Gdyby nie Œl¹zak, Pary¿ by³by w gruzach
Unia Europejska byæ mo¿e nigdy nie powsta³aby, gdyby nie pewien Œl¹zak. Bo fundamentem
jej by³o pojednanie Niemiec i Francji – a by³oby ono w¹tpliwe, gdyby Pary¿ na koniec
1944 roku wygl¹da³ tak jak Warszawa. A takie w³aœnie rozkazy wyda³ Adolf Hitler.
Ale Górnoœl¹zak, genera³ Dietrich von Choltitz, nie wykona³ rozkazu.
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O tym siê mówi
Znacznie wyższe emerytury w przyszłym roku?
Wed³ug Deutsche Rentenversicherung (federalnej kasy emerytalno-rentowej) po „zerowej
rundzie” w tym roku, emeryci
w Niemczech mog¹ spodziewaæ
siê znacznego wzrostu emerytur
w nadchodz¹cym roku.
– Wychodzê z za³o¿enia, ¿e brak
podwy¿ki zostanie do pewnego
stopnia nadrobiony w nadchodz¹cym roku 2022, a emeryci dostan¹
przyzwoity plus. Ile konkretnie,
dowiemy siê nastêpnej wiosny, bo
musimy siê przyjrzeæ zmianom
p³ac w 2021 roku – powiedzia³a
Gundula Roßbach, prezes Deutsche Rentenversicherung.
W tym roku brak podwy¿ek dla
emerytów na zachodzie Niemiec
wynik³ z powodu pandemii. W nowych landach emerytury wzros³y
od 1 lipca o oko³o 0,7 proc. Rozwój
emerytur jest powi¹zany z p³acami, które œrednio zmniejszy³y siê
w 2020 roku z powodu koronawirusa. Poniewa¿ „ustawowa gwarancja emerytalna” zapobiega obni¿eniu emerytur, emerytury na Za-

chodzie utknê³y w stagnacji. Na
wschodzie jednak nieznacznie
wzros³y, poniewa¿ do 2024 roku ich
wartoœæ bêdzie stopniowo dostosowywana do poziomu zachodnich emerytur.
82 procent ustawowych emerytur wynosi mniej ni¿ 1500 euro.
Natomiast 95 procent by³ych
urzêdników federalnych otrzymuje ponad 1500 euro emerytury –
jak wynika z odpowiedzi Federalnego Ministerstwa Pracy na proœbê partii Lewicy (Die Linke).
– Ró¿nica miêdzy emeryturami
pracowników a emeryturami
urzêdników pañstwowych pokazuje dwuklasowe spo³eczeñstwo –
powiedzia³ Dietmar Bartsch, lider
Lewicy w Bundestagu. Die Linke
opowiada siê za du¿¹ reform¹
emerytaln¹ opart¹ na systemie
austriackim. W Austrii do ustawowego ubezpieczenia emerytalnego p³ac¹ sk³adki wszyscy obywatele, w tym urzêdnicy, osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹
i politycy. (mm)

FDP partią młodych wyborców
FDP jest szczególnie popularna
wœród m³odego pokolenia: prawie
jedna czwarta g³osuj¹cych po raz
pierwszy g³osowa³a na libera³ów.
Im m³odsza grupa wiekowa, tym
wy¿szy wynik wyborczy libera³ów.
FDP zdoby³a 23 procent wœród
g³osuj¹cych po raz pierwszy w wyborach federalnych. ¯adna inna
partia nie zdoby³a wiêcej g³osów w
tej grupie. W grupie wiekowej 1824 lat FDP uzyska³a 21 proc. g³osów, o 9 punktów procentowych
wiêcej ni¿ w 2017 roku. Tylko Zieloni zdo³ali zdobyæ w tej grupie
wiêcej g³osów, czyli 23 procent. Za
ni¹ plasuje siê SPD (15 proc.),
Unia (10 proc.), Die Linke (8 proc.)
i AfD (7 proc.).
Politolog Uwe Jun twierdzi, ¿e
s¹ cztery powody, dla których m³odzi ludzie wybieraj¹ FDP: prawo
do wolnoœci, cyfryzacja, sprawiedliwoœæ edukacyjna i obecnoœæ

w mediach spo³ecznoœciowych.
Podczas gdy inne partie opowiada³y siê i wdra¿a³y blokady w czasie pandemi, FDP by³a jedyn¹
parti¹ (poza AfD), która wielokrotnie podnosi³a g³os w sprawie wolnoœci jednostki. To przemawia do
m³odych wyborców.
Kryzys koronawirusa bezlitoœnie obna¿y³ problemy w obszarach edukacji i cyfryzacji. Cyfryzacja jest teraz priorytetem dla
wszystkich partii, ale libera³owie
zajmuj¹ to stanowisko ju¿ od dawna i dlatego s¹ bardziej wiarygodni. Ponadto maj¹ czo³owego kandydata w postaci Christiana Lindnera, który jest bardzo wyraŸnie
obecny w mediach spo³ecznoœciowych.
Teraz FDP musi udowodniæ,
czy potrafi równie¿ zastosowaæ
w praktyce przypisane jej kompetencje. (mm)

Inflacja w strefie euro wzrasta do 3,4 proc.
Inflacja jest obecnie niezwykle wysoka, nie tylko w Niemczech, ale
tak¿e w ca³ej strefie euro. Przede
wszystkim energia staje siê coraz
dro¿sza. Jak poinformowa³ europejski urz¹d statystyczny Eurostat, inflacja we wrzeœniu wynios³a 3,4 proc. To najwy¿szy poziom
od 13 lat. W sierpniu by³y to 3 proc.
Na koniec ubieg³ego roku miesiêczne stopy inflacji by³y ujemne.
Teraz w strefie euro nie ma ju¿ ani
jednego kraju z ujemn¹ inflacj¹
(gdy ceny przeciêtnie spadaj¹),
jak ostatnio w niektórych krajach
Europy Po³udniowej. Najwy¿sz¹
stopê inflacji w strefie euro ma
obecnie Estonia (6,4 proc.), najni¿sz¹ Malta (0,7 proc.). W strefie eu-

ro w szczególnoœci zdro¿a³a energia (o 17,4 proc.), ceny artyku³ów
przemys³owych
wzros³y
o 2,1 proc., a us³ugi o 1,7 proc.
EBC oczekuje 2,2 proc. inflacji za
ca³y rok 2021.
W Niemczech we wrzeœniu inflacja wynosi³a 4,1 proc. W sierpniu by³y to 3,9 proc., a w lipcu 3,8
proc. Inflacja osi¹gnê³a najwy¿szy
poziom od grudnia 1993 r. Wówczas, nied³ugo po zjednoczeniu, inflacja w Niemczech wynosi³a 4,3
proc. – od tego czasu zawsze by³a
poni¿ej 4 proc. Deutsche Bundesbank przewiduje, ¿e w 2021 r. stopy
inflacji w Niemczech jeszcze
wzrosn¹ do 5 proc., ale w przysz³ym roku spadn¹. (mm)

Instytut Roberta Kocha
w ogniu krytyki polityków
W ostatnich tygodniach
fala krytyki spadła na
Robert-Koch-Institut
(RKI). Najbardziej uznane
władze epidemiologiczne
w Niemczech dwa razy
zawiodły w sprawie
informacji o akcji
szczepień.
Zaczê³o siê od rozbie¿noœci
w danych dot. wskaŸnika wyszczepialnoœci w Niemczech
("Samo ¯ycie" informowa³o).
Z du¿ym
prawdopodobieñstwem mo¿na za³o¿yæ, ¿e faktycznie w Niemczech jest
znacznie wiêcej osób zaszczepionych jedn¹, jak i dwoma
dawkami, ni¿ dot¹d przyjmowano. Ile dok³adnie mieszkañców jest faktycznie zaszczepionych, nie wiadomo, przyzna³
szef RKI, Lothar Wieler. Mo¿na
szacowaæ, ¿e osób doros³ych,
zaszczepionych przynajmniej
jedn¹ dawk¹ mo¿e byæ w Niemczech nawet 84 procent, osób
w pe³ni zaszczepionych – nawet 80 proc. Dot¹d oficjalne dane wskazywa³y na wspó³czynnik o ok. 5 punktów procentowych ni¿szy (odpowiednio 75,4
i 79,1 proc.). To ró¿nica o tyle
wa¿na, ¿e od dawna specjaliœci
zapowiadali, ¿e przy wyszczepieniu ok. 85 proc. mo¿liwe jest
zniesienie wszelkich ograniczeñ pandemicznych w sferze
publicznej. Lothar Wieler
twierdzi, ¿e za mylne oszacowanie winê ponosi nie RKI, ale
centra szczepieñ i lekarze, któ-

Prof. dr Lothar Wieler, prezydent
Robert-Koch-Institut
zdj. RKI
rzy z opóŸnieniem przekazywali instytutowi dane.
Ale to nie koniec problemów
RKI. Instytut zbiera³ i regularnie publikowa³ dane dot. skutecznoœci szczepionek przeciw
covidowi (wskaŸnik skutecznoœci porównuje, o ile zmniejsza
siê ryzyko ciê¿kiego przebiegu
b¹dŸ œmierci osób zaszczepionych w stosunku do osób niezaszczepionych). Przez wiele
tygodni dane pozostawa³y bez
zmian i wynosi³y 95 proc. skutecznoœci przy zapobieganiu
ciê¿kiego przebiegu. Nagle,
w danych za 35–38 tydzieñ roku
(czyli wrzesieñ) dane spad³y do
89 proc., a w przypadku ciê¿kiego przebiegu zakoñczonego
zgonem w grupie osób starszych spad³a z 93 proc. do
88 proc. Okaza³o siê, ¿e przyczyn¹ tej nag³ej zmiana danych

jest b³êdna metoda statystyczna stosowana przez RKI. Przy
porównaniu grupy dzieli siê na
zaszczepione i niezaszczepione. Okaza³o siê, ¿e w przypadku jednej pi¹tej (20 proc.) zg³oszonych od lutego przypadków
objawowych brak by³o danych
dot. statusu zaszczepienia danej osoby (w lecie liczba ta
zmniejszy³a siê do ok. 6 proc.).
RKI automatycznie kwalifikowa³ takie osoby jako niezaszczepione, tym samym zwiêkszaj¹c liczbê przypadków zachorowañ wœród osób niezaszczepionych i podwy¿szaj¹c
wspó³czynnik skutecznoœci.
W ostatnich tygodniach RKI
zdecydowa³ siê nie uwzglêdniaæ w statystykach przypadków osób o niejasnym statusie,
a tym samym spad³ wspó³czynnik skutecznoœci.
Nie oznacza to jednak nic
w ocenie szczepionki. Nadal
chroni ona przed zachorowaniem, a w jeszcze wiêkszym
stopniu przed ciê¿kim przebiegiem choroby i ewentualnym
zgonem.
FDP i Zieloni otwarcie krytykuj¹ instytut, a przede wszystkim jego szefa. Oburzenie wywo³a³ zw³aszcza brak jakichkolwiek przeprosin ze strony
Lothara Wielera. RKI jest zbyt
zale¿ny od Federalnego Ministerstwa Zdrowia i rz¹du federalnego. W przysz³oœci nale¿y
zapewniæ mu wiêksz¹ niezale¿noœæ, podkreœla³a specjalistka
ds. zdrowia w FDP, Christine
Aschenberg-Dugnus. (agh)

PZPN „poluje” w Kolonii i Monachium
Od kilkunastu lat do Londynu,
Kolonii, a teraz do Monachium
przyje¿d¿aj¹
przedstawiciele
Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej,
by spotkaæ siê z m³odymi pi³karzami polskiego pochodzenia.
Projekt „Gramy dla Polski" polega na oferowaniu mo¿liwoœci gry
w reprezentacji Polski zawodnikom polskiego pochodzenia.
W polskim konsulacie München zjawi³o siê 19 zawodników,
zaproszonych przez Tomasza Rybickiego, odpowiedzialnego z ramienia PZPN za skauting
w Niemczech. Graj¹ w klubach
z po³udniowych Niemiec – w Bayernie, VfB Stuttgart, Augsburgu
oraz w klubach austriackich. Do
gry w reprezentacji Polski mia³
ich tak¿e namawiaæ £ukasz Gikiewicz, która gra zreszt¹ w niedalekim Ausgburgu, ale siê nie
zjawi³ z uwagi na mecz ligowy.

Niektórzy z zawodników obecnych 26 wrzeœnia w monachijskim konsulacie wyrazili zgodê
na grê w reprezentacji i ju¿
wkrótce dostan¹ powo³ania do
reprezentacji Polski w swojej kategorii wiekowej.
Projekt „Gramy dla Polski” ruszy³ przed 10 laty w Kolonii. Pocz¹tkowo g³ównym jego za³o¿eniem by³o stworzenie portalu internetowego, umo¿liwiaj¹cego
kontakt miêdzy pi³karzami pochodzenia polskiego, przebywaj¹cymi na emigracji. Utworzona
zosta³a baza skautingu w celu
u³atwienia skautom PZPN wyszukiwania, monitorowania rozwoju i sprawdzania wystêpuj¹cych w klubach krajowych oraz
zagranicznych
potencjalnych
kandydatów do gry w reprezentacjach Polski w ró¿nych kategorii wiekowych.

Po kilku latach skauci zaczêli
dzia³aæ na terenie Wielkiej Brytanii, a do tej pory zaproszenia na
zgrupowania reprezentacji Polski otrzyma³o prawie 150 zawodniczek i zawodników, nie tylko
z Niemiec i Wielkiej Brytanii, ale
tak¿e z Francji, Belgii, Austrii,
Norwegii, W³och, Szwajcarii, Wêgier, a nawet z USA i Kanady.
Równoczeœnie stworzono ponad
1.000 profili pi³karek i pi³karzy.
Podjêto rozmowy z prawie 400
klubami pi³karskimi z ca³ego
œwiata, nawi¹zano regularny
kontakt z klubami, trenerami
oraz ich koordynatorami ds. m³odzie¿y.
W ci¹gu ostatnich lat zaproszonych zosta³o na zgrupowania
reprezentacji Polski prawie 150
graczy, z czego 93 zagra³o w spotkaniach reprezentacji Polski. JK
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Kto flirtuje z Rosj¹, ten
ma krechê w Warszawie
„Polska zatęskni jeszcze
za Angelą Merkel” – piszą
polskie media po wyborach
do Bundestagu.
W stosunkach politycznych
od lat wieje chłodem,
ale wymiana gospodarcza
kwitnie.
Nowy rz¹d federalny, zdominowany przez socjaldemokratów i Zielonych mo¿e jeszcze
nieŸle namieszaæ w stosunkach
pomiêdzy obydwu krajami.
Rz¹dz¹ca Polsk¹ Zjednoczona
Prawica nie bêdzie mog³a ju¿
liczyæ na taryfê ulgow¹ jak za
czasów Angeli Merkel. Darzy³a
kraj nad Wis³¹ wyj¹tkowym
sentymentem. Zieloni mocno
wezm¹ siê za zmiany klimatyczne, a socjaldemokraci pogoni¹ w³adze w Warszawie za
stosunek do LGBT. Polska mo¿e za to liczyæ na otwartoœæ
w sprawie krzywd historycznych. SPD i jej politycy byli
w opozycji wobec Hitlera i równie¿ padli ofiarami przeœladowañ. Pomys³ budowy pomnika
w Berlinie ku czci polskich
ofiar II wojny œwiatowej ma
szanse siê ziœciæ nawet prêdzej
ni¿ pierwotnie planowano.
Niestety w³adze Polski i Niemiec ró¿niæ bêdzie z pewnoœci¹
kwestia rosyjska. By³y kanclerz
Niemiec Gerhard Schröder
jest ostatnio czêœciej cytowany
w prawicowych mediach ni¿
jeszcze rok temu. Nazywanemu uszczypliwie „ulubionym
Niemcem Kremla” zarzuca siê,
¿e jego krytyka jest skierowana
przeciwko tym, którzy próbuj¹
prowadziæ politykê poprzez re-

strykcje. „Nigdy wczeœniej siê
to nie sprawdzi³o, a tym bardziej w stosunku do Rosji.
Z w³asnej historii wiemy, ¿e ilekroæ mieliœmy dobre stosunki z
Rosj¹, to na kontynencie panowa³ pokój. Kiedy by³o inaczej,
nie by³o pokoju” – mówi³
Schröder. Wypomina mu siê
w Polsce tak¿e utarty slogan,
którym lubi siê pos³ugiwaæ, ¿e
Rosja jest „niezawodnym” dostawc¹ energii. Zapomina jednak, ¿e doœwiadczenia Niemiec
i krajów Europy Œrodkowej s¹
w tym zakresie diametralnie
ró¿ne. Te drugie bowiem – jak
podkreœlaj¹
komentatorzy
w Polsce – wiele razy pada³y
ofiar¹ gazowego szanta¿u ze
strony Moskwy. Eksperci
w Polsce spodziewaj¹ siê wiêc,
¿e je¿li na czele rz¹du stanie
Olaf Scholz, zaprezentowa³by
podobne nastawienie jak jego
poprzednik.
W tym kontekœcie przywo³ywane s¹ zdarzenia z koñca
urzêdowania Schrödera, kiedy
podpisa³ z Rosj¹ umowê o budowie Gazoci¹gu Pó³nocnego
(Nord Stream). Wkrótce po
opuszczeniu urzêdu by³y kanclerz obj¹³ stanowisko w radzie
nadzorczej kontrolowanego
przez Rosjan konsorcjum Nord
Stream, buduj¹cego gazoci¹g.
„Tak siê to zwykle koñczy z niemieckimi kanclerzami, ¿e na
emeryturze dorabiaj¹ u Putina” – grzmia³y po wyborach
media.
Polityka polityk¹, a biznes ¿yje w³asnym ¿yciem. Wed³ug danych niemieckiego Urzêdu Statystycznego w lutym 2021 r. Pol-

ska po raz pierwszy by³a pi¹tym najwa¿niejszym partnerem handlowym Niemiec, wyprzedzaj¹c w tym zestawieniu
W³ochy. Obroty handlowe miêdzy Polsk¹ a Niemcami wynios³y w 2020 roku 122,9 mld euro.
Pod wzglêdem niemieckiego
eksportu Polska awansowa³a
z ósmej na szóst¹ pozycjê, wyprzedzaj¹c W³ochy i Austriê.
W sumie niemieckie firmy
sprzeda³y w Polsce towary
o wartoœci 64,7 mld euro (spadek o 1,8 proc.). Polska wyprzedzi³a Stany Zjednoczone i sta³a
siê trzecim najwiêkszym eksporterem towarów do Niemiec.
Z roku na rok coraz wiêcej
polskich firm decyduje siê na
inwestycje w Niemczech. S¹ to
g³ównie du¿e firmy, maj¹ce
ugruntowan¹ pozycjê na rodzimym rynku. Roœnie te¿ zainteresowanie niemieckim rynkiem wœród œrednich i ma³ych
przedsiêbiorstw. Czêsto polskie firmy decyduj¹ siê na zakup niemieckich podmiotów
w trakcie postêpowania upad³oœciowego, przez fuzje, przejêcia lub odkupuj¹c ju¿ istniej¹c¹ spó³kê od spadkobierców.
– Œwiadczy to o tym, ¿e równie¿ Polska staje siê coraz bardziej atrakcyjna jako kierunek
eksportu dla niemieckich produktów. Chocia¿ konsumpcja
prywatna w Polsce obecnie
przechodzi trudny okres, si³a
nabywcza prawie nie ucierpia³a – twierdzi Lars Gutheil, dyrektor generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemys³owoHandlowej. TK

Kukiz coraz bli¿ej PiS

Paweł Kukiz

zdj. Silar

Wicemarsza³ek Sejmu Ryszard
Terlecki powiedzia³ na antenie
Polskiego Radia, ¿e w wyborach za dwa lata na listach PiSu mog¹ nie znaleŸæ siê "ci,
z którymi powtarzaj¹ siê k³opoty i którzy swoje indywidualne
pogl¹dy przedk³adaj¹ ponad interes Zjednoczonej Prawicy".
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Terlecki pytany, czy m.in.
o to, czy jest mo¿liwe, ¿e œrodowisko Paw³a Kukiza stanie siê
formalnie czêœci¹ Zjednoczonej Prawicy odpar³: – O tym raczej nie mówimy. Mówimy
o tym, ¿e to œrodowisko bêdzie
naszym koalicjantem czy bêdzie z nami wspó³pracowaæ
w tych wszystkich kwestiach,
w których siê zgadzamy. Byæ
mo¿e przyjmie to formê jak¹œ
tak¹ bardziej sformalizowan¹,
czyli podpisanie jakiegoœ porozumienia. Ale to nie jest tak, ¿e
w³aœnie grupa pos³ów Paw³a
Kukiza wstêpuje do naszego
klubu.
Tymczasem Sejm uchwali³
ustawê antykorupcyjn¹ przygotowan¹ przez ko³o Kukiz'15.

Nowelizacja poszerza katalog
przestêpstw, których pope³nienie bêdzie groziæ bardzo surowymi sankcjami m.in. obligatoryjn¹ utrat¹ pracy, a tak¿e do¿ywotnim zakazem pracy w instytucjach publicznych w przypadku recydywy. Ustawê popar³ PiS w ramach umowy politycznej zawartej miêdzy oboma
ugrupowaniami. Kukiz wniós³
tak¿e projekty dwóch kolejnych
ustaw dotycz¹cych m.in. udogodnieñ dla rolników, ale tak¿e
dla rodziców niepe³nosprawnych dzieci.
Wczeœniej oœwiadczy³, ¿e jego wspó³praca z PiS bêdzie
trwa³a tak d³ugo, jak d³ugo jego
propozycje bêd¹ popierane
przez partiê Kaczyñskiego. TK

O tym siê mówi
Prezydent Duda węszy „kolejny niemiecki spisek”
Trwa
konflikt
polsko-czeski
w sprawie kopalni wêgla brunatnego w Turowie, przy granicy
z Polsk¹ i Niemcami. W maju br.
Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii
Europejskiej (TSUE) odpowiadaj¹c na wniosek Czech, nakaza³ natychmiastowe wstrzymanie wydobycia wêgla w Turowie. Wyrok wyda³a hiszpañska sêdzia Rosario
Silva de Lapuerta.
Polski rz¹d og³osi³, ¿e kopalnia
nadal bêdzie pracowaæ i rozpocz¹³
rozmowy ze stron¹ czesk¹. TSUE
postanowi³, ¿e Polska ma p³aciæ
Komisji Europejskiej 500 tys. euro
dziennie za niewdro¿enie œrodków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia. Delegacjom
Polski i Czech nie uda³o siê uzgodniæ treœci porozumienia. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz wskaza³, ¿e w jego
przekonaniu
Polska
zrobi³a
wszystko, by wypracowaæ dobre
porozumienie. W opinii wiceministra aktywów pañstwowych Artura Sobonia koñcowa faza rozmów
pokaza³a, i¿ ze strony czeskiej nie
by³o woli porozumienia. Teraz Polska stara siê o uchylenie przez
TSUE œrodków tymczasowych,
zwi¹zanych ze sporem o dzia³alnoœæ kopalni Turów. Micha³ Kurtyka, minister klimatu i œrodowiska
wskaza³, ¿e argumentem jest napiêta sytuacja na polskim i euro-

pejskim rynku energetycznym.
Jego zdaniem TSUE powinien ponownie przeanalizowaæ propozycje œrodków tymczasowych.
Do sprawy odniós³ siê tak¿e
prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla TVN24 podczas swego pobytu w USA.
– Jeœli zamkniemy kopalniê i
7 proc. naszego rynku energetycznego zostanie wy³¹czone, to bêdziemy musieli kupowaæ pr¹d
z Niemiec. Byæ mo¿e o to chodzi,
takie jest moje odczucie – stwierdzi³.
W rozmowie dla TVP doda³:
– Generalnie uwa¿am, ¿e absolutnie nie powinniœmy siê zgodziæ
na to, ¿eby te kary p³aciæ. Trzeba
bardzo powa¿nie przemyœleæ,
w jaki sposób pokazaæ Unii Europejskiej, instytucjom europejskim,
¿e to nie jest taka Unia Europejska, do jakiej myœmy wstêpowali
w momencie, w którym to nastêpowa³o w 2004 roku. (...) Jakaœ nieodpowiedzialna pani (sêdzia
TSUE – przyp.red.) powiedzia³a
sobie, ¿e trzeba wstrzymaæ wydobycie w kopalni w Turowie, nie zastanawiaj¹c siê kompletnie nad
tym, ¿e to jest 7 proc. polskiej
energetyki. Ta kopalnia zasila
elektrowniê, która zapewnia energiê elektryczn¹ du¿ej czêœci naszego kraju. I to jest bardzo powa¿ny problem – oceni³ Duda. TK

Klub „Gazety Polskiej” niszczy pomniki w Warszawie
Na tablicach, które od 70 lat upamiêtniaj¹ miejsca walk i martyrologii mieszkañców Warszawy w
czasie II wojny œwiatowej, w miejsce s³owa „hitlerowcy“ naklejono
plakietki z napisem „Niemcy“.
Naklejki umieszczono na tablicach m.in. przy Nowym Œwiecie,
Krakowskim
Przedmieœciu,
ul. Œwiêtokrzyskiej, ul. Barskiej,
ul. Wolskiej, ul. Górczewskiej. Do
organizacji akcji przyzna³ siê warszawski klub „Gazety Polskiej”.
– Ten napis „Hitlerowcy” powsta³ za czasów komunizmu. Aby
nie dra¿niæ towarzysza Ericha Honeckera, sprawców zbrodni zast¹piono s³owem „Hitlerowcy”. A to
nie Hitlerowcy podpisali Pakt Ribbentrop-Mo³otow, to nie hitlerowcy napadli na Polskê, tylko Niemcy. Jak wiemy z opowiadañ naszych przodków, w czasie II wojny
œwiatowej nie u¿ywano sformu³owania Hitlerowcy, tylko Niemcy. W
trosce o pamiêæ, o prawdê historyczn¹ podjêliœmy tak¹ akcjê.
Uznaliœmy, ¿e to jest pierwszy
krok, aby zacz¹æ przywracaæ znaczenie s³owom. Te tablice przek³amywa³y rzeczywistoœæ. Niemcy

w ten sposób chc¹ oddaliæ od siebie poczucie winy, zatrzeæ obraz
historyczny. Ta akcja ma równie¿
na celu edukacjê m³odego pokolenia. Ma przypomnieæ, kto zapocz¹tkowa³ II wojnê œwiatow¹, kto
odpowiada za zbrodnie, ludobójstwo. To byli Niemcy – powiedzia³
Adam Borowski, przewodnicz¹cy
warszawskiego Klubu Gazety Polskiej, w rozmowie z portalem
tvrepublika.pl.
Sto³eczny konserwator zabytków nazywa³ akcjê dewastacj¹
i zapowiedzia³ wniosek do prokuratury. Zniszczonych tablic jest
grubo ponad setka, czyli zdecydowana wiêkszoœæ ze 165 zachowanych. Krzysztof Strza³kowski, burmistrz Woli powiadomi³ policjê
i stra¿ miejsk¹. Samorz¹dowiec
twierdzi, ¿e fakt historyczny, jakim
by³o u¿ywanie przez polskich komunistów okreœlenia „hitlerowcy“
z powodu sympatii do NRD, to...
teoria spiskowa. W przes³anym do
mediów komunikacie wolski ratusz nazywa Borowskiego skrajnie prawicowym ekstremist¹, który sztucznie buduje niechêæ miêdzy Polakami a Niemcami. TK
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Aktualnoœci
Wyj¹tkowo trafne w czasie zaproszenie do udzia³u w akcji
#sadziMY zainicjowanej przez
Prezydenta RP...

Uchodźcy w obozie przejściowym w Eisenhüttenstadt.

zdj. agh

Obóz po niemieckiej stronie granicy

UchodŸcy w Brandenburgii
Policja federalna (Bundespolizei, zajmuj¹ca siê w Niemczech te¿ ochron¹ granicy) zatrzyma³a tylko w Brandenburgii w sierpniu 200 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicê polsko-niemieck¹. We wrzeœniu by³o ich
ju¿ ponad 1500, a do 10 paŸdziernika – ponad 900 osób. Dla
porównania: w poprzednich
miesi¹cach by³o to tylko
26 osób.
Wœród cudzoziemców najwiêcej jest obywateli Iraku
(równie¿ irackich Kurdów), Syrii, Iranu i Jemenu. Tylko
30 wrzeœnia w Brandenburgii
Niemcy z³apali 2 ciê¿arówki.
Na jednej by³o 40, na drugiej –
41 osób, mê¿czyzn, kobiet
i dzieci z Iraku, Syrii. Wiêkszoœæ z nich trafi³a do obozu
przejœciowego w brandenburskim Eisenhüttenstadt. O ich
losie decyzjê podejmie BAMF –

Federalny Urz¹d ds. Migracji
i UchodŸców. Teoretycznie cudzoziemcy musz¹ sk³adaæ
wniosek azylowy w pierwszym
kraju unijnym, przez który do
Unii wjechali. To oznacza, ¿e
Niemcy mog¹ zawróciæ wszystkich uchodŸców, którzy dotarli
do nich przez Polskê. Nie wiadomo, czy na ich decyzje wp³ynie obecna polityka w³adz polskich, które odsy³aj¹ cudzoziemców do lasu, odmawiaj¹
przyjêcia wniosku azylowego –
a zmieniona ostatnio polska
ustawa o ochronie cudzoziemców oficjalnie zatwierdza takie
wywózki (i odamwia prawa do
sk³adania wniosku osobom,
które do Polski wesz³y poza
przejœciem granicznym). Zmieniona ustawa, jak podkreœlaj¹
prawnicy i obroñcy praw cz³owieka, jest niezgodna z prawem miêdzynarodowym i Konwencjami Praw Cz³owieka.

Brandenburska
minister
spraw socjalnych, Ursula Nonnenmacher zapowiedzia³a w³adzom powiatowym, ¿e w obliczu nowej sytuacji musz¹ znaleŸæ zakwaterowanie dla wiêkszej liczby uchodŸców. Jeszcze
w lipcu ministerstwo szacowa³o konieczn¹ liczbê miejsc na
3173 osoby, dziœ ocenia j¹, z niezwyk³¹ precyzj¹ na 5432.
Minister spraw wewnêtrznych Brandenburgii, Michel
Stübgen, apeluje do pozosta³ych landów o przejmowanie solidarnie czêœci uchodŸców. Jednoczeœnie domaga siê reakcji
Komisji Europejskiej i niemieckiego MSZ: „Oczekujê, ¿eby zakoñczyæ ten handel ludŸmi, prowadzony przez £ukaszenkê.
W Eisenhüttenstadt mo¿emy
tylko doraŸnie zapobiec humanitarnej katastrofie – ale jej
przyczyna jest w Miñsku i musi
zostaæ zatrzymana“. (agh)

Blogi i blagi.pl

Nie dajcie siê oszukaæ!
Odcz³owieczanie
uchodŸców
Nie milkn¹ echa kompromituj¹cej konferencji ministrów
wojska, spraw wewnêtrznych
i Stra¿y Granicznej, podczas
której oficjele rekomendowali
przed³u¿enie stanu wyj¹tkowego na wschodniej granicy Polski. W czasie, kiedy migranci
z Afganistanu umieraj¹ lub ich
dzieci wywo¿one s¹ przez s³u¿by do lasu, szef MSWiA pokazuje mediom propagandowy
i zoofilski film, na którym ciemnoskóry mê¿czyzna gwa³ci krowê. Na jego fali MSWiA od tygodnia próbowa³o budowaæ
przekaz, wed³ug którego ludzie

uciekaj¹cy pod polsk¹ granicê
to terroryœci, pedofile i zoofile.
Redakcja portalu OKO.press
poinformowa³a, ¿e skontaktowa³ siê z ni¹ czytelnik, który w
wyszukiwarce odnalaz³ Ÿród³o
materia³u pokazanego na konferencji ministrów: „Okazuje
siê, ¿e to stare nagranie, a
w dodatku nie wystêpuje w nim
krowa, lecz klacz”. „Zdjêcie pochodzi z urz¹dzenia ob. Afganistanu. Pokazaliœmy przyk³ad” –
broni³ tezy Stanis³aw ¯aryn,
rzecznik ministra – koordynatora s³u¿b specjalnych. Dzieñ
po skandalicznej konferencji,
28 wrzeœnia, prezydent Andrzej
Duda przed³u¿y³ stan wyj¹tkowy na kolejne 60 dni (zgodnie
z art. 230 Konstytucji stan wy-

j¹tkowy mo¿e byæ przed³u¿ony
tylko raz).
Do wyj¹tkowo ¿enuj¹cej dyskusji nad przed³u¿eniem stanu
nadzwyczajnego w kraju dosz³o
w Sejmie. – No, lewactwo, rêka
w górê, który z was przyjmie
pod swój dach zboczeñca, który
gwa³ci³ krowê albo koby³ê? –
docieka³ Piotr Kaleta z PiS.
W czasie, kiedy trwa dramat
ludzi wywo¿onych do lasu, a
ministrowie rz¹du PiS publikuj¹ pornograficzne treœci na
konferencji, Kancelaria Prezydenta RP zamieszcza s³odki
wpis na Twitterze: „Pierwsza
Dama Agata Kornhauser-Duda: Polskie lasy dostêpne s¹ dla
ka¿dego, kto chce spêdziæ trochê czasu blisko z przyrod¹”.

– Folwark zwierzêcy po polsku, czyli jak dwa wieprze na
rozkaz kaczora mia³y przy pomocy jednej krowy odwróciæ
uwagê od stada t³ustych kotów.
Wszelkie podobieñstwo do
prawdziwych postaci jest przypadkowe – napisa³ Donald
Tusk (twitter.com/donaldtusk).
– Krok po kroku stajemy siê
pañstwem permanentnego stanu wyj¹tkowego. Marzenie Kaczyñskiego od zawsze.
– Nie mogê siê otrz¹sn¹æ ze
zdumienia po konferencji Kamiñskiego, Stra¿y Granicznej
i Ministerstwa Obrony Narodowej. Taka dehumanizacja osób
by³a stosowana przez nazistów
i Sowietów, ¿eby ³atwiej manipulowaæ strachem ludzkim
i odcz³owieczyæ
uchodŸców.
Nie dajcie siê oszukaæ! – apelowa³a Janina Ochojska (twitter.com/JaninaOchojska).
– Myœla³em, ¿e znam PiS
doœæ dobrze. Jednak nie. Prezentowanie przez ministra
konstytucyjnego, cz³onka rz¹du, który ci¹gle mówi o potrzebie chronienia wartoœci rodzinnych, ciê¿kiej pornografii na
oficjalnej konferencji prasowej
to jest jednak nowa jakoœæ... –
doceni³ Jan Filip Libicki (twitter.com/jflibicki).
– Ci, którzy w TVP zdecydowali o pokazaniu w g³ównym
wydaniu „Wiadomoœci” materia³ów o charakterze zoofilskim, bêd¹ odpowiadaæ karnie
z art. 202 par. 3 kk – upomina³
Roman Giertych (twitter.com/
Giertych-Roman). – Prezentowanie zoofilii jest czynem zagro¿onym kar¹ pozbawienia
wolnoœci do 12 lat. Przedawnia
siê wiêc po up³ywie 15 lat, tj.
w roku 2036. Je¿eli w tym czasie zostanie wszczête œledztwo,
to przedawnienie nast¹pi w roku 2046. A dok³adnie 27 wrzeœnia 2046 roku. Poziom degeneracji tych ludzi jest niewyobra¿alny. Pokazywanie takich zdjêæ
mog³o naruszyæ psychikê tysiêcy dzieci, które przypadkowo
ogl¹da³y „Wiadomoœci” TVP. To
niewiarygodne zbydlêcenie.
– Pozwolê sobie tylko przypomnieæ, ¿e pose³ Piotr Kaleta to
ten sam, który chcia³ „zdelegalizowania opozycji” oraz twierdzi³, ¿e po sali plenarnej „roznosi siê sw¹d szatana”. Cz³onek parlamentarnego zespo³u
„ochrony przed ideo−logi¹
LGBT i gender” – napisa³ Kuba Korus z „Newsweeka”
(twitter.com/KorusKuba).
– Pisowskie œwiêtoszki – gêby pe³ne religijnych frazesów,
z koœcio³a nie wychodz¹ i pl¹saj¹ u Rydzyka. S¹ takimi
chrzeœcijanami jak klacz jest

krow¹ – porówna³ Krzysztof
Luft (twitter.com/KrzyLuft).
– Kargul z Pawlakiem dochodzili protekcji przez œwiniê,
która udawa³a dzika. PiS chce
wygraæ wybory dziêki klaczy,
która udawa³a krowê... – drwi³
w swoim stylu Krzysztof Skiba
(facebook.com/KrzysztofSkibaFanPage).
– Krowa Kamiñskiego, czy
te¿ klacz, to po s³owach Jaros³awa Kaczyñskiego o imigrantach, którzy rzekomo przenosz¹ paso¿yty i pierwotniaki,
ci¹g dalszy dehumanizowania
i obrzydzania Polakom migrantów – komentowa³ Jacek Nizinkiewicz
(twitter.com/
JNizinkiewicz).
– Wiêkszoœæ z nas rozumie,
¿e Polska nie mo¿e przyj¹æ
wszystkich migrantów, których
na granicê podrzuca £ukaszenka. Ale to nie oznacza, ¿e
wolno tych nieszczêsnych ludzi
stygmatyzowaæ, a w³asny naród uczyæ nienawiœci. W tej
trudnej etycznie sytuacji skrzeczy milczenie Koœcio³a – pisa³
Rados³aw
Sikorski
(twitter.com/SikorskiRadek).
– Przed³u¿enie stanu wyj¹tkowego o dwa miesi¹ce to ekonomiczny wyrok dla wschodniego pogranicza. Jak dot¹d to
jedyny efekt nowej ¿elaznej
kurtyny na wschodzie. To
mieszkañcy pogranicza p³ac¹
za zas³onê milczenia wokó³
dzia³añ PiS na granicy wschodniej. Wstyd! – grzmia³ Robert
Tyszkiewicz
(twitter.com/
RTyszkiewicz).
– Ze strony PiS nie pad³ ani jeden argument, który uzasadnia
stan wyj¹tkowy. Robi¹ to ze strachu przed mediami. Wy³¹cznie.
Skoro dziennikarze dostaj¹ akredytacje na wojny (sama mam
kilka), to jaki problem wydaæ je
na terytorium stanu wyj¹tkowego?! – pyta³a Joanna Kluzik
(twitter.com/joannakluzik).
– Wiem, ¿e pan prezydent nie
zawsze œmiga po angielsku, ale
mo¿e sprawdzi w s³owniku pojêcie „real time marketing”?
Bo opowiadanie o wycieczkach
do lasu i zabawy ze zwierzêtami œrednio obecnie siê komponuj¹ z twórczoœci¹ jego kolegów – skomentowa³ wpis
Kancelarii Prezydenta Marek
Belka (twitter.com/profMarek
Belka).
– Chrzaniæ sonda¿e i propagandê. Dzisiaj nasze serca, g³owy i rêce powinny zgodnie
twierdziæ i pokazywaæ, ¿e nie
bêdzie ¿adnej Rzeczypospolitej, jeœli bêdziemy traktowaæ
dzieci jak worki ze œmieciami.
To, co dzisiaj widzimy, jest podkopywaniem istoty tego, kim
jesteœmy jako naród – skomentowa³ Szymon Ho³ownia (twitter.com/szymon).

Zebrał: (WA)
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Ruszy³a pisowska
machina polexitu
Trybuna³ Konstytucyjny (TK)
uzna³ za niezgodne z konstytucj¹
przepisy Traktatu UE uprawniaj¹ce s¹dy krajowe do kontroli legalnoœci powo³ania sêdziego
przez prezydenta oraz uchwa³
Krajowej Rady S¹downictwa
w sprawie powo³ania sêdziów.
Premier Mateusz Morawiecki
wniós³ 29 marca br. do TK o zbadanie, czy zgodna z polsk¹ konstytucj¹ jest interpretacja przepisów unijnych traktatów zawarta
w orzeczeniach Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej
(TSUE) dotycz¹cych s¹downictwa. 7 paŸdziernika orzeczenie
zapad³o po jego myœli. W rozpoznanie sprawy zaanga¿owali siê
m.in. by³y komunistyczny prokurator Stanis³aw Piotrowicz oraz
Krystyna Paw³owicz, która zas³ynê³a z tego, ¿e nazwa³a unijn¹ flagê „szmat¹”.
Z polskiego Trybuna³u pop³ynê³a równie¿ groŸba. Otó¿ nie
wyklucza on – jak zapowiedziano
– skorzystania z rzeczonej kompetencji i poddania ocenie
wprost zgodnoœci orzeczeñ Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej z konstytucj¹, w³¹cznie z usuniêciem ich z polskiego
porz¹dku prawnego. To groŸba
ekstremalna, bo o ile dyskusyjna
jest kompetencja TSUE w sprawie s¹downictwa, to w innych –
takich jak sprawa Turowa czy
Nord Steram 2 – nie budzi w¹tpliwoœci.
Z Brukseli ju¿ s³ychaæ g³osy
nawo³uj¹ce do zdecydowanych
kroków wobec Warszawy. £¹cznie z odebraniem unijnych funduszy: „Komisja nie zawaha siê
skorzystaæ z uprawnieñ przys³uguj¹cych jej na mocy Traktatów
w celu ochrony jednolitego stosowania i integralnoœci prawa
Unii”. Komisja Europejska przeanalizuje szczegó³owo orzeczenie polskiego TK i zdecyduje
o dalszych krokach. „Komisja
podtrzymuje i potwierdza podstawowe zasady porz¹dku prawnego Unii, a mianowicie, ¿e: prawo UE ma pierwszeñstwo przed
prawem krajowym, w tym przepisami konstytucyjnymi; wszystkie
orzeczenia Trybuna³u Sprawiedliwoœci UE s¹ wi¹¿¹ce dla
wszystkich organów pañstw

cz³onkowskich, w tym s¹dów krajowych" – zastrze¿ono.
Pisowska w³adza z kolei rysuje
przed mieszkañcami Polski kraj
cudu gospodarczego, z 80-miliardow¹ nadwy¿k¹ bud¿etow¹, który gotów jest oferowaæ po¿yczki
wszystkim potrzebuj¹cym, ³¹cznie ze... Stanami Zjednoczonymi.
Jacek Saryusz Wolski (europose³
PiS) przekonuje, ¿e Polska powinna porzuciæ negocjacje z Komisj¹ Europejsk¹ i zrezygnowaæ
ze œrodków finansowych. Rzuci³
propozycjê zak³adaj¹c¹ odmowê
udzia³u w unijnym Funduszu Odbudowy polegaj¹ca za zapo¿yczeniu siê na rynkach kapita³owych,
a nastêpnie odci¹¿enie sp³atami
Komisjê Europejsk¹ lub odjêcie
ich od sk³adki.
By³y premier Leszek Miller
oceni³, ¿e wyrok TK w sprawie
prawa unijnego to pocz¹tek wyjœcia Polski z Unii Europejskiej.
– S¹dzê, ¿e ten dzieñ przejdzie
do historii w kategoriach melancholijnych. Pamiêtam, ile wysi³ku
kosztowa³o nas przeprowadzenie
skutecznych negocjacji, ¿eby
wejœæ do UE, a potem mordercze
przygotowania do referendum
i ile kosztowa³o nas wysi³ku, ¿eby
przekonaæ 17 mln Polaków, ¿eby
powiedzieli "tak" Unii Europejskiej. Dzisiaj pani prezes Przy³êbska, funkcjonariuszka PiS, odkrycie towarzyskie pana Kaczyñskiego i dobra kucharka, to
wszystko niweczy. W³odzimierz

Lenin mówi³, ¿e kucharka mo¿e
rz¹dziæ pañstwem. No i rz¹dzi –
stwierdzi³ dosadnie Miller.
– Trudno wierzyæ polskim w³adzom i PiS, kiedy twierdz¹, ¿e nie
chc¹ skoñczyæ z cz³onkostwem
Polski w UE. Ich dzia³ania w³aœnie w tym przeciwnym kierunku. Miarka siê przebra³a. Polski
rz¹d straci³ wiarygodnoœæ. To
atak na ca³¹ UE – oœwiadczy³ eurodeputowany Jeroen Lenaers,
rzecznik Europejskiej Partii Ludowej
ds.
sprawiedliwoœci
i spraw wewnêtrznych.
– Nie mo¿emy siê na to zgodziæ, to jest nie do przyjêcia! –
oceni³ Didier Reynders, unijny
komisarz ds. sprawiedliwoœci,
nie kryj¹c oburzenia z powodu
ostatniego wyroku polskiego Trybuna³u Konstytucyjnego.
Nieco innego zdania jest prof.
Marek Chmaj, znany polski ekspert w dziedzinie prawa miêdzynarodowego:
– Przede wszystkim to nie jest
wyrok, bo w orzekaniu bra³y
udzia³ osoby nieuprawnione, czyli dublerzy. W tym, co og³oszono,
jest absolutne odwrócenie kota
ogonem i pewne niezrozumienie
systemowe dwóch porz¹dków
prawnych: polskiego i unijnego –
przyzna³ w rozmowie z Onetem.
W odpowiedzi na wyrok TK
Donald Tusk wezwa³ Polaków do
masowego wyjœcia na ulice. Apel
spotka³ siê z szerokim odzewem.
W Warszawie 10 paŸdziernika demonstrowa³o ok. 100 tys. osób. Ze
strony zwolenników PiS posypa³y
siê antyniemieckie has³a. TVP
odgrzewa³a stare kotlety w stylu:
"Narracjê Tuska chêtnie powtarzaj¹ niemieckie media" oraz wyrwane z kontekstu "für Deutschland". TK

Co orzekł trybunał w Karlsruhe?
W³adze w Warszawie permanentnie porównuj¹ wyrok Federalnego Trybuna³u Konstytucyjnego w Karlsruhe z tym, który
og³osi³ w paŸdzierniku Trybuna³
Konstytucyjny w Warszawie.
Sêdziowie z Karlsruhe orzeczeniem z maja 2020 r. zakwestionowali program nabywania
przez Europejski Bank Centralny (EBC) obligacji pañstw
cz³onkowskich, zobowi¹zuj¹c
niemiecki rz¹d oraz Bundesbank do przeciwdzia³ania obecnej praktyce. Dok³adniej –
stwierdzili, ¿e decyzja Europejskiego Banku Centralnego o

skupie obligacji oraz orzeczenie
Trybuna³u Sprawiedliwoœci UE
w tej sprawie s¹ niezgodne z niemieck¹ konstytucj¹.
Zdaniem prof. Alexandra
Thiele ze Szko³y Prawa i Biznesu w Berlinie takie porównania
s¹ nieuprawnione. Specjalista
od prawa europejskiego wskazuje, ¿e polskie orzeczenie podwa¿a normy prawa pierwotnego
Unii, podczas gdy niemieckie
orzeczenie uzna³o niekonstytucyjnoœæ wtórnego aktu prawnego unijnej instytucji – t³umaczy
ekspert na stronie Verfassungsblog.de
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¯a³uj¹ Brexitu?
Kolejki na stacjach
benzynowych, braki
towarów w sklepach
– Brytyjczycy coraz
częściej odczuwają
na własnej skórze,
że Brexit bezboleśnie się
nie udaje.
Podró¿e po Unii Europejskiej
tylko z paszportem, nawet na
urlop w Hiszpanii. Koniecznoœæ
posiadania wizy, by tu studiowaæ czy mieszkaæ. Utrudniony
dostêp do rynku pracy. Op³aty
roamingowe i c³a – to niedogodnoœci wyst¹pienia z Unii,
których Brytyjczycy nie zawsze
byli œwiadomi. Mieszkaj¹cy
wczeœniej w innych unijnych
krajach Brytyjczycy, by unikn¹æ trudnoœci, masowo zaczêli
sk³adaæ wnioski o drugie obywatelstwo. Ci, którzy taki wniosek z³o¿yli do koñca 2020 wieku, podlegali unijnym regu³om
i nie musieli zrzekaæ siê przy
tym obywatelstwa brytyjskiego. Tylko w Niemczech od 2016
roku niemieckie obywatelstwo,
jako drugie, uzyska³o ponad
36 tys. mieszkaj¹cych tu Brytyjczyków.
A na Wyspach zaczyna siê
robiæ gor¹co. W ostatnich tygodniach media obieg³y obrazki
ze stacji benzynowych, kojarz¹ce siê Polakom nieodparcie
z czasami PRL: kolejki przed
stacjami, siêgaj¹ce daleko na
ulicê. Kierowcy czekaj¹ na dostawy paliwa, a te nie dociera.
W mediach po³ecznoœciowych
pojawiaj¹ siê filmiki, na których miêdzy zdenerwowanymi
kierowcami dochodzi wrêcz do
k³ótni i bójek. Bo poprawy sytuacji nie przewiduje siê w bliskiej przysz³oœci. Problem braku paliwa dotyczy 90 proc. stacji w Królestwie. Niektóre stacje, na których benzyna siê pojawia, wprowadzaj¹ ograniczenia: kierowcy mog¹ jednorazowo zatankowaæ paliwo tylko do
wartoœci 30 funtów albo tankowaæ mog¹ tylko pracownicy
okreœlonych bran¿y np. medycznej.
G³ównym powodem nie jest
nag³y brak ropy naftowej, tylko

Niemcom grozi w ci¹gu
dwóch do trzech lat za³amanie
dostaw podobne do tego
w Wielkiej Brytanii. Ju¿ teraz
brakuje od 60 000 do 80 000 zawodowych kierowców – i skutki
tego s¹ ju¿ widoczne. Na przyk³ad sieæ MediaMarktSaturn
ostrzega przed problemami
z zaopatrzeniem w okresie bo¿onarodzeniowym, jak poda³
serwis "merkur.de". Szczególnie smartfony, tablety, drukarki, zmywarki i lodówki mog¹
staæ siê produktami deficytowymi.(agh)
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niemo¿noœæ transportu paliwa.
A konkretnie: brak kierowców
cystern. Brexit spowodowa³
wyjazd wielu imigrantów z krajów unijnych, znacznie wiêcej,
ni¿ spodziewa³ siê rz¹d. Jednoczeœnie nowa ustawa imigracyjna bardzo utrudnia przyjazd
nowych pracowników. Pandemia spowodowa³a, ¿e starsi,
miejscowi kierowcy odeszli na
wczeœniejsz¹ emeryturê – a nowych zainteresowanych nie
ma. Brytyjczycy w bran¿y pracowaæ nie chc¹, cudzoziemców
brak. Od Brexitu w kraju nie
mog¹ te¿ bez ograniczeñ pracowaæ unijne firmy spedycyjne.
Skutek: nie ma kto przewoziæ
towarów. Nie tylko paliwa, bo
braki widaæ te¿ na sklepowych
pó³kach.
Brytyjskie media mówi¹
o 100 tys. wakatów dla kierowców. Szansa, by te braki wyrównali w krótkim czasie sami Brytyjczycy, jest znikoma. Rz¹d zapowiedzia³ co prawda wydanie
5 tys. specjalnych wiz dla kierowców zza granicy i pomoc
kilkuset nawet kierowców wojskowych, ale to kropla w morzu
potrzeb. Brak personelu widaæ
i w hotelarstwie, i rolnictwie,
i opiece medycznej. Zapowiadane wiêcej miejsc pracy dla
Brytyjczyków, które by³o jednym z hase³ zwolenników Brexitu, wychodzi powoli obywatelom Królestwa bokiem. A krytyków Brexitu pojawia siê coraz wiêcej. I z du¿ym prawdopodobieñstwem ich liczba bêdzie wzrastaæ nadal. Tyle, ¿e na
powrót jest ju¿ za póŸno.

6

Samo Życie 11/21 (598)

Polonia i kultura
Byliœmy przy tym

Teatr „Gdańska“ na festiwalu w Bielsku Podlaskim
3 paŸdziernika zakoñczy³ siê trzydniowy VIII Festiwal Sztuk Komediowych Teatrów Amatorskich
DECHA w Bielsku Podlaskim. W
tym roku po raz pierwszy wyst¹pi³
na nim teatr z zagranicy. Polonijny
Teatr „Gdañska” z Oberhausen
potrzebowa³ 21 godzin jazdy autobusem, aby dotrzeæ na festiwal.
Wra¿enia jednak i zdobyte doœwiadczenie, które stamt¹d przywióz³, s¹ niezmiernie bogate i
trudne do wyra¿enia s³owami.
Oprócz Teatru „Gdañska” na deskach Kreatywnego Centrum Kultury wyst¹pi³o 9 teatrów z ca³ej
Polski, m.in. z Gdyni, Lublina, Jaros³awia, Kêdzierzyna KoŸla, Warszawy.
Festiwal od pocz¹tku organizowany jest przez grupê m³odych ludzi, którzy tworz¹ amatorski teatr
M.A.S.K. oraz stowarzyszenie
Kreatywny Bielsk Podlaski. Ich
zapa³, kreatywnoœæ i energia
udzieli³a siê wszystkim uczestnikom festiwalu, zarówno m³odym,
jak i „seniorom” z Teatru Gdañska.
Spektakle ocenia³y dwa sk³ady
jury. Pierwsze profesjonalne, które przyzna³o g³ówn¹ nagrodê
Kampanii Teatralnej „Mamro” z
Warszawy za spektakl „Taetrow-

cy”, drugie natomiast jury m³odzie¿owe przyzna³o nagrody zwi¹zane z samym przebiegiem festiwalu i jego atmosfer¹. I tutaj Teatr
„Gdañska” otrzyma³ nagrodê dla
najbardziej weso³ego teatru. Nagrodê indywidualn¹ dla najlepszego aktora epizodycznego zdoby³
Marian Dudek z Teatru „Gdañska” odtwarzaj¹cy rolê Ignaca w
sztuce „Zachcia³o siê wom Kalwaryji”.
Ogólnopolski Festiwal Sztuk
Komediowych Teatrów Amatorskich DECHA w Bielsku Podlaskim to jedyne takie œwiêto spektakli komediowych na Podlasiu.
W zwi¹zku z tym, ¿e iloœæ miejsc
w siedzibie Kreatywnego Centrum Kultury by³a ograniczona,
organizatorzy przygotowali strefê
widza w namiocie na parkingu
Przedsiêbiorstwa Komunalnego.
Wszystkie spektakle mo¿na by³o
równie¿ ogl¹daæ na ¿ywo w Internecie.
Wyjazd Teatru „Gdañska” na festiwal dofinansowywany zosta³ ze
œrodków Ministerium für Kinder,
Familie, Flüchtlinge und Integration NRW.

Tekst: Leonard Paszek
Zdjęcia: Robert Widera

tanie książki

SKLEP.de

Muzyczny œwiat Polonii niemieckiej obieg³a bardzo smutna wiadomoœæ: w nocy z 9 na 10 paŸdziernika zmar³ w wieku niespe³na 58 lat
Janusz Bury, wokalista wielu projektów muzycznych (Syndykat,
Polish Honey Band, Black Bone
Company, Pusch Ab, Polton, BoJa) i animator polonijnego ruchu
muzycznego w Nadrenii Pó³nocnej–Westfalii. Z jego inicjatywy na
koncerty do Niemiec przyje¿d¿ali
znani polscy muzycy bluesowi,
m.in. Adam Kulisz, Micha³ Kielak,
Kuba Andrzejewski, zespó³ Kasa
Chorych czy Partyzant.
Chorowa³ od kilku lat, a ostatnich kilka miesiêcy spêdzi³ w szpitalu. Niestety medycyna przegra³a walkê z zawi³oœciami ludzkiego
organizmu. Smutno i ³za w oku siê
krêci na myœl, ¿e nie us³yszymy
juz jego zachrypniêtego g³osu
w klubach muzycznych w Oberhausen, Essen czy Gladbeck. Muzyka fascynowa³a Janusza Burego
od dzieciñstwa. Magicznym miejscem by³ dla niego kopalniany
Dom Kultury, w którym æwiczy³y
zabrzañskie zespo³y. Jako dziecko
stawa³ pod oknami i w ten sposób
uczestniczy³ w ich próbach. Drugim magicznym miejscem by³a
klasa muzyczna w szkole. Spêdza³
tam przerwy i próbowa³ graæ na
ró¿nych instrumentach – najchêtniej na perkusji.
Janusz Bury wspomina³ grupê
tancerek, które mia³y wyst¹piæ na
szkolnej akademii. Niestety
w ostatniej chwili zespó³ werblistów, który mia³ robiæ podk³ad rytmiczny pod ich marszowy taniec,
odwola³ swój przyjazd. Dyrekcja
nerwowo zastanawia³a siê, co robiæ. Janusz nieœmia³o zg³osi³ siê,
¿e mo¿e on by spróbowa³. Niedowierzaj¹ca nauczycielka wychowania muzycznego zgodzi³a siê
pójœc z nim do sali muzycznej i pos³uchaæ jak gra. Kiedy us³ysza³a
rytm, zrobi³a „wielkie oczy“ i zadowolona powiedzia³a dyrekcji, ¿e
Janusz Bury uratuje sytuacjê. By³
to jego premierowy wystêp, nagrodzony burz¹ oklasków.
Po szkole podstawowej poszed³
do zabrzañskiej „samochodówki”,
gdzie uczy³ siê zawodu blacharza.
Wyklepywanie karoserii przypomina³o mu wybijanie rytmu,
zreszt¹ szef nieraz mówi³, ¿e robi
to z takim „namaszczeniem“, jakby wystukiwa³ symfoniê. Uczestniczy³ w próbach szkolnych zespo³ów. Po ukoñczeniu szko³y zawodowej pracowa³ w ró¿nych zawodach. By³ kierowc¹, pracowa³ pod
ziemi¹ w kopalni. By³ to czas, kiedy rozkrêca³y siê œl¹skie zespo³y
tzw. m³odej generacji. To sprawi³o,
¿e odwiedza³ kluby muzyczne,
m.in. s³ynny “Pyrlik” w Bytomiu,
czy “Kocynder” w Chorzowie. Nie
ukrywa³ w trakcie prywatnych
rozmów, ¿e oprócz muzyki znacz¹c¹ rolê w jego ¿yciu odgrywa³y
narkotyki. Wielu muzyków je za¿ywa³o.
Dla Janusza i jego bliskich takie
¿ycie zaczê³o byæ coraz bardziej
uci¹¿liwe. By³y piêkne prze¿ycia,
narkotyczne wizje, ale Bury zacz¹³
uciekaæ od ludzi i przyjació³ w swój

Zmar³ Janusz Bury

Przerwany œpiew
œwiat. By³y próby odwykowe, ale
niestety nie uwieñczone sukcesem. Zosta³ sam. Rodzice i krewni
wyjechali do Niemiec. Januszowi
¿y³o siê dobrze. Mia³ mieszkanie
i pomoc rodziny z Zachodu. By³
klimat i by³ blues.
W latach 80. ubieg³ego wieku
zdecydowa³ siê na wyjazd do Niemiec. Wiedzia³, ¿e to dla niego
szansa. Matka pomaga³a mu
wyjœæ z na³ogu. W chwilach bólu
masowa³a mu stopy. Niestety potem nastêpowa³y kolejne powroty
i kolejne wyjœcia z na³ogu. Marzenie o muzyce trwa³o jednak przez
ca³y czas. Skoñczy³ kurs j. niemieckiego, podj¹³ pracê i za³o¿y³
w³asn¹ rodzinê.
Pewnego dnia przypadkiem
spotka³ kumpla z Zabrza, który
szuka³ wokalisty do swojego zespo³u. By³ to 1994 rok. To by³a dla
Janusza kolejna szansa. Pojecha³
do bunkra w Essen-Borbeck,
gdzie odbywa³y siê próby. To by³
pierwszy kontakt z polsk¹ muzyk¹
w Niemczech. W Essen pozna³
muzyków, którzy podobnie jak on
podjêli decyzjê o emigracji. Pierwszy wspó³tworzony przez niego zespo³ nazywa³ siê EXIT. Grali pol-

skie covery. Nie koncertowali czêsto, ale za to du¿o æwiczyli i sprawia³o im to satysfakcjê. W tym samym bunkrze æwiczyli ch³opacy
z zespo³u „Abigail”, w którym gra³
m.in. Robert Kempa oraz Krzysztof Weihsmann, obecnie gitarzysta
„Nomedii”. Po kilku latach z „Exitu” i „Abigail” powsta³ istniej¹cy
do teraz „Syndykat”. Janusz by³
przez 8 lat jego wokalist¹. By³ to
wspania³y okres w jego ¿yciu. Muzyka sta³a siê jego na³ogiem, narkotyki posz³y na bok. Przez te lata
dojrzewa³ te¿ warsztatowo. PóŸniej by³y kolejne projekty muzyczne.
Stara³ siê, z ró¿nym skutkiem,
pogodziæ muzykê z prac¹ zawodow¹ i rodzin¹. Nie zawsze mu sie to
udawa³o. W wywiadzie 5 lat temu
powiedzia³, ¿e dziêkuje Bogu, ¿e
uda³o mu siê wyjœæ z na³ogu i prosi go, aby pozwoli³ mu jeszcze d³ugo œpiewaæ.
Nie uda³o siê, œpiewa³ do 57. roku ¿ycia. PóŸniej choroba i œmieræ
przerwa³y to, co kocha³ najbardziej.

Tekst: Leonard Paszek
Zdjęcia: Robert Widera
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Postulaty V Zjazdu Organizacji Polskich w Niemczch

Niemcy same winne braku fachowców
Na V ZjeŸdzie Organizacji Polskich w Niemczech w po³owie
wrzeœnia br. dyskutowano m.in.
o skandalicznych niekiedy warunkach ¿ycia i pracy cudzoziemców
w Niemczech. Oko³o 120 przedstawicieli wszystkich landów apelowa³o do niemieckich polityków
o konsekwentne wdra¿anie prawa
europejskiego w zakresie swobodnego przep³ywu obywateli UE i
aktywne wspieranie procesu integracji obywateli UE w Niemczech.
– Jeœli w przysz³oœci Niemcy
doœwiadcz¹ za³amania na rynku
pracy, to bêdzie to z w³asnej winy –
powiedzia³a dr Kamila Schöll-Mazurek, sprawozdawczyni Federalnej Konferencji Organizacji Migrantów, i za¿¹da³a: – Szczególnie
po wyborach do Bundestagu,
w czasie rozmów wstêpnych,
oczekujemy, ¿e nasze propozycje
dotycz¹ce tego problemu zostan¹
w³¹czone do umowy koalicyjnej.
Obywatele
UE
stanowi¹
w Niemczech prawie po³owê cudzoziemców.
– Bariery takie jak brak dostêpu
do kursów integracyjnych i jêzykowych, czêsto niewystarczaj¹ca in-

formacja w jêzyku polskim w niemieckich urzêdach, niejasne regulacje rynku pracy dla pracowników delegowanych, brak kultury
przyjaznej dla obywateli UE musz¹ zostaæ zniesione w ci¹gu najbli¿szych piêciu lat – konkretyzuje
Joanna Szymañska, kierownik naukowy landowej sieci doradztwa
w Nadrenii Pó³nocnej–Westfalii.
– Polonia w Niemczech chcia³aby, aby przez kolejne piêæ lat doceniono, uznano i przestrzegano
standardów socjalnych – podkreœli³a dr Marta Neüff, przewodnicz¹ca Polskiej Rady Spo³ecznej
w Niemczech. Odnios³a siê do 11punktowego planu Rady na rzecz
obywateli UE, pakietu reform
w zakresie polityki rynku pracy
i polityki spo³ecznej.
Krzysztof Blau, rzecznik Federalnej Sieci Spraw Socjalnych i
Partycypacji „Part of Europe“ dostrzega piln¹ potrzebê dzia³ania
na rzecz procesu integracji obywateli UE w ca³ych Niemczech: –
Nale¿y zmieniæ i ukierunkowaæ na
potrzeby kulturê ¿yczliwoœci wobec osób, które do nas przybywaj¹, a tak¿e chc¹ u nas pracowaæ.

Postulaty Porozumienia
16 wrzeœnia 2021 r. w Kolonii odby³a siê konferencja prasowa Porozumienia Organizacji Polskich
w Niemczech, której celem by³o
wyra¿enie oczekiwañ Polonii. Porozumienie reprezentowali: Josef
Malinowski – przewodnicz¹cy
Zwi¹zku Polaków w Niemczech,
dr Bogdan Mi³ek – przewodnicz¹cy Kongresu Organizacji Polskich
w Niemczech oraz Andreas Holm
– wiceprzewodnicz¹cy Chrzeœcijañskiego Centrum Krzewienia
Kultury, Tradycji i Jêzyka Polskiego w Niemczech.
Porozumienie Organizacji Polskich w Niemczech powsta³o
w Warszawie 17 stycznia 2019 roku. Celem Porozumienia jest
stworzenie platformy dla polonijnych organizacji dachowych do
dyskusji, aby d¹¿yæ do ustalenia
wspólnego stanowiska w kwestiach polonijnych w stosunku do
rz¹du polskiego i niemieckiego,
polskich i niemieckich instytucji
oraz organizacji.
W kwestii wspierania nauczania jêzyka polskiego jako jêzyka ojczystego w Niemczech Andreas
Holm uwa¿a, ¿e ze strony niemieckiej nie poczyniono ¿adnych
postêpów:
– Nale¿y stwierdziæ, ¿e Traktat
miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a
Republik¹ Federaln¹ Niemiec
o dobrym s¹siedztwie i przyjaznej
wspó³pracy z 1991 r. nadal nie jest
w tym punkcie realizowany. Podczas gdy uczniowie nale¿¹cy do
mniejszoœci niemieckiej w Polsce
otrzymuj¹ od pañstwa polskiego
wsparcie w wysokoœci 1.000 euro

rocznie na naukê jêzyka, zwyczajów i kultury niemieckiej, w Niemczech nie ma porównywalnego
wsparcia finansowego na takienauczanie polonijne. Wynikaj¹ca
z tego dysproporcja stoi w ra¿¹cej
sprzecznoœci z postanowieniami
Traktatu z 1991 r.
Polonia wprawdzie przyjmuje
z zadowoleniem fakt, ¿e w niektórych krajach zwi¹zkowych (landach) oferuje siê nauczanie jêzyka
polskiego w szko³ach. Dotyczy to
jednak nauczania jêzyka polskiego jako obcego (Fremdsprache)
lub jako jêzyka kraju pochodzenia
(HSU – herkunftssprachlicher
Unterricht) i nie mo¿e zast¹piæ
nauczania jêzyka polskiego jako
ojczystego. Ta forma nauczania
jest proponowana przez organizacje polonijne w sektorze pozaszkolnym.
Z punktu widzenia Porozumienia powo³ywanie siê przez rz¹d federalny na kompetencje krajów
zwi¹zkowych w sprawach oœwiatowych œwiadczy wy³¹cznie o braku woli politycznej. Istniej¹ przyk³ady, które pokazuj¹, ¿e obszary
oœwiatowe mog¹ wchodziæ w zakres kompetencji federalnych.
Nauczanie jêzyka uznanych
mniejszoœci w Niemczech lub nauczanie jêzyka dla dzieci zorganizowanego przez Federalny Urz¹d
ds. Migracji i UchodŸców w nastêpstwie kryzysu migracyjnego
s¹ finansowane ze œrodków federalnych.
Andreas Holm podkreœla, ¿e
chodzi tu jedynie o przestrzeganie
postanowieñ umowy, w szczególnoœci art. 21 Traktatu.

W przeciwnym razie sytuacja w
zakresie wykwalifikowanej si³y roboczej bêdzie siê nadal pogarszaæ.
Proces integracji bez jednoczesnego otwarcia miêdzykulturowego jest drog¹ jednokierunkow¹, co
wyraŸnie pokaza³y minione lata.
– ¯¹damy wiêcej informacji
w jêzyku polskim w niemieckich
urzêdach (mieszkalnictwo, s³u¿ba
zdrowia i opieka spo³eczna, instytucje edukacyjne, instytucje rynku
pracy). Brak ich szczególnie dotkn¹³ migrantów z Europy Œrodkowej i Wschodniej w czasie pandemii – wskaza³ Wies³aw Lewicki, jeden z organizatorów kongresu
i cz³onek zarz¹du Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech.
Przedstawiciele organizacji polonijnych w Niemczech domagaj¹
siê „szeroko zakrojonej i d³ugofalowej kampanii informacyjnej na
rzecz promocji jêzyków ojczystych
w oparciu o wytyczne europejskie“, powiedzia³a Gra¿yna Kamieñ-Söffker, wiceprezes stowarzyszenia Dziennikarze Polscy
w Niemczech e.V.

Dr Kamila Schöll-Mazurek
presse@polskarada.de
Józef Malinowski odniós³ siê do
nierozwi¹zanej kwestii odszkodowañ dla Polonii za wyw³aszczenie
maj¹tku Polonii w okresie re¿imu
nazistowskiego i pozbawienie statusu mniejszoœci narodowej Polaków mieszkaj¹cych w Niemczech:
– Polonia do 1940 r. by³a prawnie
uznawana za mniejszoœæ narodow¹, a jej organizacje posiada³y
w kilku miastach znaczny maj¹tek
w postaci nieruchomoœci, banków
itp. Na mocy tzw. dekretu Göringa
z 27 lutego 1940 r. organizacje te
zosta³y rozwi¹zane i wyw³aszczone bez prawa do odszkodowania.
Wczeœniejsze rozmowy dot. odszkodowania prowadzone przez
Zwi¹zek Polaków w Niemczech po
zakoñczeniu II wojny œwiatowej
zosta³y zawieszone do czasu zjednoczenia Niemiec i odzyskania
pe³nej dokumentacji i niestety nie
by³y kontynuowane.
Dr Bogdan Mi³ek przedstawi³
pokrótce rozwój wspó³pracy miêdzy Niemcami a Polsk¹ oraz jej
wp³yw na Poloniê w Niemczech po
zawarciu Traktatu o Dobrym S¹siedztwie w 1991 roku. W kontekœcie wyborów do Bundestagu dr
Mi³ek zwróci³ uwagê na du¿¹ liczbê uprawnionych do g³osowania
osób z polskim pochodzeniem migracyjnym.
Uczestnicy konferencji podkreœlaj¹ swoj¹ otwartoœæ i zapraszaj¹
do wspó³pracy z innymi organizacjami polonijnymi w Niemczech,
jak równie¿ z niemieckimi politykami, tak¿e do konstruktywnej
dyskusji po wyborach do Bundestagu.

(informacja prasowa)

Bêdzie siê dzia³o

Fauny i poezja Wojtczaka w Wuppertalu
Artur Aleksander Wojtczak zaprasza na swoj¹ kolejn¹ indywidualn¹
wystawê pod tytu³em „Kontynuacja – denn aller Anfang ist nur
eine Fortsetzung” (ka¿dy poczat¹k jest tylko dalszym ci¹giem).
Artysta zaprezentuje pierwsz¹
mini-retrospektywê swojej dotychczasowej twórczosci.
– Jest to doœæ odwa¿ne przedsiêwziêcie ze wzgledu na stosunkowo ma³e pomieszczenia galerii
– uœmiecha siê Artur Aleksander
Wojtczak. Ale, jak wspomina, bêd¹
to akcenty jego twórczych etapów.
– Oczywiscie nie zabraknie anio³ów ani faunów – dodaje. Na wernisa¿u artysta przedstawi równie¿

swoje wiersze w jêzyku polskim
i niemieckim.
Artur Aleksander Wojtczak
mieszka i tworzy w Dortmundzie.
Wystawia³ w niemieckich miastach: Berlin, Köln, Düsseldorf,
Essen, Unna i oczywiscie w Dortmundzie, gdzie jest jednym z artystów galerii „Der Kunstbetrieb”
oraz poza granicami kraju.

Wernisaż: sobota 23 października,
godz. 15:00–19:00
Wystawa trwa od 23 października do 20 listopada (środy i piątki od 14.00 do 18.00)
Backstubengalerie,
Schreinerstraße 7, Wuppertal
artur-aleksander.hpage.com

Justine Otto: „Mit Schall und Rauch”
Neue Galerie Gladbeck prezentuje na wystawie „Mit Schall und
Rauch” najnowsze œrednio- i wielkoformatowe prace Justine Otto.
Na indywidualn¹ wystawê polskoniemieckiej artystki sk³ada siê
malarstwo i rzeŸba. Oba obszary
nawi¹zuj¹ do siebie tematycznie
i umo¿liwiaj¹ realizacjê przekrojowej koncepcji wystawienniczej.
Pokazywane prace przypominaj¹ narracyjne migawki, ujêcia,
zatrzymania. „Mit Schall und
Rauch” symbolicznie oznacza
wiêc rozpad i rekonstrukcjê, monta¿ i demonta¿, fragmentaryzacjê
i jednoczenie. Jej nienamacalni i
nieuchwytni bohaterowie tym intensywniej i mocniej jawi¹ siê na
tle barwnych plenerów. Justine
Otto zestawia i splata ze sob¹ inspiracje z ¿ycia codziennego: film,
literaturê, muzykê, reklamê, za-

wsze ze szczypt¹ popu i bonanzy,
czyli „szczêœliwego trafu”. Pierwotnie nie poszukiwane, odkryte
na nowo i z nieustaj¹cym zaskoczeniem.

Justine Otto urodzi³a siê w 1974
roku w Zabrzu. Od 1996 studiowa³a w Staatliche Hochschule für bildende Künste (Städelschule) we
Frankfurcie nad Menem pod kierunkiem Petera Angermanna
i Michaela Krebbera. W 2003 roku
uzyska³a dyplom. Jest laureatk¹
licznych nagród i stypendiów.
Swoje prace wystawia³a w kraju
i za granic¹. Mieszka w HamburKasia Lorenc
gu i Berlinie.
Na zdjęciu: „Multismoker“
(olej na płótnie, 140 x 130 cm)
05.11.2021 – 07.01.2022
środa-niedziela 15:00–20:00
Neue Galerie Gladbeck,
Bottroper Str. 17, 45964 Gladbeck
www.galeriegladbeck.de
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To i owo
O tym siê mówi
Rosyjski szantaż gazowy i niemiecka naiwność
Polscy oraz zagraniczni eksperci
od lat ostrzegali, że Rosja
wykorzysta gazociąg "Nord
Stream 2" jako broń polityczną
wobec Europy. Jednak zarówno
kanclerz Angela Merkel, jak
i zdecydowana większość niemieckich polityków oraz przedstawicieli niemieckiego biznesu
wydawała się nie rozumieć tego
zagrożenia. Tuż przed nadchodzącą zimą Władimir Putin pokazał pazury.
Na progu tegorocznej zimy "stara
Unia" na czele z Niemcami przeciera oczy ze zdumienia obserwuj¹c, jak rosyjski prezydent przy pomocy pañstwowego "Gazpromu"
manipuluje rynkiem gazowym
i doprowadza do niebotycznego
wzrostu cen gazu oraz energii
elektrycznej. Od pocz¹tku paŸdziernika w Europie Zachodniej
mamy do czynienia z kilkusetprocentowym wzrostem cen gazu na
gie³dach. Kryzys zbli¿a siê wielkimi krokami. Wysokie ceny s¹ wynikiem œwiadomego dzia³ania rosyjskiego energetycznego monopolisty oraz rosyjskiego rz¹du.

Teraz ju¿ za póŸno

Od lat liczni eksperci (tak¿e
z Polski) twierdz¹, ¿e budowa
dwóch dodatkowych nitek gazoci¹gu "Nord Stream 2" jedynie u³atwi Putinowi stosowanie politycznego szanta¿u. W ostatnich
dniach dziennik "Bild Zeitung" wypomnia³ Angeli Merkel, ¿e wielokrotnie by³a ostrzegana, i¿ gazoci¹g da Putinowi poprzez szanta¿
mo¿liwoœæ bezpoœredniego wp³ywu na niemieck¹ i europejsk¹ politykê.
Zdaniem Jana Behrendtsa,
specjalisty ds. polityki wschodniej
z Centrum Historii Wspó³czesnej
w Poczdamie, obecny kryzys energetyczny w Niemczech to wynik
ró¿nych b³êdnych decyzji podejmowanych przez rz¹d kanclerz
Angeli Merkel. Tak¿e ekspertka
ds. polityki miêdzynarodowej Renata Alt ostro atakuje politykê
energetyczn¹ w wykonaniu ustêpuj¹cej w tym roku kanclerz.
– Obecna eksplozja cen gazu
w Europie i w Niemczech to nie
tylko b³êdne decyzje rz¹du federalnego, to tak¿e osobiste b³êdy
kanclerz Angeli Merkel, która wielokrotnie wykazywa³a siê naiwnoœci¹ w relacjach z rosyjskim prezydentem – powiedzia³a Alt gazecie "Bild Zeitung". Jej zdaniem
wspólna budowa rosyjsko-niemieckiego gazoci¹gu nie przynios³a Niemcom ¿adnych korzyœci, a
projekt narazi³ na szwank niemieckie relacje z kilkoma partnerami z Unii Europejskiej. – Tego
siê nie da logicznie wyt³umaczyæ,
a przesadnego d¹¿enia do zbli¿enia z Rosj¹ pomimo zagro¿eñ nie
mo¿na niczym usprawiedliwiæ –
doda³a niemiecka ekspertka.

Wraca tolerancja czy
chodzi o pieni¹dze?

Wszyscy byli za...
Od lat niemieccy politycy wykazywali siê krótkowzrocznoœci¹, bowiem pomimo ostrze¿eñ opowiadali siê za dokoñczeniem budowy
gazoci¹gu "Nord Stream 2" i za bliskimi relacjami z Rosj¹. Jedynie
politycy partii Zielonych w tej materii reprezentowali odmienne
stanowisko. Jeszcze kilka miesiêcy temu prezydent Niemiec Frank
Walter Steinmeier, w jednym z wywiadów stwierdzi³, ¿e gazoci¹g nale¿y dokoñczyæ. Jego zdaniem
"Nord Stream 2" jest symbolem
utrzymania dialogu z Rosj¹ i swoist¹ rekompensat¹ dla tego kraju
za straty poniesiono podczas wojny. Steinmeier powiedzia³, ¿e relacje energetyczne s¹ ostatnim mostem ³¹cz¹cym Rosjê i Europê.
Jego zdaniem nie nale¿y go burzyæ.
Warto przypomnieæ, ¿e Walter
Steinmeier, który jest bliskim
przyjacielem by³ego kanclerza
Gerharda Schrödera – obecnie
pracuj¹cego dla rosyjskiego Gazpromu – zawsze by³ zwolennikiem
bliskiej wspó³pracy z Rosj¹.
Dziennik "Die Welt" ujawni³ dokumenty, z których wynika, ¿e najwa¿niejsi niemieccy politycy,
w tym Angela Merkel i przedstawiciele dyplomacji i resortów gospodarczych, wielokrotnie spotykali siê z przedstawicielami rosyjskiego Gazpromu. Celem tych rozmów by³o przeforsowanie budowy
gazoci¹gu Nord Stream 2.

W tym przypadku
ekologia siê nie liczy
Niemieccy i miêdzynarodowi
ekolodzy
przegrali
bataliê
o wstrzymanie budowy "Nord
Stream 2". Zdaniem ekspertów
przed eksploatacj¹ gazoci¹g musi
zostaæ oczyszczony chemicznie.
Bêdzie on przep³ukany aldehydem, który nastêpnie zostanie po
prostu wpuszczony do Ba³tyku.
Koncern u¿yje do tego celu preparatu zwalczaj¹cego bakterie i
drobnoustroje – o nazwie aldehyd
glutarowy. Preparat ten w wodzie
jest bardzo toksyczny i zabójczy
zarówno dla fauny jak i flory. Z raportów organizacji WWF wynika,
¿e podczas budowy gazoci¹gu do
wody dosta³o siê oprócz aldehydu
tak¿e oko³o 53.000 ton azotu
i 12.000 ton fosforu. Jednak raport
o ewentualnych zagro¿eniach milczy w tej sprawie.

Polska od pocz¹tku
przeciwna
Le¿¹ce na dnie Ba³tyku na odcinku skrzy¿owania z pó³nocn¹
drog¹ podejœciow¹ do portów Œwinoujœcie-Szczecin dwie rury gazoci¹gu "Nord Stream 1" skutecznie
utrudniaj¹ wp³ywanie do portów.
Ju¿ teraz mog¹ tamtêdy wp³ywaæ
jedynie statki o zanurzeniu do
13 metrów.

Waldemar Maszewski

Ani Jan Duda, przewodnicz¹cy
Sejmiku Województwa Ma³opolskiego i ojciec prezydenta RP Andrzeja Dudy, ani abp Marek Jêdraszewski nie obronili ustawy anty-LGBT. Sejmik ma³opolski uchyli³ j¹. Za uniewa¿nieniem dokumentu g³osowa³o 16 radnych, siedmiu by³o przeciw, 15 wstrzyma³o
siê, jeden by³ nieobecny.
Oprócz zapisu o uchyleniu deklaracji w projekcie jest zapis
o tym, ¿e „samorz¹d województwa
ma³opolskiego bêdzie sprzeciwia³
siê wszelkim przejawom dyskryminacji kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny“. W nowo przyjêtym dokumencie jest te¿ deklaracja sejmiku, ¿e „w realizacji publicznych zadañ bêdzie sta³ na

stra¿y wolnoœci, tolerancji i ochrony przed dyskryminacj¹, w szczególnoœci ze wzglêdu na kryteria
okreœlone w art. 21 Karty Praw
Podstawowych Unii Europejskiej,
a tak¿e przestrzegania konstytucyjnych praw rodziny“. Zgodnie
z now¹ uchwa³¹ radni deklaruj¹
„wsparcie ka¿dej ma³opolskiej rodziny, albowiem ona jest fundamentem ustroju spo³ecznego pañstwa“.
By³y pose³ PSL i europose³, a
obecnie radny sejmiku z PiS Bogdan Pêk nazwa³ radnych g³osuj¹cych za porzuceniem uchwa³y
zdrajcami. „To nie patrioci, tylko
zdrajcy polskiej sprawy g³osuj¹ za
t¹ uchwa³¹”. Ma³opolska kurator
oœwiaty Barbara Nowak stwier-

16 kg reszty w Lidlu
W Lidlu w Kostrzynie nad Odr¹,
w po³o¿onym blisko granicy
z Niemcami markecie, kierownictwo sieci wprowadzi³o mo¿liwoœæ
p³acenia w euro. Kasjerzy mog¹
wydawaæ resztê w tej samej walucie lub w z³otówkach.
We wrzeœniu klient z Niemiec
przekona³ siê jednak, ¿e mog¹ byæ
z tym pewne problemy. Jak potwierdzi³y „Wiadomoœci handlowe”, ów klient próbowa³ zap³aciæ

za zakupy banknotem o nominale
100 euro. Kasjerka stwierdzi³a, ¿e
nie mo¿e wydaæ reszty i wezwa³a
kierownika, który – jak twierdzi
klient – wyda³ mu resztê w bilonie
po 1 i 2 grosze. £¹cznie by³o to
16 kg monet w kartonowym pudle.
Klient oburzony stwierdzi³, ¿e nie
by³ to pierwszy raz, gdy zosta³
w ten sposób obs³u¿ony. Poprzednio resztê równie¿ mia³ otrzymaæ
w bilonie, którego by³o 5 kg.

Goñ ducha, goñ!
Halloween, Wszystkich Œwiêtych i
zaduszki to dla Polaków najlepszy
czas na dyskusje o sensie ziemskiej egzystencji i o tym, co nas
czeka po œmierci.
Na prze³omie paŸdziernika i listopada wró¿bici i egzorcyœci maj¹ w Polsce pe³ne rêce roboty.
Okultyœci oferuj¹ us³ugi, którym
przeciwstawiaj¹ siê egzorcyœci
œwieccy i duchowni. W mediach
huczy od informacji, jak strzec siê
szatana, o jakiej porze najlepiej
wywo³aæ ducha osoby bliskiej, a
nawet dyskusji o tym, kogo spotkamy w piekle, gdybyœmy siê tam
przypadkiem ju¿ dziœ dostali.
Ks. Andrzej Grefkowicz, egzorcysta diecezji warszawsko-praskiej, ustosunkowa³ siê w wywiadzie dla „Dziennika” do rewelacji
zawartych w filmie „Egorcyzmy
Emily Rose”, który powsta³ na
kanwie nagrañ z egzorcyzmów
Anneliese Michel. WyraŸnie ma
byæ tam s³ychaæ, jak m³oda Niemka mówi szeœcioma ró¿nymi g³osami mêskimi, a ka¿dy z nich
okreœla³ siebie innym imieniem.
Demony przedstawia³y siê jako:
Lucyfer, Judasz, Kain, Neron, Hitler i Fleischmann.

– Mam du¿y dystans do tego, co
mówi¹ z³e duchy. Nie wiem, czy te
imiona by³y zgodne z prawd¹. Szatan jest ojcem k³amstwa i nie wiadomo, kiedy zdarza mu siê powiedzieæ prawdê. Ja nie mówiê do demonów i nie s³ucham ich. Wolê s³uchaæ Boga – wyjaœnia egzorcysta.
Na pytanie, jak dochodzi do zawarcia paktu z diab³em, t³umaczy:
– Czasami w bardzo banalny
sposób. Zetkn¹³em siê kiedyœ
z przypadkiem, ¿e dziewczyna nie
chcia³a byæ gruba. I ¿eby schudn¹æ, podpisa³a pakt z szatanem.
W przypadku tej dziewczyny skoñczy³o siê bardzo powa¿nym opêtaniem, które wymaga³o kilku lat
systematycznej modlitwy i egzorcyzmów.
Wed³ug œwieckiej egzorcystki
Wandy Pr¹tnickiej bywaj¹ duchy,
które nie opêtuj¹ cia³a cz³owieka,
lecz uzurpuj¹ sobie prawo do
przebywania w domu, firmie czy
mieszkaniu. Przekonuje, ¿e potrafi¹ one wprowadzaæ w ró¿ne miejsca wiele chaosu.
– Cz³owiek zamieszkuj¹cy tak¹
przestrzeñ mo¿e nie byæ w stanie
zasn¹æ, a jeœli mu siê to uda, jest
ci¹gle budzony, w jego g³owie k³ê-

Gazety prosto do domu:

dzi³a, ¿e „wytrwanie w wartoœciach nie wymaga³o wielu wyrzeczeñ“ i „nie godzi siê na takie
tchórzostwo“. Jej zdaniem mo¿e
byæ to pocz¹tek „¿¹dañ kolejnych
ustêpstw“.
Swoje stanowisko w sprawie
wprowadzania ideologii LGBT do
wspólnot samorz¹dowych zmienil
te¿ i radni województwa lubelskiego. Wykreœlili oni z dokumentu odniesienia do LGBT. Zaœ radni województwa podkarpackiego uchylili podobn¹ uchwa³ê i przyjêli nowe stanowisko pod nazw¹ „Podkarpacie jako region utrwalonej
tolerancji“.
Zamieszanie wokó³ uchwa³ anty-LGBT w krótkich s³owach skomentowa³ prof. Jan Duda, ojciec
Andrzeja Dudy. W rozmowie
z „Newsweekiem“ broni³ uchwa³y
anty-LGBT. Jan Duda twierdzi, ¿e
akty agresji wobec osób LGBT
w Polsce s¹ „wyolbrzymiane”. TK

Jak zaznacza, wczeœniej nie by³o nigdy problemów z p³aceniem
w tym sklepie. Sytuacja zmieni³a
siê, gdy do pracy przyjêta zosta³a
nowa obs³uga i kierownictwo marketu. Na pytania redakcji w tej
sprawie, sieæ zareagowa³a dopiero
w drugiej po³owie wrzeœnia. Jej
przedstawicielka obieca³a przeprosiny dla klienta, a dla pracowników sklepu przeszkolenie z zasad p³atnoœci w euro. W³adze firmy maj¹ ponadto zadbaæ, ¿eby
w kostrzyñskim Lidlu znajdowa³a
siê odpowiednia iloœæ gotówki do
wyp³acania reszty w euro. TK

bi¹ siê tysi¹ce myœli, a interesy nie
id¹ tak, jak by tego chcia³. Gdy badamy sprawê z bliska okazuje siê,
¿e duch przebywa w naszym domu lub zmar³y w³aœciciel firmy
kieruje ni¹ w swoim œwiecie. Pomimo naszych najszczerszych wysi³ków dzia³ania ducha mog¹ doprowadziæ nawet do upadku biznesu. To nic, ¿e od jego œmierci
mog³o up³yn¹æ wiele lat, on mo¿e
nadal myœleæ i dzia³aæ jak za ¿ycia.
Dzia³ania ducha tworz¹ bowiem
rzeczywistoœæ, która mo¿e byæ w
ca³kowitej sprzecznoœci z planami
nowych w³aœcicieli – przekonuje.
Wiara w si³y nadprzyrodzone
ma siê dobrze i pewnie d³ugo tak
jeszcze bêdzie. Sprzyja temu nawet polityka. Ministerstwo Sprawiedliwoœci przekaza³o niedawno
50 mln z³ na dzia³alnoœæ fundacji
Profeto.pl, prowadzonej przez egzorcystê ks. Micha³a Olszewskiego. Zas³yn¹³ on z „uzdrowienia”
wegetarianki dzia³aj¹cej w Amnesty International i Greenpeace
oraz wypêdzania z dzieci... ducha
Harry Pottera. Ów egzorcysta jako jedyny w Polsce, a mo¿e i na
œwiecie, stosuje unikaln¹ metodê
wabienia nieczystych si³... œwie¿ym salcesonem. Sam to zreszt¹
og³osi³ w mediach. I jak tu tego nie
dofinansowaæ? TK

prenumerata.de
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Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia
? Przebywam w Niemczech
w areszcie œledczym. Zarz¹dzono
w stosunku do mnie nadzór nad
sk³adanymi mi wizytami. Jakie
œrodki prawne mi przys³ugujê
przeciwko takiemu zarz¹dzeniu?
Na postanowienie nak³adaj¹ce na
obwinionego/obwinion¹ ograniczenia stosownie do § 119 niemieckiego
kodeksu postêpowania karnego
(StPO – Strafprozessordnung) i na
poszczególne zarz¹dzenia s¹du wydane w zwi¹zku z tym postanowieniem dopuszczalna jest skarga stosownie do § 119 ustêp 5 tego¿ kodeksu. Na poszczególne zarz¹dzenia
prokuratury, której stosownie do
§ 119 ustêp 2 zdanie 2 niemieckiego
kodeksu postêpowania karnego
przekazano wykonanie zarz¹dzeñ,
mo¿e zostaæ z³o¿ony wniosek o rozpatrzenie sprawy przez s¹d. Powy¿sza procedura obowi¹zuje tak¿e
w przypadkach, w których w stosunku do obwinionego zastosowano inny
œrodek zapobiegawczy przewiduj¹cy
pozbawienie wolnoœci i areszt tymczasowy, który traktowany jest jedynie jako rodzaj aresztu nadrzêdnego.
Na decyzjê wydan¹ przez organ
postêpowania karnego wykonawczego w zwi¹zku z wykonywaniem kary
albo zastosowany œrodek w trakcie
wykonywania kary przys³uguje wniosek do s¹du stosownie do § 119a

StPO – niemieckiego kodeksu postêpowania karnego.
Wniosek do s¹du przys³uguje tak¿e wtedy, gdy – w trakcie wykonywania kary pozbawiaj¹cej wolnoœci –
wniosek z³o¿ony do w³aœciwego organu postêpowania wykonawczego
nie zosta³ rozpatrzony w przeci¹gu
trzech tygodni. Œrodki zaskar¿enia
i inne podjête œrodki prawne nie maj¹ skutku zawieszaj¹cego. S¹d mo¿e
jednak wydaæ odpowiednie tymczasowe postanowienie. Postanowienie
o przekazaniu wykonania zarz¹dzeñ
prokuraturze nie jest zaskar¿alne
(§ 119 ustêp 2 zdanie 2 niemieckiego
kodeksu postêpowania karnego).
? Mieszkam w Niemczech.
W Niemczech zmar³ tez mój ojciec,
który mieszka³ ca³y czas z bratem.
Cala masa spadkowa znajduje siê
teraz w rêkach brata. Co powinienem zrobiæ by dowiedzieæ siê, co
wchodzi w sk³ad spadku?
Wspó³spadkobierca, który jako
„posiadacz spadku” w rozumieniu
§ 2027 I niemieckiego kodeksu cywilnego BGB (np. dlatego, ¿e jako jedyny obj¹³ spadek), jest zobowi¹zany
do udzielenia pozosta³ym wspó³spadkobiercom informacji o masie
spadkowej i miejscu, w którym siê
znajduje.
Ponadto zgodnie z § 2057 BGB
wspó³spadkobiercy musz¹ ujawniæ

sobie nawzajem wszystkie œwiadczenia, które otrzymali od spadkodawcy.
Wspó³spadkobiercy maj¹ równie¿
prawo do uzyskania od posiadaczy
spadku spisu przedmiotów, nieruchomoœci, akcji itd. wchodz¹cych
w sk³ad spadku w formie pisemnego
rejestru. Z art. 2028 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) wynikaj¹
równie¿ roszczenia o udzielenie informacji ze strony wspó³spadkobierców wobec osoby, która w momencie
dziedziczenia mieszka³a w tym samym gospodarstwie domowym co
zmar³y. W razie odmowy udzielenia
powy¿szych informacji mo¿na wyst¹piæ z odpowiednim wnioskiem do
w³aœciwego s¹du.

? Kiedy mo¿na w myœl polskiego
prawa ¿¹daæ sprostowania protoko³u posiedzenia s¹du?
Zgodnie z art. 160 i nastê¿nymi
polskiego kodeksu postêpowania cywilnego (kpc), strony mog¹ ¿¹daæ
sprostowania lub uzupe³nienia protoko³u, nie póŸniej jednak jak na nastêpnym posiedzeniu s¹du, a jeœli
idzie o protokó³ rozprawy, po której
zamkniêciu nast¹pi³o wydanie wyroku – dopóki akta sprawy znajduj¹ siê
w s¹dzie.

mgr prawa Artur Balon

ArturBalon@samo-zycie.com
tel. 030 43924611

warto wiedzieæ – prawo polskie
Przedawnienie podatku
od spadku i darowizn
Po ilu latach zobowi¹zania podatkowe od spadków i darowizn
ulegaj¹ przedawnieniu?

Rys. Edward Tomenko

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.

Zobowi¹zania z tytu³u zap³aty podatku od spadku i darowizn ulegaj¹
przedawnieniu z up³ywem lat 5, licz¹c od koñca roku podatkowego,
w którym powsta³ obowi¹zek podatkowy. Zgodnie z treœci¹ art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. „O podatku od spadków i darowizn” (tekst
jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1043), „obowi¹zek podatkowy powstaje:
1) przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwil¹ przyjêcia spadku;
2) przy nabyciu w drodze zapisu
zwyk³ego, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego – z chwil¹ wykonania zapisu zwyk³ego, dalszego
zapisu lub polecenia;
2a) przy nabyciu tytu³em zachowku – z chwil¹ zaspokojenia roszczenia;
2b) przy nabyciu w drodze zapisu
windykacyjnego – z chwil¹ uprawomocnienia siê orzeczenia s¹du
stwierdzaj¹cego nabycie spadku, po-

stanowienia czêœciowego stwierdzaj¹cego nabycie przedmiotu zapisu
windykacyjnego, zarejestrowania aktu poœwiadczenia dziedziczenia lub
wydania europejskiego poœwiadczenia spadkowego;
3) przy nabyciu praw do wk³adów
oszczêdnoœciowych okreœlonych w
art. 1 ust. 2 – z chwil¹ œmierci wk³adcy;
3a) przy nabyciu jednostek uczestnictwa okreœlonych w art. 1 ust. 2 –
z chwil¹ œmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego;
4) przy nabyciu w drodze darowizny – z chwil¹ z³o¿enia przez darczyñcê oœwiadczenia w formie aktu
notarialnego, a w razie zawarcia
umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwil¹ spe³nienia przyrzeczonego œwiadczenia; je¿eli ze
wzglêdu na przedmiot darowizny
przepisy wymagaj¹ szczególnej formy dla oœwiadczeñ obu stron, obowi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹
z³o¿enia takich oœwiadczeñ;
5) przy nabyciu z polecenia darczyñcy – z chwil¹ wykonania polecenia;
6) przy nabyciu w drodze zasiedzenia – z chwil¹ uprawomocnienia siê

postanowienia s¹du stwierdzaj¹cego
zasiedzenie;
7) przy nabyciu w drodze nieodp³atnego zniesienia wspó³w³asnoœci
– z chwil¹ zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia siê orzeczenia s¹du, je¿eli ich skutkiem jest nieodp³atne zniesienie wspó³w³asnoœci;
8) przy nabyciu w drodze nieodp³atnej s³u¿ebnoœci, renty oraz u¿ytkowania – z chwil¹ ustanowienia
tych praw”.
Wedle ust. 4 ww. przepisu „je¿eli
nabycie niezg³oszone do opodatkowania stwierdzono nastêpnie pismem, obowi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹ sporz¹dzenia pisma;
je¿eli pismem takim jest orzeczenie
s¹du, obowi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹ uprawomocnienia siê
orzeczenia. W przypadku gdy nabycie nie zosta³o zg³oszone do opodatkowania, obowi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹ powo³ania siê przez
podatnika przed organem podatkowym na fakt nabycia”.

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA nr 27/2021
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Warto wiedzieæ

Bundesrat zatwierdzi³ nowy katalog mandatów
Wygl¹da na to, ¿e tym razem
– na krótko przed odejœciem
obecnego rz¹du – uda³o siê jednak federalnemu ministrowi
komunikacji
Andreasowi
Scheuerowi
przeforsowaæ
zmiany. Dwa tygodnie po wyborach do Bundestagu, 8 paŸdziernika 2021 r. Bundesrat
jednog³oœnie przyj¹³ kompromisow¹ wersjê nowelizacji katalogu kar administracyjnych
(BKatV-Novelle). Jest to realizacja decyzji podjêtej jednog³oœnie przez Konferencjê Ministrów Transportu niemieckich
krajów zwi¹zkowych.
Pierwotnie nowelizacja wesz³a w ¿ycie w kwietniu 2020 r.,
ale zosta³a wycofana z powodów formalnych...
Zesz³oroczna wersja nowelizacji by³a ostrzejsza, bo przewidywa³a miesiêczny zakaz
prowadzenia pojazdów w przypadku przekroczenia dopusz-

czalnej prêdkoœci o 21 km/h
(w terenie
zabudowanym),
wzglêdnie o 26 km/h (za miastem).
W obecnej wersji nie ma ju¿
tego zaostrzenia, czyli prawo
jazdy „zabierane” jest dopiero
za jazdê o 31 km/h (w terenie
zabudowanym) za szybko,
wzglêdnie od 41 km/h (poza terenem zabudowanym).
Wprowadzono nastêpuj¹ce
zmiany w zakresie kar pieniê¿nych:

Parkowanie
i zatrzymywanie siê
Poprawka BKatV przewiduje
odstraszaj¹ce grzywny za nielegalne parkowanie na chodnikach i œcie¿kach rowerowych,
jak równie¿ obecnie nielegalne
zatrzymywanie siê na utwardzonych poboczach oraz parkowanie i zatrzymywanie siê

w drugim rzêdzie. Za te wykroczenia drogowe grozi mandat
w wysokoœci do 110 euro.
W przypadku powa¿niejszych wykroczeñ przewiduje
siê równie¿ wpisanie punktu do
rejestru umiejêtnoœci kierowania pojazdami: je¿eli w wyniku
nielegalnego parkowania lub
zatrzymania siê w drugim rzêdzie i na pasach ochronnych
dla rowerów lub parkowania na
chodnikach i œcie¿kach rowerowych utrudniane jest poruszanie siê innym u¿ytkownikom
drogi lub stwarzane jest dla
nich zagro¿enie, dosz³o do
uszkodzenia mienia lub pojazd
by³ zaparkowany na chodniku
lub œcie¿ce rowerowej d³u¿ej
ni¿ jedn¹ godzinê. Kwalifikacja
przestêpstwa jest dokonywana
przez w³aœciwe organy na miejscu zdarzenia.
Ponadto za nieuprawnione
parkowanie na miejscu przeznaczonym dla osób niepe³no-

Nowe stawki mandatów drogowych
Dotychczas kwoty by³y niezale¿ne od typu i dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu. Nowy katalog
mandatów za przekroczenie dopuszczalnej prêdkoœci przewiduje wy¿sze stawki dla zaprzêgów
z przyczepami oraz samochodów ciê¿arowych (dopuszczalna masa ponad 3,5 t), a jeszcze wy¿sze dla
kieruj¹cych autobusami i pojazdami przewo¿¹cymi substancje niebezpieczne.

zdj. MMFE
sprawnych przewidziane s¹ kary w wysokoœci 55 euro.
Podobnie
nieuprawnione
parkowanie na miejscu parkingowym dla pojazdów z napêdem elektrycznym lub na miejscu parkingowym dla pojazdów
car-sharingowych bêdzie odt¹d
podlega³o karze grzywny w wysokoœci 55 euro.
Poprawka przewiduje grzywnê w wysokoœci 35 euro za niezgodne z prawem parkowanie
w w¹skich lub œlepych miejscach lub w pobli¿u ostrego zakrêtu.
Za ogólne wykroczenie polegaj¹ce na zatrzymaniu siê
i parkowaniu trzeba teraz bêdzie zap³aciæ do 25 euro.

Korytarz ¿ycia
(Rettungsgasse)
Poniewa¿ znaczenie korytarza ¿ycia nie dotar³o jeszcze do
wszystkich kierowców, pañstwo „pomaga” w tym poprzez
wy¿sze kary. Ten, kto nie utworzy pasa ruchu, nie tylko zap³aci mandat w wysokoœci 200 euro i otrzyma dwa punkty karne
w rejestrze we Flensburgu, ale
tak¿e bêdzie musia³ liczyæ siê
z miesiêcznym zakazem prowadzenia pojazdów.
Niedozwolone korzystanie
z korytarza ¿ycia (Rettungsgasse) bêdzie teraz œcigane
i karane w taki sam sposób, jak
nieutworzenie go. Mo¿e zostaæ
na³o¿ona grzywna w wysokoœci
od 200 do 320 euro oraz miesiêczny zakaz prowadzenia pojazdów. W zwi¹zku z tymi sankcjami do rejestru umiejêtnoœci
kierowców wpisuje siê dwa
punkty.

Inne wykroczenia
Do tej pory obowi¹zywa³y
doœæ niejasne przepisy, zgodnie
z którymi kierowcy samochodów osobowych musieli zachowaæ "wystarczaj¹cy" odstêp
podczas wyprzedzania rowerzystów. W przysz³oœci bêdzie
wyraŸnie zalecane minimum

1,50 m w mieœcie i dwa metry
poza miastem.
W niebezpiecznych miejscach nowy znak mo¿e zabroniæ samochodom osobowym
i ciê¿arowym wyprzedzania pojazdów jednoœladowych. Ponadto w celu poprawy widocznoœci zabronione jest parkowanie do oœmiu metrów przed
skrzy¿owaniami oraz skrzy¿owaniami ze œcie¿kami rowerowymi.
Nielegalne
korzystanie
przez pojazdy z chodników,
œcie¿ek rowerowych po lewej
stronie jezdni i utwardzonych
poboczy jest teraz karane mandatem w wysokoœci do 100 euro.
Tak zwane szpanerstwo samochodowe (Auto-Posing) mo¿e byæ teraz równie¿ skutecznie karane: poprawka przewiduje grzywny w wysokoœci do
100 euro za powodowanie niepotrzebnego ha³asu i uci¹¿liwoœci spalin, których mo¿na
unikn¹æ, jak równie¿ za bezu¿yteczn¹ jazdê tam i z powrotem.
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa ruchu pojazdy o masie dopuszczalnej powy¿ej 3,5 t skrêcaj¹ce w prawo musz¹ w terenie zabudowanym poruszaæ siê
z prêdkoœci¹ pieszego (4 do 7,
maks. 11 km/h). Naruszenie tego przepisu mo¿e byæ teraz karane mandatem w wysokoœci
70 euro. Dodatkowo zostanie
wpisany punkt do rejestru zdolnoœci do prowadzenia pojazdów.
Ponadto poprawka BKatV
przewiduje dostosowanie dalszych grzywien, np. za nieprawid³owe skrêcanie lub naruszenie nale¿ytej ostro¿noœci przy wsiadaniu i wysiadaniu
z pojazdu.
Zmiany dotycz¹ce grzywien
i zakazu prowadzenia pojazdów wejd¹ w ¿ycie trzy tygodnie po ich og³oszeniu, czyli
najwczeœniej od 1 listopada
2021 r.
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Warto wiedzieæ
Dzieci dwu- i wielojêzyczne

Porady t³umacza

Czy i jak dbaæ o jêzyk polski?

Nieruchomoœæ

Emigracja i zwi¹zki mieszane
to chleb powszedni w dzisiejszych czasach. Rodzice czasami nie s¹ pewni, czy w ogóle
warto przekazywaæ swój jêzyk
ojczysty dziecku, a jeœli tak –
jak to zrobiæ, ¿eby dziecku nie
zaszkodziæ. Przyjrzyjmy siê bli¿ej kwestii dwu- i wielojêzycznoœci wœród najm³odszych.

jêzyków ojczystych u¿ywaæ jedynie w sytuacjach sam na
sam z dzieckiem.
Druga opcja to zignorowanie
jêzyka komunikacji rodziców,
przynajmniej do pewnego momentu. Dziecko bêdzie os³uchiwa³o siê z melodi¹ tego jêzyka
i pod³apywa³o s³ownictwo bierne, a póŸniej bêdzie mog³o
przekuæ tê wiedzê w aktywne
u¿ycie jêzyka. Kiedy wszyscy
s¹ razem, rodzice mówi¹ do
dziecka w swoich jêzykach, po
czym t³umacz¹ partnerowi czy
partnerce, o co chodzi³o – oczywiœcie w miarê potrzeby.

Kogo
(nie) s³uchaæ?
Wraz z narodzinami dziecka
lub przeprowadzk¹ rodziny za
granicê zaczynaj¹ pojawiaæ siê
„dobre rady” s¹siadów, znajomych czy rodziny. Mo¿na us³yszeæ, ¿e od zbyt wielu jêzyków
dziecku „wszystko siê pomiesza” i nie bêdzie umia³o pos³ugiwaæ siê ¿adnym z nich na dobrym poziomie. To najpopularniejszy mit zwi¹zany z dwujêzycznym wychowaniem, a *jest
ich wiele*.
Zacznijmy od tego, ¿e pos³ugiwanie siê co najmniej dwoma
jêzykami jest dziœ norm¹. Zdecydowana mniejszoœæ ludzi na
œwiecie jest jednojêzyczna
(BBC: 60-75 proc. ludzi na œwiecie pos³uguje siê co najmniej
dwoma jêzykami [1]). W niektórych spo³ecznoœciach wielojêzycznoœæ jest tak naturalna, ¿e
nikt nie zastanawia siê, czy
cztery jêzyki dla dziecka od
urodzenia mog¹ stanowiæ problem. Poza tym dwujêzycznoœæ
niesie za sob¹ *mnóstwo korzyœci*: komunikacyjne, poznawcze, emocjonalne i edukacyjne.

O czym nale¿y
pamiêtaæ
Rozwój jêzykowy dziecka
wielojêzycznego jest du¿o bardziej skomplikowany w porównaniu z maluchem, który jest
otoczony dwoma jêzykami, a
tym bardziej jednym. Nie wyd³u¿ymy dnia – doba nadal ma
24 godziny, a takie dziecko musi podzieliæ swój czas na kilka
jêzyków. Naturalnie wiêc bêdzie mia³o mniej okazji do u¿ywania jednego lub kilku z nich.
Co za tym idzie, dziecko bêdzie
mia³o w nich mniejszy zasób
s³ownictwa. U dzieci dwujêzycznych jeden z jêzyków jest
z regu³y dominuj¹cy (z biegiem
czasu staje siê nim jêzyk otoczenia), a u wielojêzycznych
ka¿dy jêzyk mo¿e byæ na innym
poziomie – i to równie¿ jest normalne.
Badanie przeprowadzone
wœród dzieci w wieku 5-7 lat

Filary sukcesu
zdj. pixabay.com / Franck Barske

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o skutecznej nauce języków
przez zabawę, zapisz się na bezpłatne szkolenie online 23 października
na szkolenia.wielojezycznie.pl – nie musisz brać udziału na żywo,
dzień później dostaniesz na maila link do powtórki. Wiele bezpłatnych
materiałów znajdziesz też na bilingualfamily.eu (również po angielsku
i niemiecku).

wykaza³o („S³ownictwo trzyjêzycznych dzieci w W. Brytanii”
[2]), ¿e jêzyk otoczenia by³ równie zaawansowany u dzieci jedno-, dwu- i wielojêzycznych. To
oznacza, ¿e ten jêzyk „zadba
sam o siebie” i nie ma potrzeby
wprowadzaæ go w domu, jeœli
nie jest jêzykiem ojczystym
¿adnego z rodziców, ani ich jêzykiem komunikacji miêdzy sob¹. Co wa¿ne, jêzyk polski jako
mniejszoœciowy u dzieci dwui wielojêzycznych by³ na podobnym poziomie, a wiêc dodatkowe jêzyki nie wp³ynê³y znacz¹co na jego znajomoœæ.

Od czego zacz¹æ?
Dobrze jest obraæ konkretn¹
strategiê dopasowan¹ do rodziny i jej sytuacji. Ale pamiêtajmy, ¿e w ka¿dym momencie
mo¿emy wprowadziæ zmiany.
Nie warto kurczowo trzymaæ
siê raz obranego kierunku, jeœli
ewidentnie coœ nam nie gra
i nie czujemy siê komfortowo.
Jeœli matka i ojciec maj¹ ró¿ne jêzyki ojczyste, które chc¹
przekazaæ dziecku, najczêœciej
decyduj¹ siê na metodê OPOL
(one parent – one language) –

jeden rodzic, jeden jêzyk. Kiedyœ uwa¿ano, ¿e jest to jedyna
s³uszna strategia. Dziœ wiadomo, ¿e dziecko mo¿e z powodzeniem przyswajaæ jêzyki
równie¿ innymi sposobami. Do
rodzica nale¿y te¿ decyzja, czy
bêdzie mówiæ do dziecka
w swoim jêzyku równie¿ poza
domem – mo¿e wtedy prze³¹czaæ siê na jêzyk otoczenia i nie
bêdzie to nic z³ego. I odwrotnie
– mo¿e zwracaæ siê do dziecka
w jêzyku mniejszoœciowym
w obecnoœci osób nieznaj¹cych
tego jêzyka. To te¿ utwierdza
dziecko w przekonaniu, ¿e nie
ma powodu, by wstydziæ siê
swojego jêzyka. Z dum¹ bêdzie
u¿ywaæ go równie¿ poza domem.
Rodzice, którzy nie rozumiej¹ jêzyka ojczystego partnera
czy partnerki i miêdzy sob¹
rozmawiaj¹ w jêzyku innym ni¿
jêzyk otoczenia (np. Hiszpan
i Polka mieszkaj¹cy w Niemczech, a rozmawiaj¹cy miêdzy
sob¹ po angielsku), maj¹ dwa
wyjœcia. Mog¹ od pocz¹tku
uznaæ jêzyk komunikacji miêdzy sob¹ jako jêzyk rodzinny
i w nim mówiæ do dziecka, kiedy wszyscy s¹ razem, a swoich

Znajomoœæ jêzyka mniejszoœciowego zale¿y przede wszystkim od iloœci czasu, przez jaki
dziecko ma kontakt z danym jêzykiem w ci¹gu dnia. Tutaj panuje zasada „im wiêcej, tym lepiej”. Jednak im starsze dziecko, tym wiêksz¹ uwagê powinniœmy zwracaæ te¿ na jakoœæ
takiej ekspozycji jêzykowej, a
wiêc starajmy siê otaczaæ pociechê bogatym s³ownictwem
dopasowanym do jej wieku.
Jednak samo s³uchanie jêzyka nie prze³o¿y siê na jego aktywn¹ znajomoœæ. Nale¿y szukaæ jak najwiêcej sytuacji,
w których dziecko ma w nim
mówiæ. Wa¿ne jest tworzenie
nie tylko okazji do u¿ywania jêzyka, ale przede wszystkim potrzeby – kiedy dziecko nie tyle
chce, co rzeczywiœcie musi powiedzieæ coœ w danym jêzyku,
¿eby osi¹gn¹æ pewien cel, np.
coœ dostaæ albo w ogóle z kimœ
siê porozumieæ.
W koñcu najtrudniejsza
czêœæ: motywacja. Atrakcyjne
œrodowisko jêzykowe to klucz
do sukcesu. Pod¹¿aj za zainteresowaniami dziecka i postaw
na naturalne „zanurzenie”
w jêzyku. Wspieraj siê polskimi
ksi¹¿eczkami, s³uchowiskami,
bajkami. Stwórz nawyk mówienia po polsku, np. podczas
wspólnego przygotowywania
posi³ków. A przede wszystkim
bawcie siê po polsku! W³¹czcie
w to piosenki, rymowanki, zabawy paluszkowe. Wybierzcie
zabawkê, przy której bêdziecie
mówiæ tylko po polsku. Mo¿e
nastêpnym razem przywieziecie jak¹œ z Polski?

Magdalena Makowski

Linki:
[1] https://www.bbc.com/future/article/20160811-the-amazing-benefits-of-being-bilingual
[2] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28848473

W prawie rzeczowym rozró¿niamy „ruchomoœci” (np. samochód) oraz mienie nieruchome,
czyli „nieruchomoœci”. Z zasady
dla ka¿dej nieruchomoœci w Polsce i Niemczech prowadzona
jest ksiêga wieczysta, czyli
Grundbuch. W jêzyku niemieckim popularnym okreœleniem
na nieruchomoœæ wszelkiego
rodzaju jest s³owo Immobilie.
W terminologii
prawniczej,
z uwagi na ró¿ne rodzaje nieruchomoœci, stosuje siê jednak inne sformu³owania.
I tak mamy w prawie polskim
„nieruchomoœci gruntowe” (lub
po prostu grunt), czyli po niemiecku Grundstück. „Nieruchomoœæ lokalowa” to potocznie
Eigentumswohnung, o ile chodzi o lokal mieszkalny (a nie na
przyk³ad o gara¿). Odrêbna w³asnoœæ lokalu (bêd¹ca czêœci¹
nieruchomoœci wspólnej, czyli
Gemeinschaftseigentum) to
w Niemczech Sondereigentum.
W Polsce istniej¹ „nieruchomoœci budynkowe” podlegaj¹ce
przepisom u¿ytkowania wieczystego. Siêgaj¹ce wczesnego
PRL-u prawo nie ma jednoznacznego
odpowiednika
w Niemczech, ale podobn¹ instytucj¹ jest prawo zabudowy,
czyli Erbbaurecht. Jeœli mowa
o lokalu, który znajduje siê
w budynku podlegaj¹cym u¿ytkowaniu wieczystemu, to mo¿emy okreœliæ tak¹ „nieruchomoœæ budynkow¹” w jêzyku niemieckim w³aœnie jako Erbbaurechtswohnung. Reliktem komunistycznym jest tak¿e „spó³dzielcze-w³asnoœciowe prawo
do lokalu” czyli genossenschaftliches Wohnungseigentum.
Poza tym istniej¹ nieruchomoœci leœne i rolne. „Nieruchomoœci rolne” to landwirtschaftliche Grundstücke, ale uwaga, czym innym s¹ rzeczywiste
u¿ytki rolne (landwirtschaftlich genutzte Flächen). „Nieruchomoœci leœne” to analogicznie forstwirtschaftliche
Grundstücke. Nieruchomoœæ
przeznaczona na cele budowlane to Baugrundstück, zaœ nieruchomoœæ ju¿ zabudowana –
bebautes Grundstück. A na
wiêkszy „kompleks budowlany” powiemy w jêzyku niemieckim zazwyczaj Liegenschaft lub Anlage.

tłumacz przysięgły
mgr Adam Gałamaga
117er Ehrenhof 3a,
55118 Mainz
tel. 06131/6064914
e-mail: info@galamaga.eu
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Jak wyglądają pierwsze dni osadzonych w polskich więzieniach

Taki turnus
Art. 67. § 1. Wykonywanie kary pozbawienia
wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli
współdziałania w kształtowaniu jego społecznie
pożądanych postaw, w szczególności poczucia
odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania
porządku prawnego i tym samym powstrzymania
się od powrotu do przestępstwa.

Robert
– Najpierw przechodzi się
przez bramę, która strasznie
trzeszczy. To trzeszczenie zapamiętuje się do końca życia – mówi Robert.
Ustalamy, że na początku był magazyn, w którym zostawił wszystkie niepotrzebne lub niedozwolone
w więzieniu rzeczy: pieniądze, telefon, karty płatnicze. Na oddziale
półotwartym, na którym jest Robert, można zostać we własnym
ubraniu lub pobrać odzież skarbową. Państwowe ubranie niekiedy
jest konieczne: bywa, że do odbycia kary policja zabiera człowieka
prosto z ulicy, czasem z budowy,
w stroju roboczym. Zatrzymanie
może przebiec spokojnie, ale zdarzają się szarpaniny, uszkodzenia
ciała i odzieży. Później obowiązkowa łaźnia.
Następny krok to wywiad środowiskowy, rozmowa z wychowawcą lub psychologiem. Imię,
nazwisko, stan cywilny, przeszłość więzienna, dzieci. Wychowawca notuje objawy nieprawidłowości: tiki nerwowe, wszystkie znaki szczególne, dopytuje
o obrażenia, niepełnosprawność,
leczenie psychiatryczne, uzależnienia, pobyty w placówkach terapeutycznych, epizody autoagresji. Czy pił, ile pił, jak pił. Ustalane
są potrzeby związane z wyjściem
na wolność: czy będzie miał gdzie
mieszkać, czy nie. Grypsuje czy
nie, pali czy nie. Czy współdziała,
czy przyznaje się do zarzucanego
czynu, czy jest pogodzony z karą.
Robert upiera się, że początek
odbywania kary więzienia to nic
ciekawego. Że towarzyszących temu uczuć jest wiele, ale nie da się
ich opisać. – Dumny z tego nie jestem – powtarza. Uciekał w żarty
i wzrokiem w podłogę, aż okazało
się, że pamięta swoje więzienne
początki jak mało który osadzony. Robertowi łatwo jest pamiętać,
bo żyje za kratami niespełna rok
i niewiele mu brakuje do końca
czternastomiesięcznej odsiadki.
Spotykam się z nim w dniu wyjścia
na przepustkę. Robert ma jakieś
czterdzieści lat. Jego żona i dzieci są za granicą, ale w pobliskim
mieście ma rodziców. To do nich
dziś pójdzie, to oni w niedzielę

podwiozą go pod tę skrzypiącą
bramę. Jest już gotowy do wymarszu, ubrany w dżinsową koszulę i spodnie, na nadgarstku
ma pokaźnych rozmiarów zegarek. W świecie bez telefonów komórkowych zegarki są niezbędne. Ten Roberta wygląda futurystycznie, trochę zabawkowo.
Dobrze na pamięć Roberta działa też fakt, że do bram więzienia
w Opolu Lubelskim zapukał sam.
– Miałem się stawić dwunastego listopada, przyszedłem, zgłosiłem się, ale okazało się, że jest
dzień świąteczny. Zapytali, czy
jestem poszukiwany, powiedziałem, że nie, jeszcze nie, więc oni,
że może przyszedłbym następnego dnia. To przyszedłem. Taki dzień gratis na początek. Ten
drugi dzień wejścia był gorszy niż
pierwszy, bo ja już się nastawiłem.
Jak mi powiedzieli, że dziś nie, to
taki żal był w człowieku.
Dumny z tego nie jest, więc
w szczegóły nie wchodzi. Enigmatycznie mówi, że przed laty oszukał urząd. Miał nadzieję, że sprawa rozejdzie się po kościach, ale
tak się nie stało. Dostał nakaz stawienia się do odbycia kary więzienia. Uznał, że lepiej nie czekać,
aż sprawą zajmie się Interpol,
pożegnał się z rodziną i przyleciał do Polski.
Pierwsze dwa tygodnie to cela
przejściowa: czas, kiedy osadzeni
poznają więzienne życie, a wychowawcy nowych podopiecznych. Decydują, do jakiej celi trafią, proponują programy resocjalizacyjne,
terapię. Najczęściej na początku
więźniowie nie są zainteresowani
współpracą. Dopiero później dowiadują się, że większe zaangażowanie im się opłaca, może dać
nagrody, a z czasem przeniesienie na oddział półotwarty. Recydywiści od razu wiedzą, co warto zadeklarować, na co się zgodzić, co obiecać.
– Pyta pani, co mi się śniło?
A śpi się tu w ogóle? Taki sobie
zapłaciłem turnus, to tak mam
– odpowiada na pytanie o pierwszą noc w więzieniu. Na więziennym łóżku Robertowi było fizycznie i psychicznie źle, nie tylko
pierwszej, ale też każdej następnej nocy. – Spaniem tego nie można nazwać, to raczej dużo czasu

na myślenie. Czeka się na kolejny dzień, każdy następny to już
dzień mniej, ale wciąż dużo. Jeśli ktoś chce wyciągnąć wnioski
z życia, to tu ma do tego warunki.
Kiedy rozmawiamy, Robert jest
już w Opolu Lubelskim od kilku
miesięcy, ale ze standardem tej

To wieczne pisanie, proszenie,
czekanie na odpowiedź najbardziej Roberta zaskoczyło. Podaje
przykład: czajnik jest w kantynie,
czyli więziennym sklepie. Można
sobie kupić, ale dostaje się go dopiero po pozytywnej opinii od dyrektora. Czajnik może być jeden

przejściowym. W kolejnej celi jest
już łatwiej, ludzie nie są dobrani
przypadkowo, można się dogadać.
Tu się ciągle kogoś poznaje: ktoś
wchodzi, ktoś wychodzi, zmienia
oddział, więzienie. Ułożenie sobie relacji jest ważne, w końcu
śpi się razem, je się razem. Nie
ze wszystkim udało się Robertowi pogodzić.
– Najgorszy jest kąt, ta ubikacja za ścianą. Poniżające.
Ciasnota ma też inne skutki:
skraca się zapłon. Łatwo o konflikt.
– Nie powiem, kilka tygodni minęło, jak zeszły stresy, jak ja zacząłem odpoczywać! Nagle nic nie
ma do roboty, rachunków płacić
nie musisz. Tak z tydzień czy dwa
czułem, jak organizm odpoczywa.
Potem przyszła rutyna, praca,
tęsknota za rodziną.
– Gdybym był drugi raz, pewnie mniej bym się stresował. Ale
pierwszy raz dla człowieka, któremu zależy na rodzinie, to coś
strasznego. Idziesz bezradny...
Opisać się tego nie da. Drugi raz
pewnie byłby łatwiejszy, wiedziałbym co i jak.

Adam

Na spacerniaku świeżo osadzony czuje się jak zwierzę wśród drapieżników

Fot. Janusz Glanc
placówki nadal się nie pogodził.
Wyżywienie wciąż słabe, wyposażenie – niewystarczające. To najmłodsze więzienie w Polsce i według osadzonych, którzy mają porównanie z innymi jednostkami,
tutejsze warunki to klasa światowa. Robert nie ma porównania,
tylko same zastrzeżenia.
Weźmy pakiet startowy: szampon, mydło, maszynka do golenia,
pasta do zębów i papier toaletowy.
– Szampon to porażka, w ogóle sobie nie radzi z moimi włosami. Mydło to porażka. Wszystko jest najtańsze, bo ten turnus
tu jest naprawdę tani. Dwie rolki papieru na miesiąc. Za mało?
Zaczyna się kombinowanie. Ten
pożyczy, ale nie za darmo, tamten jeszcze inaczej usiłuje coś za
to uzyskać... Dosłownie o wszystko trzeba pisać. Do wychowawcy,
do dyrektora.

na celę, więc skoro ma go Robert,
to koledzy nie mogą, gdyby mieli, toby musieli zdać do magazynu. Nie można mieć dodatkowych
rzeczy w celi. Przy tych wszystkich papierach, pismach i zgodach
najważniejsza jest cierpliwość.
– Nie palę, kawy nie piłem, ale
się tu nauczyłem, żeby mieć coś
z używek. Dopóki nie dokuczam
systemowi więziennemu, mogę mieć zegarek, czajnik, cywilne spodnie, dwie czy trzy sztuki. Dżinsów nie mogę mieć więcej niż dwie pary. Majtek można
mieć więcej, ale też bez przesady.
Obowiązuje limit miejsca. Jest
skrzynka pod łóżkiem, w której trzeba się zmieścić. Więzienna chemia
ma być w szafkach. Z szafek spożywczych nic nie może wystawać.
Doposażaniem osadzeni mogą się zająć po zakwaterowaniu
w kolejnej celi, nie na oddziale

Noga na nodze, zaplecione ręce – przez te kilka godzin rozmowy nie rozluźni kończyn nawet na
chwilę. Toporne tatuaże, przestawiony nos. Adam wygląda, jakby
chciał uciec, chociaż zgodził się
przecież na tę rozmowę. Ani razu na mnie nie spojrzy.
Trzynaście lat temu policja zabrała go z domu. Widział, jak matka płacze. Długo towarzyszył mu
strach, że mama coś sobie zrobi,
że nie udźwignie życia z piętnem
matki mordercy. Sam zastanawiał się, czy ze sobą nie skończyć.
– Znałem zakłady karne tylko
z filmów, byłem przerażony. To, co
pokazują w telewizji, a to, co się
widzi w zakładzie, to zupełnie inne sprawy. Bałem się innych osadzonych, nie wiedziałem, co to za
ludzie, jakie mają wyroki, czy mi
krzywdy nie zrobią. No i funkcjonariuszy. Po filmach myślałem, że
mają inne podejście.
Mówi, że już wie, że w więzieniu
nie jest tak źle. Opowiada o pięciodniowej przepustce, którą dziś
zaczyna, i wciąż wraca do strachu, do wszystkich jego wcieleń,
które poznał za kratami.
– Wchodzi człowiek do celi i od
razu się zaczyna rozglądać, który to ten, co może mu coś zrobić.
Każdy tu szuka osoby, na którą
trzeba uważać.
W celi przejściowej był jedenaście dni. Takie są raczej surowe, nigdy pojedyncze. Osadzeni
mają tam materiały piśmiennicze, gdyby ktoś chciał zawiadomić rodzinę – to szczególnie ważne w przypadku tych, których
zgarnięto z ulicy. Jeśli ktoś ma
pieniądze, może kupić kartę telefoniczną i do bliskich zadzwonić. Na początku i później na oddziale zamkniętym osadzony ma
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prawo do pięciu minut rozmowy
dziennie. Jeśli będzie na półotwartym, będzie mógł rozmawiać
chwilę dłużej. Jeśli nie ma pieniędzy, dostaje dwa znaczki pocztowe na miesiąc.
Z tych pierwszych dni Adam
pamięta głównie brud i bałagan.
W miejscu, w którym wszyscy są
na chwilę, nikt nie dba o porządek.
Po wejściu do celi recydywiści wiedzą, jak się zachować i co powiedzieć. Świeżak czeka na pierwszy
krok współosadzonych.
– Jak wszedłem do celi, to była cisza, wszyscy stali i patrzyli
na mnie. Zapytali, kto ja jestem
– to się przedstawiłem. Wypytywali, skąd jestem, za co, pytali o życie z wolności. Dopiero po
jakimś czasie znaleźliśmy wspólne tematy, jakoś zostałem przyjęty – opowiada.
Długo nie mógł tu spać.
– Biłem się z myślami, bałem
się ludzi, nie wiedziałem, czego
się po nich spodziewać. Chodziłem do pani psycholog, która mówiła, że skoro nie mogę spać, to
jestem uzależniony od alkoholu.
Pojechałem na obserwację do zakładu psychiatrycznego. Jak zobaczyłem, jacy ludzie tam są, tym
bardziej nie mogłem spać.
Rodzina Adama potwierdzała,
że nie jest alkoholikiem, jednak
pod pierwszą opinię psychologa
łatwo było się podpiąć kolejnym.
W końcu organizm nie wytrzymał, zaczął spać.
Na wolności Adam pracował
i uczył się, codziennie wstawał
wcześnie, więc porządek dnia
w więzieniu nie jest dla niego nowością. Rano jest pobudka i przygotowanie do apelu: osadzeni mają być ubrani, a łóżka zaścielone.
Funkcjonariusz zagląda do celi
i sprawdza, czy stan się zgadza.
– Niektórzy lubią pospać, na
wolności nic nie robili lub chodzili na późniejsze godziny do pracy, trudno im się przyzwyczaić,
że trzeba wstać. Bywa, że łamie się zasady, bo ktoś za długo
siedział przed telewizorem, zaspał. Kiedyś od razu wypisywali wnioski karne, teraz bardziej
ostrzeżenia się dostaje, już tak
nie karzą jak dawniej. Zasady
się chyba trochę zmieniły. Inaczej też odbierane są osoby, które dłużej siedzą, administracja
je zna, wie, czego się spodziewać – opowiada.
Adam po przejściowej trafił
do celi sześcioosobowej.
– Zdziwiony byłem, że w takim
pomieszczeniu da się normalnie
funkcjonować. Siedzenie w tyle
osób jest uciążliwe, to nie pasuje jednemu, to drugiemu – opowiada. W obecnym więzieniu ma
pojedynczą celę, otwartą. Zostało mu półtora roku, chodzi na
przepustki.
Najlepszymi współosadzonymi według Adama są osoby, które mają już za sobą kilka lat. Wiedzą, jak żyć, żeby nikomu nie
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Tu czeka się na kolejny dzień, a każdy następny to już dzień mniej
przeszkadzać. Już nie mają złudzeń, że wszystko im wolno. Nie,
nie wolno.
To, co wolno, a czego nie, jest
dokładnie opisane w regulaminie wewnętrznym. Sposobem na
sprawdzenie, czy stan posiadania
więźniów zgadza się z jego zapisami, są kipisze.
– Denerwuje mnie to najgorzej.
Wychodzimy z celi i kontrolują
wszystko. Jak znajdą coś nielegalnego, to komisja penitencjarna, nagana, czasem nawet cela
izolacyjna – opowiada Adam. Zabronione są rzeczy z wolności i samoróbki – własnej roboty grzałki
czy maszynki do tatuażu.
Regulamin wewnętrzny nic na
ten temat nie mówi, ale jest coś
jeszcze, czego lepiej w więzieniu
nie mieć na widoku: emocje. Adam
sugeruje unikanie bliższych relacji ze współosadzonymi. Odkrywanie się przed innymi miewa wysoką cenę. – Tu każdy patrzy, jak
kogoś wykorzystać – tłumaczy.
Gdy rozmawiamy o przyjaźni za
kratami, słowo „przyjaciel” wypowiada nienaturalnie, jakby nie pasowało mu do zdania i do kontekstu. Szkoda gadać, przyjaźń nie
jest tu wartością.
Adam, z zawodu introligator,
w więzieniu jest bibliotekarzem.
Wcześniej sprzątał plac przed budynkiem. Pracę dostał po pięciu
latach odsiadki.
W budynku, w którym pracuje,
od kilku miesięcy stoją eksperymentalne ule, którymi będą zajmować się więźniowie. Na razie
dużo tam do zrobienia nie mają,
wdrażają się powoli i przyglądają
pracy naukowców z Uniwersytetu
Przyrodniczego. Adam na początku trochę się pszczół bał, ale teraz nawet je lubi – mówi, że z nimi mniej czuje zamknięcie. W domu miał koty, tuż przed wyrokiem

nawet psa, pszczoły traktuje jak
namiastkę pupila.
Najbardziej brakuje mu rodziny.
– Przez te trzynaście lat straciłem matkę, brata, młodszą siostrę. Poumierali. Rozmowy z panią psycholog pomogły. Jeden
brat mi został, wspaniałe wsparcie mam w jego osobie.
Wspomina, jak sąd pozwolił mu
spotkać się z matką, zanim umarła. Pojechał do szpitala pod konwojem, skuty kajdankami: ręce-nogi. Mieli godzinę. Później krewni
przekazali mu ostatnie życzenie matki.
– Przed śmiercią miała dla mnie
słowa: nie rób nic głupiego. Cały czas to sobie analizuję, jak mi
przychodzą różne takie myśli. Bo
nie powiem, przychodzą.

Marcin

Osadzeni z artykułu 148 – gdy
rozmowa schodzi na tych więźniów, numerem z Kodeksu karnego zasłaniają się nawet funkcjonariusze i rzecznicy prasowi jednostek penitencjarnych. Zabójców
jest najtrudniej zapytać o początek życia w więzieniu, bo uznają
to za pytanie o zbrodnię. Spinają
się, wycofują, zamykają. Ustalam
z Marcinem, że nie musi opowiadać o przestępstwie. Próbujemy.
– Były takie programy, na Wirtualnej Polsce czy na Polsacie,
które miały przybliżyć, jak tu wygląda życie. I trochę przybliżyły,
chociaż ja mam wrażenie, że wybierali do tego osoby, którymi dało się sterować, żeby pokazały, jak
tu jest strasznie. Śmiejemy się,
jak słyszymy w telewizji, że afera taka czy inna, komuś grozi dwa
i pół roku i tylko byle nie do więzienia, może prezydent ułaskawi?
Tu jest strasznie na początku, ale
jak człowiek już się przyzwyczaił, nauczył się żyć w tej machinie,

Fot. rbc.ru
wszedł w te trybiki, to funkcjonuje, wie, jak to działa – przystojny
trzydziestoparolatek mówi szybko, z raperską manierą. Staż za
kratami – dwanaście lat.
Zrobił to, co zrobił, i zgłosił się
na policję. On też się nie pożegnał
z bliskimi. Trafił na dołek, stamtąd
do aresztu. Najpierw był otępiały przez narkotyki, a gdy zaczęły
schodzić, przytłoczyła go świadomość popełnionego czynu. Mówi,
że świat się wtedy zatrzymał, ale
świat widział to inaczej: przesłuchania, wizja lokalna.
– Człowiek cały czas jest tylko
przerzucany z miejsca w miejsce. Zdjęcie, nazwisko, imię, znaki
szczególne. Leci się jak na taśmie.
Mówi, że miał wtedy zaledwie
dwadzieścia lat. Przez dwa i pół
roku jego rodzina co tydzień pod
bramą aresztu czekała na widzenie, na które on się nie stawiał. Bo
jak miał rozmawiać z bliskimi po
podwójnym morderstwie?
Dostał dwadzieścia pięć lat, prawie połowa wyroku za nim. Jest
ostrzyżony niemal na zero i pokryty tatuażami, ale nie są to koślawe więzienne dziary, tylko małe dzieła sztuki, jeszcze z wolności. Nawet tył głowy spowija mu
skomplikowany wzór, który widzę
przez cały czas, ale nigdy w całości – siedzi bokiem do mnie i najczęściej mówi, patrząc na ścianę.
– Prokurator ma taką robotę,
że musi krzyczeć, ile fabryka dała. Moja postawa, to, że się zgłosiłem sam, środowisko, wszystko
to sprawiło, że sąd mnie nie skreślił i nie dał mi dożywocia.
Opowiada, że zawsze mierzył
wysoko. Planował studia, chociaż
nie zrobił jeszcze matury. Zawalił szkołę, bo wybrał podróże po
Europie. Chłopak z dobrego domu, żadnych powiązań przestępczych – zapewnia.

– Może w tym beztroskim życiu się zatraciłem po prostu? Od
dzieciństwa miałem dobre, godne wartości wpajane. A to, co się
stało, to trochę alkoholu, narkotyków, chwila i życie.
Mówi, że trzy lata zajęło, żeby go skazać, mimo że mieli jego
przyznanie się do winy.
Trafił za kraty w lipcu, w jego
pamięci bałaganowi w celi towarzyszy więc smród. Za drzwiami
ludzie różnej maści. Jego wspomnienia toną jednak we mgle, bo
w celi przejściowej był na zjeździe
z narkotyków i przede wszystkim
chciał spać.
– Początek to taka fabryka. Wywiad środowiskowy na przykład:
idzie pani do urzędu i jest urzędnik, który takich petentów jak pani
ma dwustu dziennie. Gdzieś tam
dopala się papieros, kawa stygnie,
szybko, bo zaraz mecz. Następny, następny, następny – Marcin
zaznacza, że tak było przed laty,
może teraz jest inaczej.
Pierwsza cela po przejściowej
była trzyosobowa: – Oprócz mnie
jeden Czech i mecenas z Łodzi.
Wychowawca wiedział, że daje
mnie na spokojną celę i może się
zaaklimatyzuję. Miałem dwadzieścia lat, dla mnie wszystko było
nowe. W wojsku nie byłem, więc
nie miałem do czynienia z trybem rozkazującym. W każdej innej sytuacji człowiek zawsze miał
z tyłu głowy, że może powiedzieć
„nie” – a tu nie można. To znaczy
można, ale to się wiąże z konsekwencjami, chociażby w relacjach
z funkcjonariuszami.
Marcin robi, co może, żeby mieć
jak najlepszą opinię. Odnosi małe
sukcesy. Na razie nie zapowiada
się przedterminowe zwolnienie, ale
ma szanse na lżejszy oddział. Żeby
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Jakby nie Ślązak, Paryż byłby w gruzach
i nie byłoby Unii Europejskiej

Zbawca Paryża
Unia Europejska być może nigdy nie powstałaby, gdyby nie pewien Ślązak. Bo jej
fundamentem było pojednanie Niemiec i Francji – a byłoby ono wątpliwe, gdyby Paryż
na koniec 1944 roku wyglądał
tak, jak Warszawa. A takie właśnie rozkazy, zrobienie z niego kupy gruzu, wydał Adolf
Hitler. Ale Górnoślązak, generał Dietrich von Choltitz, nie
wykonał rozkazu.
Urodził się w 1894 r. na zamku
w Graflich Wiese (obecnie Łąka
Prudnicka), w rodzinie typowej
śląskiej szlachty o militarnych
tradycjach. Jego ojciec był pruskim majorem, stryj prudnickim
landratem (starostą). Samemu
Dietrichowi od dzieciństwa zaplanowano karierę wojskową.
I ledwo ukończył szkołę kadetów, wybuchła pierwsza wojna
światowa. W trakcie wojny walczył na froncie zachodnim, brał
udział w największych bitwach
tej wojny (w I bitwie nad Marną,

Taki turnus

13 

coś takiego w więzieniu osiągnąć,
trzeba żyć dobrze z jego pracownikami. Tłumaczy, że o takich jak
on mówi się „wygodni osadzeni”.
Tacy, co się nie kłócą, jak trzeba
zmienić cele, unikają konfliktów,
nie zajmują czasu. Ma to minusy
– Marcin czuje się przez funkcjonariuszy zaniedbany, nikt z nim
nie pracuje, bo nie widać takiej potrzeby. Ale i tak jest lepiej niż kiedyś – zapewnia. Mówi, że w czasie swojego wyroku zdążył zaobserwować zmianę metod pracy
w więzieniu. Teraz funkcjonariusze, wychowawcy, psychologowie
stawiają na dialog, prowadzą mediacje między osadzonymi, pomagają w pracy nad sobą.
– Doświadczyłem też tych drastycznych metod i na dobre mi to
wyszło, jak ojcowski pas. Mnie ojciec lał, jak coś zrobiłem, drugi raz
tych samych błędów nie popełniałem. To samo tutaj. Przemoc?
Wszyscy z osadzonych wiedzą, które kryminały z tego słynęły – opowiada. – Pamięta pani tę scenę ze
„Skazanych na Shawshank”, kiedy dowódca się przedstawia i pyta,
czy ktoś ma jakąś sprawę? „Tak,
mam” – i bach w brzuch! To samo miałem w poprzednim zakładzie, dowódca od razu dał do zrozumienia, że jesteśmy w najlepszym więzieniu w Polsce. Kiedy
ktoś miał jakieś uwagi do swoich

I bitwie pod Ypres, bitwie nad
Sommą) awansował z podchorążego na oficera, otrzymał sporo odznaczeń i musiał być naprawdę oficerem dobrym, jeśli
po wojnie zostawiono go w zredukowanej do 100 000 żołnierzy
armii niemieckiej. W okresie
międzywojennym bierze udział
w tworzeniu nowego rodzaju
wojsk – piechoty powietrznej,
czyli komandosów.
Sukcesywnie awansuje i w 1938
roku, gdy dochodzi do rozbioru Czechosłowacji (uczestniczy w tych działaniach), jest już
podpułkownikiem. W kampanii
przeciw Polsce dowodzi batalionem, zostaje ranny w bitwie
nad Bzurą.

zbombardują miasto. Gdy jednak
Holendrzy odmówili, batalion von
Choltitza zaczęto ładować do samolotów transportowych, a nad
Rotterdam nadleciało 60 heinkli 111 i zrzuciło na stare miasto
ponad sto ton bomb. Rozgorzała ogniowa burza, zginęło prawie 900 mieszkańców, 78 tysięcy straciło dach nad głową. A na

rotterdamskim lotnisku, niedaleko szalejących pożarów, lądowały pod ostrzałem obrońców
samoloty, w których znajdował
się batalion von Choltitza. Ruszył on natychmiast przez płonące miasto, by błyskawicznie
zająć mosty, co było niezbędne
dla Blitzkriegu. Wielu historyków wojskowości uważa, że to
trauma związana z patrzeniem
na gorejące miasto miała wpływ
na decyzję, jaką podjął cztery lata później.
Podczas dyskusji z Holendrami o warunkach kapitulacji ich
sił w Rotterdamie generał porucznik Kurt Student (późniejszy feldmarszałek) został postrzelony w głowę. Student był

lubiany wśród swoich żołnierzy,
więc gdy niemiecka armia zamierzała przeprowadzić w odwecie
egzekucję na poddających się
holenderskich oficerach, Choltitz interweniował i zapobiegł
tej zbrodni.
Później był na Ostfroncie,
gdzie feldmarszałek Erich von
Manstein uważał go za jednego ze swoich najlepszych oficerów. Bierze udział w bitwie o Sewastopol, ponownie zostaje ranny, a niewiele później otrzymuje
generalskie szlify i obejmuje dowództwo 260. dywizji piechoty.
Później, podczas bitwy w Łuku
Kurskim, dowodzi 11. dywizją
pancerną. W kolejnych latach,
dowodząc LXXVI Korpusem
Pancernym, spuszcza Amerykanom lanie pod Anzio we Włoszech, a następnie broni Normandii przed inwazją.

Paryż?
Nie wolno zniszczyć!

Oficer na medal
Rok później odegrał ważną rolę w zajmowaniu Holandii. Jako
dowódca piechoty powietrznej
namawiał obrońców Rotterdamu, by się poddali. Wiedział, że
jeśli się to nie stanie, bombowce

Niemieccy żołnierze pod kabaretem „Moulin Rouge”

sprzętów, do wyposażenia celi, to
szybko mu to było wyperswadowane. Nie na forum, nie było bicia, które wszyscy by widzieli.
Zapraszali panów do poczekalni, z której wychodzili czerwoni.
Nikt nie mówił wprost, że dostał
wciry. Na niektórych inne metody nie działają, tylko takie argumenty rozumieją.
Teraz nie ma przemocy i prowokacji, jeśli już, to inteligentne
próby zbadania, z kim funkcjonariusz ma tu do czynienia. Takie
małe testy, których ktoś mało bystry nawet by nie zauważył. Mądrzejsi ludzie wchodzą w te rozgrywki, pokazują oddziałowym,
szczególnie nowym, kim są i jak
można z nimi rozmawiać.
– To, co się tu nie zmieniło, to
to, że nam tu nie wierzą. Założenie jest takie, że kombinujemy. To
chore. Na szczęście są tu funkcjonariusze, którzy mnie znają i wiedzą, że nie mam w zwyczaju kombinować – mówi Marcin.
To, co musi być problemem dla
świeżaka, to współosadzeni. Marcin źle wspomina pierwsze chwile
w tym otoczeniu, mówi, że wciąż
się nie przyzwyczaił do obowiązujących tu reguł.
– Wszyscy tu na ciebie patrzą
jak na potencjalną ofiarę. Idziesz
na spacer, a wokół same drapieżniki. Kto to jest? Nowy. Za co siedzi? Nie daj Boże za coś, co nie
jest tu dobrze widziane.
Kiedyś obowiązywał taki porządek: nowy na celi pokazuje

dokumenty i wszyscy wiedzą,
kim jest i za co siedzi. Teraz administracja tego unika, odradza,
ostrzega. – Różnie w życiu bywa,
nie wiemy, co się wydarzyło. Na
podstawie artykułu trudno ocenić sytuację. Jak się trafia chłopak z takim czy innym artykułem,
a administracja go jakoś schowa
umiejętnie, to on sobie poradzi, on
i jego rodzina. Wszyscy myślimy
zawsze o rodzinach ofiar, ale osadzeni też mają rodziny i one też
przeżywają dramat. Okoliczności
bywają bardzo różne, a społeczeństwo skreśla bez litości.
Według Marcina najważniejsze jest, żeby na początku odbywania kary usiąść i spisać, co się
zamierza osiągnąć. On tak zrobił:
na kartce zapisał język, skończenie szkoły, dobrą formę fizyczną
i relacje z rodziną. Po dwunastu
latach odsiadki uważa, że wszystko udało mu się osiągnąć – poza szkołą, ale już za rok matura.
Marcin mógłby być więziennym
mówcą motywacyjnym, mógłby pisać podręczniki o życiu za kratami,
a przynajmniej takie sprawia wrażenie na półmetku wyroku. Odwołuje się do psychologii grupy, zaleca empatię i stawianie się w roli funkcjonariuszy, powtarza, jak
ważne jest zrozumienie, że ci ludzie wykonują pracę, którą należy
szanować. Z czasem przyznaje, że
ułożenie sobie strategii przetrwania zajęło mu kilka lat, że nie przyszedł tu z gotowym pomysłem na
siebie i że tej listy celów nie spisał

Fot. Wikimedia Commons

sobie zaraz po zamknięciu, na gorąco, w areszcie.
Nie umiem ocenić, na ile to, co
mówi, jest prawdą, a na ile jest
to ciągłe zdawanie egzaminu na
wzorowego więźnia.
– Tu trzeba przywdziać maskę
– deklaruje sam, chociaż chodzi
mu o coś innego, bo za chwilę dodaje: – Maskę twardziela, gościa
nieugiętego, który twardy kark
ma. Taką maskę każdy musi przywdziać na początku, bo faktycznie najsłabsze ogniwa są szybko wyłapywane i mają tu trudno.
Nie byłem taką osobą na wolności, ale musiałem się nią stać. Idę
na spacer, na łaźnię, obserwuję to
nowe środowisko i widzę, jakie zachowania tu obowiązują, co jest
oczekiwane. Najgorsze, że takiej
maski nie można zdjąć.
Marcin mówi, że na wolności
uchodził za osobę zgodną, zdolną do kompromisu. Taką postawę trudno zachować za kratami
– realia więzienne wielu odreagowuje złością lub buntem. Nie osiągają w ten sposób żadnego celu
poza narobieniem sobie wrogów
wśród funkcjonariuszy i współosadzonych. A Marcin ma jeden cel:
jak najszybciej wyjść. Jego metoda: unikanie problemów, współpraca z wychowawcami, pokora,
uprzejmość na co dzień, dystans
w kontaktach ze współosadzonymi. Pomaga mu wsparcie od
rodziny, psychiczne i finansowe.
– To jest bezcenne. Jakbym się
miał liczyć z każdą kawą, z każdym

7 sierpnia 1944, po miażdżącej klęsce w kotle Falaise, został
mianowany dowódcą wojskowym (Wehrmachtbefehlshaber)
niemieckiego garnizonu Paryża,
przemianowanego na Festung,
czyli twierdzę. Tyle że tej twierdzy nie bardzo było kim bronić,
a 23 sierpnia Hitler osobiście wydaje mu rozkaz, by przed oddaniem Paryża aliantom przemienić
papierosem... – macha ręką z niechęcią. – Ja nie palę akurat, ale
widzę tu ludzi z codziennym dramatem papierosowym: czy mi wystarczy ta paczka do końca miesiąca? Narasta frustracja. Pójdę,
gdzieś pożyczę – ale to oznacza
kombinatorstwo, zastanawianie
się, z kim dobrze żyć, komu nie
mogę podpaść. Ja mam ten komfort, że nie muszę. Mogę jednemu czy drugiemu powiedzieć
w twarz: gościu, nie lubię cię, nie
możesz mi niczego zaoferować,
śmigaj swoją ścieżką i daj mi spokój. Jak ktoś przychodzi do mnie
i o coś prosi, bo wie, że mam dobrą sytuację materialną, to pytam: mam ci pożyczyć czy dać?
Pożycz. OK, pożyczam. Jakby powiedział, że mam dać, tobym dał.
Ale chce pożyczyć, po dwóch tygodniach znowu chce pożyczyć
i ja znowu pożyczam. Nigdy nie
pożyczam trochę – od razu paczkę kawy, paczkę makaronu. Taki
ktoś szybko mnie zaczyna omijać,
bo wie, że ma sporo do oddania.
To jego sposób na lawirowanie
w warunkach więziennych. Nie
chodzi, nie upomina się, nie kłóci. – A musi pani wiedzieć, że tu
pierdoły urastają do takiej rangi, że trudno uwierzyć. Afery są
z takich pierdół, idą tu bójki o takie pierdoły. Wychowawcy muszą
potem kombinować, robić jakieś
przerzutki. Chory świat.

Nina Olszewska

„Pudło. Opowieści z polskich
więzień”, Poznań 2020, s. 248.
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jednak ciągle do niego dzwonił
i krzyczał: „Czy Paryż płonie?!”.

Poddał, by ocalić

Parada niemieckich oddziałów na Polach Elizejskich w Paryżu

Fot. Wikimedia Commons
go w kupę gruzu. To oddanie jest
bardzo bliskie. Dywizje Wolnych
Francuzów i Amerykanów są już
na przedmieściach stolicy, w samym mieście 21 sierpnia wybucha
powstanie. Ale zadanie jest wykonalne, Niemcy dysponują potężną
ilością materiałów wybuchowych,
przede wszystkim ogromnym magazynem torped przeznaczonych
dla U-Bootów, leżącym w Saint-Cloud pod Paryżem.
Choltitz chyba początkowo
rozważał wykonanie rozkazu, bo
dzielił się myślami, że w pierwszej kolejności trzeba chyba
zniszczyć Łuk Triumfalny, wieżę Eiffla, Luwr i operę. Jednak
gdy usłyszał, że Paryż ma zostać dodatkowo zbombardowany, przypomniał mu się Rotterdam. Uznał, że rozkazy Hitlera
są zbrodnicze i barbarzyńskie.
Poza tym nabrał przekonania, że
takie bestialskie działania w stolicy Francji przez wiele dziesięcioleci będą wpływać na stosunki

Rozmowa między
Heinrichem Himmlerem
a Dietrichem von Choltitzem
z sierpnia 1944 roku:
Himmler: – Neron zajmował się bzdurami, kiedy płonął
Rzym. I świat nadal o tym mówi...
Pewnego dnia, drogi generale,
świat będzie rozprawiał o panu
i o mnie. I za tysiąc lat nadal będą nas wspominać. Przewyższymy Cezara i Attylę! I jeśli wbrew
przewidywaniom przegramy bitwę – to przegramy ją w blasku
sławy. Świat zatrzęsie się w posadach na sam dźwięk naszych nazwisk! Himmler i Choltitz! Dzieci będą przeszczeć, a najsilniejsi mężczyźni nie będą w stanie
zapanować nad bladością, którą te nazwiska wywołają na ich
twarzach.
Von Choltitz: – Reichsführer,
jestem zmuszony zauważyć, że
Paryż to nie Rotterdam... Paryż
to nie Sewastopol. Cały świat
zwróci się przeciw nam, jeśli go
zniszczymy – a Bóg jeden wie,
co się z nami stanie, jeśli przegramy wojnę!

między Niemcami a Francją.
„Po raz pierwszy postanowiłem zignorować rozkaz przełożonych, bo po prostu uważałem,
że Hitler jest szalony” – wyznał
kilka lat później.
Oczywiście nie mógł otwarcie
zbojkotować rozkazu Hitlera. Jego władza była jeszcze wystarczająco silna, by postawić krnąbrnego generała przed plutonem
egzekucyjnym. Niewykluczone,
że represje rozciągnięto by na
rodzinę. Wysłał swoich żołnierzy do walki z partyzantami we
wszystkich niemal dzielnicach
miasta – by bombowce nie mogły ich bombardować, bo przecież bomby spadałyby też na wojsko niemieckie. Zarazem wyjaśniał, że wysadzania Paryża nie
ma kim wykonywać, bo wszystkie
oddziały zaangażowane są w walce. Jednocześnie po cichu negocjował z ruchem oporu, a za jego i norweskich dyplomatów pośrednictwem – z aliantami. Hitler

Nie musiał lawirować długo.
Już dwa dni później, 25 sierpnia, do Paryża wkroczyły pierwsze jednostki alianckie, a generał
Dietrich von Choltitz pospiesznie poddał twierdzę, której miał
długo bronić. Hitler wydał rozkazy bombardowania Paryża, ale
większej szkody naloty nie przyniosły. Natychmiast wydano też
wyrok śmierci na generała, który zbojkotował rozkaz, ale oczywiście niewykonalny.
Von Choltitz w sprawie Paryża kontaktował się też z generałem Hansem Speidlem, zastępcą feldmarszałka Walthera Modla. Gdy Model był na inspekcji,
do sztabu przyszedł rozkaz Hitlera, by Paryż zacząć ostrzeliwać z baterii V2, umieszczonych
na północy Francji i w Belgii. Ale
Speidel po rozmowie z Choltitzem
po prostu rozkaz wyrzucił, a Modlowi po powrocie o nim nie powiedział. Tydzień później został
aresztowany przez Gestapo, ale
udało mu się zbiec z więzienia.
Po wojnie był jednym z twórców
Bundeswehry, w latach 19571963 głównodowodzącym sił lądowych NATO w Europie Środkowej z siedzibą w pałacu Fontainebleau w Paryżu.
Francuzi wiedzieli, co zrobił
dla nich von Choltitz (i Speidel).
Chociaż von Choltitz do wiosny
1947 roku pozostawał w niewoli
brytyjskiej, Francuzi nazwali go
Zbawcą Paryża. W mieście tym
zawsze do śmierci przyjmowany był z honorami.
Dietrich von Choltitz zmarł
w roku 1966. Jego legendę już
po śmierci próbował zniszczyć

Generał Dietrich von Choltitz uznał, że rozkazy Hitlera są zbrodnicze
i barbarzyńskie
Fot. Wikimedia Commons
niemiecki historyk Sönke Neitzel badający nagrania rozmów
niemieckich oficerów w brytyjskiej niewoli. Uznał on, iż niektóre wypowiedzi von Choltitza
wskazują, że wydawał rozkazy
rozstrzeliwania Żydów w Sewastopolu. Jednak dokładne badania wykazały, że po upadku Sewastopola zabronił on swoim
podwładnym zabijania wziętych
do niewoli bolszewickich komisarzy. A samo sławne Simon Wiesenthal Center w Los Angeles,

tropiące nazistowskich zbrodniarzy po całym świecie, stwierdziło
oficjalnie, że nie ma nawet śladu
dowodu, by Dietrich von Choltitz
był powiązany z jakąkolwiek egzekucją Żydów podczas wojny.
Dietrich von Choltitz był ostatnim właścicielem zamku w Łące
Prudnickiej. Jego syn już w XXI
wieku przyjeżdżał do Prudnika,
próbując go odzyskać, ale bezskutecznie.



Dariusz Dyrda

(Ślůnski Cajtung, nr 6/2021)

Wydawnictwo Instytut Ślůnskij Godki rekomenduje także:
„Gott mit Uns! – ostatni żołnierze” Mariana Kulika. To wspomnienia ostatnich Ślązaków
służących w armii III Rzeszy. Stare opy spominajom przedwojenno Polska, służba przy wojsko i to, co sie tam dzioło, kiej przīszły Poloki
a Rusy. Fascynująca lektura. 240 stron, format
A5. Cena 10 euro.

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

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

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

Książki można zamówić internetowo: megapres@interia.pl lub telefonicznie: (0-48) 501411-994.
lub wpłacając należność na konto: PL 35 1020 1390 0000 6302 0422 1602
Koszt wysyłki w Polsce – 10 zł. Koszt wysyłki do Niemiec 8 euro.
Można też zamówić pod adresem: www.sklep.de lub e-mailem: verkauf@sklep.de
Tel. 02174 8964480 Verlag Matuszczyk KG, Luisental 2, 51399 Burscheid
Koszt wysyłki Niemcy: 6,90 euro, pozostałe kraje EU 9,90 euro
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Plaża Ayia Napa
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Kierunek Cypr

W pal¹cym s³oñcu cypryjskiego lata zapewne trudno by
by³o odkryæ wszystkie cuda natury i historii, jakimi zachwyca
wyspa. Najlepiej pojechaæ tam
jesieni¹, a nawet zim¹, kiedy

dojrzewaj¹ soczyste owoce, a
ró¿owe flamingi pozuj¹ do
zdjêæ, brodz¹c w s³onym jeziorze.
Kiedy u nas goœci jesienna

Kalopanayiotis

s³ota i zima, na Cyprze mo¿liwe jest nawet pla¿owanie.
Wprawdzie w ci¹gu dnia temperatura oscyluje w granicach
18-20 stopni C, ale gdy os³onimy siê od wiatru, nie sposób
oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e to pe³nia lata. Zreszt¹ s³oneczna pogoda panuje tu przez 340 dni
w roku.

Kontrowersyjny „¿elazny kanclerz“
– G³osowa³em za pomnikiem,
bowiem musimy zmierzyæ siê
z nasz¹ histori¹. A dla mnie faktem jest to, ¿e Bismarck nie by³
zbrodniarzem i nie powinniœmy
go tak traktowaæ – mówi Arens.

Jeszcze kilkanaście lat temu
nikomu w Niemczech nie przyszłoby do głowy zakazywać
budowy lub nakazywać rozbiórkę pomnika "Żelaznego Kanclerza" – czyli Otto von Bismarcka,
ale dzisiejsza poprawność
polityczna nakazuje krytyczną
ocenę tej postaci historycznej.

Protestuj¹
Serbo³u¿yczanie
Naukowcy z Instytutu Serbo³u¿yckiego (Serbski Institut) wystosowali oficjalny protest. W liœcie otwartym wyrazili oburzenie
i niezrozumienie dla planu odbudowy pomnika w Budziszynie.
Ich zdaniem d¹¿enie do jego odbudowy jest dowodem na niemieck¹ relatywizacjê historii.
Przedstawiciele Instytutu przypominaj¹, ¿e kanclerz Otto von
Bismarck by³ postaci¹ historyczn¹, która "nie nadaje siê jako pozytywny punkt odniesienia dla
kultury pamiêci demokratycznego, solidarnego i kosmopolitycznego spo³eczeñstwa. (...) Otto von
Bismarck – premier Prus i kanclerz Niemiec – by³ zwolennikiem
nacjonalistycznego pañstwa autorytarnego, który na zewn¹trz
rz¹dzi³ krwi¹ i ¿elazem, a wewn¹trz marchewk¹ i kijem”. Zdaniem autorów protestu, chwal¹c
politykê spo³eczn¹ Bismarcka
popiera siê automatycznie "Kulturkampf i niemieckie zapêdy kolonialne".

Verein für Liedgut und Heimatpflege, stowarzyszenie chóralne
z Budziszyna (Bautzen) œciœle
powi¹zane z parti¹ AfD, zêsto
wystêpuj¹ce na jej wiecach i partyjnych zjazdach, chce odbudowaæ i ponownie postawiæ w lesie
pod miastem na szczycie ³u¿yckiej góry Czorneboh (ok. 30 km
od polskiej granicy) – jak twierdz¹ "barbarzyñsko zniszczonego"
– pomnik Otto von Bismarcka.
Do 1950 roku w tym miejscu
jeszcze sta³ pomnik "¯elaznego
Kanclerza" autorstwa czeskoniemieckiego rzeŸbiarza Antona
Schwarza. Na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych pomnik zosta³ ca³kowicie zniszczony. Szefowa stowarzyszenie Monika Maschinsky
przyzna³a, ¿e gdyby pomnik uda³o siê ponownie postawiæ, to „zosta³aby oddana sprawiedliwoœæ
przede wszystkim twórcy pomnika”. Niemieckie media nie wierz¹ w prawdziwoœæ tych s³ów. Odbudowê pomnika popiera Alexander Arens, burmistrz Bautzen, który ostr¹ dyskusjê na ten
temat nazwa³ "zwyk³¹ histeri¹".

Pomnik Bismarcka w Hamburgu
zdj. autora

zdj. pixabay.com / Dimitris Vetsikas

Naukowcy z instytutu zaznaczaj¹, ¿e polityka Bismarcka
skierowana by³a przeciwko katolikom, libera³om, socjaldemokra-

Wystarczy jednak rozejrzeæ
siê wokó³, by zobaczyæ, ¿e to
nie sezon turystyczny. Wyludnione pla¿e i uliczki, wolne stoliki w knajpkach zachêcaj¹ do
wypicia kawy czy piwa.
Cypryjczycy, z typow¹ dla po³udniowców goœcinnoœci¹, poœwiêcaj¹ przyjezdnym wiêcej
uwagi, chêtniej opowiadaj¹,

tom oraz mniejszoœciom narodowym i d¹¿y³a do ca³kowitej germanizacji. Sygnatariusze listu
cytuj¹ s³owa Otto von Bismarcka
z jego listu do siostry: "Bijcie Polaków tak d³ugo, dopóki nie utrac¹ wiary w sens ¿ycia; wspó³czujê im ich sytuacji, ale jeœli chcemy przetrwaæ, nie mo¿emy zrobiæ nic innego, jak tylko ich wytêpiæ. Wilk nic nie poradzi na to, ¿e
Bóg go stworzy³ jakim jest, a jednak do wilka strzela siê, kiedy tylko mo¿na". Naukowcy z Instytutu
Serbo³u¿yckiego przypominaj¹,
¿e "¯elazny Kanclerz" za wszelk¹
cenê chcia³ zgermanizowaæ tak¿e £u¿yczan, jak i inne mniejszoœci narodowe w Niemczech.

To bêdzie
koñ trojañski
Do protestu przeciwko odbudowie pomnika kontrowersyjnego kanclerza do³¹czyli tak¿e
przedstawiciele Zwi¹zku Serbów
£u¿yckich Domowina. Oni równie¿ nie chc¹ powrotu Bismarcka
– nawet na pomniku. Zdaniem
cz³onków "Domowiny" pomnik
Bismarcka to swoisty koñ trojañski, który mo¿e staæ siê nowym
miejscem kultu dla prawicowych
ekstremistów, gardz¹cych demokracj¹.

Bismarck
w Hamburgu te¿
zacz¹³ przeszkadzaæ
Przez lata ponad trzydziestometrowy granitowy pomnik Otto
von Bismarcka sta³ w Hamburgu
nad £ab¹ nikomu nie przeszkadzaj¹c. Kilka miesiêcy temu rozpoczê³a siê renowacja pomnika.

chwal¹c siê tym, z czego s³ynie
ich kraj: staro¿ytnymi zabytkami, mitycznymi bóstwami
zwi¹zanymi z tym miejscem
i wreszcie doskona³¹ kuchni¹,
w której króluj¹ doskona³e sery, owoce zrywane prosto
z drzew i przes³odkie desery.
Koniecznie trzeba spóbowaæ
te¿ owoców morza i ryb. Warto

I nagle odezwa³y siê g³osy hamburskiej lewicy i cz³onków organizacji "Black Lives Matter" ¿¹daj¹ce jego rozbiórki. "Fakt, ¿e pomimo znanych okropnoœci, jakich
dopuœci³ siê w przesz³oœci Bismarck, jego pomnik nadal stoi
w Hamburgu, jest wielkim wstydem dla ca³ego miasta" – stwierdzi³ rzecznik prasowy organizacji.
Ulrich Henschel, jeden z hamburskich pastorów ewangelickich
proponuje, aby Bismarckowi z pomnika œciêto g³owê i nastêpnie
u³o¿ono j¹ na ziemi obok. Jego
zdaniem – to by³by odpowiedni
symbol sprzeciwu wobec polityki
"¯elaznego Kanclerza". Hamburski senator ds. kultury tak¿e jest
przekonany, ¿e obecny pomnik Bismarcka musi zostaæ zmieniony.
Jego zdaniem sama tablica z informacjami o polityce Bismarcka
nie wystarczy. Obecnie trwaj¹
dyskusje w³adz miasta z organizacji spo³ecznymi oraz z artystami.

Pomnik zostaje
W³adze Hamburga postanowi³y, ¿e pomnik pozostanie na swoim miejscu i za oko³o 10 milionów
euro dokoñcz¹ jego remont do
przysz³ego roku. Hamburski pomnik Otto von Bismarcka ma 34
metry wysokoœci, ale sam pos¹g
mierzy 15 metrów. Reszta to gigantyczny cokó³. W czasach nazistowskich na froncie coko³u
umieszczona by³a swastyka, a w
œrodku by³ potê¿ny schron przeciwlotniczy.
Padaj¹ propozycje, aby w tym
miejscu stworzyæ historyczne
centrum naukowe

Waldemar Maszewski
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Starówka w miejscowości Limassol
skusiæ siê na meze – ucztê,
podczas której spróbowaæ
mo¿na a¿ 30 tradycyjnych dañ!
Stolic¹ kraju jest Nikozja –
miasto o staro¿ytnych korzeniach, podzielone granic¹ na
dwie narodowe strefy. Pozostaj¹ca pod kontrol¹ ONZ „zielona linia” przypomina o okrut-

zdj. pixabay.com / Dimitris Vetsikas
nej wojnie sprzed pó³wiecza,
jaka wybuch³a tu miêdzy Grekami a Turkami.
Wiêksz¹, po³udniow¹ czêœæ
miasta nale¿¹c¹ dziœ do Republiki Cypryjskiej zamieszkuje
ok. 220 tysiêcy ludzi, mniejsz¹
tureck¹ ok. 85 tysiêcy. Z roku
na rok zwaœnione nacje próbuj¹ jednak u³atwiæ sobie ¿ycie.

cena

cena

cena

12.999 €

14.999 €

32.499 €

Audi A3 Lim. Ambiente

Audi A5 Cabrio 3.0 TDI quattro

Audi A8 4.2 TDI quattro

EZ: 02/10, 169 tkm,176 kW, Diesel,
Automatik, Klimaaut., Vollleder, Navi,
Sitzheiz., Tempomat, Euro 5 uvm.

EZ: 06/16, 149 tkm, 283 kW, Diesel,
Automatik, Sitzheiz., LED Kamera Bose
Head-Up, Navi, Klimaaut., Euro 6 uvm.

cena

cena

cena

14.599 €

18.999 €

zdj. pixabay.com / Dimitris Vetsikas

W 2008 r. na jednej z g³ównych ulic Ledra otwarto przejœcie graniczne – z korzyœci¹
dla turystów, bo ka¿da czêœæ
miasta zachwyca czymœ innym. Tu znajduje siê te¿ niezwyk³y punkt widokowy – budynek Shakolas, z którego po
wjechaniu na 11 piêtro mo¿na
podziwiaæ panoramê miasta.

EZ: 01/16, 170 tkm, 81 kW, Diesel,
Schaltgetriebe, Klimaaut., Tempomat,
Sitzheiz., Navi, Teilleder, Euro 6 uvm.

43.799 €

Protaras

l

Audi Q7 3.0 TDI quattro

BMW 118i Urban Line

BMW 520i Touring

EZ: 03/18, 135 tkm, 200 kW, Diesel,
Automatik, Klimaaut., Panorama-Dach,
Sitzheiz., Navi, Standheiz., Euro 6 uvm.

EZ: 11/15, 84 tkm, 100 kW, Benzin,
LED, Navi, Teilleder, Tempomat,
Schaltgetriebe, Euro 6 uvm.

EZ: 03/13, 129 tkm, 135 kW, Benzin,
Automatik, Bi-Xenon, Panorama, Navi,
Klimaaut., Sitzheiz., Euro 5 uvm.

cena

cena

cena

25.999 €

22.999 €

25.999 €

l
l
l

l
l
l
l

BMW 740d xDrive

BMW X1 sDrive 18 d

BMW X1 sDrive 20 i Advantage

EZ 12/14, 127 tkm, 230 kW, Diesel
Automatik, Navi, Leder, LED, Kamera,
Sitzheiz., Klimaaut., Euro 5 uvm.

EZ: 04/18, 68 tkm, 110 kW, Dieisel,
Automatik, LED, Sitzheiz., PDC, HiFi,
Tempomat, Klimaanlage, Euro 6 uvm.

EZ: 08/18, 70 tkm, 141 kW, Benzin,
Automatik, Klimaaut., LED, Navi,
PDC, Sitzheiz., Euro 6 uvm.

cena

cena

cena

22.499 €

19.499 €

26.999 €

l
l
l

l

BMW X3 xDrive20d

BMW i3 (94 Ah)

Mercedes-Benz ML 350 CDI

EZ: 03/15, 93 tkm, 140 kW, Diesel
Automatik, HiFi, Sitzheiz., Klimaaut.,
AHK, Tempomat, Euro 6 uvm.

EZ: 02/18, 39 tkm, 125 kW, Elektro,
Automatik, Klima, PDC, 4 Sitzplätze,
Einparksensoren, ABS, ESP, uvm.

EZ: 09/12, 150 tkm, 190 kW, Diesel,
BT, AHK, Navi, Leder, Sitzheiz., ESP,
Klimaaut., Vollleder, Euro 6 uvm.

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

Podczas gdy Nikozja „turecka” jest bardziej orientalna
(kolorowa, ha³aœliwa, a w powietrzu unosi siê zapach przypraw, kadzide³ek), ta „grecka“
przypomina zadban¹ europejsk¹ stolicê: s¹ nowoczesne
centra biznesowe, finansowe, a
wœród nich mnóstwo zabytków,
przypominaj¹cych o historii,

siêgaj¹cej staro¿ytnoœci.

Violetta Dabrowski

Reisebüro Pfau, Wilhelm-NagelStr. 62, 71642 Ludwigsburg

info@pfau-reisen.de,
www.pfau-reisen.de
tel. 07141 52121, fax 07141 52509

posiadamy ponad 17-letnie doświadczenie
wszystkie samochody sprawdzone są przez nasz warsztat
na życzenie robimy całkiem nowy przegląd techniczny oraz nową inspekcję
możliwość jazdy próbnej do własnego zaufanego warsztatu lub rzeczoznawcy
(TÜV, DEKRA, etc.)
załatwiamy przejęcie polskich zniżek w ubezpieczalniach
załatwiamy kredyty w jednym z naszych trzech partnerskich banków
finansowanie oraz leasingi dla osób prowadzących własną działalność
przyjmujemy auta w rozliczeniu (również auta na polskich rejestracjach,
do których załatwiamy wyrejestrowanie w Polsce)
kredyty również 100% bez zaliczki/wpłaty
spłata bieżącego kredytu w innych bankach
załatwiamy też tanie ubezpieczenia przez naszego pośrednika,
porównującego stawki w kilkudziesięciu ubezpieczalniach
pomagamy w załatwieniu rejestracji eksportowych/wywozowych
oraz przewóz samochodu na teren całej Unii Europejskiej

Bäkeplacken 25-27
26129 Oldenburg
Tel.: +49 (0) 441 770 31 51
Mob. +49 (0) 178 232 99 67
a4-mobile@gmx.de
www.a4-mobile.de

Działamy na terenie całych Niemiec oraz UE
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Pilot to ma klawe życie

Do czego zdolni są turyści

Wczasy Indiany Jonesa

Rozmowa z Tomaszem Michniewiczem, podróżnikiem, autorem książek, pilotem wyjazdów trampingowych
Jesteś dziennikarzem i podróżnikiem, zdarza ci się zabierać ze sobą turystów na przykład
w busz. Jak to wygląda?
Prowadzę głównie wyjazdy trampingowe, małe grupy od 8 do 12 osób,
w raczej aktywnej formule. Z perspektywy wyczynowych podróżników to oczywiście nie jest wielkie
wyzwanie, ale dla turysty, który
wcześniej był tylko w Szarm el-Szejk, to jest już krok dalej. Chodzimy 6 godzin po buszu, nurkujemy, podglądamy goryle. To nie są
tanie wyjazdy – 10, nawet 15 tysięcy od osoby to minimum. Przez ten
finansowy odsiew trafia do mnie
konkretna kategoria ludzi, takich,
których na to po prostu stać. Wśród
nich można zauważyć zestaw charakterystycznych postaw.
Z jakimi zachowaniami turystów się spotkałeś?
Na przykład z jakiegoś powodu często zdarza się ktoś, kto ściga się z tobą przy każdej możliwej
okazji. Gdybym poznał jakiegoś zawodowego kucharza, nie próbowałbym go przekonać, że lepiej od niego znam się na kuchni. A turyści,
którzy mają za sobą ileś tam wyjazdów, bardzo często to robią. Słyszysz od takiego uczestnika: „A bo
ja już tu byłem, ja już tam byłem,
ja już wszystko widziałem!”. Tacy ludzie starają ci się udowodnić,
że wszystko wiedzą lepiej. Bardzo
często popełniają przy tym rażące
błędy merytoryczne, co stawia pilota w niezręcznej sytuacji. Nie możesz ich obrazić, nie możesz ich
sprowadzić do parteru, nie możesz
wypunktować i pokazać, dlaczego
nie mają racji.
Jest takie angielskie określenie:
heckler. Często używają go amerykańscy komicy, stand-uperzy. Heckler to ktoś, kto siedzi wśród publiczności, kiedy ty stoisz na scenie, i w trakcie twojego występu
podrzuca swoje żarty albo komentuje złośliwie twoje słowa. Generalnie rozbija tok twojej przemowy. W takiej sytuacji hecklerowi
nie można się odgryzać, grać w jego grę. Na to również jest angielskie określenie: You never take on
a heckler, czyli: Nie bierzesz odwetu, nie wyżywasz się na hecklerze.
Masz przewagę pozycji – stoisz na

T

scenie, w świetle reflektorów, z mikrofonem. Jeśli nagle zwrócisz się
do takiego gościa i zaatakujesz go
słownie ripostą, publiczność zacznie
w tym momencie nabierać do niego
sympatii. Przed chwilą był irytującym agresorem, ale w okamgnieniu
stanie się ofiarą. I wtedy po tobie.
Tracisz w oczach wszystkich. Kiedy zachowasz się tak w grupie i wypunktujesz mądralę, zaraz w ankietach po wyjeździe pojawi się kilkanaście opinii, że pilot był nieuprzejmy.
No to jak sobie radzić z takim typem?
Przede wszystkim musisz wyciągnąć z tego, co mówi lub dopowiada, coś wartościowego, i to podkreślić: „Panie Romanie, no może
nie do końca tak jest, jak pan mówił
o tych plemionach, ale faktycznie,
ten dom został zbudowany w tym

wygłosił, i na merytoryczny monolog przed publicznością zupełnie nie jest przygotowany. W większości przypadków od tej pory będzie się bardziej pilnował.
Jakie jeszcze zachowania są
standardem?
W świecie „mądrali” klasyką gatunku są też ludzie, którzy wszędzie
byli, wszystko widzieli i teraz opowiadają, jak to gdzieś indziej było lepiej: „No tak! Dżungla! Ja byłem już w dżungli w Brazylii. Tam
to dopiero było dziko! Nie to, co tutaj, parę drzewek...”. A kojarzę, że
to była wycieczka z tego samego
biura, może nawet sam projektowałem ten wyjazd, i wiem, że tamta „dżungla” to była wycieczka łodzią, w której podpływa się do piknikowego miejsca ze stołami na lunch.
Parasole z bananowca, kładka, po

Malezja. Park Narodowy Taman Negra. Dla turystów duże wyzwanie
i w tym okresie” i tak dalej... Druga
strategia to wypuścić go na głębszą wodę: „Panie Romanie, to bardzo ciekawe, co pan mówi. Pan chyba się bardzo dobrze zna na tych
plemionach? Proszę opowiedzieć
więcej, wszyscy chętnie posłuchamy”. Dla takiego uczestnika to jest
bardzo niewygodna sytuacja, bo
zazwyczaj jego wiedza ogranicza
się do tego jednego zdania, które

ramping jest specyficzną formą turystyki, charakteryzującą się małymi grupami wyjazdowymi (maksimum
12 osób), niższymi kosztami niż na standardowych wyjazdach oraz możliwością przeżycia wielkiej przygody. Wszystkie te
cechy powodują, że staje się coraz bardziej popularny i atrakcyjny dla ludzi żądnych wrażeń, chcących zejść z utartych szlaków
oraz zobaczyć coś więcej niż hotel i jego otoczenie
oraz to, co widać zza szyby autobusu.

której się idzie ponad błotem. Robi
się 20-minutową pętlę, żeby turyści
mogli „posmakować” Amazonii. I to
wszystko – aha, potem jeszcze obiad
pod parasolami. A teraz jest prawdziwy trek przez dżunglę! No, ale
mądrala, co wszędzie był i wszystko widział, będzie opowiadał innym
uczestnikom niestworzone rzeczy.
Już się nauczyłem wobec tego dystansować. Wkrótce okaże się, że to
mój wyjazd będzie lepszy od tego,
na który pojedzie za rok. Przy kolejnym wyjeździe powie na przykład:
„Słonie? Takie tam słonie! Jak byłem w Zimbabwe z Michniewiczem,
to myśmy do słoni mieli trzy metry.
A tutaj co? Z trzystu metrów na nie
patrzę?!”. Oczywiście, gdy ze mną
stał te trzy metry od słonia, mówił:
„No, ale co tu jest? Jeden słoń? Są

dwa może? W Ugandzie, jak kiedyś
byliśmy, to było trzysta słoni!”. To
są typowe komentarze i nic z tym
nie zrobisz. Możesz tylko zbywać
milczeniem.
A grupowy lider, taki, który
wszystko innym dyktuje? Spotkałeś się z kimś takim?
Owszem, samozwańczy lider, który nie tylko dopowiada coś do twojej opowieści, ale też zaczyna podejmować za ciebie decyzje. To są
często różni zarządzający, prezesi,
dyrektorki – ludzie, którzy są przyzwyczajeni do wydawania poleceń.
Z nimi jest zawsze „wesoło”. Z jednej strony są członkami grupy, czyli szeregowymi uczestnikami, ale
jednocześnie mają w sobie pierwiastek alfizmu (termin nawiązuje do syndromu alfa – przyp. red.),
który każe im kierować wszystkim

Fot. lifestyleasia.com
dookoła. Wtedy masz tak zwanego
lidera z tylnego fotela.
Idziesz na przykład z grupą
przez miasto i nagle słyszysz za
sobą: „O! Jaka fajna knajpa! Zatrzymajmy się tutaj na lancz”. Jeśli pan Jarek już usiadł, to jego żona też, a obok jeszcze ktoś, bo był
zmęczony, to i czwarta osoba uznała: „No to w sumie ja też sobie przysiądę”. Żona już zamówiła colę, a ty
się dopiero orientujesz, co się dzieje, i przestajesz panować nad sytuacją. Wiesz, że jak teraz się zatrzymacie na jedzenie, to spóźnicie
się na busa, który ma was zawieźć
w kolejne miejsce. Wycieczka z turystami to nie jest improwizacja.
Domyślam się. A tu trafiają się
tacy poszukiwacze przygód à la
Indiana Jones!

W zeszłym roku miałem w Zimbabwe małżeństwo z kategorii „wszędzie byliśmy, wszystko widzieliśmy”.
Byli stałymi klientami biur, jeździli
regularnie na różne mniej lub bardziej wymagające wyjazdy. No, ale
był kłopot. To był ich superspontaniczny wypad i chyba nie przeczytali za dokładnie programu. Niestety, to jest klasyka, standard u wielu
turystów: życie pędzi, nie ma na nic
czasu, program czyta się w samolocie, kiedy jesteś już spakowany i nic
już nie możesz zmienić, na przykład
wrzucić do walizki porządnych butów
czy odpowiedniego ubrania. Ja zawsze przed tymi wyjazdami do Zimbabwe bardzo dobrze instruuję ludzi,
jak powinni być wyekwipowani – jakie mają mieć buty, jakie spodnie, jaką koszulę. To dlatego, że chodzimy
po buszu, a busz jest ostry, szorstki,
kłuje, tnie, drapie. Trzeba się do tego
naprawdę dobrze przygotować, dobrze zabezpieczyć, bo inaczej masz
poranione nogi i ręce.
Pierwszy dzień tego wyjazdu
jest na dobrą sprawę wypoczynkowy – jedziemy samochodem na safari, podjeżdżamy do zwierząt i robimy zdjęcia. Ale kolejne dni to już
trochę większe wyzwanie. Wstajesz o 6.00 rano, idziesz na przykład
sześć godzin w słońcu przez busz
i nie wiesz do końca, co się wydarzy. W sumie to była moja wina, że
nie przyjrzałem się wcześniej, jak
ci ludzie byli ubrani...
Ale przecież mieli w programie informację, jak się przygotować? To ich sprawa!
Nie do końca. Źle ubrani turyści
w trasie to jest twój problem! W trasie wszystko jest twoim problemem,
bo ty jesteś przewodnikiem.
Wracając do tej pary – nie przyjrzałem się, jak byli ubrani, kiedy
drugiego dnia wsiadali do samochodu. Kiedy po 40 minutach dojechaliśmy do miejsca, z którego
mieliśmy wchodzić do buszu, patrzę, a pan jest ubrany we fluorescencyjne zielone crocksy i bezrękawnik. Podchodzę do niego i mówię: „Grzesiu, nie możesz wejść
do buszu!”. „Wejdę! Taki busz to
dla mnie żaden problem!”. Próbuję mu spokojnie wytłumaczyć, że
w takich klapkach będzie miał pocięte stopy, ręce, że za dwie godziny trzeba go będzie z tego trekkingu ewakuować. Ale on swoje: „Nie,
nie, żaden problem! Damy radę”.
Patrzę na jego żonę i myślę: „Dobra, chociaż małżonka jakoś ogarnęła temat”. Może nie była superprzygotowana, bo miała na przykład rozwiane włosy, które wplątują
się w gałęzie, ale przynajmniej włożyła koszulę z długimi rękawami,
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Do Zimbabwe trzeba zabrać odpowiednie buty, koszulę i spodnie
spodnie udające takie wyprawowe,
na stopach brezentowe buty z gumową podeszwą, wytrzymałe. Myślę
sobie: „W porządku, nic jej do tych
butów nie wlezie, ani kolce, ani robal”. I w tym momencie pani się tak
do mnie tyłem odwraca i widzę, że
to jest Versace Sport – but na platformie! To są praktycznie buty na
obcasach, tylko pod taką terenową
przykrywką. Wtedy od razu pojawiła mi się myśl, że pani sobie na
bank skręci kostkę.
I co, zabrałeś ich na wyprawę?
Musiałem, jakie miałem inne wyjście? Zawsze mam ze sobą zapasowe ubranie, jakąś koszulę. Zaproponowałem temu panu, że mu ją pożyczę, żeby zakrył ramiona, bo albo
się porani, albo spali. Nie chciał.
Nic im się nie stało?
On był bardzo pocięty, bo busz
jest niezwykle ostry, trawy kaleczą, w tych crocksach miał poranione nogi, ale przynajmniej małżonka nie skręciła kostki...
Często zdarzają się takie nieprzygotowane do wyjazdu osoby?
Zdarzają się, choć zawsze uprzedzamy, że trek po dżungli dwa dni
czy trzy dni to jest program dla aktywnych, że będzie trudno i trzeba
mieć kondycję. Wiele osób myśli,
że to tylko taka marketingowa formuła, żeby sprzedać coś, co jest po
prostu zwykłą wycieczką. Ludzie albo nie czytają programu wcale, albo myślą: „O, Michniewicz! Znam,
czytałem jego książki, jadę!”. No
i potem taki ktoś trafia do dżungli
w Laosie, w której naprawdę trzeba sobie umieć radzić. To nie jest
tak, że się nie ruszasz, masz nadwagę i nagle wstaniesz od komputera
i ruszysz zdobywać lasy deszczowe.
W dżungli miałem przynajmniej
trzy trudne sytuacje. Przy pierwszej
już na dzień dobry wiedziałem, że
będzie bardzo źle, bo połowę grupy
stanowiły osoby w wieku 55 – 68 lat.
Zdarza się, że biura sprzedają programy niewłaściwym osobom, byle tylko sprzedać.
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I co się stało?
Na dzień przed wejściem do dżungli robię grupom tak zwaną orientację, czyli siadamy, pokazuję im
zdjęcia, mówię, jak się ubrać, jakie preparaty stosować, jaką moskitierę wziąć, czego się spodziewać. I nagle jeden z uczestników
mówi: „Dobra, dobra, weź przestań
tak straszyć! Halina, wcale nie jest
tak źle, jak on mówi, zobaczysz. To
jest zwykły las deszczowy. Byłem
w Peru w lesie deszczowym, spokojnie”. Już po dwóch godzinach
marszu widziałem, że połowa mojej grupy nie ma szans. A to był
trzydniowy trekking! Ale nie możesz wskazać ich palcem i powiedzieć: „Ty, ty, ty i ty – wracacie”. Turystom mogę jedynie zasugerować:
„Dobrze, słuchajcie, to jest ostatni
moment, kiedy można się wycofać.
Im dalej, tym będzie trudniej – będą przewyższenia, rzeki do pokonania, zjazdy na linach itd. Dobrze się
zastanówcie”. Zawsze biorę ze sobą dodatkowego przewodnika, który w razie czego wróci z tymi, którzy nie dają rady.
– A nie możesz po prostu powiedzieć: Słuchajcie, widzę, że źle
się czujecie, radziłbym wrócić?
Nie mogę. Muszę to tak przedstawić, żeby uczestnicy sami podjęli taką decyzję, bo biuro sprzedaje
program, który ty tylko realizujesz,
więc nie możesz uczestnikom zabronić wzięcia udziału w wycieczce, za którą zapłacili. Widzisz panią, która idzie w białych spodniach
i adidasach – jest najstarsza w grupie, mówi, że nie wróci, bo nie, bo
zapłaciła i ma zamiar to przeżyć
do końca. Na szczęście udało mi
się ich przekonać i połowa grupy
się wycofała. Druga połowa doszła do końca zachwycona. Odpowiedni ludzie na taki program, dla
nich to było może i wyzwanie, ale
do osiągnięcia.
Kolejny przypadek – miałem grupę w Malezji, w Parku Narodowym
Taman Negara. Wydawałoby się,
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że to dżungla trochę przygotowana
pod turystów: bardzo szerokie szlaki, kładki, znaki, las ładnie powycinany, więc nie musisz przebijać się
maczetami. No, ale to nadal dżungla, do tego na wzgórzach, więc wymaga sił. Masz tam 30 stopni, prawie sto procent wilgotności powietrza, jesteś mokry, pijawki skaczą
z drzew, jesteś umazany krwią, bo
jakaś się przyczepiła i nie zauważyłeś w porę. No i tak idziemy z tą
moją grupą, chyba z sześć godzin,
jest cicho... Zresztą w dżungli zawsze jest cicho, to znaczy na początku masz w grupie gwar, bo ludzie dużo gadają, ha, ha, hi, hi, ale
potem brakuje powietrza i zapada
cisza, słychać tylko ptaki i insekty.
Idziesz powoli i skupiasz się głównie
na marszu, na nawodnieniu, na tym,
żeby się nie poślizgnąć, żeby nie złapać za lianę, bo może być kolczasta.
I w pewnym momencie w tej ciszy jeden z uczestników siada na
środku ścieżki i mówi: „Ch..., k...,
ja pier..., dalej nie idę!”. „Jak to nie
idziesz?”. „Nie idę!”. „Jarek, ale co
chcesz w takim razie robić, chcesz
siedzieć na tej ścieżce?”. „Nie wiem,
p...! Ty jesteś przewodnikiem, to coś
wymyśl, dalej nie idę! Jesteś nienormalny, że zwykłych ludzi zabierasz w takie miejsce!”.
No i zaczyna się trudna sytuacja,
bo masz grupę dziewięciu pozostałych osób, z których część mówi sobie w myślach: „Wstawaj, gościu,
idziemy, bo mamy dwie godziny
do zmierzchu i nie ma czasu, żeby
sobie teraz robić postoje!”, a pozostali: „O! Jak jest taka opcja, to super. Jak on będzie wracał, ja też”.
Nie wiedzą, że nie masz jak tego
człowieka wycofać. W dżungli rzadko się zdarza, że możesz kogoś wycofać z dowolnego miejsca.
No, ale przecież mówiłeś, że
po to bierzesz ze sobą drugiego
przewodnika?
Tak, ale jeśli wycieczkowicz nie
ma już sił na nic, nawet na drogę
powrotną, to co zrobisz?

To jak sobie poradziłeś z tym facetem, który nie chciał dalej iść?
Oczywiście – oni byli okropnie
przestraszeni. Część się po prostu bała.
Do takiej sytuacji podchodzisz
psychologicznie – musisz turystę
podnieść na duchu. Nie możesz go
wyśmiać, bo on tego nie robi specjalnie. Niby wściekły, ale tak naprawdę cholernie przestraszony,
że się przeliczył, że nie podoła. To
jest jego porażka, to go paraliżuje.
Musisz takiej osobie pomóc skupić
się na działaniu, dać jej jakieś zadanie. Ja robię tak, że przydzielam
skrzydłowego – wybieram kogoś,
z kim ma dobry kontakt w grupie,
i mówię: „Maria, chciałbym, żebyś
tu z Jarkiem posiedziała. On musi przede wszystkim schłodzić głowę, musi obniżyć temperaturę ciała. Jarek, widzę u ciebie pierwsze
objawy odwodnienia, a może nawet
udaru cieplnego”. Takie postawienie sprawy zdejmuje z niego odpowiedzialność. Staje się on w tym
momencie ofiarą sytuacji obiektywnej. „Jarek, zanurz ten ręcznik w chłodnej wodzie, potrzymaj
minutę na karku, powtarzaj to, aż
się lepiej poczujesz”.
Będzie to robił dokładnie, jak powiedziałeś. To jest działanie bez znaczenia z punktu widzenia fizjologii,
ale chodzi o to, żeby skupił się na
działaniu, oddychał spokojnie, nie
panikował, nie myślał o swojej porażce i wstydzie. Na to wystarczy
dosłownie kilka minut. W tym czasie przewodnik zajmuje się resztą
grupy, która nie może przecież stać
i patrzeć. Robisz więc szybki popas.
Gotujecie ryż, rozdzielasz zadania
– ktoś kroi pomidory, ktoś myje naczynia. Zazwyczaj pół godziny wystarczy, żeby takiego człowieka odbudować psychicznie i pójść dalej.
I udało ci się w ten sposób opanować sytuację?
Wtedy tak, ale kiedy indziej, też
w dżungli, miałem dużo trudniejsze
wyzwanie. Po siedmiu godzinach

marszu zatrzymaliśmy się z grupą
na nocleg w dużej, dwuczęściowej
grocie. Obszedłem ją najpierw, robiąc rekonesans. To jest standard,
żeby zobaczyć, jak wygląda okolica, jakie są tam zwierzęta, co nam
ewentualnie może zagrażać. Zobaczyłem ślady pantery, jakieś gniazdo,
wylinkę węża, martwego jeżozwierza
– no, dużo życia, jak to w jaskini. Ale
nie było to nic, co uniemożliwiłoby
nam nocleg w tym miejscu.
Zaczęliśmy rozbijać obozowisko. Ludzie byli mocno zmęczeni,
ale trzeba było wszystko przygotować do snu. „Wy idziecie po wodę,
wy po opał, wy rozkładacie obóz”.
Była z nami para lekarzy, ginekologów, no i facet się poddał: „Ja nic nie
będę robił! Przysięgam, nigdy tak
nie dostałem po tyłku, jak dzisiaj.
Po prostu nie dam rady”. Na co jego żona mówi: „Dobra, to ja zrobię
jego robotę. Od czego zaczynamy?”.
Zauważyłem, że kobiety dużo lepiej
radzą sobie w ekstremalnych sytuacjach niż mężczyźni. Może dlatego, że nie mają w sobie pierwiastka
rywalizacji, który wzbudza nerwowość, a dodatkowo męczy?
Wszystko gotowe, mówię do grupy: „Słuchajcie, będziemy musieli rozpalić ognisko i trzymać przy
nim warty przez całą noc”. Ogień
załatwia sprawę. Nic do nas nie podejdzie, żaden zwierz, żadne pająki.
One się po prostu boją ognia. Rozdzieliłem warty, chyba 30- czy 45-minutowe. To jest naprawdę niedługo. Ja wziąłem ten najtrudniejszy
czas między 3.00 a 5.00 rano. Koło
godz. 22 zbudził nas wrzask jednej
z dziewczyn. Okazało się, że wartownik zasnął, zrobiło się kompletnie ciemno i tarantula weszła tej
dziewczynie na rękę.
Nic dziwnego, że wrzasnęła!
Nic jej nie ugryzło?!
Na szczęście nie, ale już nie było
mowy o spaniu. Po tej nocy wszyscy
byli totalnie wykończeni, a trzeba
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było wrócić. Więc rano mówię: „Słuchajcie, szykujemy śniadanie i lecimy jak najszybciej, bo pewnie
będziemy iść dłużej niż wczoraj”.
A połowa grupy dopiero zasnęła,
jak wzeszło słońce. Pospali może
z godzinę, byli zmęczeni i zaczął się
bunt. „Co ty, jesteś niepoważny?!
Nieodpowiedzialny! Nie wiesz, co
robisz! Nie będziemy cię słuchać”.
A jaskinia w dżungli to miejsce specyficzne. Gdybyśmy byli w hotelu,
po prostu dałbym ludziom wolne,
przeprosił, rozładował sytuację.
Ale przecież nie zrobiłeś nic
złego. Skoro zdecydowali się na
wycieczkę do dżungli, powinni liczyć się z konsekwencjami.
Cóż to zmienia w takiej sytuacji?
Nic. Oni byli zmęczeni i przerażeni. Kiedyś myślałem, że na wycieczki będą się zgłaszać ludzie podobni do mnie. Młodzi, aktywni, wysportowani, którzy lubią survival.
A bywało różnie. Taka sytuacja jak
„bunt na pokładzie” może się zdarzyć każdemu pilotowi – jako efekt
zmęczenia, gorąca, odwodnienia.
Mnie się wtedy zbuntowała praktycznie połowa grupy, mieli nawet
swojego lidera. Druga połowa siedziała i czekała na rozwój wydarzeń.
Nie było w ogóle merytorycznej rozmowy. Nie przemawiały do nich argumenty. No, więc stwierdziłem, że
jedyna opcja, żeby opanować sytuację, to oddać im dowodzenie, ale
w taki sposób, by pod kontrolą wypuścić ich na minę. Oni muszą ponieść porażkę, wtedy odzyskam
kontrolę i zabiorę ich bezpiecznie do domu.
I jak to rozegrałeś?
Mówię do tej zbuntowanej grupy: „Dobra, rozumiem emocje. Może wczoraj było za szybkie tempo,
może powinienem całą noc wartować sam. A do wybranego uczestnika: „Będę dzisiaj szedł z tyłu, a ty
będziesz szedł z przewodnikiem
z przodu. Będziecie o wszystkim
decydować, OK?”.
Jednocześnie z tym przewodnikiem na boku rozmawiasz i wyjaśniasz mu, jaka jest sytuacja: „Słuchaj, mam bunt, widzisz po emocjach, co się dzieje. Musimy ich
ustawić. Nadaj im szybsze tempo, idź tak, jak ze mną normalnie
chodzisz”. Bo z turystami zwykle
chodzi się w tempie spacerowym,
ale tu idea była taka, żeby nadać
tempo, które będzie dla nich nie
do wytrzymania. Po kwadransie
najsilniejsi będą szli tuż za przewodnikiem, wyprzedzą słabszych,
a słabsi się „zgubią” w dżungli. To
znaczy – im się będzie wydawało,
że się zgubili. Ja będę oczywiście
miał sytuację pod kontrolą, idąc
z nimi z tyłu. W dżungli wystarczy, że odłączysz się od grupy na
50 metrów, i już masz poczucie, że
jesteś sama. Oczywiście wystarczyło

Bangkok, dzielnica Patpong. Tu turyści lubią się zawieruszyć
15 minut, żeby grupa się podzieliła
i zaczął się wrzask na liderów. Wtedy załagodziłem sytuację: „To może
jednak ja będę prowadził? Byłoby
chyba lepiej, tak mi się wydaje...”.
No i sprawa załatwiona, nikt więcej nie protestował. Ale przyznam,
że to była jedna z najtrudniejszych
sytuacji w mojej karierze.
Opowiadasz o wyprawach dosyć ekstremalnych, o zachowaniu w dżungli, na trekkingu po
buszu. A czy w innych realiach
zdarzyły ci się jakieś niespodziewane sytuacje?
Swego czasu regularnie zabierałem grupy do Tajlandii. Bangkok
jest takim miastem, w którym ludziom puszczają hamulce. Szczególnie faceci dostają tam małpiego rozumu. Wszystkie dziewczyny
wydają im się powabne. Kluby ze
striptizem nęcą, a wódka jest tak
tania, że nic, tylko pić.
Zabierałem do Bangkoku różne grupy, nawet takie po 60 osób,
i zawsze zdarzał się ktoś, kto poszedł w „full tango”. Ale pić trzeba
umieć, szczególnie w takich warunkach. Tam jest równikowy klimat,
parno, gorąco, siedem godzin różnicy czasu, potężny jet lag. Kiedy
lecisz na dziesięć dni, ważne jest,
żeby pierwszą noc przespać jak
należy. Trzeba się położyć między
20.30 a 22.00. Nie wcześniej, bo jak
się położysz za wcześnie, obudzisz
się o 3.00 i nie będziesz wiedział, co
ze sobą zrobić. I nie później, bo jeśli pójdziesz w tango pierwszego
wieczora, jet lag będzie cię trzymał
trzy dni, czyli jedną trzecią twojego wyjazdu.
Konstruowałem program tak, żeby na imprezę w Bangkoku wrócić
ostatniego dnia, bo dla wielu osób
to jest po prostu punkt obowiązkowy. No i przyjeżdżamy z grupą,
pierwszy nocleg mamy w Bangkoku,

następnego dnia rano ruszamy dalej. Więc ich uczulam: „Słuchajcie,
dziś naprawdę spokój, kładziemy
się po dobranocce, lekka kolacyjka, nie pijemy alkoholu, jeszcze będzie na to czas. Mamy zaplanowany Bangkok na ostatnie dni, więc
dziś, proszę, grzecznie”. Miałem
w tej grupie dwóch młodych facetów, 30 – 35 lat, którzy już w samolocie zgadali się, polubili i pierwszej nocy poszli w miasto. Uznali,
że dzielnica rozrywki jest tak blisko, że szkoda nie skorzystać. Jeden z panów wrócił do hotelu o 2.00
w nocy, a drugi nie wrócił w ogóle. Rano śniadanie, pytam: „Gdzie
jest twój kolega Piotrek, z którym
balowałeś?”. „Yyyy... nie wiem...”.
„Przecież byłeś z nim, prawda?
Mieszkacie w jednym pokoju i nie
wiesz, co się z nim stało?”. „No,
nie wiem! Co ja jestem? Jakimś
jego tatusiem? Byliśmy w klubie,
ja wróciłem, a on został z jakąś
dziewczyną”.
Co zrobiłeś? Znalazłeś tego
gościa?
W takiej sytuacji pilot jest w kropce. Ma zamówionego busa, którym
o 8.30 z całą grupą trzeba ruszyć dalej, bo macie do przejechania 600 kilometrów. No, ale nie możesz faceta
po prostu zostawić. Z tym zagubionym chłopakiem nie było żadnego
kontaktu, nie odbierał telefonu.
Cóż, spakowałem grupę do busa
na czas, zbieraliśmy się do odjazdu, w hotelu zostawiłem dla niego
informację, co ma dalej robić. Objawił się tuż przed odjazdem. „Jestem, jestem! Tylko muszę jeszcze
kartę do bankomatu odzyskać”. No
więc okazało się, że chłop poszedł
w tango, nocował u tej nowo poznanej dziewczyny, po drodze zgubił telefon, a bankomat zjadł mu kartę.
Byłem pewny, że po takim doświadczeniu na początku wyjazdu
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obaj już będą grzeczni, że będą
się pilnować. Tymczasem mamy
dzień wyjazdu do Polski, znowu jesteśmy w Bangkoku. Tu już zgodnie z planem wpuściłem grupę na
Patpong, która kiedyś była dzielnicą czerwonych latarni, a dzisiaj
jest raczej kabaretowo-targową
dzielnicą dla turystów, ale nadal
o lekkim posmaku seksu. Mówię
do grupy tak: „Macie 2,5 godziny
na wszystko. Dużo czasu! Chcecie iść na ping-pong show – z Bogiem. Chcecie iść na »lady for the
lady« – żaden problem. Chcecie
iść do baru na striptiz – OK. Wasz
wybór. Za 2,5 godziny widzimy się
w tym samym miejscu, podjedzie tu
nasz kierowca z bagażami. Tu nie
można się za bardzo zatrzymywać,
więc szybko się wtłoczymy do busa i jedziemy na lotnisko, z którego wracamy do Polski. A ponieważ
to jest Bangkok i na lotnisko można jechać 40 minut albo 3 godziny
i 40 minut, to musimy być punktualnie. Jasne?”. „Jasne!”.
No i ruszyli. Faktycznie wszyscy
stawili się karnie o tej 20.30. Jedni
lekko pijani, inni z malinkami, ale
generalnie wszyscy stoją, czekamy
na busa. Ja już w myślach dziękuję
Panu Bogu, że jest OK, widzę tego
naszego busa, który do nas podjeżdża, macham kierowcy, on mi miga światłami, jesteśmy na telefonie. „Podjeżdżasz?”. „Za dwie minuty”. Przypominam sobie, że tam
nie można się zatrzymać na dłużej.
I w tym momencie słyszę za plecami rozmowę tych dwóch facetów:
„Ty, a widziałeś tę dupencję tutaj
za rogiem? Ona stoi w drzwiach
tam do tego klubu z jakimiś króliczkami czy z czymś...”. „Naprawdę?”. „Tak! Zajebista jest, stary! No
10/10!”. „No, dobra, to lecę obczaić!”. Patrzę kątem oka, a ten gość,
który nam się zgubił pierwszego

dnia, robi odwrót i leci takim pędem w stronę tej knajpy, że aż prawie klapki gubi!
Bus podjeżdża, mówię do kierowcy: „Słuchaj, no, nie mam jednego
człowieka, bo właśnie mi uciekł!”.
On na to: „No, dobra, to zrobię kółko i wrócę”. Robi to kółko, patrzę,
skręca w lewo na skrzyżowaniu,
a tam zakaz, obok policja, już na
niego machają, zatrzymują naszego
busa. Stoi, nie wiemy, co dalej, czas
mija, grupa się niecierpliwi, faceta
od imprezowania nie ma. Wszystko
zaczyna się sypać. Dobra, kierowcę spisali, minęło może z pół godziny, podjeżdża po nas, a tego turysty
nadal nie ma. I tu się zaczyna psychologia grupy. Pytam ludzi: „To co?
Czekamy na niego?”. Wszyscy: „Tak,
taaaak! Czekamy!”. Więc tłumaczę
im, jak to działa: „OK, możemy czekać, to są wasze pieniądze, wasza
decyzja. Jeśli się nie wyrobimy na
samolot, każdy będzie sobie musiał
kupić po nowym bilecie, czyli 3000
złotych w plecy”. „A nie, no, dobra!
To jedziemy! Jedziemy!”. No i pojechaliśmy. Udało mi się do gościa
dodzwonić, powiedziałem mu, że
ma dojechać na lotnisko taksówką.
A czy jako pilot nie bierzesz
odpowiedzialności za uczestnika, którego zostawiłeś?
Jako pilot odpowiadasz za rażące naruszenie bezpieczeństwa.
Jeśli świadomie wprowadzę grupę w niebezpieczną sytuację, to
jasne, moja wina. Ale jeśli stałem
na chodniku i czekałem na busa,
a facet po prostu zniknął i nie stawił się na czas, żeby jechać na lotnisko, wtedy to jest już jego odpowiedzialność. To są dorośli ludzie.

Justyna Dżbik-Kluge

„Polacy last minute. Sekrety
pilotów wycieczek”, Warszawa
2021, s. 318.
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Warto zobaczyć

Polskie latarnie morskie
Latarnia morska to znak nawigacyjny zaznaczony na morskiej
mapie wybrzeża (obecnie na polskim wybrzeżu Morzu Bałtyckiego działa 15 latarni morskich,
dodatkowo 2 latarnie morskie
utrzymywane są przez polskie
stacje polarne. Światła nawigacyjne, umieszczone np. na wieży widokowej w Sopocie, stawy
w portach we Władysławowie,
w Nowym Porcie, na Westerplatte, w Świnoujściu (bardzo
fotogeniczna stawa Młyny) nie
są latarniami morskimi w sensie nawigacyjnym.

o 1000 m od morza. Na szesnasto
kątnym fundamencie ustawiono
żeliwną konstrukcję łączoną śru
bami i uszczelnioną ołowiem. Wy
sokość wieży wynosi 33,4 m i jest
jedną z dwóch metalowych latar
ni na polskim wybrzeżu Bałtyku.
Udostępniono ją do zwiedzania.

Latarnia morska Gąski
Latarnia wznosi się na Wybrze
żu Słowińskim, w miejscu uznawa
nym za punkt graniczny Zatoki Po
morskiej. Zespół latarni obejmuje
latarnię, dom latarników, stodołę,
budynek inwentarski oraz mur. Zo
stał wpisany na listę zabytków. La
tarnię zbudowano w latach 1876
– 1878, a materiały dowożono stat
kami. Ma wysokość 49,8 m.

Latarnia morska
Świnoujście
To najwyższa w Polsce i jed
na z najwyższych latarni mor
skich na świecie. Ma wysokość
57,7 m. Budowę latarni rozpo
częto w 1854 r., uruchomiono
ją 1 grudnia 1857 r. Początkowo
miała kształt ośmioboku zwęża
jącego się ku górze i była zbudo
wana z żółtej licowanej cegły. Na
początku XX w. przeprowadzo
no jej remont, zmieniając kształt
na okrągły. Do latarni przylega
ją dwupiętrowe budynki, w któ
rych dawniej mieszał latarnik,
a obecnie znajdują się pomiesz
czenia dla obsługi. Na górę pro
wadzi 308 stopni. Latarnia jest
udostępniona dla zwiedzających.

Latarnia morska Kikut
Latarnia nad Zatoką Pomor
ską jest w pełni zautomatyzowa
na i bez stałej obsługi. Urucho
miono ją w 1962 r. Wieża latarni
ma 18,2 m wysokości.

Latarnia morska
Niechorze
Latarnia wznosi się na wyso
kim klifowym brzegu. Ma wyso
kość 45 m i została uruchomiona

Latarnia morska w Świnoujściu

Fot. Wikimedia Commons

6 m u podstawy i 4,5 m u szczy
tu. Pierwsza latarnia w Krynicy
zaczęła działać w 1895 r., ale nie
przetrwała wojny. Nową otwarto
w 1951 r. Ma ona wysokość 26,5 m
i jest pusta w środku.

Latarnia morska
Jarosławiec
Latarnia morska w Kołobrzegu

Fot. Wikimedia Commons
w 1866 r. Budowlę wzniesiono
z licowej cegły, w dolnej części
ma kształt czworokąta, a powy
żej przybudówek – ośmiokąta.
Na szczycie jest taras widokowy,
skąd można podziwiać panoramę
Wybrzeża Rewalskiego. Można ją
zwiedzać, a sama latarnia i pięk
ny ogród wokół niej wpisano na li
stę zabytków.

Latarnia morska
Kołobrzeg
Obecna latarnia nad Zatoką
Pomorską została nieco przesu
nięta w stosunku do zniszczonej
przez Niemców starszej budowli.
Powstała w 1947 r. i ma 26 m wy
sokości. Można ją zwiedzać.

Park miniatur latarni
morskich w Niechorzu
W 2012 r. koło latarni w Niecho
rzu uruchomiono ciekawy park
miniatur. Przygotowano makiety
29 latarni morskich na polskim wy
brzeżu, czynnych i historycznych,
wykonanych w skali 1:10. Mode
le wykonano z materiałów odpor
nych na warunki atmosferyczne
i wkomponowano w zieleń i raba
ty kwiatowe.

Latarnia morska Czołpino
Wieżę wybudowano na jednej
z najwyższych wydm Słowińskie
go Parku Narodowego na wysoko
ści 55 m n.p.m. Budowę ukończo
no w 1875 r., a latarnia ma 25,2 m
wysokości. Jest udostępniona dla
zwiedzających.

Latarnia morska Darłowo
Latarnię wybudowano w XIX w.
i była kilka razy przebudowywana.
Obecnie wieża ma 22 m wysoko
ści. Można ją zwiedzać.

Latarnia morska Rozewie
Zbudowano ją na przylądku Ro
zewie. Ma największy zasięg nomi
nalny ze wszystkich polskich latar
ni. Nosi imię Stefana Żeromskiego
i jest udostępniona dla zwiedzają
cych. Nie można tu zabierać dzie
ci poniżej czterech lat, ponieważ
schody są bardzo strome. Istnieją
dwie latarnie: stara i nowa – sta
ra latarnia jest czynna do dziś,

Latarnia morska w Ustce

Fot. Wikimedia Commons

Latarnia morska Ustka
Zabytkową latarnię w Ustce
wzniesiono w 1892 r. Składała się
z ośmiokątnej wieży i przylegają
cego do niej murowanego budyn
ku, gdzie mieściła się stacja pilo
tów. Wieża ma 19,5 m wysokości.

Pierwszą latarnię w Jastarni zbu
dowano w 1938 r., ale przetrwała
tylko rok. W 1950 r. wzniesiono ko
lejną. Zbudowano ją z elementów
starego nautofonu (rodzaj buczka
przeciwmgielnego). Stilo jest cał
kowicie metalowa i ma zaledwie
13,5 m wysokości.

Jolanta Bąk

„1000 ciekawostek o Polsce”,
Bielsko-Biała 2019, s. 445.

Latarnia morska Hel
Latarnia wznosi się na końcu
Półwyspu Helskiego. Powstała
w 1826 r., ale została wysadzona
przez polskich saperów we wrześ
niu 1939 r. W 1942 r. odbudowa
li ją Niemcy. Obecnie ma 41,5 m
wysokości.

Latarnia morska Gdańsk
Port Północny
Zbudowano ją w 1984 r. w Gdań
sku na Wyspie Portowej, na tere
nie Portu Północnego. Mieści się
na wieży Kapitanatu Portu Gdańsk,
ma 56 m wysokości i jako jedyna
wyposażona jest w windę. Nie moż
na jej zwiedzać.

Latarnia morska
Krynica Morska
Wznosi się na Mierzei Wiśla
nej. Ma kształt stożka o średnicy

Podobnie jak w Niechorzu, tak
że tutaj działa park miniatur la
tarni, gdzie można podziwiać ko
pie znanych budowli w skali 1:10.
Wszystkie są szczegółowo opisane.
Dodatkową atrakcją jest miniatu
rowa kolejka jeżdżąca po kilome
trowym torze z tunelami, stacjami
kolejowymi, wiaduktami i mostami.

Latarnia morska Stilo
Powstała w latach 1902 – 1904
na szczycie wydmy oddalonej

Latarnia morska
Jastarnia

Wybudowano ją w 1829 r. na pla
nie koła i wzniesiono z czerwonej
i glazurowanej cegły. Ma 33,3 m
wysokości.

Park miniatur latarni
morskich w Darłowie

Latarnia morska w Niechorzu

Fot. Wikimedia Commons

a wybudowano ją w 1822 r. Ma
32,7 m wysokości. Ciekawostką
dotyczącą miejscowości jest to,
że w 1921 r. w Rozewiu mieszkało
6 osób, z czego 5 w latarni. Latar
nia Rozewie jest wpisana na listę
zabytków, mieści się tu także mu
zeum latarnictwa.

Latarnia morska na Rozewiu

Fot. Wikimedia Commons

Latarnia morska w Jastarni

Fot. Wikimedia Commons

Najwyższą latarnią morską na polskim wybrzeżu Bałtyku i jedno
cześnie jedną z najwyższych na świecie jest latarnia w Świnoujściu.
Najniższa polska latarnia stoi w Jastarni i ma zaledwie 13,5 m
wysokości.
Najstarszą nieprzerwanie czynną latarnią jest wieża na przy
lądku Rozewie. Wzniesiono ją w 1822 r.
Najmłodsza polska latarnia morska znajduje się w Porcie Pół
nocnym w Gdańsku. Zbudowano ją w 1984 r.
Latarnie o metalowej konstrukcji. W Polsce są dwie latarnie
morskie o metalowej konstrukcji. Jedna to latarnia Stilo, a dru
ga – wieża w Jastarni.
Latarnia morska z windą. Jedyną latarnią wyposażoną w win
dę jest latarnia w Porcie Północnym w Gdańsku.
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Nie do wiary

Trudne pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi

Czy można zgasić Słońce?
Rubryka „Ostatnie słowo” od ponad dekady gości
na ostatniej stronie magazynu „New Scientist”,
pokazując, że warto kierować się ciekawością
świata i sprawdzać, dokąd nas ona zaprowadzi.
Każdego tygodnia skrzynka odbiorcza redakcji
pęka w szwach od pytań czytelników dotyczących
nurtujących ich zagadnień.
Najczęściej zagadki dręczące
naszych Czytelników wiążą się
z życiem codziennym. Dlaczego
turbiny wiatrowe mają po trzy łopaty? Co sprawia, że burczy nam
w brzuchu, gdy jesteśmy głodni?
Dlaczego ręcznik wysuszony na
wolnym powietrzu robi się sztywny? Czasem dociekliwe umysły dotykają bardziej egzotycznych tematów. Dlaczego zebry mają paski? Czy można zgasić Słońce?
Z rzadka otrzymujemy też pytania z obszarów graniczących z filozofią, czy morze pachnie rybami, czy to ryby pachną morzem?

Utwardzacz
do tkanin
Aby przysłużyć się naszej planecie, suszymy pranie na sznurkach w ogródku, a nie w suszarce bębnowej. Grubsze materiały,
takie jak ręczniki i skarpetki, robią się przez to twarde i szorstkie, choć po wyjęciu z suszarki
były miękkie i puszyste. Dlaczego tak jest?
Ronan Tierney,
Enniscorthy, Irlandia
Grubsze materiały podczas suszenia w suszarce filcują się, co
nadaje im miękkość i puszystość.
Filcowanie wynika po części z siły
odśrodkowej, jakiej ubrania podlegają w suszarce, a po części
z przyciągania kapilarnego pomiędzy włóknami, kiedy odprowadzana jest z nich woda. Z kolei
podczas suszenia na wolnym powietrzu, jeśli ubrania zostały wyprane w twardej wodzie, zawarte w niej minerały wytrącają się,
co sprawia, że włókna twardnieją i sklejają się ze sobą.
Aby tego uniknąć, można zasymulować działanie suszarki, rozdzielając włókna przed suszeniem.
Ekspertami są tu wydry morskie
(choć nie mają do dyspozycji suszarek bębnowych). Warto obejrzeć filmiki, na których czeszą
własne futro i sierść swoich młodych. Oprócz wartości instruktażowej nagrania te zapewniają rozrywkę i zasługują na liczne
„ochy” i „achy”.
Jako singiel mający możliwość
suszenia prania na zewnątrz nie
jestem w stanie usprawiedliwić
używania suszarki bębnowej, dlatego przed rozwieszeniem każdego ręcznika energicznie go

wytrzepuję. Dywaniki łazienkowe są na to trochę zbyt ciężkie,
więc przeczesuję ich powierzchnię, przecierając je dłonią. W moim przypadku to wystarcza.
Mike Coon, Maidenhead,
Berkshire, Wielka Brytania

Zapach ryby
Czy morze pachnie rybami, czy
ryby pachną morzem? Co odpowiada za charakterystyczny morski zapach i czy morze go miało,
zanim pojawiły się pierwsze ryby?
Tom Curtis, Londyn,
Wielka Brytania
Świeżo złowiona ryba wypłukana w słodkiej wodzie nie ma
wyczuwalnego zapachu. Charakterystyczną woń nadaje morzu
mieszanka związków chemicznych, a przede wszystkim siarczek dimetylu (DMS), który ludzie czują już przy stężeniu tak
niskim jak 0,02 części na milion.
Fitoplankton – czyli jednokomórkowe mikroorganizmy żyjące
w morzach i oceanach – wykorzystuje energię ze światła słonecznego do produkcji propionianu siarczku metylu (DMSP).
Plankton jest zjadany przez inne
morskie mikroorganizmy i częściowo przetwarzany przez nie
na DMS. Ponieważ fitoplankton
wyewoluował wcześniej niż ryby
i znajduje się na początku łańcucha pokarmowego, charakterystyczny morski zapach istniał
długo przed tym, zanim na scenę wpłynęły ryby.
Cząsteczki DMS odgrywają rolę jąder kondensacji dla chmur.
James Lovelock należy do grona naukowców, którzy sugerowali, że ten związek może stanowić
część pętli negatywnego sprzężenia zwrotnego, pomagającej regulować klimat zgodnie z tak zwaną
hipotezą Gai. Otóż kiedy do Ziemi dociera więcej światła słonecznego, rośnie temperatura jej powierzchni. Równocześnie wzrasta
również populacja fitoplanktonu,
dlatego zwiększa się ilość wytwarzanego DMS, wskutek czego tworzy się więcej chmur. Te chmury odbijają światło słońca, więc
zmniejsza się zarówno temperatura powierzchni Ziemi, jak i populacja fitoplanktonu.
Wzrost zachmurzenia jest
również związany ze wzrostem

Paski na sierści zebry nie służą tylko do odstraszania owadów Fot. Janusz Glanc
prędkości wiatrów nad oceanami.
Szybszy wiatr powoduje mieszanie wód powierzchniowych z warstwami położonymi głębiej, wydobywając na wierzch składniki
odżywcze dla fitoplanktonu, który szykuje się do kolejnego okresu silniejszego nasłonecznienia.
Kiedy następnym razem będziesz
spacerował po plaży, wdychając
morską bryzę, pomyśl o biochemii
oceanów, która pomaga utrzymać
temperaturę na Ziemi na poziomie umożliwiającym życie.
Mike Follows, Sutton Coldfield,
West Midlands, Wielka Brytania

Sweterek w paski
Wiele lat temu ktoś mi powiedział, że czarna sierść zebry nagrzewa się w słońcu, a biała pozostaje chłodniejsza. W ten sposób
pojawia się różnica temperatur,
co prowadzi do konwekcyjnego
przepływu powietrza, który chłodzi zwierzę. Czy ktoś wie coś więcej na ten temat?
Rachael O’Brien,
Tamworth South,
Nowa Południowa Walia,
Australia
Paski u zebry prawdopodobnie pełnią więcej niż jedną funkcję, a według najbardziej rozpowszechnionej hipotezy służą
głównie do odstraszania owadów.
Susanne Akesson i jej koledzy
z Uniwersytetu w Lund w Szwecji
zasugerowali, że liniowo spolaryzowane światło wabi bąki. Ciemna
sierść zwierząt w dużym stopniu
polaryzuje światło, co sprawia, że
zwierzęta o jednolitym ciemnym
ubarwieniu stanowią dla owadów
dobrze widoczny cel. Światło odbite
od jasnych pasków zebry nie jest
liniowo spolaryzowane, przez co
owadom trudniej jest dostrzec to
zwierzę. Samice bąków muszą
pić krew, by wyprodukować jaja,
a ponieważ owady gryzące mogą

przenosić śmiertelne choroby,
umiejętność ich unikania stanowi przewagę ewolucyjną.
Wspomniani badacze przetestowali swoją hipotezę, ustawiając na polu pokryte klejem modele zebr, koni i osłów z różnymi
paskami w rozmaitych kolorach.
Po zliczeniu przyklejonych owadów okazało się, że „zebry” zwabiły ich najmniej.
Inni naukowcy popierają tę hipotezę. Istnieje teoria, że częstotliwość występowania wzorów na
skórze zwierząt rośnie wraz ze
wzrostem populacji owadów gryzących. Zasugerowano również,
że u zwierząt ewoluujących w obszarach, gdzie żyją muchy tse-tse, z czasem pojawiają się paski.
Inna sugestia – pomijając domniemany chłodzący efekt pasiastej sierści – jest taka, że paski stanowią coś w rodzaju kodu
kreskowego i pozwalają zwierzętom identyfikować konkretne osobniki.
Nie kto inny jak biolog Alfred
Russel Wallace zaproponował wyjaśnienie, że paski zapewniają kamuflaż. Zebry są najbardziej narażone na atak drapieżnika przy
wodopoju. Jeśli jednak zaspokajają pragnienie w półmroku, ich
paski zlewają się, dając wrażenie szarości. Dodatkowo hipotezę o kamuflażu wspiera fakt, że
lwy wykazują częściową ślepotę
barw, nie postrzegają więc kontrastu pomiędzy zebrami a ich otoczeniem na sawannie w ten sam
sposób co my. W biegnącym stadzie zebr ich pasiasta sierść sprawia, że lwom trudniej jest rozróżnić pojedyncze osobniki.

Zalane Słońce
Czy cała woda we wszechświecie wystarczyłaby do zgaszenia
Słońca?
Maya (6 lat) San Mateo,
Kalifornia, Stany Zjednoczone

Spalanie to reakcja chemiczna,
do której potrzeba trzech kluczowych czynników: pierwszym jest
ciepło (na przykład pochodzące
z zapałki, której używamy do zapalenia świecy), drugim – paliwo
(wosk świecy), a trzecim – tlen
(jest go mnóstwo w powietrzu).
Jeśli usunie się którykolwiek
z tych czynników, płomień zgaśnie.
Gaszenie ognia za pomocą wody jest bardzo skuteczne, ponieważ woda bardzo dobrze odbiera ciepło i blokuje dopływ tlenu.
Jednak nasze Słońce nie przypomina ogromnej płonącej świecy.
Jest ono gigantyczną kulą plazmy.
Świeci nie dlatego, że płonie, ale
z powodu procesu tak zwanej fuzji jądrowej, podczas której gorąco i ciśnienie w jądrze Słońca są
ogromne, wskutek czego małe jądra atomów, na przykład wodoru,
są tak mocno ściskane, że łączą się
w większe jądra, na przykład helu. Ta reakcja wytwarza niesamowite ilości energii i zapewnia nam
na Ziemi przyjemną temperaturę.
Pokrycie Słońca grubą warstwą
wody nie na wiele by się tu zdało.
Chociaż woda natychmiast odebrałaby część ciepła, zwiększyłaby jednocześnie masę Słońca,
a więc również i ciśnienie panujące w jego środku, co sprawiłoby, że reakcja fuzji jądrowej zachodziłaby szybciej. Dodatkowo cząsteczki wody (składające
się z wodoru i tlenu) pod wpływem wysokiej temperatury uległyby rozerwaniu, dostarczając
w ten sposób dodatkowego paliwa do fuzji jądrowej w postaci
jąder wodoru i tlenu. W związku
z tym Słońce świeciłoby jeszcze
mocniej niż wcześniej.
A gdyby zalać Słońce wodą
z całego wszechświata? To rozumiem! Mówiąc ściślej, Słońce zostałoby pokryte lodem, a nie wodą, ponieważ w kosmosie jest tak
zimno, że niemal cała woda istnieje tam w postaci stałej. Teoretycznie można by użyć tak dużo lodu, że Słońce bardzo szybko
zużyłoby swoje jądrowe paliwo.
Doszłoby wtedy do katastrofalnego w skutkach wybuchu Słońca jako supernowej. Zniszczyłby
on Ziemię, a Słońce zamieniłoby się w niezwykle gęstą gwiazdę neutronową, a może nawet
w czarną dziurę. Myślę, że coś
takiego można by uznać za zgaszenie Słońca. Podsumowując:
zalane Słońce mogłoby porządnie namieszać w naszym Układzie Słonecznym.
Sam Buckton,
Hertfordshire, Wielka Brytania
„Jak długo trwa teraz?”, Kraków 2020, s. 400.
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Przysłowia mądrością narodów
Część XXIV

Gdy Ewa kądziel przędła,
Adam ziemię kopał.
Kto był szlachcicem wtenczas i kto komu chłopał?
Als Adam grub und Eva
spann, wer war da ein Edelmann?

***

Gdzie boli, tam ręka.
Gdzie boli, tam język.
Wer was Wundes hat, der
fühlt danach.

***

Kto się na Boga spuści, tego
Bóg nie opuści.
Wer Gott vertraut, hat gut
gebaut.

***

Czasy się odmieniają, z czasami i ludzie.
Die Zeiten ändern sich, und
wir ändern uns in ihnen.

***

Czas wszystko wyjawia.
Die Zeit bringt alles ans
Licht.

***

Napisano pod figurą lwa: Nie
czekają dwaj na jednego kpa.
Sechs oder sieben sollen
nicht harren auf einen Narren.

***

Każdy ma swój gust.
Jeder nach seinem Geschmack.

***

Głupi znajdzie głupszego,
który go pochwali.
Ein Narr gilt dem andern
für gescheit.

Młody nabywaj, stary zażywaj.
Schwere Arbeit in der Jugend ist sanfte Ruhe im Alter.
Zdechły pies nie kąsa.
Tote Hunde beißen nicht.

***

Kto na prawdzie gra, skrzypce mu o łeb tłuką.
Wer die Wahrheit geigt, dem
schlägt man den Fiedelbogen um den Kopf.
Mit der Wahrheit schlägt
man den Leuten die Geige
um den Kopf.

***

Próżny gniew bez siły.
Zorn ohne Macht wird verlacht.

***

Robić rachunek bez gospodarza.
Die Rechnung ohne den
Wirt machen.

***

Jeden głupi błaznów zrobił
wielu. Jeden błazen tysiąc
błaznów urobi.
Ein Narr macht hundert
Narren.

***

***

***

Goły rozboju się nie boi. Mokry deszczu, a goły rozboju
się nie boi.
Den Nackten kann man
nicht ausziehen.

Każdy, co się rodzi, umrzeć
musi.
Was geboren ist, ist dem Tod
geweiht.
Rzemiosło ma złote dno.
Rzemiosło ma złoty początek,
ale skromny koniec.
Handwerk hat goldenen
Boden.

***

***

Głupcy po murach piszą.
Drzwi i ściany głupców papier ukochany.
Narrenhände beschmieren
Tisch und Wände.

***

Godność odmienia każdego,
ale nieczęsto w lepszego.
Würden ändern die Sitten.

Słońce dla wszystkich świeci.
Die Sonne scheint für jedermann.

Głód wilka z lasu wywoła.
Der Hunger treibt den Wolf
aus dem Walde.

***

Głupi, kto po szkodzie radzi
o przygodzie.
Durch Schaden wird der
Narr klug.

***

***

***

***
***

Wytęż wzrok...

Głód najlepszy kucharz.
Hunger ist der beste Koch.

***

Srogą Scyllę minął, a w Charybdę zapłynął.
Być między Scyllą
a Charybdą.
Aus der Charybdis in die
Scylla geraten.

Fortuna jest ślepa.
Das Glücksrad geht um.
Fortuna ist blind.
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***

***

Grosz oszczędzony przerabia
się w miliony.
Ein ersparter Pfenning ist
zweimal verdient.

***

Różne są gusta.
Geschmack ist verschieden.

***

Kto chce być długo starym,
niech nie będzie długo młodym.
Werde jung alt, so bleibst du
lange alt.

***

Wilk z siebie sierść wymiecie, przecie obyczaju swego
używa.
Liszki tylko sierść odmieniają, a nie obyczaje.
Der Wolf ändert wohl sein Haar, aber er bleibt, wie
er war.

Kto chce być ślepym, wszystko prześlepi.
Niemand ist so blind wie der,
der nicht sehen will.

Póki kto żywy, niech się nie liczy szczęśliwym.
Niemand ist vor seinem Tode glücklich zu preisen.

Bierze wilk i liczone owce.
Die gezählten Schafe frißt
der Wolf auch.

n

***

Na śmierć nie ma lekarstwa.
Gegen den Tod ist kein
Kraut gewachsen.

***

Łamigłówka

Szalone
cięcie
To zadanie jest łatwiejsze, niż
mogłoby się wydawać. Należy
wykonać jedno cięcie (lub narysować na poniższym rysunku linię) – oczywiście, nie musi to być
linia prosta – aby podzielić figurę na dwie identyczne części (figury przystające).
n

Rozwiązanie 10/2021
Która godzina? – 5.27. Na czas cofa się o jedną godzinę
każdym kolejnym zegarze i 43 minuty.
n

...i znajdź 10 szczegółów różniących te dwa obrazki.

Fot. Domena publiczna
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Unikaj ludzi smutnych
uœmiech ¿ycia
Na stole operacyjnym leży chirurg i mówi do swojego syna, który ma przeprowadzić operację:
– Pamiętaj, synku, że jeśli mi
się cokolwiek stanie, to twoja matka z pewnością przeprowadzi się
do was...
***
Do bram raju rozlega się pukanie.
– Co tam? – pyta święty Piotr.
– Nie co, tylko kto...
– Boże, znowu nauczycielka...
***
Idzie facet ze strzelbą w jednej
ręce i małym pudełeczkiem w drugiej. Spotyka go kolega.
– Cześć. Dokąd idziesz?
– Do teściowej na urodziny. Kolczyki jej kupiłem.
– A strzelba po co?
– A dziurki w uszach zrobić.
***
Wraca ojciec z nocnej zmiany, a
w progu obskakują go dzieci:
– Tato, tato, pobawmy się!
– Dobrze, pobawimy się
w mauzoleum Lenina.
– A jak się w to bawi?
– Ja się położę, a wy będziecie
wartownikami.
***
– Wziąłem kredyt na operację
plastyczną.
– A na co ci operacja plastyczna?
– Żeby nie oddawać kredytu.
***
Podjeżdża klient na niemiecką
stację benzynową i widzi, że inny
klient sika do swojego baku. Podchodzi do niego i pyta:
– Ist das ist normal?
– Nein, Super!
***
– Co byś zrobił, gdybyś wygrał
w totka? – pyta Nowak Kowalskiego.
– Zatrudniłbym służącą, żeby
żona mogła pójść do pracy.
***
– Gdyby Jezus zadzwonił do
twoich drzwi, poznałbyś go? – pyta ksiądz księdza.
– No pewnie!
– Po czym?
– U mnie na plebani nie ma
dzwonka.
***
– Mój syn skończył Akademię
Sztuk Pięknych – chwali się Nowakowa Kowalskiej.
– To pięknie! I co teraz robi?
– Przemalowuje w supermarkecie daty przydatności do spożycia.
***
– Panie premierze, czemu zarobki w Polsce są tak niskie?
– To przez kryzys.
– To skąd tylu milionerów?
– Aaa..., to przez inflację.
***
Dzwoni facet do klubu fitness
i pyta:

– Jak wysoki powinien być
mężczyzna ważący sto dziesięć kilogramów?
– Około dwóch metrów.
Facet dziękuje, odkłada słuchawkę i mówi do żony:
– Widzisz, głupia, mówiłem ci:
niski jestem, a nie gruby!
***
– Abram, co ty sądzisz o seksie?
– Mosze, ja mam ośmioro dzieci. Ty myślisz, że ja mam czas na
teorię?
***
– Już nie mogę wytrzymać ze
swoim mężem – żali się sąsiadka
sąsiadce.
– To go zostaw.
– Próbowałam, ale on oglądał
telewizję i nie zauważył.
***
Siedzi kieszonkowiec na koncercie fortepianowym i myśli:
– Takie palce, takie palce..., a
takim byle czym musiał się zająć...
***
– Więcej z Heńkiem nie gram
w karty!
– Dlaczego?
– Bo oszukuje! Wygrał moją żonę i nie chce jej wziąć!
***
Jasiu, przestań robić głupie miny do naszego buldoga.
– Mamo, ale to on zaczął!
***
– Co dasz mężowi na urodziny?
– pyta Nowkowa Kowalską.
– Czopek.
– Czopek?! Dlaczego?!
– A jaki mam wybór? Co można
dać takiej dupie?
***
W autobusie spotykają się dwie
blondynki. Jedna pyta:
– Jedziesz na dyskotekę?
– Nie, na gapę.
***
Na przejeździe kolejowym kierowca pyta dróżnika:
– Czemu ten szlaban nie jest do
końca opuszczony?
– Bo nie jest do końca pewne,
kiedy pociąg przejedzie.
***
Lekarz bada pacjentkę i pyta:
– Jest pani nauczycielką?
– Tak. Skąd pan wie?
– Bo ma pani ciało pedagogiczne.
***
Na parking po marketem zajeżdża wypasiona beemka. Wysiada
z niej rasowy kark w stylowym
dresie. Podchodzi żulik i pyta:
– Popilnować autka?
– Nie trzeba, jest kradzione.
***
– Panie doktorze, jestem narkomanem.
– A ma pan coś przy sobie?
– Jasne, tak jak się umawialiśmy.
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Najpierw œlub,
potem trup

1

2

3

4

Gor¹cy sierpniowy dzieñ, wesele,
muzyka, tañce, wykwintne trunki i...
– Niestety trup. Zgin¹³ œwiadek.
Skoñczy³ z no¿em wbitym prosto
w serce – relacjonuje œledczy z podwarszawskiej policji.
Impreza weselna Ewy i Dariusza
K. trwa³a dwa dni. Œwiadkowa Karolina D. od samego pocz¹tku sprawia³a problemy.
– Jej zachowanie odebraliœmy jako zazdroœæ o partnera, œwiadka
œlubu Piotra J., którego bacznie obserwowa³a. Za ka¿dym razem, gdy
szed³ do tañca z inn¹ kobiet¹, robi³a
mu wymówki. Z godziny na godzinê
stawa³y siê coraz bardziej wulgarnie i ostentacyjnie – opowiada jedna
z uczestniczek przyjêcia weselnego.
W koñcu miarka siê przebra³a
i weselnicy postanowili wyprosiæ kobietê. Ta jednak po godz. 22.00 wróci³a cichaczem z powrotem. Co sta³o siê póŸniej?
– Wersje od pocz¹tku by³y ró¿ne.
My przyjêliœmy, ¿e dŸgnê³a swojego
partnera, ale Karolina D. mia³a
swoj¹ wersjê. Twierdzi³a, ¿e gdy wesz³a do pokoju, w którym przebywa³
Piotr, ten sta³ z no¿em w d³oni, a nastêpnie sam sobie go wbi³ w serce.
Próbowa³a go powstrzymaæ. Wyjê³a
kilkunastocentymetrowe ostrze
z rany i próbowa³a zatamowaæ krew.
Nie uda³o siê, wiêc weselnicy postanowili wezwaæ karetkê, a medycy
policjê – wyjaœnia dalej œledczy.
– Przyszed³em ju¿ po „zabiegu”.
Nó¿ wbity centralnie – relacjonowa³
przebieg zdarzeñ do kamery telewizji Polsat pan m³ody.
Niewiele brakowa³o, by pañstwo
m³odzi ju¿ kilka godzin po œlubie
musieli siê rozstaæ i spêdziæ miodowy miesi¹c albo nawet trzy w osobnych celach. Prokurator wyraŸnie
ostrzy³ sobie na nich zêby. Ustalono
ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ, ¿e zacierano œlady w obrêbie mieszkania
i na zw³okach. Poza tym narzêdzie
zbrodni zosta³o dok³adnie umyte.
Zarówno Karolina D. jak i m³oda para oraz biesiadnicy nie byli w stanie
powiedzieæ, kto zaj¹³ siê sprz¹taniem, bêd¹cym w istocie zacieraniem œladów. Mimo ¿e œcierki posz³y
w ruch, zdo³ano ujawniæ œlady krwi
denata na wiadrach, pod³odze i mopie. Pokaza³y siê równie¿ na ubraniach weselnych m³odej pary po

opyleniu ich przez œledczych roztworem luminolu.
Wziêta w krzy¿owy ogieñ pytañ
Karolina D. w koñcu przyzna³a, ¿e
to ona dŸgnê³a Piotra J. no¿em,
chc¹c wyrwaæ go z jego r¹k. Nieszczêœliwie ostrze wbi³o siê w serce.
Gdy reanimacja nie powiod³a siê,
wytar³a cia³o koszulk¹ i zawiadomi³a o zdarzeniu m³od¹ parê, która –
jak zezna³a – przenios³a denata
i zmy³a œlady krwi. Na przekór prokuratorowi nowo¿eñcy nie zostali
aresztowani.
– Wobec dwóch osób s¹d rzeczywiœcie nie zastosowa³ œrodka izolacyjnego. Ale w naszej ocenie taki
œrodek musi byæ zastosowany, aby
zabezpieczyæ prawid³owy tok postepowania – przyzna³ zmartwiony obrotem spraw oskar¿yciel.
Ktoœ z weselników mia³ szepn¹æ
na ucho policjantowi, ¿e to nie
pierwszy raz Karolina D. popisa³a
siê brutalnym zachowaniem wobec
swego partnera. Kiedyœ mia³ wróciæ
z imprezy z rozciêt¹ g³ow¹, bo dosta³ od niej szklank¹. Innym razem
zbi³a go ¿elazkiem.
– W zasadzie to chyba nale¿a³oby
wys³aæ do aresztu po³owê biesiadników, bo m³oda para najprawdopodobniej sama nie zaciera³a œladów
zabójstwa. Problem jednak w tym,
¿e w momencie przybycia policji na
miejsce zdarzenia nie by³o tam jednego trzeŸwego cz³owieka. Ka¿dy
wezwany œwiadek t³umaczy³ siê potem utrat¹ pamiêci na skutek nadu¿ycia alkoholu. Nowo¿eñcy te¿ byli
wstawieni. Ich zeznania diametralnie ró¿ni¹ siê od tych z³o¿onych
przez œwiadkow¹ i st¹d wziê³y siê
w¹tpliwoœci s¹du. Mo¿na by rzec,
„ach, co to by³ za œlub” – dowcipkuje œledczy. TK
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To wesele zarówno
nowożeńcy jak i goście mieli
zapamiętać do końca życia
jako wyjątkowe. Zapamiętają,
lecz nie w białych, a czarnych
kolorach.
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Poziomo
1 – drobny utwór literacki z nastrojem
grozy,
6 – urządzenie do usuwania śmieci w
wielopiętrowym budynku,
10 – ptak z dziobem ze skórzastym workiem,
11 – kura włoskiej rasy,
12 – najwyższy wodospad świata,
13 – człowiek psychicznie chory,
16 – niezbędna przy posługiwaniu się
komputerem,
17 – czapka wojskowa,
19 – miasto ze słynną krzywą wieżą,
21 – największa wyspa świata,
24 – grzejnik centralnego ogrzewania,
25 – brytyjski następca tronu,
28 – ojciec ojca lub matki,
29 – wulgarnie o więzieniu,
30 – choroba wieku dziecięcego,
31 – luksusowe mieszkanie.

w oczach Edwarda Tomenki
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Pionowo
1 – turysta powinien ją mieć przy sobie,
2 – największe miasto nad Renem,
3 – drobnoustrój,
4 – miasto w środkowej części Sycylii,
5 – współpracuje z okupantem,
7 – duże miasto w stanie Waszyngton
(USA),
8 – okres sprawowania władzy przez papieża,
9 – naoczne
obejrzenie czegoś,
14 – ma węża w kieszeni,
15 – przyrząd optyczny,
18 – hinduska tancerka kultowa,
20 – nierówny występ na heblowanej
desce,
22 – na nich ciasto rośnie,
23 – południowoamerykański struś,
26 – zatarg,
27 – drewniany instrument dęty.

Szt.

Książki
Biblia Rodzinna, Pismo Święte Starego
i Nowego Testamentu
Piękne limitowane wydanie Biblii rodzinnej upamiętniające 40. Rocznicę kanonizacji
Karola Wojtyły na Papieża. Wydanie Biblii wzbogacone kolorowymi ilustracjami i
kroniką rodzinną. W eleganckim tomie znalazło się miejsce na dedykacje i wpisy
upamiętniające ważne wydarzenia rodzinne, takie jak chrzest, Pierwsza Komunia Święta
czy bierzmowanie. Publikacja zawiera najnowszy przekład z języków oryginalnych.

Jan Paweł II Autobiografia - J. Kilianczyk-Zieba
Czym różni się ta książka od wielu publikacji poświęconych Papieżowi-Polakowi?
Jest to osobista opowieść Ojca Świętego o własnym życiu. Ilustrowane i świetnie
udokumentowane świadectwo życia tej wybitnej indywidualności, jednego z największych autorytetów moralnych naszych czasów. Dzięki temu, że obcujemy tu
z własnymi słowami Papieża, z osobistym tonem wypowiedzi, doznajemy przy
lekturze uczucia bliskości z Ojcem Świętym, wrażenia – zarazem – zwykłości
i niezwykłości książki, z którą obcujemy.
Szt.

Książki - religia

Cena

Benedykt XVI U progu pontyfikatu - Wyd. M
Biblia Rodzinna, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,
Pamiątka kanonizacji - tw.opr
Bóg wielu miłości - Max Oliva SJ
Bóg Życie i Tworczość - Sz. Holownia
Bóg, którego szukasz - B. Hybels
Jan Paweł II Autobiografia - J. Kilianczyk-Zieba
Jan Paweł II do rodaków + testament - G. Slotwinski, tw.opr.
Kwiatki błogosławionego Jana Pawła II - Poniewierski&Turnau
Modlitewnik Fatimski, wydanie jubileuszowe z okazji 100. Rocznicy objawień
Modlitwa kontemplacyjna - Willigis Jäger
Nauczanie moralne Jana Pawła II Społeczeństwo - Polwen tw.opr.
Nieznane oblicze pontyfikatu - G. Polak, tw.opr.
O sensie bycia chrześcijaninem - J.Ratzinger
Od magii do opętania - Wronka A.
Podział ostateczny - Lewis C.S.
Spotkania z Wujkiem Karolem - OSB L. Knabit
Syna Bożego słuchajcie - ks.A.Zwolinski
Szatan, biblijne dossier - Roman Zając
Świadectwo - kard. S. Dziwisz, tw.opr.
Tajemnice Jana Pawła II - A. Socci
Tradycyjne modlitwy Kościoła - Wyd. M, tw.opr.

1,90
16,90
3,50
5,00
4,00
5,00
3,90
4,50
2,90
7,50
3,90
5,00
3,90
3,90
8,50
5,00
3,90
8,50
5,00
4,50
4,50

Książki - poradniki, przepisy

Cena

150 dań do pudełka, domowa dieta na każdą porę roku - Joanna Zielewska
77 sposobów walki z przeziębieniami i grypą - Inlander & Moran
Choroby serca, profilaktyka, objawy, leczenie - Fakt Zdrowie
Cukrzyca, jak zapobiegać, jak z nią żyć - Olga Passera
Dieta w walce z rakiem - Dr Anna Rogulska
Domowe nalewki - Marta Szydłowska, Andrzej Fiedoruk
Drugie śniadanie i lunche w domu, w szkole, w pracy - Joanna Matyjek
Hity domowej spiżarni - Tolloczko & Syndoman, tw.opr.
Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały - Adele Faber, Elaine Mazlish
Jak zapobiegać i leczyć alzheimer
Jak zapobiegać i leczyć choroby oczu
Kuchnia bez glutenu
Lecznicza moc roślin, Jak zachować młodość i zdrowie - Franck Gigon,
Patricia Bareau
Można być grubym i zdrowym - Beerlandt Ch.
Myśli stają się rzeczami - M. Dooley
Nalewki, koktajle, drinki - Joanna Matyjek
Nałogowa miłość - E. Herzyk
Naturalna Pani Domu - Karyn Siegel-Maier
Nie spiesz się do trumny - Tomas Kaspar
Niebezpieczna joga - Biblioteka miesięcznika Egzorcysta
Oblicza zazdrości - Z. Celmer, tw.opr.
Pięć kroków do osiągnięcia duchowej dojrzałości - P.M. Kallelis, tw.opr.
Piękne nogi - J. Merrill
Pierwsza pomoc, domowy niezbędnik - M.Gajda, I.Kazana,
M.Koton-Czarnecka, E.Stasiuk
Popularny leksykon leków - M. Kadlubowski tw.opr.
Przetwory Siostry Anastazji - S.Anastazja
Przysmaki chłopskie we współczesnej kuchni - M. Drukort, tw.opr.
Psychologia odchudzania - N. Szerstiennikow
Skóra i słońce, poradnik medyczny - Hawk & McGregor
Słodkie Boże Narodzenie
Słowa które odmieniają świat - R. DeVos, tw.opr.
Sprawdzone przepisy na domowe wędliny - A.Fiedoruk, E.Ressel
Śniadanie w łóżku - A. Perepeczko
Toasty biesiadne - M. Urbanski, tw. opr.
Top treningi - Be active
Trening komandosa Royal Marines - Sean Lerwill
Vademecum leków + pojemnik na leki gratis
Wędkarz skuteczny - S. Stupkiewicz, J. Lesniowolski, tw.opr.
Wszystko o makijażu - J. Terri
Wygrać siebie - M. Vendette, tw.opr.
Zapanuj nad swoim życiem - Dr G. Ratcliffe
Zdążyć przed rakiem - A. Zak
Zdrowy apetyt, przewodnik po żywieniu od niemowlaka do nastolatka
- A.Jelonek, D.Frontczak
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3,50
3,50
2,90
2,90
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7,50
3,50
3,50
2,90
3,50
3,90
4,90
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3,50
3,50
3,50
6,50
4,50
8,50
4,50
3,90
2,90
5,00
2,90
4,90
4,50
4,90
6,50
3,90
4,50
4,50
4,50
5,00
5,00
10,90

Drugie śniadanie i lunche w domu,
w szkole, w pracy - Joanna Matyjek
Pomysł na książkę wypłynął z piegowatego serca mojego syna Karolka. „Piegusowy
LunchBox“ i wszystkie pomysły na to, co zabrać do szkoły i pracy przypadły do gustu
czytelnikom mojego bloga Odczaruj Gary. Codziennie przygotowuję i śniadanie, i drugie
śniadanie. Uwierzcie proszę, to nic trudnego. Wystarczy odrobina wyobraźni i dobra
organizacja w kuchni. Eksperymentujcie ze smakami, inspirujcie się moimi przepisami.

Naturalna pani domu - Siegel-Maier Karyn

Szt.

Książki dla dzieci

Cena

Aladyn - opowiada Małgorzata Strzałkowska
Bajki o konikach na dobranoc - Elżbieta Safarzyńska
Bambi - opowiada Małgorzata Strzałkowska
Cudaczek Wyśmiewaczek - Julia Duszyńska
Jake i piraci z Nibylandii, Skakanka - opowiada Małgorzata Strzałkowska
Karolcia - Maria Krüger
Księga dżungli - opowiada Małgorzata Strzałkowska
Kuferek bajek - Fakt
Legendy rycerskie - Nowacka E.
Merida Waleczna - opowiada Małgorzata Strzałkowska
Myszka Miki i świąteczne przesyłki - opowiada Małgorzata Strzałkowska
Myszka Minni i Mały Prosiaczek - opowiada Małgorzata Strzałkowska
Myszka Minnie i Kokardkowy Robot - opowiada Małgorzata Strzałkowska
O Ojczyźnie, Wiersze cz.I - Książki dla małych i dużych
O Ojczyźnie, Wiersze cz.II - Książki dla małych i dużych
Odlot - opowiada Małgorzata Strzałkowska
Opowieść wigilijna krótko i ciekawie - Delta
Piękna i Bestia - opowiada Małgorzata Strzałkowska
Potwory i spółka - opowiada Małgorzata Strzałkowska
Ratatuj - opowiada Małgorzata Strzałkowska
Rycerze Złotego Runa - Paul Berna tw.opr.
Rymowanki, wyliczanki - Fakt bajki
Samochodzik Franek, Pociągi - Elżbieta Wójcik
Samochodzik Franek, Straż pożarna - Elżbieta Wójcik
Śpiąca królewna - opowiada Małgorzata Strzałkowska
Toy Story - opowiada Małgorzata Strzałkowska
Trzy małe świnki - opowiada Małgorzata Strzałkowska
Wielka Szóstka - opowiada Małgorzata Strzałkowska
Zakochany kundel - opowiada Małgorzata Strzałkowska
Zaplątani - opowiada Małgorzata Strzałkowska
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5,90
3,50
5,90
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4,50
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3,50
3,50
2,90
2,90
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3,50
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3,50
3,50
4,50
4,50
4,50

Autorka podaje 150 różnych sposobów na łatwe sprzątanie. Dzięki jej radom wyczyścisz
lampy, odświeżysz dywany, wypolerujesz szkło i srebro, a Twoje meble nabiorą blasku.
Cały dom będzie lśnił czystością i pięknie pachniał. Poznasz ekologiczne sposoby na
pozbycie się plam i pranie ubrań z różnego rodzaju tkanin. Nareszcie będziesz pewien,
że Twoim domownikom, a zwłaszcza dzieciom, nie grozi zatrucie resztkami chemicznych
środków i mogą czuć się bezpiecznie. Wykonanie swojego, w pełni naturalnego,
ziołowego i ekologicznego środka jest łatwe i tanie.

Nie spiesz się do trumny - Tomas Kaspar
Odkrywa przed nami fakty, które KTOŚ inny chce ukryć.
Chcecie wiedzieć KTO z nas "produkuje" pacjentów?
Chcecie wiedzieć jak i dlaczego to robi?
Książka Tomasa Kaspara w Czechach stała się bestsellerem, doczekała się 3 wydań
i mimo że Tomas Kaspar napisał następne dwie równie ciekawe to "Nie spiesz się
do trumny" nadal cieszy się wielkim zainteresowaniem.
Tę książkę powinien mieć w domu każdy.

Sprawdzone przepisy na domowe wędliny
- A.Fiedoruk, E.Ressel
Sprawdzone przepisy na domowe wędliny (szynki, polędwice, kiełbasy, balerony).
Wszyscy kochamy domowe wędliny i tęsknimy za smakiem produktów przygotowywanych przez nasze babcie. Doskonale wiemy, ze smak potraw zależy od jakości użytych
produktów, receptury i sposobu wykonania. Samodzielnie przygotowane wędliny
są smaczne i zdrowsze od sklepowych.

Słodkie Boże Narodzenie
Żeby świętowanie w rodzinnym gronie było naprawdę udane i niepowtarzalne,
trzeba starannie zrealizować każdy etap przygotowania słodkich przysmaków.
Ciasto powinniśmy przygotować ze składników dobrej jakości, z poszanowaniem
kilku prostych reguł. Jeśli na przykład ktoś robi ciasto na naleśniki, powinien
przesiać mąkę, żeby w cieście nie było grudek. Jeśli próbujemy zrobić pączki,
ciągliwe (...) Na kolejnych stronach można znaleźć mnóstwo pożytecznych
wskazówek dotyczących robienia ciasta.

Zamówienia telefoniczne: 02174

8964480

Szt.

Kosmetyki
idealny prezent na Święta
Zamówienia pisemne:

Verlag Matuszczyk KG
Luisental 2
51399 Burscheid
Zamówienia telefoniczne:

02174 8964480

Na stronie internetowej:

www.sklep.de
Szt.

Kosmetyki

Cena

Pani Walewska krem nawilżający olej z awokado na dzień 50ml
4,90
Pani Walewska krem półtłusty na dzień i noc 50ml
4,90
Pani Walewska krem przeciw zmarszczkom na dzień i noc 50ml
4,90
Pani Walewska krem tłusty na dzień i noc 50ml
4,90
Pani Walewska perfumy classic 30ml
6,90
Pani Walewska perfumy gold 30ml
6,90
Pani Walewska perfumy sweet romance 30ml
6,90
Pani Walewska zestaw kosmetyków classic - perfumy 30ml + dezodorant 90ml
9,90
Pani Walewska zestaw kosmetyków classic - perfumy 30ml + krem przeciw zmarszcz. 50ml 12,50
9,90
Pani Walewska zestaw kosmetyków sweet romance - perfumy 30ml + dezodorant 90ml
2,00
Pollena-Ewa SA krem nawilżający róża jerychońska 50ml
2,00
Pollena-Ewa SA krem odżywczy - półtłusty owies 50ml
2,00
Pollena-Ewa SA krem przeciwzmarszczkowy jagody goji 50ml
0,99
Pollena-Ewa SA szampon pokrzywowy 250ml
0,99
Pollena-Ewa SA szampon rumiankowy 250ml
0,99
Pollena-Ewa SA szampon tataro-chmielowy 250ml
0,99
Pollena-Ewa SA szampon z czarną rzepą 250ml
0,99
Pollena-Ewa SA szampon ze skrzypem polnym 250ml
2,20
Pollena-Ewa SA szampon brzozowy 1000g
16,90
Wars zestaw classic - krem do golenia 65g + płyn po goleniu 90ml
+ woda kolońska 90ml + pędzel do golenia + skrzynka
8,90
Wars zestaw classic - pianka do golenia 300ml + płyn po goleniu 90ml
1,50
Woda utleniona 100g
3,30
Ziaja chłodząca mgiełka z mentolem, ylang ylang paczula 90ml
3,30
Ziaja energetyzująca mgiełka z mentolem, tropikalny kokos 90ml
3,60
Ziaja krem brązujący cupuacu 50ml
2,60
Ziaja krem do rąk i paznokci kozie mleko 80ml
1,90
Ziaja krem do rąk z proteinami kaszmiru i masłem shea 100ml
2,50
Ziaja krem do stóp głęboko nawilżający 80ml
2,50
Ziaja krem do stóp na pękającą skórę pięt 60ml
3,30
Ziaja krem kozie mleko 1 nawilżanie 50ml
3,30
Ziaja krem kozie mleko 2 odżywianie 50ml
2,20
Ziaja krem masło kakaowe 50ml
2,90
Ziaja krem nagietek 100ml
1,90
Ziaja krem naturalny oliwkowy 50ml
2,20
Ziaja krem pod oczy z witaminą e 15ml
2,60
Ziaja naturalny oliwkowy odżywczy krem pod oczy i na powieki 15ml
2,30
Ziaja naturalny płyn do higieny intymnej kwas mlekowy olej oliwkowy 200ml
3,00
Ziaja naturalny płyn do higieny intymnej kwas mlekowy olej oliwkowy 500ml
2,90
Ziaja oliwkowy żel oczyszczający cera sucha i normalna 200ml
2,20
Ziaja płyn do demakijażu oczu uniwersalny 120ml
2,50
Ziaja tonic nagietek odświeżanie i nawilżanie cera sucha i normalna 200ml
3,00
Ziaja tonik jagody acai 200ml
2,50
Ziaja żel do nóg kasztanowy 100ml
3,10
Ziaja żel do twarzy jagody acai 200ml

Pani Walewska Classic XMASS - zestaw pielęgnacyjny
- krem przeciwzmarszczkowy, 50 ml, o specjalnej recepturze,
przeznaczony do pielęgnacji każdego rodzaju skóry dojrzałej.
- perfumy, 30 ml, harmonii delikatnych płatków jaśminu i bogactwa
hiacyntu na bazie zmysłowego piżma i drzewa sandałowego.
Zielone serce zapachu wzmocniono galbanum.

Pani Walewska Sweet Romance- zestaw prezentowy
- perfumy, 30 ml, eteryczna kompozycja emanuje charakternym
zapachem delikatnych, białych kwiatów orchidei i jaśminu splecionych
z soczystymi cytrusami oraz apetycznym gruszkowym sorbetem.
- dezodorant, 90 ml, dla każdej kobiety ceniącej elegancję i tradycję.
Stanowi idealne uzupełnienie perfum Pani Walewska Sweet Romance.

Pani Walewska perfumy gold
Subtelny bukiet o intrygującej i kuszącej świeżością nucie kwiatowej, połączony
z delikatnie zaakcentowaną zmysłową nutą owocową oraz tajemniczą nutą orientalną.
Perfumy Pani Walewska Gold to magiczny symbol kobiecości. Legendarny zapach
uosabia nieprzemijający czar klasyki. Unikalna, kwiatowo-orientalna kompozycja
stworzona została z myślą o kobiecie eleganckiej, ceniącej własny styl i wyjątkowość.

Kosmetyki

Cena

Barwa Naturalna ekspresowa odżywka drożdżowa w sprayu 200ml
3,90
Barwa Naturalna szampon jajeczny 300ml
2,90
Barwa Naturalna szampon piwny 300ml
2,90
Barwa Ziołowa szampon ziołowy brzoza 250ml
2,50
Barwa Ziołowa szampon ziołowy czarny bez 250ml
2,50
Barwa Ziołowa szampon ziołowy mięta 250ml
2,50
Biały Jeleń krem do twarzy kojący 50ml
4,50
Biały Jeleń krem do twarzy nawilżający 50ml
4,50
Biały Jeleń krem do twarzy wygładzający 50ml
4,50
Biały Jeleń mydło naturalne cynk, skóra z problemami 125g
2,60
Biały Jeleń mydło naturalne glinka biała, skóra sucha i szara 125g
2,60
Biały Jeleń mydło naturalne glinka czerwona, skóra naczynkowa 125g
2,60
Biały Jeleń mydło naturalne glinka zielona, skóra tłusta i mieszana 125g
2,60
Biały Jeleń mydło naturalne siarka, normalizujące 125g
2,60
Biały Jeleń mydło naturalne węgiel aktywny, skóra zanieczyszczona 125g
2,60
Biały Jeleń mydło naturalne ichtiol, skóra podrażniona 125g
2,60
Być może... PARIS perfumy 10ml
4,50
Być może... ROME perfumy 10ml
4,50
Era Mydło szare naturalne 200g
0,99
Lider zestaw classic - krem do golenia 65g + płyn po goleniu 100ml
16,90
+ woda kolońska 100ml + pędzel do golenia + skrzynka
New Anna Cosmetics maska PASMEDIC do włosów matowych z skłonnością do wypadania 250ml
5,20
New Anna Cosmetics maska PASMEDIC do każdego rodzaju włosów 250ml
5,20
New Anna Cosmetics nafta kosmetyczna z olejkiem rycynowym 120g
3,10
New Anna Cosmetics nafta kosmetyczna z drożdżami 120g
3,10
New Anna Cosmetics nafta kosmetyczna z wyciągiem z pokrzywy 120g
3,10
New Anna Cosmetics nafta kosmetyczna z biopierwiastkami 120g
3,10
New Anna Cosmetics szampon PASMEDIC do włosów suchych, zniszczonych i matowych
3,50
New Anna Cosmetics szampon PASMEDIC do włosów normal. lub z tendencją do przetłuszczania się
3,50
New Anna Cosmetics szampon PASMEDIC do włosów słabych, z tendencją do wypadania
3,50
New Anna Cosmetics szampon PASMEDIC do włosów bardzo zniszczonych
3,50
New Anna Cosmetics szampon z naftą kosmetyczną, ekstrakt. z pokrzywy, tataraku i skrzypu 300ml
4,50
New Anna Cosmetics kuracja przeciw wypadaniu włosów z naftą kosmetyczną i olejem jojoba 90g
3,30
New Anna Cosmetics kuracja przeciw wypadaniu włosów z naftą kosm. i olejem ze słodkich migdałów 90g 3,30

Barwa Naturalna to seria kosmetyków inspirowanych domowymi zabiegami
pielęgnacyjnymi znanymi od pokoleń. Ich receptury zostały oparte na
dobroczynnym działaniu składników o pochodzeniu naturalnym.
Odżywki drożdżowe z serii Barwa Naturalna powstały z myślą o osobach, które zmagają się
z problemem osłabionych i wypadających włosów. Odżywki mają działanie wzmacniające,
hamujące wypadanie włosów oraz stymulujące ich porost. Naturalny ekstrakt z drożdży
piwnych,0% alkoholu, Odżywka pobudza wzrost włosów, Lekkie estry oleju arganowego.
Przywracający blask szampon piwny. Receptura oparta na dobroczynnym działaniu
naturalnego ekstraktu z drożdży piwnych, który dzięki zdolności do głębokiego przenikania
regeneruje i odbudowuje strukturę włosów oraz skóry od wewnątrz i na zewnątrz. Szampon
inspirowany domowym zabiegiem odżywczych płukanek piwnych na matowe i cienkie włosy,
które przywracały lśniący i zdrowy wygląd. Zwieńczeniem receptury jest kondycjonująca
biotyna, która widocznie poprawia stan włosów i skóry głowy.
Barwa Ziołowa to linia kosmetyków, która została oparta na dobroczynnym
działaniu naturalnych składników. Bazuje na roślinnych ekstraktach i tradycyjnych
recepturach znanych od pokoleń. Zioła zawarte w serii pochodzą z rodzimych upraw.
Szampon z naturalnym ekstraktem z mięty pieprzowej przeznaczony do pielęgnacji włosów
pozbawionych objętości, reguluje wydzielanie sebum, unosi włosy u nasady, dodaje połysku
matowym włosom. 95% składników pochodzenia naturalnego, prosty skład, ekstrakt z liści
mięty pieprzowej, który poprawia ukrwienie skóry głowy, wzmacnia włosy i pobudza cebulki
włosów do wzrostu, mentol wzmacniający działanie mięty, intensywnie odświeża skórę głowy,
hydrolizat keratyny, który nadaje włosom połysk i przywraca zdrowy wygląd,
zawiera aktywnie działające ekstrakty z ziół uprawianych w Polsce.

Idealny prezent dla mężczyzny
Wars zestaw classic dla mężczyzn ceniących
klasyczny styl i elegancję. Niezawodne receptury,
korzenne nuty zapachowe zapewniają
maksymalną dawkę
energii przez cały dzień.

Lider zestaw classic
najbardziej znana
i ceniona polska marka
specjalizująca się w produktach do i po goleniu.
W składzie: krem do golenia, płyn po goleniu,
woda kolońska, pędzel, skrzynka.

ZAMÓWIENIE

SŻ 11/2021

Płatność z góry - Zarezerwowany towar wysyłamy po zapłaceniu rachunku (Vorkasse)
Prosimy nie przelewać pieniędzy przed otrzymaniem rachunku.
Ważne! Konto jest inne niż konto prenumeraty - podajemy je na rachunku.
Przy zamówieniu przez internet możliwość płatności przez PayPal.
Koszt wysyłki:
q na adres w Niemczech - 6,90 € (Deutsche Post DHL)
q do pozostałych krajów Unii Europejskiej - 9,90 €
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasu towaru.
Imię, nazwisko
Ulica, nr domu
Kod pocztowy, miejscowość
Nr telefonu
Data, podpis
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Nałogowa miłość
Eugenia Herzyk
To książka przede wszystkim dla
kobiet, bo od miłości uzależniają
się częściej niż mężczyźni. Z natury bardziej emocjonalne, szukają
w niej spełnienia. Wiele kobiet
w dążeniu do miłości przypomina
śmy, których żywot kończy się
w ogniu świecy. Ćmy jednak, gnane instynktem, lecą na oślep do
każdego światła. W przeciwieństwie do nich, kobiety podążające
za światłem miłości mogą nauczyć
się odróżniać prawdziwe uczucie,
dające radość, spełnienie i wolność, od jego substytutów, które
na pozór wyglądają tak samo, ale
grożą nadpaleniem skrzydeł.

Kto pods³uchuje prezesa PZPN?
Pó³tora miesi¹ca temu Cezary
Kulesza zosta³ wybrany na prezesa Polskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej, zastêpuj¹c na tym stanowisku Zbigniewa Boñka.
Niedawno w jego gabinecie
pracownicy firmy wynajêtej do
zbadania pomieszczenia pod
k¹tem pods³uchów znaleŸli
w obudowie jednego z grzejników nadajnik. Mia³ on przesy³aæ sygna³ do nieznanego odbiorcy.
– To dla mnie szok – powiedzia³ Cezary Kulesza. – Jest
w zasadzie rutynowe dzia³anie,
prowadzone w wiêkszych firmach i instytucjach. Ale nie
spodziewa³em siê, ¿e coœ takiego bêdzie w moim gabinecie.
W sumie w siedzibie PZPN
przeszukano piêæ gabinetów,
ale urz¹dzenie do pods³uchu
znaleziono tylko w pokoju prezesa. Jak stwierdzili fachowcy,
jest to radiowy pods³uch, który
dzia³a³ ca³y czas, wysy³aj¹c sygna³ do odbiorcy. Urz¹dzenie
by³o zasilane bateriami, dlatego mog³o dzia³aæ nie d³u¿ej ni¿
30 dni.

z niego. Zdaniem J. Dziewulskiego s¹ niewielkie szanse, ¿e
uda siê wykryæ, kto stoi za zainstalowaniem pods³uchu.
PZPN z³o¿y³ powiadomi³ policjê i do prokuraturê o mo¿liwoœci pope³nienia przestêpstwa. Na razie nie ma konkretnych podejrzeñ, dlatego mno¿¹
siê spekulacje. W gabinecie tocz¹ siê rozmowy i zapadaj¹ decyzje objête np. tajemnic¹ handlow¹, a ich ujawnienie i wykorzystanie mo¿e zagroziæ interesom PZPN. Doniesienia
o pods³uchu skomentowali byli
prezesi PZPN.

Cezary Kulesza, prezes PZPN
zdj. wikimedia.org
Dziennik „Fakt” poprosi³
o komentarz znanego eksperta
ds. bezpieczeñstwa Jerzego
Dziewulskiego, który stwierdzi³, i¿ to najbardziej prymitywny sprzêt, który mo¿na kupiæ
w ka¿dym sklepie z tego typu
urz¹dzeniami. Choæ to sprzêt
powszechnie dostêpny, prawo
nie zezwala na korzystanie

– Nie mam na ten temat ¿adnego zdania – powiedzia³ Zbigniew Boniek. – Nie wiem, o co
chodzi i nie mam ¿adnych wiadomoœci. Ta sprawa mnie nie
dotyczy i nie chcê mieæ z ni¹
nic wspólnego. Myœmy te¿
sprawdzali gabinet co piêæ,
szeœæ miesiêcy i nigdy nie mieliœmy ¿adnych problemów. Nie
wydaje mi siê, ¿eby ten pods³uch móg³ komuœ coœ daæ – powiedzia³ Zbigniew Boniek.

Skoki narciarskie tylko w TVN, Eurosporcie i player.pl

Potê¿ny cios w TVP
Polityczno-medialna
burza wokół skoków
narciarskich. Czy Spółki
Skarbu Państwa będą
finansować sportowców
i zamieszczać reklamy
w TVN?

Lecznicza moc roślin,
Jak zachować
młodość i zdrowie
Franck Gigon, P. Bareau
Nie da się być wiecznie nastolatkiem, ale można spowolnić
skutki upływu czasu. Ta książka
przedstawia wyjątkowe właściwości roślin i pokazuje, jak wykorzystać szeroki arsenał środków kryjących się w naturze, by jak najdłużej zachować energię młodości
i żyć w dobrej formie. Warto poznać proste porady i stosować je
na co dzień. Zdrowa dieta, aromaterapia, ziołolecznictwo – to
wszystko chroni organizm przed
atakami czasu.

SKLEP.de
mnóstwo polskich
książek

Chcieliœcie wojny, no to j¹
macie – tak w jednym zdaniu
mo¿na skomentowaæ to, co siê
sta³o z prawami do transmisji
skoków narciarskich – drugiej,
obok pi³ki no¿nej, ulubionej
dyscypliny Polaków. Œwiatowy
nadawca programów edukacyjnych i dokumentalnych, amerykañski koncern Discovery, do
którego nale¿y stacja telewizyjna TVN, nie zgodzi³ siê na
udzielenie tzw. sublicencji TVP
na transmisje zawodów w skokach narciarskich. Dlatego ca³y sezon 2021/2022 Pucharu
Œwiata, który ruszy w po³owie
listopada, kibice zobacz¹ tylko
w otwartym TVN, w Eurosporcie i w serwisie player.pl.
Do tej pory TVP transmitowa³a zawody w skokach narciarskich na podstawie umowy
zawartej z Discovery, która

obowi¹zywa³a
od
sezonu
2016/17. Jednak¿e wygas³a ona
wiosn¹ tego roku, a grupa nie
zgodzi³a siê na przed³u¿enie
sublicencji. Mo¿na siê domyœlaæ, ¿e decyzja Discovery jest
reakcj¹ na prace rz¹du PiS nad
ustaw¹ „lex TVN”, która najmocniej uderzy³aby w³aœnie
w tê grupê medialn¹. Projekt
zakazuje udzielania „naziemnej” koncesji stacjom, które nie
s¹ kontrolowane przez firmy
z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. TVN nale¿¹ca do
amerykañskiego
Discovery
podpada pod zakaz. W Polsce
odebrane to zosta³o powszechnie jako atak na wolne, niezale¿ne media, jak to siê sta³o
w przypadku przejêcia gazet
regionalnych przez pañstwow¹
spó³kê Orlen.
Ostatnio sprawa przycich³a,
bowiem Senat odrzuci³ projekt
ustawy. Nie trafi³a jeszcze do
prezydenta i nie wiadomo, jaki
bêdzie jej los. Niewykluczone,
¿e rz¹dz¹cy w Polsce przestraszyli siê konsekwencji. Grupa
Discovery zapowiedzia³a bowiem arbitra¿ w sprawie „lex
TVN”, który mo¿e siê skoñczyæ

miliardowymi odszkodowaniami.
Uchwalenie ustawy pewnie
zniechêci inwestorów prywatnych do wchodzenia w rynek
medialny w Polsce, ale mo¿e
mieæ bardzije powa¿ne skutki –
doprowadziæ do jeszcze wiêkszego och³odzenia w i tak ju¿
fatalnych relacjach Polski
z USA. Mówi siê m.in. o wycofaniu czêœci ¿o³nierzy amerykañskich z Polski do Rumunii. Ponadto polski prezydent, premier czy czo³owi politycy PiS,
³¹cznie z J. Kaczyñskim, mog¹
zostaæ objêci sankcjami USA –
na przyk³ad zakazem wjazdu
do tego kraju.
Decyzja Discovery to nie tylko wizerunkowy cios w „narodow¹” i prorz¹dow¹ TVP, ale
i jak siê wydaje potê¿na strata,
jeœli chodzi o ogl¹dalnoœæ.
Transmisje z konkursów skoków gromadzi³y przed telewizorami miliony widzów, a rekord pad³ podczas Turnieju
Czterech Skoczni w Bischofshofen w 2018 roku, kiedy
transmisjê obejrza³o prawie
7,4 mln widzów. Na transmisji
skoków TVN mo¿e sporo zaro-

Micha³ Listkiewicz stwierdzi³, ¿e kiedy by³ prezesem
(1999 – 2008), trzykrotnie odkryto w jego gabinecie urz¹dzenia monitoruj¹ce rozmowy.
– Niejaki Kulikowski, rejestratorem ukrytym w zegarku,
nagrywa³ mojego nastêpcê
Grzegorza Latê, a Robert Sowa, w którego restauracji znaleziono „pluskwy” zaczyna³
przecie¿ jako kucharz reprezentacji Polski.
Zdaniem Listkiewicza pods³uch móg³ umieœciæ „jakiœ
drobny szanta¿ysta, mo¿e zawiedziony
wspó³pracownik,
który liczy³ na jakieœ eksponowane, a przede wszystkim dobrze p³atne stanowisko, a go
nie dosta³”.
– Przypuszczam, ¿e to cz³owiek, który ma znajomoœci lub
wp³yw na pracowników PZPN,
skoro potrafi³ któregoœ z nich
namówiæ lub zmusiæ do pod³o¿enia „pluskwy”. Ale naprawdê
nie ma siê czym przejmowaæ,
to jakaœ amatorszczyzna i tyle... – doda³. JK

biæ, jak obliczono – wiêcej ni¿
na emisji filmów i seriali. Tymczasem TVP pozosta³a jedynie
transmisja konkursów w Wiœle
i Zakopanem oraz mistrzostw
œwiata w lotach narciarskich
w Vikersund.
Problem jednak w tym, ¿e
w finansowanie skoków narciarskich
oraz
Polskiego
Zwi¹zku Narciarskiego mocno
zaanga¿owane s¹ spó³ki skarbu pañstwa – Grupa Lotos jest
g³ównym sponsorem polskiego
narciarstwa, Grupa Azoty
g³ównym partnerem PZN. Obie
s¹ teraz pod wp³ywem PiS.
– Nasze umowy z Lotosem
i Grup¹ Azoty obowi¹zuj¹ do
koñca sezonu w 2022 roku – powiedzia³ Apoloniusz Tajner,
prezes PZN. – Czy zostan¹
przed³u¿one? Tego nie wiadomo.
Czy jednak zwi¹zek i sportowcy nie odczuj¹ tej zmiany finansowo? To wa¿ne pytanie.
Bo przecie¿ pojawia siê te¿
problem bud¿etów reklamowych spó³ek Skarbu Pañstwa.
Czy dostan¹ one zakaz reklam
w TVN? Kontrolowane przez
rz¹d PiS pañstwowe spó³ki nie
by³y do tej pory sk³onne zostawiaæ pieniêdzy w stacji, któr¹
rz¹dz¹ca w Polsce partia traktuje jako wrog¹.

www.prenumerata.de

Józef Korczyk
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Medyczne łóżko
terapeutyczne
z wieloma funkcjami
dla twojego zdrowia

Cierpisz również na:

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

l SPRZEDAŻ
l WYNAJEM
l SERWIS
Tel.: 0231-1763478

Ceragem Master
łagodzi ból
i rozluźnia
napięte
mięśnie

mobilny: 0151-72409565

Ceragem-dortmund.de

ceragem-dortmund@t-online.de

Jesteśmy dla was
online

CENTRUM
DENTYSTYCZNE
Dr. Prośniak
Usługi dentystyczne
Wszystkie specjalności
Na miejscu Labor i RTG

www.samo-zycie.de

Katowice ul. Zbożowa 20
Katowice ul. Dębowa 4
Tel. 0048 32 202 90 95
www.centrumdentystyczne.pl
biurop@centrumdentystyczne.pl

KURIER
ładunki do 1,5 tony

Niemcy

Polska

Tel: 0173-2106849 oder 02174-8941155

Szeroki wybór polskich
alkoholi

Maseczki ochronne
jednorazowe typ I
Jednorazowa niesterylna maseczka zakładana na dwie gumki zamocowane 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 €

Maski filtrujące FFP2
n Przeznaczona do ochrony układu oddechowego
przed stałymi i ciekłymi cząstkami tworzącymi
aerozole (pyły, dymy, mgły).
n Wykonana z kilku warstw elastycznego materiału
(w tym również o właściwościach filtracyjnych),
typu Spunbond i Air Through oraz Meltblown.
n Spełnia wymagania normy europejskiej
_
EN 149:2001+A1:2009, skuteczność filtracyjna: FFP2 (>94%).
n Może ograniczać potencjalną ekspozycję na koronawirusa
i może wpłynać na zmniejszenie jego transmisji, chroni
przed zanieczyszczeniami powietrza.
n Produkowana w 100% w Polsce, z wykorzystaniem
włókniny od polskich producentów, z surowców
z certyfikatem Oeko-Tex.
n Certyfikowana przez Centralny Instytut
Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
n Producent CIECH Pianki Sp. z o.o.

25 szt.
12,99 €

Jednorazowe maski
medyczne typ II
Oferujemy 3-warstwowe maski medyczne
wykonane z włókniny, które zapewniają
ochronę naszego organizmu przed szkodliwymi
substancjami znajdującymi się w powietrzu.
Zalety naszych masek:
n zawierają filtr BFE 99, który minimalizuje
możliwość przedostania się szkodliwym
cząstkom do naszych dróg oddechowych
n posiadają elastyczny drucik - usztywnienie
na nos, dzięki któremu maska jest lepiej
dopasowana, daje to gwarancję lepszego
bezpieczeństwa i komfortu
n są mocowane na elastycznych gumkach
n wymiary masek 17 cm x 9,5 cm
n dostępne w opakowaniach po 50 sztuk
n polskiej produkcji

50 szt.
7,50 €

Maski filtrujące FFP2
Siegmund Care GmbH
Maski filtrujące z oznaczeniem CE,
spełnia wymagania normy EN 149:2001
+A1:2009 Klasa ochrony 2009 FFP2
(PPE = osobiste wyposażenie ochronne)
Wysoka wydajność filtra w połączeniu
z wysokim komfortem noszenia.
Gumki na głowę służą do wielogodzinnego
profesjonalnego użytku (gdy są noszone
z dołączonym klipsem)

1 szt. 1,99 €

20 szt.
24,90 €

Ochrona własna i zewnętrzna zgodnie z normą
EN 149: 2001 + A1: 2009 (PPE = osobiste
wyposażenie ochronne)
Indywidualne opakowanie - gwarancja
higienicznej, pyłoszczelnej, długiej trwałości

Mini Shop

Zamówienia telefoniczne:

Zamówienia pisemne:

51375 Leverkusen - Am Kühnsbusch 2

Na stronie internetowej:

Verlag Matuszczyk KG
Luisental 2, 51399 Burscheid

www.sklep.de

Godziny otwarcia: pon.-piąt. 6.30-12.00 i 15.00-19.00 sob. 8.00-12.00 i 15.00-19.00

02174 8964480

ee Kupon na str. 27 dd
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Tłumacz przysięgły

Mgr Ewa Lange

Tłumaczenia wszystkich
rodzajów tekstów,
dokumentów dla osób
prywatnych, instytucji
i urzędów.
Pomoc w załatwianiu
spraw urzędowych.

KANCELARIA PRAWA POLSKIEGO Magister prawa (Rechtskundiger auf dem Gebiet des polnischen Rechts)
l porady prawne l pisma procesowe i reprezentacja prawna (prawo polskie i unijne)
l tłumaczenia pozwów, nakazów, wniosków, umów, odwołań, świadectw i innych
dokumentów sporządzonych w języku polskim l wizyty w urzędach i zakładach karnych
Artur Balon, Tannhäuserstr.7, 10318 Berlin (U5: Tierpark, S3: Karlshorst),
tel. 0163 452 5633, 030 43924611 lub 0048 695119682 (terminy na telefon), arturbalon@web.de

§

Tel.: +49 (0)69/86 41 16
Fax: +49 (0)69/84 84 38 84
Mobil: +49 (0)160/36 96 386
E-Mail: post@ewalange.de
www.ewalange.de

KANCELARIA ADWOKACKA
DIPL.-JUR. MARKUS G.

MATUSCHCZYK
RECHTSANWALT

ADWOKAT • TáUMACZ PRZYSIĊGáY

• porady prawne w jĊzyku polskim i niemieckim
dla firm i osób prywatnych
• reprezentacja przed urzĊdami i sądami
w Niemczech i w Polsce
• wszystkie dziedziny prawa
Kommandanturstr. 8
3069 H AN N O V E R
tel.: +49 (0) 511 – 35 779 888
e-mail: info@matuschczyk.com

m.

Kancelaria adwokacka
w Monachium

Izabela S. Demacker

www.samo-zycie.com
Rechtsanwälte
uprawnieni do występowania przed wszystkimi sądami w Niemczech

Markus Hüsges

Dierk Bernhardt

Fachlehrgang Arbeitsrecht

(ausgeschieden zum 31.12.2019)

Marlies Ziemer
Dr. Monika Everschor
Herbert Ziemer -I

Fachanwältin für Verkehrsrecht

Max Ziemer

Mirka Johanna Ziemer

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

Fachanwältin für Familienrecht
Rechtsberatung auch in polnischer Sprache

Rechtsanwältin
Mirka Johanna Ziemer
(geb. Barski)
Fachanwältin
für Familienrecht
Specialistka prawa rodzinnego
Porady i obsługi w języku niemieckim
i polskim we wszystkich dziedzinach prawa
Öffnungszeiten: montags bis freitags von 08.00 Uhr - 18.00 Uhr
- Sprechstunden nach Vereinbarung Anschrift: Römerstr. 32, 53840 Troisdorf
(pomiędzy Köln i Bonn / naprzeciwko Burg Wissem)
Tel: 02241/75001 - Fax: 02241 / 79690
Email: info@bzwh.de

Rechtsanwältin
Kompleksowa obs³uga prawna
w jêzyku polskim i niemieckim
Müllerstr. 40, 80469 München
Fon: 089 / 85 63 63 55
Fax: 089 / 85 63 63 56
www.kanzlei-demacker.de
info@kanzlei-demacker.de

Tłumacz przysięgły

l polski l rosyjski
l angielski l niemiecki

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

Damian Ballon
Rechtsanwalt
Alt-Griesheim 18
65933 Frankfurt
Tel. 069-67739093
www.adwokat-frankfurt.pl

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.prenumerata.de
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l pomoc w zakładaniu firm
l kompleksowa obsługa biurowa
l rozliczenia finansowe firm
l oraz osób prywatnych

Finanzwirt
Marian Gruchel
Lise-Meitner-Str.-1-3, 42119 Wuppertal

Tel.: 0202-60933172
finanzwirt@gruchel.com

SAT - RUDEK
Oferujemy:
l Sprzedaż anten satelitarnych
oraz akcesoriów
l Polska telewizja NC+
z umową lub bez umowy
l Doładowanie kart NC+
l Dekodery
l Moduły CI

Gwarancja niskich cen
i pełnego serwisu!
Odwiedź nasz sklep:

www.sat-rudek.de
Tel. 05031 9585207
0176 62596861

Kupię KAŻDĄ nieruchomość
w Polsce, a także UDZIAŁY
(w kamienicach, domach,
mieszkaniach, działkach).
Mogą być z problemem prawnym,
zadłużone lub z lokatorem.
Załatwiam wszystkie formalności!
Tel. 0048-535-787267

Swinemünde/PL
FeWo von privat, bis 4 Pers.
Preis 30-65 €/Tag
je nach Saison.

Tel. 0176-43181251
www.teresaswinemuende.pl

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

Zadzwoń!
Zapytaj! Zamów!
Tel. 02174-8941155
Fax 02174-8941156

Różne kuracje, wellness
od 440 zł za pokój DZ
ze śniadaniami
www.hotelpolaris.de
Tel. +48 91 3215412

JAWA-Reisen GmbH (od 1989)

Poszukujemy kierowcy

Hurt
i kolportaż
polskiej prasy

Świnoujście Hotel Polaris***

Świnoujście: 14 dni, HP, EZ, 30 zab.,
przejazd z odbiorem z domu od €
Świeradów Zdrój: 14 dni, HP od € 286 ,Immun Plus: Kuracja specjalna od € 595,Giersstr. 20 33098 Paderborn Tel. 05251- 390 900

359,-

Handelsagentur und Montage Kolaska
www.geokol.de, info@geokol.de
Georg Kolaska - Tel. 0160 - 9040 3313 (od poniedziałku-piątku od godz. 10-17)
l Polska telewizja salelitarna na doładowania lub na umowę
l Kanały sportowe, filmowe i seriale, rozrywka,
informacje, dla dzieci i wiele innych
l Pomagamy w wymianie uszkodzonego sprzętu
l Wszystko do nabycia u nas, nie musisz jechać do Polski

Digitalizujemy kasety VHS
na USB jeden do jednego
1 września można nas znaleźć w Gewerbepark 25, 59069 Hamm
a Od
na miejscu sprzedaż oraz porady dotyczące telewizji satelitarnej i internetowej

Zamów prenumeratę bez żadnych dodatkowych kosztów!

samo zycie

prosto do skrzynki!
tanio i wygodnie!
tylko 15 € na cały rok!
prenumerata na prezent!

Wybieram następującą prenumeratę:
q prenumerata dwumiesięczna - PRÓBNA, BEZPŁATNA
q prenumerata roczna - 15 euro
q prenumerata półroczna - 10 euro
Dane ZAMAWIAJĄCEGO:
Imię, nazwisko:
Ulica, nr domu:
Kod, miejscowość:
Tel./fax:

Data, podpis:

Warunki dostarczania prenumeraty
1. Jest mi wiadomo, iż mam prawo do pisemnego odwołania niniejszego zamówienia w wydawnictwie 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).

Forma płatności:
q na rachunek
q pobór z konta (SEPA-Basis-Lastschrift) - proszę wypełnić upoważnienie

Zamówienia telefoniczne:
02174 - 89 644 80
lub na stronie internetowej:
www.prenumerata.de

Zamówienie prenumeraty proszę przesłać na adres:
Verlag Matuszczyk KG, ABO, Luisental 2, 51399 Burscheid
UPOWAŻNIAM firmę Verlag Matuszczyk KG (identyfikator
DE41ZZZ00000708398, nr upoważnienia będzie na rachunku) do ściągania
należności z mojego konta. Jest mi wiadomo, że w uzasadnionych przypadkach
mam prawo żądać zwrotu ściągniętej kwoty do 8 tygodni od ściągnięcia.

Nr konta IBAN: DE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Podpis:

Data:

