – 1513). Panował w okresie 
niezmiernie trudnym dla chrześ
cijaństwa. Nazywano go papieżem 
wojownikiem, osiągnął bowiem 
wielkie sukcesy militarne, dzię
ki którym wzmocnił Państwo Ko
ścielne i rozszerzył jego granice. 
Prowadził wiele wojen (z Wene
cją i Bolonią) i zawiązywał licz
ne sojusze; to z jego inicjatywy 
powstała w 1511 roku Liga Świę
ta, mająca osłabić pozycję i zdo
bycze Francuzów. Silne ambicje 
polityczne Juliusza II szły jednak 
w parze z wybitnymi dokonania
mi w dziedzinie mecenatu artys
tycznego. Największe dzieła rene
sansowego Rzymu powstały na 
jego zamówienie. To na życzenie 
Juliusza II Michał Anioł malował 
sklepienie Kaplicy Sykstyńskiej, 
Bramante wznosił nową bazylikę 
Świętego Piotra, a Rafael deko
rował watykańskie apartamenty. 
Losy Juliusza II i Rafaela splo
tły się w 1508 roku.

Kariera Rafaela była błyska
wiczna i spektakularna. Pocho
dził z Urbino, jego ojciec był na
dwornym malarzem Montefeltrów, 
dzięki czemu wzrastał w atmos
ferze wytwornego humanistycz
nego dworu. W 1504 roku prze
niósł się do Florencji, gdzie pod 
wpływem Leonarda i innych mi
strzów wypracował styl pełen 
harmonii i powagi. Cztery lata 
później papież Juliusz II wezwał 
go do Rzymu. Pierwszym zlece
niem, jakie otrzymał, była deko
racja prywatnych apartamen
tów papieskich w Watykanie. Po 
śmierci Bramantego w 1514 ro
ku Rafael przejął kierownictwo 
budowy bazyliki Świętego Piotra, 
a w 1515 roku objął urząd konser
watora rzymskich starożytności. 
W malarstwie przedstawiał świa
ty idealne, uszlachetniał posta
ci i grupował je w układy zbliżo
ne do regularnych figur geome
trycznych. Stworzył język sztuki 
doskonałej. W wyobrażeniach Ma
donn, obrazach historycznych czy 
w rozwiązaniach portretowych 

wypracował kanon powtarzany 
przez stulecia. Uwieńczył prace 
pokoleń renesansowych malarzy 
poszukujących pięknej, natural
nej i zarazem wymownej formy 
dla ludzkich postaci, ukazanych 
w otoczeniu pełnym harmonii 
i piękna. Umarł przedwcześnie 
w 1520 roku, w wieku 37 lat. Je
go prace w Watykanie przejęli 
uczniowie, jeszcze przez kilka lat 

kończąc papieskie zamówienia na 
podstawie rysunków i projektów 
pozostawionych przez mistrza.

Wizerunek okrutnego 
papieża

Papież wojownik to tylko jed
no z określeń Juliusza II, rów
nie często był zwany papa terri-
bile (straszliwym papieżem) ze 
względu na apodyktyczny cha
rakter i nieustępliwość. Silną 
osobowość, niecierpliwość, mo
że nawet złość Rafael znakomi
cie, acz dyskretnie uchwycił na 
portrecie namalowanym na za
mówienie papieża w 1511 roku.

W tym czasie, pomiędzy czerw
cem 1511 a marcem 1512 roku, 
Juliusz II nosił brodę, była ona 
związana z wojennymi perype
tiami Państwa Kościelnego. Pa
pież zapuścił ją na znak protestu 
przeciwko obecności Francuzów 
we Włoszech, a zgolił dopiero po 
ich odparciu. I chociaż nosił brodę 

krótko, to jednak występuje ona 
na kilku portretach Rafaela, które 
powstały w tym czasie, i tak też 
został zapamiętany. Z białą bro
dą widnieje na „Madonnie Syk
styńskiej” i na fresku „Msza Bol
seńska” w jednej ze stanz waty
kańskich.

W 1511 roku papież miał 68 lat, 
cierpiał z powodu chorób, wciąż 
jednak charakteryzował się sil

ną, terroryzującą otoczenie oso
bowością. Zmarł dwa lata później, 
w lutym 1513 roku, a namalowa
ny przez Rafaela portret na czas 
ceremonii pogrzebowych wysta
wiono na ołtarzu kościoła Santa 
Maria del Popolo w Rzymie. Przez 
dziewięć dni mieszkańcy i przy
jezdni pielgrzymowali, aby go zo
baczyć i – jak relacjonuje Giorgio 
Vasari – każdy, kto stanął przed 
wizerunkiem zmarłego papieża, 
drżał tak jak przed żywym. Nie 
jest to jednak portret reprezenta
cyjny ani monumentalny. Papie
ski wizerunek Rafaela radykal
nie różni się od wcześniejszych 
portretów władców. Juliusz II nie 
jest ukazany frontalnie, lecz lek
ko odwrócony od widzów, nie pa
trzy przed siebie, wzrok ma wbi
ty w ziemię. Pozuje w rogu nie
określonego pomieszczenia, na 
tle ścian pokrytych kotarami. Fo
tel, na którym siedzi, jest zwień
czony pozłacanymi żołędziami. To 

element herbu rodziny della Ro
vere (rovere to po włosku dąb). 
Strój papieża jest nieformalny. 
Ma na sobie mozzettę – sięgają
cą do łokci pelerynkę z czerwo
nego aksamitu – i czepek zwany 
camauro. I jedno, i drugie pod
bite gronostajowym futrem, jest 
to bowiem wersja zimowa stroju 
(letnia mozzetta i camauro były 
wykonywane tylko z jedwabiu). 
Późniejsi papieże zrezygnowali 
z zimowej pelerynki, wznowił ją 
dopiero Benedykt XVI, który po
dobnie jak Juliusz II zreformo
wał elementy papieskiego ubio
ru. Pod czerwoną mozzettą pa
pież ma na sobie plisowaną albę. 
Ważnym elementem stroju są 
również liczne pierścienie z ka
mieniami szlachetnymi. Kolory 
kamieni na prawej dłoni papie
ża nawiązują do cnót teologicz
nych: jasny, przezroczysty, pra
wie biały do wiary, zielony do na
dziei, a czerwony do miłości. 
Dłoń z tymi pierścieniami zaci
ska białą mappę, jedwabną chu
steczkę, która była częstym atry
butem władców na oficjalnych 
portretach. Lewa dłoń papieża 
jest zaciśnięta na poręczy fote
la, kurczowo podtrzymując gar
biące się i pochylające ku przo
dowi ciało. Rafael mistrzowsko 
połączył oficjalne oblicze papie
ża z intymnym portretem scho
rowanego, ale nadal bardzo sil
nego człowieka.

Portret portretu
Za najwybitniejsze dzieło ma

larskie wszech czasów Francis 
Bacon uznawał „Las Meninas” 
Diego Velázqueza, ale to nie te
mu obrazowi hiszpańskiego mi
strza poświęcił kilka lat i liczne 
własne studia. Obsesją malarza 
stał się „Portret papieża Innocen
tego X”. Bacon zaczął malować 
interpretacje papieskiego portre
tu w 1949 roku. W ciągu kilku na
stępnych lat powstało ich bardzo 
wiele. Niektóre są zbliżone kom
pozycją do dzieła Velázqueza, nie
które ukazują tylko głowę lub po
piersie papieża. Najbardziej zna
na wersja pochodzi z 1953 roku 
i należy do zbiorów Des Moines 
Art Center w Stanach Zjedno
czonych. Papież siedzi na tronie, 
z rękami na poręczach, jednak nie 
patrzy zniecierpliwionym wzro
kiem na widza jak u Velázqueza, 
lecz przeraźliwie krzyczy.

Bacon i dawni 
mistrzowie

– Zawsze uważałem, że to je
den z najlepszych obrazów na 
świecie. Był moją obsesją. Pró
bowałem bardzo nieudolnie go 

Francis Bacon. Portret Innocentego X według Velázqueza  Fot. artblart.com
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interpretować, dokonałem kilku 
zniekształconych zapisów. Żału
ję tego, ponieważ myślę, że były 
to bardzo głupie próby.

– Żałujesz ich?
– Tak. Myślę, że jest to dzieło 

absolutne i nic więcej nie da się 
z nim zrobić.

To fragment rozmowy, jaką 
przeprowadził z Baconem David 
Sylvester. Jest ona opublikowa
na w książce Rozmowy z Franci-
sem Baconem. Brutalność faktu. 
Uwaga malarza jest przewrotna, 
w istocie bowiem dokonał z „Por
tretem papieża Innocentego X” 
Velázqueza bardzo wiele. Malo
wał, używając współczesnych 
metod, a także ukazał postać pa
pieża w sposób, na jaki siedem
nastowieczny artysta nie mógł
by sobie pozwolić, nawet gdyby 
wiedział i widział dużo.

Francis Bacon fascynował się 
obrazami dawnych mistrzów, 
nie tylko Velázqueza, lecz także 
Rembrandta, Ingresa, Grüne
walda. Pokazali to autorzy wy
stawy w Kunsthistorisches Mu
seum w Wiedniu – „Francis Ba
con i tradycja malarska” (2004). 
Czterdzieści obrazów Bacona za
prezentowano w towarzystwie 
tych, które wyraźnie inspirowa
ły malarza. Były tam średnio
wieczne tryptyki, dzieła nowo
żytnych mistrzów i nowoczes
nych artystów od van Gogha po 
Picassa. W swojej pracowni Ba
con gromadził albumy o sztu
ce, pojedyncze reprodukcje ob
razów, kartki pocztowe, plakaty, 
podręczniki do nauki rysunku. 
Panował tam wielki, nieujarz
miony bałagan. Fotografie wnę
trza pracowni Bacona pokazują 
ściany zalepione papierami, sto
ły zasypane kartkami, fotografia
mi, książkami, gazetami leżący
mi obok pędzli, tubek z farbami, 
słoików i wszelkich malarskich 
utensyliów. Bacon wielokrot
nie powtarzał, że tylko w natło
ku rzeczy dobrze mu się pracu
je. Na jednym ze zdjęć wnętrza 
pracowni malarza widoczny jest 
„Portret papieża Innocentego X” 
Velázqueza. Była to zachlapana 
czarnobiała reprodukcja, chy
ba kartka pocztowa.

Do lat sześćdziesiątych XX 
wieku Bacon znał obraz, któ
ry tak bardzo podziwiał, jedy
nie z czarnobiałych reproduk
cji. Nie wiedział nawet, jakie
go koloru jest ubiór papieża. 
Malował pelerynę, używając 
ciemnego fioletu, tymczasem 
mozzetta papieża jest purpu
rowa. Dopiero wersja z 1965 
roku ma właściwe kolory, ma
larz był już wówczas w Rzymie 
i w Galleria Doria Pamphilj zo
baczył oryginał, w tym czasie 
miał już także kolorowe repro
dukcje malowidła.

Reprodukcje obrazów, które 
znajdowały się w pracowni Ba
cona, były poszarpane, pogięte, 
ponadrywane, pocięte, pospinane 

spinaczami. Malarz często po 
nie sięgał. Ślady ich nieustanne
go używania – uszkodzenia sa
mej fotografii – stawały się rów
nież elementem odtwarzanym 
przez Bacona, a także inspira
cją do zniekształceń przestrzeni 
malarskiej albo samych postaci. 
W „Portrecie papieża Innocente
go X według Velázqueza” czer
wone, oderwane od postaci pla
my, leżące jakby na powierzchni 
obrazu, mają być może związek 
ze stanem reprodukcji, którą ma
larz dysponował – powierzchnią 
papieru zachlapaną farbą. Bacon 
malował nie tyle obraz Velázqu
eza, ile jego reprodukcję, którą 
miał w pracowni.

Klatka z muślinu
Pewien bardzo tajemniczy ob

raz mógł stać za innym, intrygu
jącym rozwiązaniem na obra
zie Bacona. To „Portret kardy
nała Filippo Archinto” z końca 
lat pięćdziesiątych XVI wieku 
(Philadelphia Art Museum), ma
ło znany obraz Tycjana, czasem 
przypisywany też Sebastiano del 
Piombo. Kardynał Archinto sie
dzi w podobnej pozycji jak Inno
centy X, nic dziwnego – ten spo
sób przedstawiania papieży i wy
sokich dostojników kościelnych 
ustalił Rafael w „Portrecie Juliu
sza II”, ale połowa obrazu Tycja
na jest przykryta kurtyną z muśli
nu. Tkanina jest przezroczysta, 
widać więc przez nią zamazaną, 
niewyraźną postać. To popis mi
strzowskiego pędzla. Połowa po
staci jest wyraźnie widoczna, po
łowa nieostra, ukazana poprzez 
filtr delikatnej materii. W nie
których miejscach jest ona po
fałdowana, a fałdy rytmicznie 
zagęszczają tkaninę, co w efek
cie tworzy równoległe pionowe 

pasy przebiegające przez postać 
siedzącą w głębi.

Podobny zabieg zastosował Ba
con. Powierzchnia obrazu jest po
kryta pionowymi pręgami. Two
rzy tło i częściowo nachodzi na 
postać papieża, sprawia wraże
nie, jakby pomiędzy widzem a po
stacią znajdowała się delikatna 
kurtyna. Tyle tylko, że u Bacona 
przesłona nie jest popisem ma
larskiego iluzjonizmu – tworzą ją 
dynamiczne pociągnięcia pędz
la z czarną farbą, która nierów
nomiernie osadziła się na chro
powatym płótnie.

Obraz Velázqueza jest nama
lowany również z dużą malarską 
swobodą. Tło po prawej stronie 
to jedynie płótno z ciemnobrą
zowym gruntem, wzrok widza 
omiata jednak tę część obrazu 
i koncentruje się na jasnej pla
mie twarzy. W prawej części ma
lowidła Velázqueza przeważa to, 
co w całym dziele Bacona – płót
no z jego fakturą i kolor gruntu. 
Trudno rozstrzygnąć, czy Bacon 
dostrzegł ten element na czarno
białej reprodukcji, którą dyspo
nował, i czy zauważył u starego 
mistrza non finito, celowe nie
ukończenie prawej części malo
widła. Zastosował jednak podob
ny efekt – wydobył postać, wyko
rzystując kolor płótna, które nie 
zostało całkowicie ukryte pod far
bami. Dzięki temu papież Baco
na zdaje się wyłaniającą z tła zja
wą, migającym i rytmicznie za
nikającym hologramem.

Stop-klatka
Baconowskie wersje portretu 

Innocentego X ujawniają jeszcze 
jedną właściwość. Ich zestawie
nie (na wystawach bądź w re
produkcjach) pokazuje, że ko
lejne wersje różnią się pomiędzy 

sobą poruszeniem postaci, nie
wielkim przemieszczeniem, tak 
jakby były to następujące po so
bie stopklatki.

Bacon był zafascynowany po
pularną wśród malarzy książką 
Eadwearda Muybridge’a „The 
Human Figure in Motion” (1887). 
Są w niej fotograficzne ujęcia po
szczególnych faz ruchu człowie
ka. Bacon miał tę książkę i korzy
stał z niej wielokrotnie. Dziesiątki 
studiów portretu Innocentego X 
zestawione obok siebie pokazują, 
że papież porusza się, przemiesz
cza, a ukazane są nie tylko fazy 
jego ruchu, lecz także krzyku.

Milczący i krzyczący 
papież

Współcześni Innocentego X na 
widok wizerunku papieża nama
lowanego przez Velázqueza po
wiedzieli podobno: „Troppo ve
ro” (nazbyt prawdziwy). To zra
zu dziwne, bo Innocenty X był 
brzydkim mężczyzną i pokazu
ją to inne wizerunki papieża. 
Velázquez złagodził zatem jego 
rysy, ale silnie podkreślił charak
ter modela. Zatem słynne „trop
po vero” nie dotyczy wyglądu, 
lecz raczej osobowości postaci. 
Papież w portrecie Velázqueza 
jest skupiony, ale zarazem zły 
i zniecierpliwiony.

Bacon dokonał wnikliwej rein
terpretacji tego wizerunku. Tak 
zresztą określał swoje dzieła in
spirowane obrazami dawnych 
mis trzów – reinterpretacje. Do
tarł do tego, co w dziele Veláz
queza było najistotniejsze. Zo
baczył zdeterminowanego, być 
może pozbawionego złudzeń, 
cierpiącego człowieka. Papież 
Velázqueza siedzi mocno rozpar
ty na tronie. Ma surowy wyraz 
twarzy, a usta zaciśnięte. Papież 

Bacona cierpi, ręce zaciska na po
ręczy fotela i krzyczy. Przerażają
cy krzyk to częsty motyw w obra
zach Bacona z lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych. Wiele malowa
nych wówczas postaci, a wśród 
nich również znajomi i przyjacie
le malarza, ma otwarte w krzy
ku usta z obnażonymi zębami. 
Za takim ujęciem ludzkiej twa
rzy stoi kolejna silna inspiracja, 
do której Bacon się przyznawał 
– kadr z  filmu Siergieja Eisen
steina „Pancernik Potiomkin” 
z 1925 roku. Film widział w Ber
linie, a w londyńskiej pracowni 
miał kadr jednej z najsłynniej
szych scen, przedstawiający zbli
żenie twarzy krzyczącej kobiety.

Bacon stwarza 
Velázqueza

Bacon malował papieża ze 
swobodą, jaką może dysponować 
współczesny malarz. Nie pozo
wała mu głowa Kościoła do ofi
cjalnego wizerunku. I nikt mu 
za ten portret nie obiecywał za
płaty. Nie musiał zatem sprostać 
zasadom stosowności i godności, 
jakie obowiązywały przez stule
cia w przedstawianiu najwyż
szego dostojnika Kościoła ka
tolickiego. Papież Bacona spra
wia wrażenie, jakby siedział na 
krześle elektrycznym. Nie panu
je, lecz jest uwięziony i przeraź
liwie krzyczy. Postać jest otoczo
na pręgami i obręczami fotela, 
jakby była zamknięta w klatce. 
Widać w niej napięcie, napręże
nie i cierpienie. „Papież to po
stać heroiczna” – mówił Bacon 
o Innocentym X, ale i o wszyst
kich innych Papi.

 Grażyna Bastek
„Rozmowy obrazów”, War-

szawa 2020, s. 340.

Rafael. Portret Juliusza II Fot. Wikimedia Commons Diego Velázquez. Portret Innocentego X Fot. Wikimedia Commons
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Co można było przeczytać w dzienniczkach szkolnych

Nauczyciele i uczniowie
Zacznijmy od tego, że głupota 

jest w zasadzie niezależna od 
wieku, płci, wykształcenia czy 
pozycji społecznej. Po prostu 
– niestety – ludzie robią rzeczy 
nieprzemyślane, których skut-
ki uderzają w nich samych al-
bo uprzykrzają życie innym.

Tym bardziej zdaję sobie spra-
wę z faktu, że podsuwając Czytel-
nikowi garść wybryków uczniow-
skich, narażam się na zarzut pój-
ścia na łatwiznę. Wszak samo 
pojęcie „ucznia” wydaje się po-
niekąd uprzywilejowane, koja-
rzy się z cechami dającymi się 
rozgrzeszyć z racji wieku. Należą 
do nich pewna niedojrzałość, sztu-
bactwo (często połączone z gru-
biaństwem), szczeniacki spryt, 
brawura, a przy tym całkowity 
brak instynktu samozachowaw-
czego. Cechy te słusznie spędza-
ją sen z powiek wielu rodzicom.

Czymś przeciwstawnym jest 
pojęcie „nauczyciela”: nawet je-
śli obedrzemy je z instytucjonal-
nych konotacji, pierwsze słowa, 
które przyjdą nam do głowy, wią-
żą się z takimi słowami kluczami, 
jak „dojrzałość”, „wiedza”, „mą-
drość”, „autorytet” czy „odpowie-
dzialność” (vide Gombrowicz).

Nauczyciel ma pecha, że ja-
ko osoba „dojrzała” i „dorosła”, 
a jednocześnie nosząca w sobie 
pamięć bycia uczniem, musi być 
zawsze „nauczycielem”, bo taki 
jest jego zawód. Wyobraźmy so-
bie, że zostaje on nagle „przyła-
pany” przez ucznia w sklepie na 
kupnie prezerwatyw lub innych 
środków antykoncepcyjnych. 
Oznacza to – ni mniej, ni więcej 
– społeczną katastrofę. Nie jest 
on w stanie się wytłumaczyć, że 
zakup ten wynika ze „względów 
naukowych” (najlepsze znane 
mi wyjaśnienie; byłoby ono jed-
nakże uzasadnione w innej sytu-
acji, na przykład „przyłapania” 
w trakcie zakupu tanich roman-
sideł albo ilustrowanych tygodni-
ków dla gospodyń domowych).

Dlatego wspominamy naszych 
belfrów nie tylko dlatego, że cze-
goś nas nauczyli, ale również ze 
względu na ich wpadki i z uwagi 
na to, że od czasu do czasu mi-
mowolnie wypadali ze swojej roli.

Nagany  
Zrzuciłem ze schodków po-

piersie patrona naszej szko-
ły. Nie chciałem pozbierać jego 
szczątków.

* * *
Z radości, że nie ma nauczy-

ciela, zwalił tablicę.
* * *

Huśtał się na krześle, aż spadł.
* * *

Ciesząc się z piątki, zwalił do-
niczkę.

* * *
Demonstrując przyciąganie 

ziemskie, podrzucał teczkę do su-
fitu i stłukł lampę.

* * *
Romek mimo upomnień za-

śmieca kosz na śmieci.
* * *

Uczeń M. rzuca niecelnie brud-
nymi chusteczkami do śmietnika.

* * *
Trenował karate w damskiej 

ubikacji i rozbił tam umywalkę.
* * *

Został wyczytany na apelu za 
obcinanie spłuczek w szkolnych 
WC scyzorykiem.

* * *
Podczas opery Halka rozma-

wia o podkoszulkach.

* * *
Ten sam po tygodniu dosta-

je naganę za odrąbanie siekie-
rą muszli klozetowej.

* * *
Demonstrując działanie gej-

zeru, opryskał pomidorem ca-
łą klasę.

* * *
Na lekcji religii bawi się pre-

zerwatywą, dając najlepszy przy-
kład zawodności tego przedmiotu.

Dopisek rodzica: Przedmiotu. 
Czy ma ksiądz na myśli religię?

* * *
Czyta książki sensacyjne i po-

tem opowiada je na lekcji.
* * *

Na wywiadówkę zamiast ro-
dziców przysłała dziadka, który 
nie wszystko słyszy.

* * *
Opuścił 10 miesięcy nauki. 

Przyszedł na rozdanie świadectw.

* * *
Kochana Mamusiu i kocha-

ny Tatusiu. Od początku roku 
szkolnego dostałam 10 jedynek.

* * *
Włazi na dach szkolnego śmiet-

nika i bawi się w wampira.
* * *

Kradnie ze szkolnej kuchni 
ziemniaki i robi z woźną frytki.

* * *
Przyszedł do szkoły z zakle-

jonym nosem. Wywołany do ta-
blicy twierdził, że zaciął się przy 
goleniu.

* * *
Pański syn mówi niegramot-

nie i był wulgarny, prosząc ko-
legę o rzygę, co miało oznaczać 
niby rygę.

* * *
W ramach konkursu „Mło-

dość-Trzeźwość” przyniósł z do-
mu komplet kieliszków. Doma-
ga się za to plusa z aktywności.

* * *
Je na lekcji parówki wołowo-

-wieprzowe.
* * *

Rozmawia podczas dyskusji.
* * *

Uczeń na lekcji warknął od-
bytnicą.

* * *
Imituje dźwięki wydalania 

gazów.
* * *

Adam puszcza bąki (bardzo 
śmierdzące) i twierdzi, że to gaz 
rozweselający.

* * *
Uczeń śmierdzi na lekcji.

* * *
Źle podpowiada koledze.

* * *
Dłubię w nosie i wycieram 

o krzesło resztki.
* * *

Na stołówce bierze zupę do ust 
i fontanną wypluwa ją do talerza, 
a potem znów to je.

* * *
Podpalił koledze teczkę na 

lekcji i zapytał, czy może wyjść 
po gaśnicę.

* * *
Marcin krzyczy przez okno 

do przechodniów, że pójdą do pie-
kła.

* * *
Agata oblepia Kasi usta taś-

mą, a Kasia jest z tego bardzo 
zadowolona.

* * *
Bolek udaje odruchy wymiot-

ne, a Ola ma z tego wielki ubaw.
* * *

Na pytanie: „Gdzie jest ko-
lega z ławki”, odpowiada: „Ten 
sku***n jest gdzieś na boisku”.

* * *
A goni kolegę z widłami w ręku.
B ucieka przed kolegą z wi-

dłami.
* * *

Uczennica wisi u okna celem 
pożegnania kolegi.

* * *
Patrzył nauczycielce prosto 

w oczy, przez co została źle po-
dyktowana notatka.

* * *
Cała klasa dostaje uwagę za 

wytypowanie woźnej na przewod-
niczącą samorządu szkolnego.

* * *
Joanna była widziana w re-

stauracji w towarzystwie doro-
słego mężczyzny. Wedle relacji 
członka komitetu rodzicielskiego 
chichotała przy stoliku i zacho-
wywała się nieobyczajnie. (Do-
rosłym mężczyzną okazał się oj-
ciec dziewczynki – M.R.).

* * *
Klasa molestuje misie i ukła-

da je w kopulację.
* * *

Córka jest bardzo bezpośred-
nia. Podchodzi do kolegi, myśląc, 
że łapie go za pupę, lecz trafia 
w pupę nauczyciela.

* * *
Zwalnia się z lekcji. Mówi, że 

boli ją głowa, a potem widzę ją 
z przystojnym brodaczem.

* * *
Klasa chodzi po klasie i w po-

łowie wisi za oknem.
* * *

Uczniowie siedzą na lekcji 
w ubraniach.

* * *
Wcale się nie zgłasza. Na za-

dane pytanie odpowiada: „Prze-
cież się nie zgłaszałem”.

* * *
Trzy osoby spadły z krzesła 

wśród ogólnego rozbawienia klasy.
* * *

Rzucają plecakami i nie wie-
dzą dlaczego.

* * *
Uczniowie wyszli z klasy po 

dzwonku.
* * *

Uczniowie są dumni ze swoich 
wąskich horyzontów myślowych.

* * *
Wybuchnęła płaczem. Gdy po-

deszłam do niej, żeby zobaczyć, 
co się stało, zobaczyłam, że to 
był wybuch śmiechu.

* * *
Spóźnia się na lekcje o 12.00 

i mówi, że zaspał.
* * *

Na tydzień przed prima apri-
lis przyszła do szkoły w piżamie. 
Na pytanie wychowawcy: „Co to 
ma znaczyć?!”, odpowiedziała: 
„Bo mnie za tydzień nie będzie”.

* * *
Patrzy z ironią na nauczyciela.

* * *
Obraża nauczyciela, sugeru-

jąc, że ten się masturbuje.
* * *

Robert zabawia się na lekcji 
z Damianem.

* * *
Je kanapkę na oczach głodne-

go nauczyciela.
* * *

Uczeń W. symuluje poród, a ko-
lega z ławki udaje położną.

* * *
Michał zaprzecza nauczycie-

lowi, że je na lekcji, mówiąc, że 
konsumuje.

* * *
Podczas omawiania wese-

la Boryny stwierdził, że wese-
le to stypa.

* * *
Wezwany do odpowiedzi po-

wiedział, cytuję: „Czy mogę pa-
nią pomiziać po nosie?”.

* * *
Tomek gwiżdże na lekcji, chy-

ba mu się podobam.
Marcin Rychlewski

„Księga głupoty, autentyki”, 
Poznań 2011, s. 220.

Rys. Janusz Glanc Szymański
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Łamigłówka

Która 
godzina?
 Jednym ze skutków nie
ustannego wyścigu  
z czasem jest powtarza

jące się co chwila pytanie 
Fogga skierowane do Pas
separtout: „Która godzi
na?”. Przyjrzyj się uważnie 
czterem zegarom poniżej 
i spróbuj zgadnąć, którą go
dzinę powinien wskazywać 
piąty zegar bez wskazówek.
� n

Magazyn  Rozmaitości

Nie chodź z bębnami na zające.
Es ist übel, Hasen mit Trommeln zu fangen.

* * *
Ten jest bogaty, który nic nie pragnie.
Reich genug, wer sich genug, wer sich genü-
gen lässt.

* * *
Bogu i mamonie razem służyć nie można.
Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.

* * *
Każdy o sobie, a Bóg o wszystkich.
Jeder für sich, und Gott für alle.

* * *
Głodny brzuch uszu nie ma.
Ein hungriger Bauch hat keine Ohren.

* * *
Być albo nie być, oto jest pytanie.
Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage.

* * *
W twarz całuje, a z tyłu sztylet pakuje.
Z przodu liże, z tyłu drapie.
Viele küssen die Hände, die sie abgehauen zu 
sehen wünschten.

* * *
Kto czyj chleb je, tego piosenkę śpiewa.
Wes Brot ich esse, des Lied ich singe.

* * *
Cierpliwy wszystko wytrwa.
Wer aushält, bleibt Sieger.

* * *
Łatwo cudzym szafować.
Aus anderer Leute Beutel ist gut zehren.

* * *
Czas utracony nigdy się nie wróci.
Verlorene Zeit kommt niemals wieder.

* * *
Kto czeka, doczeka się.
Wer warten kann, kommt endlich dran.

* * *
Źle człowiekowi być samemu.
Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.

* * *

Doli koniem nie objedziesz.
Losu (przeznaczenia) koniem nie przeskoczysz.
Seinem Schicksal kann niemand entgehen.

* * *
Do twardego drzewa twardego klina potrzeba.
Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil.

* * *
Małe garnuszki prędko kipią.
Ein kleiner Topf kocht bald über.

* * *
Głuchy najbardziej ten, który nie chce słyszeć.
Niemand ist so taub, wie wer nicht hören will.

* * *
Góra mysz urodziła.
Der Berg kreißte und gebar eine Maus.

* * *
Długo trwać nie może, co mus przemoże.
Grosse Gewalt wird selten alt.

* * *
Nie drażnij psa, to cię nie ukąsi.
Śpiącego psa nie drażnij.
Schlafende Hunde soll man nicht wecken.

* * *
Prawda ma być prosta.
Prosta jest mowa prawdy
Nie wszystko prawda, co ludzie mówią
...co ksiądz na kazaniu powie,
...co wydrukowane.
Wahrheit gibt kurzen Bescheid.
Die Wahrheit bedarf nicht vieler Worte.

* * *
Po radości – smutek
Nach Freud kommt Leid.

* * *
Gdzie wiele rąk, tam spora robota.
Viele Hände machen bald ein Ende.

* * *
Rozum często siłę pokona.
Weisheit ist besser als Stärke.

* * *
Kto nie gasi ognia u sąsiada, jego się ściana pręd
ko zajmie rada.
Wenn des Nachbars Haus brennt, so gilt dir’s auch.

(cdn.)

Wytęż wzrok...Przysłowia mądrością narodów
Część XXIII

Rozwiązanie 09/2021
Wystarczą dwa ważenia, aby 

odpowiedzieć na pytanie, która 
kula jest cięższa. Należy podzie
lić dziewięć kul na trzy podzbio
ry trójelementowe. Najpierw wa
żymy dwie trójki kul. Jeśli jedna 
szalka się obniży, to znaczy, że 

wśród trzech kul na niej umiesz
czonych znajduje się cięższa ku
la, a jeśli nie, to oznacza, że cięż
sza kula jest w trójce kul, których 
nie ważyliśmy. Aby ją zidentyfi
kować, wystarczy już tylko jedno 
ważenie. Bierzemy z nieważonej 

trójki dwie kule i porównujemy 
ich wagi. Jeśli się równoważą, to 
kulą cięższą jest ta, którą odłoży
liśmy przed drugim ważeniem, 
a jeśli jedna szalka się obniży, to 
na niej właśnie jest poszukiwa
na kula. n

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

Jasio prosi tatę: – Opowiedz mi
bajkę. – A jaką? O tygrysie, słoniu
i króliku!?

– O śwince. – Hm... niech bę-
dzie o śwince. Żyli sobie raz ty-
grys, słoń i królik...

– A świnka? – ... a potem za-
chorowali na świnkę.

* * * 
Córka przyprowadza do domy

chłopaka i mówi: – Tato, to jest
Darek, mój chłopak. 

Porozmawiajcie sobie, a ja
pó dę do kuchni coś przygotować. 

– Aha. Cześć, Darek! W wojsku
byłeś? 

– Nie... 
– Chory czy student? 
– Student. 
– Brawo, brawo! Wódkę pijesz? 
– Nie... 
– Czyli chory. A moja córka

piękna? 
– No, piękna...
– A mówisz, że nie pijesz...

* * *
Klient skarży się w cukierni:

– W waszych rogalikach nie ma
żadnej czekolady!

– Niemożliwe! Proszę ugryźć
kawałek. – O, widzi pani? Nie ma! 

– Jeszcze kawałek niech pan
ugryzie... 

– No i co? Nadal nie ma! 
– Jeszcze jeden kęs... I jesz-

cze... Stop, stop! No i za daleko...!
* * *

Późna noc. Żona słyszy przez
sen głos męża: – Kochanie, co po-
wiesz na seksik?

Żona zaspanym głosem: – Zmę-
czona jestem, głowa mnie boli...
A poza tym co cię naszło w środ-
ku nocy? 

Mąż: – Śpij, śpij, nie do ciebie
mówiłem. Przez telefon rozmawia-
łem...

* * *
Komisja wojskowa. Poborowy

oznajmia: – Nie mogę iść do woj-
ska! 

– A to czemu?
– Bo się boję! 
– Czego pan się boi? 
– Że mi sie tam nie spodoba...

* * *
Na budowie autostrady majster

pyta pracownika: – Jak to sie sta-
ło, że wczoraj ułożyłeś 80 metrów
asfaltu, a dzis tylko 20? – Bo
wczoraj miałem z wiatrem, a dziś
pod wiatr.

* * *
– Panie doktorze, czy jest pan

pewien, że moja teściowa wyzdro-
wieje? 

– Tak, tak, na 100 procent. 
– Cholera, zna pan może kogoś,

kto trumny potrzebuje?
* * *

Noc. Rodzice leżą w łóżku. Mąż
szepce: – No, chodź... – Przestań,
Maciuś na pewno jeszcze nie śpi.
– Chodź, śpi na pewno! Godzinę

temu go kładliśmy... – Daj spokój.
Nie śpi... – To sprawdzimy. Maciu-
siu, przynieś nam wody! Cisza...
Wzięli się do roboty. Zbliżają się do
kulminacji, gdy nagle słychać głos
tuż obok ich łóżka:

– Długo jeszcze mam tu z tą
wodą stać?!

* * * 
Żona dzwoni do mężą: 
– Kochasz mnie...? 
– O żesz, cholera jasna, co zro-

biłaś z samochodem?
* * *

Na balu porucznik Rzewuski
mówi do tańczącej z nim damy: 

– Wspaniale pani wygląda. –
Och, dziękuję poruczniku, ale zało-
żę się, że wszystkim pięknym ko-
bietom mówi pan to samo. 

– Nie, pięknym kobietom mówię
zupełnie coś innego.

* * *
Syn do ojca: – Tato, skończy-

łem osiemnaście lat. To znaczy, że
jestem już pełnoletni? 

– Tak, synu, moje gratulacje. 
– To znaczy, że mogę pić, palić

i chodzić na panienki? 
– No... tak... 
– To dawaj kasę!

* * *
– Zenek, co teraz porabiasz? 
– Jestem archtektem krajobra-

zu. 
– Fajnie brzmi. To znaczy, co ro-

bisz? – Jeżdżę buldożerem.
* * *

Wieczorem w parku do blondyn-
ki podchodzi mężczyzna. 

– Daj mi swój telefon – mówi. 
– Och, czy to miłość od pierw-

szego wejrzenia? 
– Nie, ty głupia babo, to napad!

* * *
– Jasiu, dlaczego twoje wypra-

cowanie ma tylko trzy zdania? 
– Bo to jest wersja demo. Za

pełną musi pani zapłacić czwórkę
z plusem.

* * *
U lekarza: – Zażył pan całe pu-

dełko tych pastylek, które panu
przepisałem? 

– Tak. 
– I lepiej sie pan czuje? 
– Nie. Widocznie pudełko jesz-

cze się nie otworzyło w żołądku.
* * *

– Twoja żona całkiem nieźle go-
tuje – mówi Kowalski do Nowaka. 

– Masz... sam ją nauczyłem. 
– W jaki sposób? 
– Któregoś razu kazałem jej

zjeść obiad, który dla mnie przy-
gotowała.

* * *
– Co jesz? – pyta blondynka

blondynkę. 
– Drożdżówkę. 
– A z czym? 
– Z truskawkami, tylko truskaw-

ki są za drogie, więc dali ser.

uœmiech ¿ycia
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Rozrywka

Poziomo: 

1 – ojciec medycyny, 
6 – młodzieniec w starożytnej Grecji po-

bierający nauki w państwowej instytucji
wychowawczej o charakterze wojskowym, 

10 – materiał wybuchowy w pocisku, 
11 – miasto w starożytnej Grecji, ośro-

dek kultu Asklepiosa,  
12 – brat ojca, 
13 – gwałtowne uderzenie na przeciwni-

ka, 
16 – malowidło lub płaskorzeźba nad

drzwiami, 
17 – dowcip, kawał, 
19 – wino z jabłek, 
21 – mężczyzna taktowny, rycerski, 
24 – obchodzi imieniny 25 stycznia i 26

marca, 
25 – dzisiejsza jest bezdętkowa, 
28 – cios powalający boksera na deski, 
29 – odnosi się do wszystkiego nieufnie, 
30 – sześćdziesiąt sztuk, 
31 – założyła wiszące ogrody. 

Pioniowo: 

1 – wyraz czci, 
2 – fortel, zasadzka, 
3 – osoba ubiegająca się o stanowisko, 
4 – miasto w północnym Izraelu,  nad

zatoką Hajfa, 
5 – wyspa na Nilu, z ruinami świątyń, 
7 – teraz rządzi nią Nicolas Sarkozy, 
8 – trójmasztowiec, 
9 – skazał Jezusa na ukrzyżowanie, 
14 – sportowiec posługujący się drew-

nianym prętem  ze stalowym grotem, 
15 – smutek, 
18 – aparat ucisku w PRL, 
20 – aparat projekcyjny, 
22 – pakunki z ubraniem, 
23 – miecz perski, 
26 – miasto w północno-zachodnich

Włoszech, znane z win, 
27 – rybie jaja. 

1  2  3  4  5   6 7  8 

          9     

10        11       

               

 12      13        

14      15         

16           17    

          18     

19  20   21       22   

    23           

24         25      

        26      27 

28        29       

               

30     31          

Dwa razy umiera³ i tyle¿ razy zmar-
twychwstawa³. Wszystko po to, by
ukryæ przestêpstwa. Zbigniew W., on-
giœ cichy udzia³owiec Elektromisu,
znalaz³ siê w krêgu podejrzanych
w sprawie o zabójstwa dziennikarza
Jaros³awa Ziêtary. 

Poznañski reporter Jaros³aw Ziê-
tara 1 wrzeœnia 1992 r. nie dotar³ do
redakcji. Jego cia³a do dzisiaj nie od-
naleziono. Podobno mia³ zgin¹æ, po-
niewa¿ bada³ nielegalne interesy by-
³ego senatora Aleksandra Gawronika
i szefa Elektromisu Mariusza Œ. ¯ela-
znym dowodem prokuratury maj¹
byæ zeznania, jakie z³o¿y³ przed s¹-
dem skruszony gangster Krzysztof £.
ps. £yli, by³y cz³onek groŸnego ma³o-
polskiego gangu „Ala Capone“. Obaj
spotkali siê w jednej celi katowickie-
go aresztu, kiedy Gawronik by³ podej-
rzany o przekrêty finansowe. I w³a-
œnie grzej¹c wiêzienne prycze obaj
mieli uknuæ scenariusz pozbycia siê
dziennikarza, którego nazywali „¯yd-
kiem” b¹dŸ „pismakiem”.

Ostatecznie prokuratura oskar¿y³a
Gawronika o pod¿eganie do zabój-
stwa Ziêtary. Z kolei zarzut porwania
reportera otrzymali dwaj ochronia-
rzy firme Elektromis – Miros³aw R.
i Dariusz L., dawni milicjanci z od-
dzia³ów ZOMO, o pseudonimach Ry-
ba i Lala. Teraz nieoczekiwanie ode-
zwa³ siê Zbigniew W. Do tej pory w za-
parte twierdzi³, ¿e o ¿adnej sprawie
Ziêtary nie wie nic. Jednak badanie
na wykrywaczu k³amstw dowiod³o, ¿e
mo¿e mieæ informacje o zabójstwie,
w tym o beczce z kwasem, do której
podobno zosta³ wrzucony dzienni-
karz.

O samej beczce organa œcigania
posiad³y wiedzê kilka lat temu. Opo-
wiedzia³ o niej Maciej B. pseudonim
Bary³a, poznañski gangster. Po zabój-
stwie cia³o Ziêtary mia³o byæ prze-
wiezione do posesji nad jeziorem Kie-
krz i tam wrzucone do beczki z kwa-
sem. „Bary³a” mia³ spor¹ wiedzê
o sprawie zabójstwa dziennikarza.
Wed³ug niego Ziêtara zgina³ w budyn-
ku Elektromisu i bi³ go przed œmier-
ci¹ m.in. sam Gawronik, do tego stop-
nia, ¿e st³uk³ sobie rêkê. Kto jeszcze
uderza³ reportera? Tego nie wiado-
mo. Nie ¿yj¹ ju¿ osoby, które mog³y
obserwowaæ zdarzenie albo braæ
w nim czynny udzia³. Nie wiadomo,
gdzie zabójcy pochowali cia³o dzien-
nikarza. „Bary³a” twierdzi³, ¿e w sze-
œciometrowym dole wype³nionym
mu³em. Mówi³ te¿ o Parku Wielkopol-
skim. Niedawno wycofa³ swoje zezna-
nia t³umacz¹c, ¿e zosta³y na nim wy-
muszone przez organy œcigania.

Tymczasem Zbigniew W., który
sam zg³osi³ siê do s¹du, twierdzi, ¿e
Ziêtarê zamordowa³ rosyjski gang-
ster o pseudonimie Malowany. Rze-
komo zosta³ do tej roboty wynajêty

i gdy wykona³ zadanie, sam zgina³
z r¹k poznañskich gangsterów. O tym
wszystkim Zbigniewowi W. mia³ opo-
wiedzia³ Mariusz Œ., za³o¿yciel Elek-
tromisu. Obaj wychowywali siê w tym
samym domu dziecka i odsiadywali
wyroki za kradzie¿e z w³amaniem.
Zbigniew W. to by³y nauczyciel geo-
grafii, na pocz¹tku lat 90. za³o¿y³ fir-
mê Rival, handluj¹c¹ artyku³ami spo-
¿ywczymi. W Elektromisie by³ czê-
stym goœciem.

– To Mariusz Œ. przygotowa³ plan
uciszenia dziennikarza, ale nie by³ to
pomys³ jego zamordowania PóŸniej
sprawa wymknê³a siê spod kontroli –
sugerowa³ œledczym Zbigniew W. 

Dlaczego wczeœniej nie zechcia³
podzieliæ siê swoj¹ wiedz¹ o losach
dziennikarza z organami œcigania?
Twierdzi, ¿e prowadzi³ z Mariuszem
Œ. interesy i nie na rêkê by³o mu ze-
znawaæ z sprawie Ziêtary. 

Czy jednak prokuratura da wiarê
cz³owiekowi, który dwa razy sfingo-
wa³ w³asn¹ œmieræ, by unikn¹æ odpo-
wiedzialnoœci za grube przekrêty? 

– W 2004 r., za poœrednictwem zna-
jomego dostarczy³ do urzêdu stanu
cywilnego w Bytomiu sfa³szowan¹
kartê zgonu, na podstawie której wy-
dano akt zgonu. S¹d umorzy³ wów-
czas dwie sprawy. Rok póŸniej na
trop oszustwa wpadli urzêdnicy, do-
k³adnie przygl¹daj¹c siê pieczêciom.
Za przedsiêbiorc¹ wys³ano listy goñ-
cze. 

W 2006 r. sfingowa³ po raz kolejny
w³asn¹ œmieræ, wci¹gaj¹c do ca³ej
sprawy syna. Tym razem przekupi³
policjanta, by ten podrzuci³ jego do-
kumenty do zw³ok ofiary wypadku ko-
lejowego. To¿samoœæ cia³a rodziciela
potwierdzi³ w kostnicy syn Szymon W.
Tym razem Zbigniew W. zadba³
o szczegó³y. Zorganizowa³ w³asny po-
grzeb, a potem ³o¿y³ na utrzymanie
grobu. 

Podobno wpad³, bo ktoœ sfotografo-
wa³, jak sadzi na w³asnym grobie
kwiatki, a zdjêcie wys³a³ policji. TK

Œwiadek „umar³“
dwa razy

w oczach Edwarda Tomenki



Szampon PASMEDIC do włosów normalnych
i z tendencją do przetłuszczania się

Szampon z naftą kosmetyczną i ekstraktami z jajka, cytryny i drożdży polecany jest do włosów
normalnych lub z tendencją do przetłuszczania się. Bogate w witaminy i minerały składniki
aktywne, nawilżają, regenerują i odżywiają włosy, szczególnie po użyciu silnych produktów

do stylizacji włosów. Szampon przywraca im zdrowy wygląd, naturalny blask i delikatnie
unosi je od nasady. Po każdym użyciu włosy będą dokładnie oczyszczone i odświeżone.

Znana od pokoleń nafta kosmetyczna ma silne właściwości
odżywcze, wzmacnia cebulki i strukturę włosów. Dzięki niej
włosy stają się bardziej błyszczące, uniesione i elastyczne.

Nafta kosmetyczna z wyciągiem z pokrzywy
Zalecana do włosów przetłuszczających się i słabych. Sok z pokrzywy jest bogaty
w witaminy, minerały i inne składniki odżywcze, dzięki czemu wzmacnia osłabione
włosy, a jednocześnie ma właściwości antyłojotokowe. Dzięki kuracji naftą
kosmetyczną włosy stają się mocniejsze.

Nafta kosmetyczna z drożdżami
Nafta kosmetyczna poprawia kondycję i wygląd włosów oraz ogranicza ich wypadanie.

Nadaje włosom połysk, lekkość i ułatwia rozczesywanie, sprawia, że włosy stają się
miękkie i elastyczne.

Szampon PASMEDIC do włosów suchych,
zniszczonych i matowych
Unikalne połączenie składników aktywnych: mocznika, kompleksu witamin, wyciągów
z morszczynu i kasztanowca zostało dodatkowo wzbogacone naftą kosmetyczną. Szampon
przywraca połysk i witalność włosom oraz nadaje im jedwabistej gładkości. Składniki aktywne
zapewniają odżywienie włosa od cebulki, aż po same końce. Mocznik pielęgnuje i nawilża
skórę głowy, a witaminy regenerują zniszczone włosy oraz zapewniają im ochronę.

Kalendarz notatnikowy PLAKATY-cytaty 46x22cm

Kalendarz notatnikowy kuchenny 46x22cm

Kalendarz biurkowy stojący trójdzielny 11x18cm

Kalendarz biurkowy stojący 15x15cm

Kalendarz zdzierak 7,2x11,4cm (różne okładki)

Zawieszka/ścianka do zdzieraka (różne okładki)

Kalendarz ścienny B4 31x23cm - Kulinarny z przepisami

Kalendarz ścienny B4 31x23cm - Przyjaciele

Kalendarz ścienny B4 31x23cm - Kwiaty

Kalendarz ścienny 33x33cm - Nasz Święty

Kalendarz ścienny 33x33cm - Hity PRL

Kalendarz ścienny 33x33cm - Polskie klimaty

Kalendarz zdzierak tygodniowy 12x28,5cm - Poradnik każdej pani (różne okładki)
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Szt. Kalendarze Cena

Maska PASMEDIC do włosów matowych
z skłonnością do wypadania
Wzmacniająca maska do włosów jest polecana do włosów suchych, matowych i po użyciu
silnych produktów do stylizacji, by wzmocnić i zregenerować włosy od cebulek, przywrócić
im zdrowy i lśniący wygląd. Bogata w składniki aktywne: naftę kosmetyczną, olej arganowy
i olej rycynowy, ekstrakty z drożdży, jajka, aloesu i cytryny odżywia włosy , przez co rosną
zdrowe i silne oraz są mniej podatne na wypadanie. Maska zapewnia wzmocnienie włosa
od cebulki oraz regeneruje niszczone końcówki. Nadaje włosom sprężystości i wygładza.

New Anna Cosmetics

Szt. Kosmetyki Cena

M łosów matowych z skłonnością do wypadania 250ml

aska PASMEDIC do każdego rodzaju włosów 250ml

afta kosmetyczna z olejkiem rycynowym 120g

afta kosmetyczna z drożdżami 120g

afta kosmetyczna z wyciągiem z pokrzywy 120g

Nafta kosmetyczna z biopierwiastkami 120g

zampon PASMEDIC do włosów suchych, zniszczonych i matowych

zampon PASMEDIC do włosów normalnych lub z tendencją do przetłuszczania się

zampon PASMEDIC do włosów słabych, z tendencją do wypadania

zampon PASMEDIC do włosów bardzo zniszczonych

zampon z naftą kosmetyczną, ekstraktami z pokrzywy, tataraku i skrzypu 300ml

uracja przeciw wypadaniu włosów

uracja przeciw wypadaniu włosów

aska PASMEDIC do w
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z naftą kosmetyczną i olejem jojoba 90g

z naftą kosmetyczną i olejem ze słodkich migdałów 90g
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Szt. Ksi ki Cenaąż

Arabska wendeta cz.1 - Tanya Valko

Arabska wendeta cz.2 - Tanya Valko

Arabski książę cz.1 - Tanya Valko

Arabski książę cz.2 - Tanya Valko

Arabski mąż cz.1 - Tanya Valko

Arabski mąż cz.2 - Tanya Valko

Arabski raj cz.1 - Tanya Valko

Arabski raj cz.2 - Tanya Valko

Arabski syn cz.1 - Tanya Valko

Arabski syn cz.2 - Tanya Valko

7,90

7,90

7,90

7,90

7,90

7,90

7,90

7,90

7,90

7,90

Kalendarze

Ksi kiążKsi kiąż

Kosmetyki

Kalendar ścienn B4z y

Kalendarz ścienny

Kalendarz zdzierak tygodniowy
Poradnik każdej pani

Kalendarz biurkowy stojący

Kalendarz biurkowy
stojący trójdzielny

Kalendarz notatnikowy
PLAKATY-cytaty

Kalendarz notatnikowy
kuchenny

Kalendarz
zdzierak

Zawieszka/ścianka do zdzieraka

Kuracja przeciw wypadaniu włosów
z naftą kosmetyczną z olejem jojoba

Dwufazowa intensywna kuracja została stworzona by szybko i skutecznie ograniczyć
problem wypadania włosów. Nafta kosmetyczna silnie regeneruje i wzmacnia włosy od

cebulek aż po same końce, pobudzając je do wzrostu. Olej jojoba jest bogaty w witaminy
E, A, F oraz witaminy z grupy B. Wzmacnia strukturę włosa od wewnątrz oraz chroni skórę

głowy przed wysuszeniem. Dzięki olejowi jojoba włosy stają się zdrowe, miękke, elastyczne
i naturalnie błyszczące.
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Frąckowiak Halina - Mały Elf
1. Mały Elf
2. Serce gwiazd
3. Tin Pan Alley
4. Bądź gotowy do drogi
5. Śnij tylko szczęście
6. Anna już nie mieszka tu
7. Papierowy księżyc

8. Napisz proszę
9. Dancing Queen
10. Julio nie bądź zła
11. Bawimy się w życie
12. Idę dalej
13. Panna pszeniczna

14. Nie bój się życ
15. Sól na twarzy
16. Jak pięknie by mogło być
17. To co kocham jest zawsze

najbliżej
18. Atlantydo, żyj wiecznie

Happy End - Jak się masz, kochanie
1. Nasze anioły
2. Jak się masz, kochanie
3. Gwiazda ma sławę
4. Wstawaj, szkoda lata
5. Słodka kotka
6. Powiedz jeszcze raz
7. W Twoich rękach nasz los

8. Mucho te Quiero Mucho
9. Ballada o Marii Magdalenie
10. Słoneczna California
11. You're My Angel
12. Trochę złudzeń

(Ja Cię kocham, a Ty śpisz)

13. Po to żyję
14. Nadaj do mnie S.O.S
15. To nasza Polska
16. Dobrze się mam, kochanie
17. Uwolnij mnie (Odczaruj mnie)
18. Not Over (It's Not Over)

Kombi - Słodkiego, mi ego życiał
1. Słodkiego, miłego życia
2. Kochać Cię za późno
3. Linia życia
4. Black and White
5. Hotel Twoich snów
6. Tabu - obcy ląd

7. Jej wspomnienie
8. Pamiętaj mnie
9. Wspomnienia z pleneru
10. Królowie życia
11. Taniec w słońcu
12. Przytul mnie

13. Nasze randez - vous
14. Czekam wciąż
15. Nie ma zysku
16. Za ciosem cios
17. Nietykalni - skamieniałe zło

Niebiesko Czarni - Niedziela będzie dla nas
1. Czy mnie jeszcze pamiętasz
2. Wiem że nie wrócisz
3. Gdy pójdę w drogę wezmę

z sobą księżyc
4. Syg Sygedyr
5. Mgła
6. Przyjdź w taką noc
7. Czeremcha
8. Kałakolczyk

9. Taka była moja dziewczyna
10. Pożar w Kwaśniewicach
11. Za daleko mieszkasz miły
12. Nie pukaj do moich drzwi
13. Adagio Cantabile
14. Nie ma szans
15. Mogło być inaczej
16. Bądź Ty mi dziewczyną

17. Zostało mi po Tobie
18. Nad potokiem baby piorą
19. Song przeciwieństw
20. Czekałam na Ciebie tysiąc lat
21. Ogród pełen róż
22. Tańcz wolna wyspo
23. Musisz się zakochać
24. Niedziela będzie dla nas

Sztywny Pal Azji - Nieprzemakalni
1. ... Póki młodość w nas
2. Nasze reggae
3. Opowiem Ci
4. Myśli przebrane
5. Spotkanie z...
6. Nieruchomy
7. Emocje

8. Łoże w kolorze czerwonym
9. Szukam nowego siebie
10. Kurort
11. Smutna środa
12. Budujemy grób dla

Faraona
13. Obóz

14. To jest nasza kultura
15. Nie zmienię świata
16. Ty co dziś
17. Błazen i król
18. Nieprzemakalni
19. Wieża radości, wieża

samotności

Vox - Bananowy song
1. Bananowy Song
2. A gdyby tak
3. Masz w oczach dwa nieba
4. Zabiorę cię Magdaleno
5. Słyszę w Tobie cichą blue nutę
6. Pogrążona w sobie

7. Ale Feeling
8. Lucy
9. Dopiero dziś
10. A Ty kochaj mnie
11. Zielonooka
12. Cała Ty

13. Ta czarna owca
14. Graj na cztery ręce
15. Nie martw się
16. Jest inaczej
17. Hallo? Ach to miłość
18. Szczęśliwej drogi już czas

Wawele - Biały latawiec
1. Zaczarowany fortepian
2. Biały latawiec
3. Nie szkoda róż
4. Dom, który czeka
5. Alalija
6. Zostań z nami melodio
7. Jesteś jak Gioconda
8. Żółte plaże

9. Na strunach gitary
10. Miłosny zawrót głowy
11. Białe konie życia
12. Tylko Ty w marzeniach
13. Bayajabula
14. Mleczarz
15. Życie jest proste

16. Niebo nad Krynicą
17. Chicago Fire
18. To Twój świat
19. Na zawsze lato
20. W liściach snu
21. Twoje oczy będę śnić
22. Zakochany deszcz

Bajor Michał - Błędny rycerz
1. Ogrzej mnie
2. Walc na tysiąc pas
3. Ja wbity w kąt
4. Błędny rycerz
5. Bar "Pod Zdechłym Psem"
6. Flamandowie
7. Naszych matek maleńkie

mieszkanka

8. Chciałbym
9. Popołudnie
10. Do trzech cnót
11. Nasza niebezpieczna miłość
12. Femme Fatale
13. Nie chcę więcej
14. Nie opuszczaj mnie

15. Moja miłość największa
16. Taka miłość w sam raz
17. Są ludzie
18. Moja droga
19. Kings & Queens
20. Bambo

Banaszak Hanna - W moim magicznym domu
1. W moim magicznym domu
2. Jesienny Pan
3. Miasto samotnych serc
4. Ostatni kadr
5. Szeptem
6. Ja dla Pana czasu nie mam
7. Panienka z temperamentem

8. Mam ochotę na chwileczkę
zapomnienia

9. Apetyt na życie
10. Jak Pan mógł
11. Tak bym chciała kochać już
12. Pogoda ducha
13. Samba bez butów

14. Żegnaj kotku
15. Pejzaż bez ciebie
16. Samba na jedną nutę
17. Samba przed rozstaniem
18. Kiedy księżyc jest w nowiu
19. Łagodnie płynę w Twych

ramionach

De Mono - Znów jesteś ze mną
1. Statki na niebie
2. Znów jesteś ze mną
3. Zostańmy razem
4. Kochać inaczej
5. Dwa proste słowa
6. Płomień

7. Tak blisko Ciebie
8. Moje miasto nocą
9. Ostatni pocałunek
10. Zaklęci w tańcu
11. Kamień i aksamit
12. Twoje ulice

13. Kolory
14. Kiedy byłaś blisko mnie
15. Ludzie muszą tęsknić
16. Wszystko na sprzedaż
17. Anna mieszka tutaj

Szt. CD Cena

CD 2 plus 1 - I

-

ść w stronę słońca, złota kolekcja

CD Ale filmy - muzyka filmowa, piosenki z filmów, złota kolekcja 2CD

CD Alibabki - My z wielkiej gry, złota kolekcja

CD Bajor Michał - Błędny rycerz, złota kolekcja

CD Banaszak Hanna - W moim magicznym domu, złota kolekcja

CD Bem Ewa Gram o wszystko / Podaruj mi trochę słońca, złota kolekcja 2CD

CD Big Cyc - Jak słodko zostać świrem, złota kolekcja

CD Cygan Jacek - Laleczka z saskiej porcelany, złota kolekcja

CD De Mono - Znów jesteś ze mną, złota kolekcja

CD Exodus - Najpiękniejszy dzień, złota kolekcja

CD Fogg Mieczysław - Jesienne róże, złota kolekcja

CD Formacja Nieżywych Schabuff - Klub wesołego szampana, złota kolekcja

CD Frąckowiak Halina - Mały Elf, złota kolekcja

CD Gąssowski Wojciech - Zielone wzgórza nad Soliną, złota kolekcja

CD German Anna - Bal u Posejdona, złota kolekcja

CD Giżowska Krystyna - Bądź blisko mnie, złota kolekcja

CD Happy End - Jak się masz, kochanie, złota kolekcja

CD Jeżowska Majka - Najpiękniejsza w klasie, złota kolekcja

CD Kombi - Słodkiego, miłego życia, złota kolekcja

CD Kunicka Halina - Od nocy do nocy, złota kolekcja

CD Maanam - Kocham Cię kochanie moje, złota kolekcja

CD Majewska Alicja - Być kobietą, złota kolekcja

CD Niebiesko Czarni - Niedziela będzie dla nas, złota kolekcja

CD Papa Dance - Naj story, złota kolekcja

CD Połomski Jerzy - Sentymentalny świat, złota kolekcja

CD Róże Europy - Żyj szybko, kochaj mocno, umieraj młodo, złota kolekcja

CD Santor Irena - Embarras / Tych lat nie odda nikt, złota kolekcja 2CD

CD Schuberth Rudi - Wars wita, złota kolekcja

CD Sipińska Urszula - Są takie dni w tygodniu, złota kolekcja

CD Skaldowie - Wszystko kwitnie wkoło, złota kolekcja

CD Skubikowski Jacek - Dobre miejsce dla naiwnych, złota kolekcja

CD Sobczyk Kasia - O mnie się nie martw, złota kolekcja

CD Sośnicka Zdzisława - Serce pali się raz / Ta sama, złota kolekcja 2CD

CD Sztywny Pal Azji - Nieprzemakalni, łota kolekcja

CD Tercet Egzotyczny - Conga, bonga i cabasa, złota kolekcja

CD Trubadurzy - Cóż wiemy o miłości, złota kolekcja

CD Urszula - Baw mnie, złota kolekcja

CD Villas Violetta - Pocałunek ognia, złota kolekcja

CD Vox - Bananowy Song, złota kolekcja

CD Wanda i banda - Hi Fi, złota kolekcja

CD Wawele - Biały latawiec, złota kolekcja
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CD - Złota kolekcjaCD - Złota kolekcja
to przegląd najpopularniejszych Artystów, oryginalnych
wykonań i najpiękniejszych wersji ulubionych utworów
polskiej muzyki rozrywkowej.
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Sport

¯ycie Dawida Tomali, nazy-
wanego „najbardziej niespo-
dziewanym polskim z³otym
medalist¹ w historii letnich
igrzysk”, zmieni³o siê diame-
tralnie. Urodzi³ siê w Tychach,
ale mieszka w Bojszowach, nie-
wielkiej miejscowoœci Œl¹sku.
Do niedawna wiedzia³o o nim
niewiele osób, g³ówne zaintere-
sowanych lekk¹ atletyk¹. Dziœ
33-latek jest po prostu roz-
chwytywany – wywiady, spotka-
nia, gale, festyny, ró¿ne akcje –
od charytatywnych po zwi¹za-
ne z bezpieczeñstwem ruchu
drogowego. Start w Tokio i suk-
ces, jaki osi¹gn¹³, da³y mu
przepustkê do najbardziej eli-
tarnego grona sportowców –
z³otych medalistów olimpij-
skich. Tomala jest... ostatnim
mistrzem olimpijskim w cho-
dzie na 50 km, bowiem ta kon-
kurencja zniknie z programu
igrzysk.

Nauka chodzenia
Jest wychowankiem ma³ego

Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego Korzeniowski. Nazwisko
znakomitego polskiego lekko-
atlety, czterokrotnego mistrza
olimpijskiego nie jest w nazwie
klubu przypadkowe, bo to pod
jego egid¹, aby spopularyzo-
waæ chód sportowy, powsta³o w
Polsce wiele klubów o podobnej
nazwie. Niektóre doœæ szybko
zakoñczy³y ¿ywot, inne, jak
UKS Korzeniowski w Bieruniu,
przetrwa³ i dzia³a do dzisiaj. 

Jak stwierdzi³ Dawid Tomala
w jednym z wywiadów, do cho-
du sportowego namówi³ go oj-
ciec, który kiedyœ sam treno-
wa³ lekk¹ atletykê. Klub z Bie-
runia s³yn¹³ z dobrej szko³y
chodu i doœæ szybko wychowa³
grupê zawodników, którzy za-
czêli siê liczyæ w mistrzo-
stwach Œl¹ska i Polski.

W klubie Dawid musia³ siê
ponownie nauczyæ... chodziæ.
Oczywiœcie po sportowemu.
Trenowa³ z Katarzyn¹ Œledzio-
n¹ i w³aœnie jej zawdziêcza to,
¿e dziœ chodzi w zasadzie bez-
b³êdnie technicznie. Podczas
zawodów sêdziowie w ka¿dej
chwili mog¹ zdyskwalifikowaæ
zawodnika, jeœli dopatrz¹ siê
nieprawid³owoœci w chodzeniu.
Dawid Tomala takich proble-
mów nie ma. 

– Na pocz¹tku to by³o dla
mnie strasznie dziwne i niena-
turalne – opowiada. – S¹ podo-
bieñstwa i ró¿nice w stosunku
do zwyk³ego spaceru, jednak
jeœli ktoœ decyduje siê na upra-
wianie chodu sportowego, mu-
si siê przygotowaæ na to, ¿e na
pocz¹tku bardzo bêd¹ go bola³y

piszczele. Trzeba nienaturalnie
zadzieraæ do góry stopê, ¿eby
mieæ prost¹ nogê w kolanie.
Uczy³em siê wiêc chodu, star-
towa³em w zawodach, ale UKS
Bieruñ to ma³y klub, w pew-
nym momencie trenowa³o nas
troje-czworo. Na pocz¹tek wy-
starczy, ale kiedy poszed³em na
studia, zmieni³em barwy na
AZS AWF Katowice. Wiêkszy
klub i nowe mo¿liwoœci, obozy,
sprzêt itd.

Kariera 
bez fajerwerków
Gdy jego wielki idol Robert

Korzeniowski zdoby³ czwarte i
ostatnie w swojej karierze z³oto
olimpijskie, Dawid mia³ 15 lat.
Pierwszy sukces na arenie kra-
jowej Dawid Tomala zanotowa³
w wieku 18 lat, w 2007 roku. Zo-
sta³ mistrzem Polski na 10 km i
ju¿ wówczas sprawi³ niespo-
dziankê. Cztery lata póŸniej
wywalczy³ z³oto podczas m³o-
dzie¿owych mistrzostw Euro-
py. Potem, przez lata, odk¹d To-
mala zacz¹³ zdobywaæ medale
na krajowych zawodach, mó-
wiono o nim, ¿e jest jednym z
najwiêkszych talentów w cho-
dzie sportowym. Jednak choæ
jego notowania by³y wysokie,
nie potrafi³ swojego wielkiego
talentu prze³o¿yæ na sukcesy
zagraniczne, wynik, który da-
wa³by mu miejsce w lekkoatle-
tycznej elicie. W koñcu doszed³
do momentu, kiedy musia³ za-
decydowaæ, czy w wieku 30 lat
nadal uprawiaæ sport, czy te¿
daæ sobie spokój i zaj¹æ siê
czymœ innym.

Koniec ze sportem?
– Przyznam, ¿e by³em roz-

darty, bo w sporcie na najwy¿-
szym poziomie nie ma pó³œrod-
ków – powiedzia³. – Tutaj albo
wszystko poœwiêcasz, albo od-
puszczasz. A mnie po prostu

zaczyna³o brakowaæ mo¿liwo-
œci, ¿eby ca³kowicie poœwiêciæ
siê sportowi. Chód sportowy to
dyscyplina niszowa, bardzo
trudno jest o sponsorów. Za-
czê³o mi wiêc normalnie brako-
waæ pieniêdzy, by op³aciæ w pe³-
ni profesjonalne przygotowa-
nia. I kilka lat temu, po sezonie,
w którym zosta³em mistrzem
Polski, przerwa³em karierê, bo
nie mia³em pieniêdzy na ¿ycie.
Przez pó³ roku nie trenowa³em
kompletnie nic. Pracowa³em
na budowie i w szkole jako na-
uczyciel wychowania fizyczne-
go, w fitness clubie jako masa-
¿ysta i trener przygotowania
motorycznego. To by³o jednak
cenne doœwiadczenie i ten czas
da³ mi motywacjê, ¿eby jeszcze
spróbowaæ.

I zacz¹³ w³aœciwie od nowa,
ale jeœli pracuje siê zawodowo,
nie da siê tego pogodziæ z trze-
ma treningami dziennie. Mu-
sia³ postawiæ wszystko na jed-
n¹ kartê i razem z ojcem, który
by³ jego trenerem, zdecydowali
zaryzykowaæ. Od 1 stycznia te-
go roku Dawid Tomala znów
ca³kowicie poœwiêci³ siê sporto-
wi. 

– Czêsto ludzi mnie pytaj¹,
dlaczego wróci³em do sportu,
do chodu. Na pewno nie dla
pieniêdzy, bo tych w tej konku-
rencji po prostu nie ma. Ka¿de-
go namawiam na uprawianie
sportu, ale jeœli chodzi o wybór
konkurencji, mo¿na to zrobiæ
lepiej ni¿ ja. Mam niewielkie
stypendium, ale ¿eby spokojne
przygotowaæ siê do Igrzysk,
musia³em zapracowaæ sobie
sam...

Królewski dystans
Dawid z tat¹ zaczêli od zmia-

ny dystansu – z 20 km na 50 km.
Chód sportowy mê¿czyzn roz-
grywany jest na dwóch dystan-
sach – 20 km nazywany sprin-

terskim i 50 km – królewskim.
Na tym drugim Tomala starto-
wa³ zaledwie trzy razy. Za
pierwszym razem nie ukoñczy³
zawodów, za drugim zdoby³ mi-
nimum olimpijskie, a za trze-
cim siêgn¹³ po z³oty medal
igrzysk! Polski zawodnik jest
zaprzeczeniem teorii mówi¹-
cych, i¿ na dystansie 50 km li-
czy siê przede wszystkim do-
œwiadczenie. Jak siê okazuje,
nie ono jest najwa¿niejsze.
Zdaniem Tomali w³aœnie to by³
jego... handicap, bo rywale go
nie znali i pewnie zlekcewa¿yli.
Podobnie by³o z zawodnikiem z
Chin, który ruszy³ jako pierw-
szy, ale szybko zosta³ dogonio-
ny.

– Tak naprawdê, to sam nie
wiedzia³em, czego mogê siê po
sobie spodziewaæ i nawet teraz
trudno mi uwierzyæ, ¿e zosta-
³em mistrzem, wiedz¹c, z jak
utytu³owanymi rywalami sta-
n¹³em na starcie. Chcia³em za-
j¹æ miejsce w pierwszej dzie-
si¹tce, mo¿e w ósemce. Bior¹c
pod uwagê, ¿e podczas Igrzysk
w Londynie zaj¹³em 19. miej-
sce i tak sobie wysoko powiesi-
³em poprzeczkê. Londyn to by-
³a nauka, a teraz doœwiadcze-
nie zaprocentowa³o. Sport po
raz kolejny pokaza³, ¿e nie ma
rzeczy niemo¿liwych. Jestem
szczêœliwy, bo mam to, na co
pracowa³em przez ca³e ¿ycie. I
jest coœ magicznego w tym, ¿e
jestem ostatnim mistrzem
olimpijskim na 50 km. Tego nikt
mi ju¿ nie odbierze, a skrócenie
dystansu do 35 kilometrów
traktujê jako kolejne wyzwanie.

No i pewnie nigdy nie zapo-
mni wielkiej fety, jak¹ na miej-
scowym stadionie zgotowali
mu mieszkañcy Bojszów, kiedy
wróci³ z Tokio.

– Kochany mistrzu, w naj-
œmielszych snach nigdy nie
spodziewa³em siê, ¿e spotka
mnie taka niezapomniana
chwila, ¿e bêdê móg³ uœcisn¹æ
rêkê mistrza olimpijskiego –
powiedzia³ wójt Adam Ducz-
mal. – Chcieliœmy ci podziêko-
waæ za wszystko: za emocje,
których nam dostarczy³eœ; za
tê walkê, jak¹ stoczy³eœ na kró-
lewskim, morderczym dystan-
sie, 50-kilometrowym. Dawid,
wpisujesz siê w historiê pol-
skiego sportu z³otymi zg³oska-
mi. Wielu bêdzie siê uczyæ: Da-
wid Tomala mistrzem olimpij-
skim, który mieszka w Bojszo-
wach 

„Dziêkujmy, dziêkujemy...“ –
skandowali mieszkañcy i od-
œpiewali Dawidowi „Sto lat”!.

Józef Korczyk 

Dawid Tomala, swoje ju¿ „przeszed³”, ale jeszcze bêdzie chodzi³...

Ostatni taki mistrz olimpijski

Dawid Tomala na igrzyskach w Tokio kadr z youtube.com/taoyakani

Arabski syn 
– Tanya Valko

Akcja powieści toczy się na Bli-
skim Wschodzie. Świat niesamo-
witego bogactwa i władzy, ale też
nędzy i rozpaczy. Życie na salo-
nach i w obozie dla uchodźców,
w nowoczesnych stolicach wiel-
kich mocarstw i w Rakcie, stolicy
kalifatu. Powracają lubiani bohate-
rowie: kobiety z rodu Salimich –
Dorota oraz jej dwie córki, Marysia
i Daria, a także ich mężczyźni –
Hamid Binladen i dżihadi John.

Czy Marysia nadal będzie iść
ramię w ramię z Hamidem, miło-
ścią swojego życia? A może zły
los ich rozdzieli? Czy Daria uciek-
nie od dżihadysty? Czy ona i jej
bliscy będą bezpieczni? Czy Doro-
ta w końcu znajdzie uczucie, które
przyćmi wszystkie dotychczaso-
we?

Dlaczego najbardziej pokrzyw-
dzone podczas wojny są kobiety
i dzieci? Czy synowie arabskiej
ziemi zawsze działają na korzyść
swoich krajów? Czy potrafią uda-
wać „niewiernych“, wyrzec się
swoich korzeni?

Tanya Valko to pseudonim
absolwentki Uniwersytetu
Jagielloñskiego. By³a na-
uczycielk¹ w Szkole Polskiej
w Libii, a nastêpnie przez
prawie 20 lat – asystentk¹
ambasadorów RP. Mieszka³a
w krajach arabskich, w tym
w Libii i Arabii Saudyjskiej,
a nastêpnie w Indonezji.
W 2018 roku – po ponad 25
latach – wróci³a do Polski. 

SKLEP.de
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Medyczne łóżko
terapeutyczne

z wieloma funkcjami
dla twojego zdrowia

�

�

�

�

bóle pleców, karku, stawów albo mięśni

napięcie mięśni albo sztywność karku

problemy z krążeniem

stres i bóle głowy

�

�

�

SPRZEDAŻ

WYNAJEM

SERWIS

Tel.: 0231-1763478 mobilny: 0151-72409565

Ceragem Master
łagodzi ból
i rozluźnia

napięte
mięśnie

C :ierpisz również na

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

CENTRUM
DENTYSTYCZNE
Dr. Prośniak

Usługi dentystyczne

Wszystkie specjalności

Na miejscu Labor i RTG

Katowice ul. Zbożowa 20

Katowice ul. Dębowa 4

Tel. 0048 32 202 90 95

www.centrumdentystyczne.pl

biurop@centrumdentystyczne.pl

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

Ó

- OSZCZ DNO DO 50% W POROWNANIU
Z NIEMIECKIMI GABINETAMI

- GWARANCJA AKCEPTACJI KOSZTORYS W PRZEZ
NIEMIECKIE KASY CHORYCH

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

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

- NOWOCZESNY SPRZ T INNOWACYJNE METODY
LECZENIA WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

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

- NOWO - LASEROWE WYBIELANIE Z B W

Ę ŚĆ

Ó

Ó
ŚĆ Ł

Ę ,
,

Ę

ŚĆ Ę Ó

STOMATOLODZY WSZYSTKICH
SPECJALIZACJI - SZCZECIN

STOMATOLODZY WSZYSTKICH
SPECJALIZACJI - SZCZECIN

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

ł
ó

20 000

Zadzwo i um w wizytń ó ę

+48 606 992 580

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

MICKIEWICZA 128A/1
71-140 SZCZECIN

KRZYWOUSTEGO 19/5
70-252 SZCZECIN

KR LOWEJ KORONY POLSKIEJ 9/U1
70-485 SZCZECIN

Ó

Gazety dla sklepów

www prasa de. .

Hurt i kolportaż
polskiej prasy

Tel.

Fax

7 894 11 55

7 894 11 56

021 4 -

021 4 -
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

Szeroki wybór polskich
alkoholi

10% rabatu

na
art

yk
u

w
pro

dukcji

ły

ła
sn

ejK
U
PO

N

E-Mail: info@schlesischewurst.de

37 Jahre
Öffnungszeiten:

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

PRODUKTY MO ESZ KUPI NA MIEJSCU

LUB ZAM ZT

Ż Ć

ÓWIĆ POC Ą
WWW.SCHLESISCHEWURST.DE

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

ł ę
i ł

p y ęć
a ł s ż

�

�

�

(c t ó p
p n
a

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

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

Jeste my dla was
online

ś

www.samo-zycie.de
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Forma płatności:
�

�

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

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

-

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

Dane ZAMAWIAJĄCEGO:

Imię, nazwisko:

Kod, miejscowość:

Ulica, nr domu:

Tel./fax: Data, podpis:

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

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

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

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

Data:Podpis:

ół

�

�

�

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

ęczna - PRÓBNA, BEZPŁATNA

Wybieram następującą prenumeratę:

ez żadnych dodatkowych kosztów!Zam w prenumerat bó ę

prosto do skrzynki!

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

prenumerata na prezent!

samo zycie

Zam wienia telefoniczne:

lub na stronie internetowej:

ó

02174 - 89 644 80

www.prenumerata.de

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

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

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:

Handy: -

Tel.: 02174-8941155

0173 2106849

ładunki do 1,5 tony

Niemcy Polska

KURIER

www.prenumerata.de

(od 1989)JAWA-Reisen GmbH

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

przejazd z odbiorem z domu

Giersstr. 20 33098 Paderborn Tel. 05251- 390 900

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

Immun Plus: €Kuracja specjalna od 595,-
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