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W³asny pokój po 15 latach na ulicy
73-latek zobaczy³ nowoczeœnie urz¹dzony pokój, do którego mia³ wprowadziæ siê po 15 latach
spêdzonych na ulicach Hanoweru. „Wygl¹da³ jak dziecko, które w³aœnie dosta³o uwielbian¹
watê cukrow¹” – mówi Mariusz Jasion, który z ¿on¹ Sylwi¹, organizatork¹ przedsiêwziêcia,
prywatnym samochodem przetransportowa³ mê¿czyznê do oœrodka fundacji siostry
Chmielewskiej „Chleb ¯ycia” w O¿arowie. 6
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Prawie po³owa mieszkañców Nie-
miec nie wie, ¿e odsetki na koncie
nale¿ne s¹ od razu, od pierwszego
centa na minusie i nie zna ani nie
rozumie efektu odsetek sk³ada-
nych. To wynik reprezentatywne-
go badania fundacji Finanztip na
temat codziennej wiedzy ekono-
micznej. Oko³o 25 proc. ankietowa-
nych by³o przekonanych, ¿e kre-
dyt na rachunku bêdzie bezp³atny,
jeœli konto zostanie ponownie zbi-
lansowane pod koniec miesi¹ca.
Prawie 16 proc. stwierdzi³o, ¿e nie
wie, kiedy s¹ nale¿ne odsetki, a
9 proc. uwa¿a³o, ¿e odsetki w ra-
mach debetu nie s¹ naliczane
w ogóle. 

Jak wynika z badania, du¿ej
czêœci respondentów brakuje nie-
zbêdnej podstawowej wiedzy, aby
naprawdê zrozumieæ decyzje fi-
nansowe i ich konsekwencje. Tyl-
ko po³owa respondentów odpowie-
dzia³a poprawnie na wiêcej ni¿
szeœæ z dwunastu pytañ. Oko³o 22
procent zna³o prawid³owe odpo-
wiedzi tylko na maksymalnie trzy
pytania. Starsi respondenci radzili
sobie lepiej ni¿ m³odsi. Oko³o
52 procent osób w wieku powy¿ej
30 lat uzyska³o 6,5 punkta lub wiê-

cej, w porównaniu do zaledwie
38 procent osób poni¿ej 30 roku ¿y-
cia. 

Chocia¿ m³odsi na ogó³ mniej
wiedz¹ o finansach, na akcjach
znaj¹ siê nieco lepiej ni¿ starsi.
Wiêkszoœæ badanych przecenia
swoj¹ wiedzê finansow¹. Badani
uwa¿aj¹, ¿e maj¹ przeciêtn¹ wie-
dzê finansow¹, chocia¿ faktycznie
wypadli poni¿ej œredniej. 

W badaniu udzia³ wziê³o ponad
3000 osób w wieku od 16 do 69 lat.
Zadano im dwanaœcie pytañ doty-
cz¹cych codziennych decyzji fi-
nansowych zwi¹zanych z inwesty-
cjami, ubezpieczeniami czy kredy-
tami.

Inne badanie przeprowadzone
przez stowarzyszenie bankowe na
temat edukacji ekonomicznej m³o-
dych ludzi w Niemczech równie¿
wykaza³o spore braki: 44 proc. 14-
24 latków nie rozumie pojêcia
„stopa inflacji”, dobre dwie trzecie
(68 proc.) nie ma lub ma b³êdne
pojêcie o tym, za co odpowiada
Europejski Bank Centralny
(EBC), a nieca³a jedna trzecia
(31 proc.) nie potrafi wyjaœniæ,
czym jest akcja. (mm)

Prawie ¿aden inny kraj nie ma tak
du¿ego parlamentu jak Niemcy
i który z roku na rok dro¿eje. Re-
publika Federalna p³aci sporo za
swoj¹ demokracjê. 

Nowo wybrany Bundestag jest
nie tylko najwiêkszym, ale i naj-
dro¿szym w historii kraju. Przy
czym najwiêksz¹ pozycj¹ w bud¿e-
cie Bundestagu nie s¹ wynagro-
dzenia dla 736 pos³ów. Jedna
czwarta kosztów to pracownicy,

których zatrudniaj¹ pos³owie.
W roku bud¿etowym 2021 szacuje
siê ich wynagrodzenia na oko³o
261 mln euro – wzrost o 170 proc.
w porównaniu z 2005 r. 

Z ³¹czn¹ sum¹ wydatków ponad
miliarda euro Bundestag bêdzie
oko³o dwa razy dro¿szy ni¿ na po-
cz¹tku kadencji Angeli Merkel.
Tylko Chiny, z 1,4 miliardem
mieszkañców, maj¹ wiêcej po-
s³ów. (mm)

Wed³ug badañ dwie trzecie Niem-
ców niepokoi siê o przysz³oœæ.
Brak zaufania do pañstwa i jego
instytucji oraz obawa przed po-
dzia³ami spo³ecznymi powoduje
niepewnoœæ i niepokój przed przy-
sz³oœci¹. Jednoczeœnie jednak ro-
œnie gotowoœæ czêœci spo³eczeñ-
stwa do pracy z ludŸmi o podob-
nych pogl¹dach na rzecz lepszej
przysz³oœci. To wynik reprezenta-
tywnych badañ psychologicznych
Rheingold Institute w Kolonii we
wspó³pracy z Stiftung für Philoso-
phie w Düsseldorfie. 

Powa¿ne kryzysy zasadniczo
zachwia³y zaufaniem w przy-
sz³oœæ. Najwiêkszy lêk przed przy-

sz³oœci¹ dotyczy zmian klimatycz-
nych i zwi¹zanych z nimi podzia-
³em spo³eczeñstwa. Tak¿e dzia³a-
nia rz¹du podczas kryzysu koro-
nawirusa i klimatycznego uznano
za niewystarczaj¹ce. Z badania
wynika, ¿e ??61 proc. zgadza siê ze
zdaniem „Niemcy stoj¹ w obliczu
upadku”, 88 proc. zgadza siê z tez¹
„Kryzysy takie jak korona i zmia-
ny klimatyczne przynios¹ dra-
styczne zmiany”. 

Wielu obywateli stoi przed dyle-
matem: z jednej strony z pewno-
œci¹ rozpoznano g³ówne problemy
przysz³oœci, ale z drugiej nie wy-
obra¿aj¹ sobie, jak mo¿na je prze-
zwyciê¿yæ. (mm)

Brakuje wiedzy ekonomicznej

Niemcy stoją w obliczu upadku?

Miliard rocznie na Bundestag

Bruksela wci¹¿ wstrzymuje
wyp³atê 57 mld euro w ramach
Funduszu Odbudowy w obawie
o niezale¿noœæ s¹dów i wolnoœæ
mediów w Polsce. Rz¹d w War-
szawie niewiele sobie z tego ro-
bi. Zbigniew Ziobro, minister
sprawiedliwoœci dosta³ w listo-
padzie zielone œwiat³o do reali-
zacji swojego pomys³u na refor-
mê polskiego wymiaru spra-
wiedliwoœci.

Po wprowadzeniu zmian ka¿-
dy sêdzia bêdzie mia³ status sê-
dziego s¹du powszechnego, a
wszyscy sêdziowie bêd¹ sobie
równi. Zdaniem szefa resortu
sprawiedliwoœci, poprzez
sp³aszczenie struktury s¹dow-
nictwa powszechnego mini-
sterstwo chce uzyskaæ efekt
w postaci uwolnienia przesz³o
dwóch tysiêcy stanowisk sê-
dziowskich – zapowiedzia³ Zio-
bro.

Doda³, ¿e prezentowana re-
forma "sprowadza siê do likwi-
dacji wielu obszarów biurokra-
tycznie rozbudowanej machiny
s¹downictwa".

Obecnie w Polsce funkcjonu-
je 318 s¹dów rejonowych, 40 s¹-
dów okrêgowych i 11 s¹dów
apelacyjnych. W ich miejsce
powstanie 79 okrêgów s¹do-
wych (obecnie dzia³aj¹ce s¹dy
rejonowe bêd¹ mia³y status s¹-
du okrêgowego) oraz 20 s¹dów
regionalnych (jako s¹dy dru-
giej instancji). 

– Zak³adam, ¿e reforma S¹-
du Najwy¿szego, który powi-
nien dzia³aæ lepiej, szybciej
i sprawniej, zostanie ostatecz-
nie przedstawiona i mam na-
dziejê, ¿e nast¹pi to niebawem
– powiedzia³ Zbigniew Ziobro.

– Likwidacja Izby Dyscypli-
narnej bêdzie po³¹czona z dal-
sz¹ reform¹ s¹downictwa – za-
powiedzia³ Jaros³aw Kaczyñ-
ski, prezes Prawa i Sprawiedli-
woœci.

Posuniêcia ministerstwa
sprawiedliwoœci krytykuje wie-
lu sêdziów, którzy upatruj¹
w reformie sposobu na pozby-
cie siê „niewygodnych”, którzy
wci¹¿ orzekaj¹ w S¹dzie Naj-
wy¿szym. Po reformie orzekaæ

tam maj¹ wy³¹cznie sêdziowie
zweryfikowani przez KRS. Po-
zostali odejd¹ na emeryturê
lub do s¹dów powszechnych.

Likwidacja Izby Dyscyplinar-
nej i Izby Kontroli Nadzwyczaj-
nej i Spraw Publicznych SN,
powo³anie KRS z reprezenta-
cj¹ 15 sêdziów wybieranych
przez samorz¹d sêdziowski
i usuniêcie wadliwych powo³añ
na stanowiska sêdziowskie – to
warunki KO poparcia projektu
ustawy o likwidacji Izby Dyscy-
plinarnej. Niewykluczone, ¿e
po spe³nieniu tych warunków
Bruksela by³aby w stanie pójœæ
na ustêpstwa.

Morawiecki obieca³ do koñca
grudnia zlikwidowaæ Izbê Dy-
scyplinarn¹, ale z drugiej stro-
ny rêkami Ziobry przemyca ko-
lejny pomys³, który wydaje siê
równie¿ nie do przyjêcia przez
Brukselê. Polski premier
ostrzeg³ jednak, ¿e jeœli KE
„rozpocznie trzeci¹ wojnê
œwiatow¹”, wstrzymuj¹c obie-
cane Polsce pieni¹dze, bêdzie
„broni³ polskich praw wszelk¹
broni¹, jaka jest w dyspozycji”.

Na razie jednak wygl¹da jed-
nak na to, ¿e PiS-owi zale¿y
wci¹¿ na toczeniu wojny z UE
na wszystkich frontach. Widaæ

to na przyk³adzie sypi¹cych siê
kolejno wyroków Trybuna³u
Sprawiedliwoœci Unii Europej-
skiej (TSUE). Polska ma p³aciæ
po milion euro dziennie za brak
zawieszenia Izby Dyscyplinar-
nej oraz kluczowych przepisów
ustawy kagañcowej. To wyrok
z paŸdziernika. W listopadzie
TSUE po raz kolejny orzek³, ¿e
nieprawid³owo wybrana KRS
nie spe³nia wymogów niezale¿-
noœci od polityków – tym sa-
mym jej rekomendacje powin-
ny byæ uznane za wadliwe.
TSUE stwierdzi³ te¿, ¿e nowa
Izba Kontroli Nadzwyczajnej
S¹du Najwy¿szego nie jest nie-
zale¿nym s¹dem. Na dodatek,
równie¿ w listopadzie, Polska
otrzyma³a wezwanie od Komi-
sji Europejskiej do zap³acenia
kary za niewstrzymanie pracy
kopalni Turów w Be³chatowie.
Pierwsza wp³ata za okres od
20 wrzeœnia do 19 paŸdziernika
wynosi 25 mln euro.

– Nie zap³acimy ani euro ka-
ry. ¯adne pieni¹dze nie zostan¹
Polsce zabrane – twierdzi pose³
PiS Marek Suski w wywiadzie
dla "Rzeczpospolitej". Uwa¿a,
¿e Trybuna³ Sprawiedliwoœci
Unii Europejskiej przekroczy³
swoje kompetencje nak³adaj¹c
na Polskê wysokie kary.

Jego zdaniem Polska wszyst-
kie nale¿ne jej pieni¹dze z pew-
noœci¹ otrzyma. Politycy PiS
gro¿¹, ¿e jakiekolwiek odlicze-
nia na³o¿onych kar przez orga-
na europejskie mog¹ skutko-
waæ wstrzymaniem polskiej
sk³adki do Unii Europejskiej. 

– Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e
atak PiS na s¹dy wi¹¿e siê bez-
poœrednio z korupcj¹ tej w³a-
dzy. Zdruzgotanie praworz¹d-
noœci jest motywowane potrze-
b¹ bezkarnoœci w budowaniu
modelu pañstwa PiS, opartego
o korupcjê i nepotyzm – powie-
dzia³ Donald Tusk w wywiadzie
dla Onet.pl deklaruj¹c, ¿e w ra-
zie zwyciêstwa opozycji w wy-
borach zag³osuje za Trybuna-
³em Stanu dla Jaros³awa Ka-
czyñskiego, poprze tak¿e usu-
niêcie z urzêdu prezydenta
Andrzeja Dudy. TK

Warszawa kontra Bruksela
Czy planowana kolejna reforma polskiego
s¹downictwa przekona Uniê Europejsk¹?

– Nie zapłacimy ani euro kary. Żad-
ne pieniądze nie zostaną Polsce za-
brane – twierdzi poseł PiS Marek
Suski w wywiadzie dla "Rzeczpos-
politej". zdj. Adrian Grycuk

Hiszpañska policja zatrzyma³a
wadowiczankê Joannê S., która
jest podejrzana o kierowanie
piramid¹ finansow¹. Poszuki-
wana w 190 krajach czerwon¹
not¹ Interpolu by³a nazywana
"najbardziej poszukiwan¹ Pol-

k¹ na œwiecie". Prokuratura
szacuje straty osób, które jej
zaufa³y, na ponad 300 milionów
z³otych, a wœród oszukanych
ma byæ m.in. szef Najwy¿szej
Izby Kontroli Marian Banaœ
i aktorka Gra¿yna Wolszczak.

Razem z Joann¹ S. zatrzy-
mano tak¿e Mikaela S. Oboje
oczekuj¹ w hiszpañskim aresz-
cie na ekstradycjê do Polski.
Pomys³ na biznes Joanny S. po-
lega³ na kupowaniu rzeŸb od
artystów, a potem sprzedawa-
niu ich deweloperom do budo-
wanych hoteli, apartamentów
itp. Aby zdobyæ pieni¹dze na

Joanna w kajdankach
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Ogniwa s³oneczne na dachach
w coraz wiêkszym stopniu poma-
gaj¹ zaspokoiæ zapotrzebowanie
na energiê elektryczn¹. W 2018 r.
modu³y fotowoltaiczne na da-
chach odpowiada³y za oko³o jedn¹
czwart¹ wzrostu produkcji energii
odnawialnej na ca³ym œwiecie. Ja-
mes Glynn i jego koledzy z Uni-
versity College Cork obliczyli glo-
balny potencja³ modu³ów s³onecz-
nych zamontowanych na dachach

na wszystkich kontynentach. Da-
chy zajmuj¹ aktualnie oko³o
200 000 kilometrów kwadratowych
i wed³ug naukowców ogniwa s³o-
neczne na nich mog³yby wyprodu-
kowaæ 27 bilionów kilowatogodzin
energii elektrycznej. Dla porów-
nania: Miêdzynarodowa Agencja
Energetyczna (IEA) szacuje glo-
balne zu¿ycie energii elektrycznej
w 2018 r. na 24,7 biliona kilowato-
godzin. (mm)

Nieznany internauta skierowa³
groŸby pod adresem Donalda Tu-
ska i bohaterki Powstania War-
szawskiego Wandy Traczyk-
Stawskiej. Zbigniew Ziobro obie-
ca³ zaj¹æ siê spraw¹, lecz nie
omieszka³ zarzuciæ liderowi PO
cynizmu.

Tusk przypomnia³ w krótkim
nagraniu na Twitterze, ¿e zamor-
dowany w 2019 r. prezydent
Gdañska Pawe³ Adamowicz
mia³by 2 listopada 56 lat. I w³a-
œnie – jak doda³ – w dniu jego uro-
dzin otrzyma³ list. Zacytowa³ te
fragmenty, które „nadaj¹ siê do
zacytowania”: „Wpakujê Ci nó¿
desantowy w brzuch, jak Stefan
Wilmont temu (tu wulgaryzm)
Adamowiczowi. Jesteœ skazany
na œmieræ za zdradê ojczyzny.
Wyrok wydano w imieniu Polski
podziemnej“.

GroŸby otrzyma³a tak¿e boha-
terka Powstania Warszawskiego
Wanda Traczyk-Stawska. „J¹ te¿
zabijê przed 11 listopada, pomogê
oczyœciæ mój kraj, zostanê bohate-
rem jak Stefan Wilmont“.

Listy z pogró¿kami otrzymali
m.in. by³y szef MSZ, europose³
Rados³aw Sikorski oraz pos³owie
KO: Dariusz Joñski i Pawe³ Ko-
wal. W zwi¹zku z groŸbami Joñski
zawiadomi³ prokuraturê.

„W Polsce narasta fala nienawi-
œci, pogardy, coraz czêœciej tak¿e
przemocy. Jaros³awie Kaczyñski,
jesteœ za to bezpoœrednio odpo-
wiedzialny. Jako szef obozu w³a-
dzy i jako wicepremier do spraw
bezpieczeñstwa. Nie zostawimy
tej sprawy, nie bêdziemy milczeæ
i wiedz jedno – nie damy siê za-
straszyæ” – napisa³ Donald
Tusk. TK

Wystarczyłyby ogniwa słoneczne 

Polski £ad to historyczna ob-
ni¿ka podatków. Dziêki niej
w portfelach Polaków zostanie
ok. 17 miliardów z³ rocznie. Ni¿-
sze podatki zap³aci niemal
70 proc. podatników, czyli a¿
17,5 mln Polaków. Prawie 9 mln
przestanie p³aciæ podatek do-
chodowy od osób fizycznych
(PIT), w tym osoby najmniej
zarabiaj¹ce i ok. 2/3 emerytów.
Podatek w wysokoœci 32 proc.
p³aciæ bêdzie o po³owê mniej
osób ni¿ dotychczas – ich liczba
zmniejszy siê z ok. 1,24 mln do
620 tys. – podkreœla Krajowa
Administracja Skarbowa.

Dla lekarzy, dentystów, pielê-
gniarek, po³o¿nych oraz dla in-
¿ynierów stawka rycza³tu
spadnie z 17 proc. na 14 proc.
Dla informatyków, programi-
stów i innych zawodów z bran-
¿y IT stawka zmniejszy siê
z 15 proc. do 12 proc. Seniorzy
zatrudnieni na etacie, pracuj¹-
cy na zleceniach i przedsiêbior-
cy (na skali podatkowej, podat-
ku liniowym oraz rozliczaj¹cy
siê rycza³tem), którzy mimo
osi¹gniêcia uprawnieñ do eme-
rytury zrezygnuj¹ z jej pobiera-
nia i bêd¹ dalej aktywni zawo-
dowo, bêd¹ mogli skorzystaæ
z PIT-0 dla seniora. Rodzice ko-
rzystaj¹cy z ulgi na dzieci bêd¹
mogli otrzymaæ zwrot do wyso-
koœci zap³aconych sk³adek na
ubezpieczenia spo³eczne i za-
p³aconych sk³adek zdrowot-
nych. Ze zwiêkszonego limitu

zwrotu ulgi na dzieci skorzysta
a¿ 556 tys. rodziców. W ich kie-
szeniach zostanie w przysz³ym
roku ponad 500 mln z³ – to tylko
niektóre efekty wprowadzenia
Polskiego £adu.

– Chcemy by w Polsce ¿y³o
siê lepiej i by nasza gospodarka
nabra³a rozpêdu. Dlatego po-
datkowa czêœæ Polskiego £adu
to nie tylko reforma klina po-
datkowego, dziêki której
w portfelach naszych obywateli
bêdzie zostawa³o wiêcej pieniê-
dzy. To te¿ szereg rozwi¹zañ
dla przedsiêbiorców wspieraj¹-
cych proces inwestowania

w Polsce, co bêdzie mia³o prze-
³o¿enie na wzrost konkurencyj-
noœci naszej gospodarki. Kolej-
nym elementem s¹ dzia³ania,
które zmobilizuj¹ do uczciwego
p³acenia sk³adek i podatków,
bez szukania przed nimi
ucieczki – wyjaœnia minister fi-
nansów Tadeusz Koœciñski.

Ogromna niepewnoœæ dla
tych, którzy zatrudniaj¹ i inwe-
stuj¹, to najwiêksza wada obec-
nej ofensywy prowadzonej pod
has³em £adu – mówi¹ ekono-
miœci. Niepokój budz¹ g³ównie
zapowiedziane w ramach Pol-
skiego £adu zmiany w zasa-
dach op³acania sk³adki zdro-
wotnej przez jednoosobowe fir-
my. To zniechêci informatyków
do pracy w kraju. W 2020 r.
w Polsce dzia³a³o ponad 112
tys. jednoosobowych firm IT –
wiêkszoœæ z nich to programi-
œci – alarmuje „Rzeczpospoli-
ta”.

– Koncepcja wyrównywania
dochodów, na której oparty jest
Polski £ad, który ja nazywam
Popytowym £adem, ma cha-
rakter przede wszystkim redy-
strybucyjny. To koncepcja jano-
sikowa, przesuwaj¹ca dochody
od bogatych do biednych – mó-
wi Pawe³ Wojciechowski, g³ów-
ny ekonomista Pracodaw-
ców RP.

Episkopat ostro skrytykowa³
Polski £ad. W³adze Koœcio³a
katolickiego s¹ przeciwne objê-
ciu ksiê¿y 9-procentow¹ sk³ad-
k¹ zdrowotn¹ i wytykaj¹ rz¹do-
wi pominiêcie przy konsulto-
waniu owych rozwi¹zañ podat-
kowych. TK

Robert B¹kiewicz, który popro-
wadzi³ w listopadzie Marsz
Niepodleg³oœci w warszawie,
dosta³ od rz¹du PiS prawie
4 mln z³. Nowogrodzka ma wo-
bec by³ego dzia³acza ONR swo-
je plany. Zawsze bowiem mo¿e
wyprowadziæ powo³an¹ przez
niego Stra¿ Narodow¹ na ulicê.
To stare i wypróbowane meto-
dy w³adzy z lat 50., i 60. ubieg³e-
go stulecia, gdy tzw. aktyw ro-
botniczy pa³kami rozgania³
protestuj¹cych na ulicach pol-
skich miast.

Przypomnijmy: po wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego za-
ostrzaj¹cym prawo aborcyjne
w Polsce w 2020 r. dosz³o do
licznych manifestacji. Na tyle
du¿ych, ¿e Jaros³aw Kaczyñski

zaapelowa³ o "obronê œwi¹tyñ".
Na apel ten odpowiedzia³ Ro-
bert B¹kiewicz, prezes Stowa-
rzyszenia Marsz Niepodleg³o-
œci. Zebra³ swoich ludzi, by ci
bronili koœcio³ów przed prote-
stuj¹cymi. I wtedy powsta³a
Stra¿ Narodowa.

Stowarzyszenie Marsz Nie-
podleg³oœci i Stra¿ Narodowa
dosta³y od pañstwa w ramach
Funduszu Patriotycznego
3 mln z³ m.in. na sprzêt, samo-
chody i oœrodek szkoleniowy.
Podstawy do tego s¹ mocne.
W marcu premier Mateusz Mo-
rawiecki stworzy³ Fundusz Pa-
triotyczny. Jego powstanie nad-
zorowa³ minister kultury Piotr
Gliñski. Roczny bud¿et fundu-
szu, którego has³em jest "Wol-

noœæ po polsku" wynosi 30 mln
z³. Te pieni¹dze maj¹ pomóc re-
alizowaæ "politykê pamiêci
w zakresie historii i dziedzic-
twa Polski, w tym dorobku pol-
skiej myœli spo³eczno-politycz-
nej, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem myœli narodowej, kato-
licko-spo³ecznej i konserwa-
tywnej". Na stronie Funduszu
Patriotycznego napisano: "Na-
szym celem jest budowanie
szacunku, wiêzi i wspó³odpo-
wiedzialnoœci za polskie dzie-
dzictwo kulturowe". TK

Po tegorocznym marszu B¹-
kiewicz rozes³a³ do przedstawi-
cieli Polonii maila z informacj¹
o mo¿liwoœci przelewania dat-
ków na rzecz Stowarzyszenia
Marsz Niepodleg³oœci. AND

Przedsiêbiorcy z bran¿y gastro-
nomicznej wyst¹pili z pozwem
zbiorowym do s¹du przeciwko
Skarbowi Pañstwa. Ich zdaniem,
rz¹d nie og³aszaj¹c stanu klêski
¿ywio³owej w trakcie pandemii,
uniemo¿liwi³ uzyskiwanie od-
szkodowañ na skutek strat, które
ponosili przez lockdown. A cho-
dzi o niebagateln¹ sumê 211 mln
z³, bo na tyle oszacowali straty
wywo³ane wprowadzanymi przez
polskie w³adze obostrzeniami
w trakcie pandemii. 

Ju¿ po pierwszym lockdownie
mówi³o siê, ¿e przedsiêbiorcy
pójd¹ do s¹du po odszkodowania
od Skarbu Pañstwa. Jednak póŸ-
niej pojawia³y siê kolejne ob-
ostrzenia, znoszone np. na czas
wakacji. Sytuacja ta utrzymywa-
³a siê jesieni¹ i wiosna tego roku.
W koñcu zdecydowano siê pójœæ
do s¹du. W po³owie maja 2021 r.
„Dziennik Gazeta Prawna”
sprawdzi³, ile pozwów wp³ynê³o
do Prokuratorii Generalnej, któ-
ra ma reprezentowaæ Skarb Pañ-
stwa w sprawie odszkodowañ.
Okaza³o siê, ¿e jest ich szeœæ,
z czego dwa by³y grupowe. Teraz
skar¿¹cych jest znacznie wiêcej.
Jak stwierdzi³ S³awomir Grzyb,
sekretarz generalny Izby Gospo-
darczej Gastronomii Polskiej,
obecnie przygotowywanych jest

kilka pozwów zbiorowych, jeden
z nich zosta³ ju¿ z³o¿ony w s¹-
dzie.

– Dotyczy tylko tych lokali, któ-
re ucierpia³y w czasie dwóch
pierwszych lockdownów – powie-
dzia³. – Do pozwu przyst¹pi³o 279
podmiotów gospodarczych, g³ów-
nie z Warszawy. W sumie prowa-
dz¹ one 385 lokali gastronomicz-
nych, których straty przekracza-
j¹c¹ 211 mln z³. Firmy dzia³aj¹ce
w stolicy wykazuj¹ najwiêksze
obroty, st¹d te¿ odnotowa³y naj-
wy¿sze straty. Poza tym war-
szawscy przedsiêbiorcy s¹ bar-
dziej zdeterminowani w docho-
dzeniu swoich roszczeñ. Na pro-
wincji sporo podmiotów gospo-
darczych zwyczajnie boi siê przy-
stêpowaæ do takiego pozwu.

Restauratorom chodzi o „usta-
lenie odpowiedzialnoœci Skarbu
Pañstwa za szkodê wyrz¹dzon¹
przez niezgodne z prawem dzia-
³ania i zaniechania przy wykony-
waniu w³adzy publicznej,
w zwi¹zku z wyst¹pieniem stanu
zagro¿enia epidemicznego oraz
stanu epidemii COVID-19”. We-
d³ug skar¿¹cych, rz¹d nie og³a-
szaj¹c stanu klêski ¿ywio³owej
w trakcie pandemii, uniemo¿liwi³
uzyskiwanie odszkodowañ na
skutek strat, które ponosili przez
lockdown. (kor)

Restauratorzy skarżą Skarb Państwa

Internauta groził Tuskowi i Trawczyk-Stawskiej

kupno dzie³ sztuki, Joanna
mia³a namawiaæ inwestorów,
osoby bogate, przedsiêbiorców,
celebrytów, do kupna wskaza-
nych przedmiotów. W momen-
cie kupna np. rzeŸby przez de-
welopera, inwestor mia³ otrzy-

maæ procent od zysku. Nic ta-
kiego jednak siê nie mia³o miej-
sca. W ten sposób uda³o siê po-
szukiwanej oszukaæ setki osób
na miêdzynarodow¹ skalê. 

Joannie S. postawiono zarzu-
ty m.in. oszustwa na kwotê po-

nad 300 mln z³ i prania brudnych
pieniêdzy w kwocie ponad 600
mln z³ w fikcyjnym obrocie dzie-
³ami sztuki i udzia³ w tzw. pira-
midzie finansowej stworzonej
na bazie galerii dzie³ sztuki
w Szwecji, któr¹ prowadzi³a. TK

Ruszy³ Polski £ad

Miliony na przysz³e pa³owanie

– Elementem Polskiego Ładu są
działania, które zmobilizują do ucz-
ciwego płacenia składek i podat-
ków, bez szukania przed nimi ucie-
czki – zapowiaad minister finan-
sów Tadeusz Kościński. zdj. MF
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Niemcy odnotowują coraz
większa liczbę uchodźców,
którzy dotarli przez Polskę
– mimo stanu wyjątkowego
i pushbacków na granicy
z Białorusią. Co się stanie
z nimi dalej, nie wiadomo.
Niemcy maja prawo ich
odesłać, choć obawy przed
łamaniem praw człowieka
przez Polskę mogą ich przed
tym powstrzymać. 

Trzyletni Riwan ca³y czas nie
odstêpuje Sabaha. Tak, jakby
ci¹gle siê ba³, ¿e nadal mo¿e go
straciæ z oczu. Riwan siêga Sa-
bahowi do po³owy uda, ¿eby
chwyciæ rêkê ojca, musi ma³¹
d³oñ wysoko podnieœæ. Krzaki
w lesie musia³y by³y byæ od nie-
go wy¿sze. Wœród uciekinierów
kr¹¿y³a plotka, ¿e jakaœ dziew-
czynka w lesie przepad³a. Choæ
Riwan siê pilnowa³, Sabah siê
ba³. Najgorszy by³ w³aœnie
strach o dzieci: Riwana, sze-
œcioletni¹ Hervin, Laviego
i Horikora, dwunasto- i czter-
nastolatka. „Ba³em siê, ¿e sie
zgubi¹ albo zachoruj¹. Albo
umr¹ z pragnienia“. Pod ko-
niec wrzeœnia w podlaskich la-
sach mrozu nie by³o, ale nie
mieli co piæ. „Piliœmy wodê z li-
œci, czasami z jakiegoœ stru-
mienia. By³a brudna, nie wie-
dzia³em, czy nie zaszkodzi, ale
nie mogliœmy nie piæ“, mówi ³a-
manym angielskim. 

Sabah jest irackim Kurdem.
To stamt¹d pochodzi obecnie
wiêkszoœæ migrantów, którzy
z szlakiem przez Bia³oruœ chc¹
dostaæ siê do Unii. To nowy
szlak, alternatywa dla tego
przez Morze Œródziemne.
I bardziej atrakcyjny, bo l¹do-
wy. W lesie nie mo¿na przecie¿
uton¹æ, myœli wielu uciekinie-

rów. A i wiêksza czêœæ drogi
jest samolotem, a wiêc bez-
pieczna, inaczej ni¿ na przy-
k³ad na piechotê przez niebez-
pieczn¹ Libiê. Szlak stworzony
zosta³ przez re¿im Aleksandra
£ukaszenki, nieuznanego
przez Zachód prezydenta Bia-
³orusi, w odpowiedzi na sank-
cje, jakie na³o¿y³a przez niego
UE za ³amanie praw cz³owieka.
Od wiosny w krajach Bliskiego
Wschodu czy Turcji, gdzie od
ponad 10 lat przebywaj¹
uchodŸcy z Syrii, biura podró¿y
wabi³y podró¿ami na Bia³oruœ.
Ludzie bez problemu dostawali
wizy ju¿ na lotnisku w Miñsku,
parê dni spêdzali w hotelu, po-
tem bia³oruskie s³u¿by wywozi-
³y ich na granicê. I wtedy za-
czyna³o sie najgorsze. 

„Belarus police said: go Po-
land, Polish police said: go Be-
larus” – mówi Sabah. Bia³oru-
sini podnosili broñ i mówili, ¿e
bêd¹ strzelaæ. Sabah podpiera
angielski gestami, pokazuje,
jak do nich celowali. „A Polacy
zastawili drogê“. Nie pytali
o nic, te¿ nie o to, czy chc¹ z³o-
¿yæ wniosek o azyl. Tylko prze-
ganiali z powrotem na zielon¹
granicê. Cztery razy rodzina
przekracza³a granicê, cztery
razy Polacy odsy³ali ich z po-
wrotem. Jacyœ ludzie, Sabah
nie wie, kim byli, wie tylko, ¿e
to nie by³a stra¿, dali im coœ do
jedzenia i suche ubrania dla
dzieci. Za pi¹tym razem uda³o
siê im przejœæ. Doszli do jakiejœ
wsi. Trzymali siê z daleka, ¿eby
nikt ich nie zauwa¿y³, nikt miej-
scowy. „Bo wezwaliby policjê” –
mówi Sabah, sam niegdyœ poli-
cjant drogówki w Iraku. Zna-
leŸli taksówkarza, choæ mo¿e
chodzi o umówionego przemyt-
nika, który zawióz³ ich do Nie-
miec. Konkretnie: do mostu

miêdzy Frankfurtem nad Odr¹
i S³ubicami. Tam zatrzyma³a
ich niemiecka Bundespolizei.
„Good police, I love German
police“, mówi Sabah i sk³ada
rêce w geœcie wdziêcznoœci. Bo
nie wywieŸli ich do Polski, tylko
zwieŸli do Eisenhüttenstadt.
A tu dzieci Sabaha œpi¹ w ³ó¿-
kach, jest jedzenie i picie, jest
ciep³o. Sabah z³o¿y³ wniosek
o azyl. 

Od lata drastycznie roœnie
liczba cudzoziemców, którzy
jak Sabah dotarli do Niemiec
przez Bia³oruœ i Polskê. Do 17
listopada tego roku policja fe-
deralna zatrzyma³a 9700 cu-
dzoziemców. Tylko w pierw-
szych dwóch tygodniach listo-
pada by³o ich 1858. Dla porów-
nania: od stycznia do lipca licz-
ba ta wynios³a... 26 osób. Wœród
cudzoziemców najwiêcej jest
obywateli Iraku (g³ównie irac-
kich Kurdów), Syrii, Iranu i Je-
menu. 

Federalny minister spraw
wewnêtrznych Horst Seehofer
przys³a³ dodatkowych funkcjo-
nariuszy na granicê i wiêcej
urzêdników imigracyjnych, by
usprawniæ procedury. „Do-
œwiadczenie z granicy w³osko-
francuskiej pokazuje, ¿e wpro-
wadzenie kontroli granicznych
nie zmniejsza liczby uchodŸ-
ców, a tylko utrudnia ¿ycie pra-
cownikom transgranicznym“,
skomentowa³ Nils Schmidt
w telewizji ARD, rzecznik frak-
cji parlamentarnej SPD ds. za-
granicznych. Zapobie¿enie kry-
zysowi bêdzie mo¿liwe tylko
dziêki solidarnoœci unijnej wo-
bec Polski w zakresie przyjêcia
i procedury uchodŸczej,
i wspólny nacisk na Bia³oruœ.
„Ale jednoczeœnie Polska nie
mo¿e ³amaæ praw cz³owieka, co
do czego obecnie istniej¹ po-

wa¿ne podejrzenia i dlatego
musi transparentna i dopuœciæ
na granicê NGOsy (org. poza-
rz¹dowe), inaczej nie mamy
pojêcia, co siê tam dzieje“, po-
wiedzia³ Schmidt. 

– Wobec zatrzymanego cu-
dzoziemca, który bez wizy i po-
zwolenia na pobyt zosta³ za-
trzymany w Niemczech, wsz-
czynane jest postêpowanie wy-
jaœniaj¹ce, a on sam przewo¿o-
ny do Erstaufnahmelager w Ei-
senhüttenstadt – t³umaczy pro-
cedurê Michael Spieß z Bun-
despolizei w Berlinie/Branden-
burgii. A jak nie z³o¿y wniosku
o azyl? Czyli nie odsy³acie ludzi
z powrotem do Polski? – Bun-
despolizei nie jest od podejmo-
wania decyzji w sprawie losu
cudzoziemców, od tego s¹
urzêdnicy z BAMF (Bundes-
amt für Migration und Flücht-
linge), my ich mamy tylko za-
trzymaæ i przewieŸæ do Erst-
aufnahmelager w Eisenhütten-
stadt – odpowiada zirytowany
Spieß.

Eisenhüttenstadt le¿y 25 ki-
lometrów od Frankfurtu nad
Odr¹. Trzydziestodwutysiêcz-
ne miasto, pokazowy projekt
enerdowski, zbudowany dla
pracowników stworzonego tu
kombinatu metalurgicznego.
Oœrodek to d³ugie, kilkupiêtro-
we ¿ó³te budynki na skraju
miasta, pomiêdzy nimi asfalto-
we drogi. Kiedyœ by³y tu kosza-
ry. Metalowe ogrodzenie, przy
wjeŸdzie szlaban i budka
ochrony. Ale mieszkañcy mog¹
wchodziæ i wychodziæ bez pro-
blemu. 

– To przecie¿ oœrodek, nie
wiêzienie – wzrusza ramiona-
mi jeden z pracowników. Teore-
tycznie oœrodek mo¿e przyj¹æ
do 3500 osób. Dodatkowo po-
stawiono kontenery jako strefê

kwarantanny dla nowoprzyby-
³ych i chorych na covid. Z dru-
giej strony stoj¹ ogrzewane na-
mioty, na razie z przeznacze-
niem na pierwszy nocleg dla
przywiezionych w nocy, zapew-
nia Olaf Jansen, szef oœrodka.
Na razie. Bo miejsc robi siê co-
raz mniej, choæ cudzoziemcy
po z³o¿eniu wniosków przeno-
szeni s¹ do oœrodków w ca³ych
Niemczech. Brandenburska
minister spraw socjalnych Ur-
sula Nonnenmacher zapowie-
dzia³a w³adzom powiatowym,
¿e w obliczu nowej sytuacji mu-
sz¹ znaleŸæ zakwaterowanie
dla wiêkszej liczby uchodŸców.
Jeszcze w lipcu ministerstwo
szacowa³o konieczn¹ liczbê
miejsc na 3173 osoby, dziœ oce-
nia j¹, z niezwyk³¹ precyzj¹ na
5432. 

Na poroœniêtym traw¹ placu
w centrum oœrodka siedz¹
dziesi¹tki ludzi. Mê¿czyŸni, ko-
biety, m³odzi i w œrednim wie-
ku, wiele dzieci w ca³ym prze-
dziale wiekowym. Pocz¹tkowo
do Niemiec trafiali samotni
mê¿czyŸni, teraz coraz czêœciej
trafiaj¹ rodziny. Dzieci rysuj¹
na piasku, bawi¹ siê kamienia-
mi. Zabawek nie widaæ. Czar-
now³osa, dwuletnia Anissa na-
gle wybucha p³aczem, jeden
z mê¿czyzn zrywa siê natych-
miast. Tuli Anissê, która skale-
czy³a siê kamieniem. Harem
jest Kurdem z Iraku. Przyje-
cha³ z ca³¹ rodzin¹, ¿on¹, córka
i synem, jeszcze w sierpniu. Do
Niemiec dotarli przez Polskê,
na piechotê. 

– Pocz¹tkowo, w sierpniu
i we wrzeœniu, ludzie przycho-
dzili w kiepskim stanie – mówi
Olaf Jansen. – Wyczerpani, wy-
g³odzeni, chorzy po d³ugiej po-
dró¿y na piechotê. Ci, którzy
przybyli we wrzeœniu i paŸ-
dzierniku byli przewa¿nie
w lepszym stanie. Widaæ, ¿e le-
piej funkcjonowa³a siatka prze-
mytnicza. 

Tylko 30 wrzeœnia w Bran-
denburgii Niemcy z³apali 2 ciê-

Przez Polskê do Niemiec
Uchodźcy, którym z Białorusi udało się dostać do Polski, a potem do Niemiec, trafiają do obozu przejściowego w Eisenhüttenstadt koło Frankfurtu nad Odrą.
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¿arówki. Na jednej by³o 40, na
drugiej – 41 osób. Mniejsze
grupy, po kilka i kilkanaœcie
osób, zdarzaj¹ sie prawie co-
dziennie. Przewo¿¹cy ich kie-
rowcy byli obywatelami Bia³o-
rusi, Polski, Chorwacji, Turcji.
Nie wiem, ile Sabah zap³aci³ za
przewóz tylko swojej rodziny.
Hovek, 29-letni fryzjer z Syrii,
który stoi obok i wspomaga
swoim angielskim, i te¿ mówi
o „taksówce“, któr¹ podobno
znalaz³ przy granicy. Zap³aci³
2,5 tys. dolarów. We Frankfur-
cie nad Odr¹ kierowca go wy-
sadzi³ i odjecha³. 

Kiedy powtarzam s³owo „Po-
land“, gromadzi siê wokó³ mnie
kilkanaœcie osób. Wszyscy chc¹
mówiæ. Nie wszyscy mówi¹ po
angielsku. Jeden pokazuje
czerwone oko. Gaz, t³umaczy
Sabah. „I on, i on te¿“, pokazu-
je mówi¹cych coœ mê¿czyzn.
Piêciu. S¹ z Syrii i z Iraku.
Wszyscy przyszli przez Polskê.
Wszyscy narzekaj¹ na Polish
police i Belarussian police. Na
równi. Potem, kiedy oka¿e siê,
¿e sama jestem Polk¹, Sabah
bêdzie mnie d³ugo przeprasza³.
¯e na pewno nie Polacy s¹ Ÿli,
tylko Polish police. S¹ strauma-

tyzowani, to widaæ, przyznaje
Jansen. „Przez to, co prze¿y-
li w swoich krajach, ale te¿
przez to, co prze¿yli na grani-
cy“. Ca³y czas myœlami siê od
tej granicy nie oderwali.
„Umar³o dwóch ch³opców“, Sa-
bah pokazuje wpis na jakimœ
arabskim forum spo³eczno-
œciowym. „Tam na pewno du¿o
ludzi umar³o“.

Na podstawie regulacji Dub-
lin II cudzoziemiec musi ubie-
gaæ sie o azyl w pierwszym kra-
ju, przez który dosta³ siê na te-
rytorium Unii Europejskiej.
W przypadku zatrzymanych na
granicy z Polsk¹ ³atwo to udo-
wodniæ. Oni sami zreszt¹ nie
ukrywaj¹, w jaki sposób dostali
siê do Niemiec. Z³o¿yæ wniosek
mog¹, ale powinni byæ zawró-
ceni do Polski. Tylko wobec
niewielkiej liczby uchodŸców
zastosowali wyj¹tek, najczê-
œciej z powodów humanitar-
nych (np. z³y stan zdrowia, czy
rozdzielenie rodziny na skutek
zawrócenia). Tym razem, mó-
wi¹ obserwatorzy, powód mo¿e
byæ jeszcze inny: brak pewno-
œci, ¿e w Polsce ich wniosek
o azyl bêdzie zgodnie z pra-
wem rozpatrzony. Udokumen-

towane przypadku pushbac-
ków (wypchniêcia cudzoziem-
ców, równie¿ dzieci, za zielon¹
granicê, nawet je¿eli zg³osili
chêæ z³o¿enia wniosku, pozo-
stawianie w lesie bez pomocy),
zalegalizowane now¹ ustaw¹ –
sprzeczn¹ z prawem miêdzy-
narodowym, podwa¿aj¹ wiary-
godnoœæ Polski. "Ka¿dy przypa-
dek bêdzie rozpatrywany indy-
widualnie", mówi Olaf Jansen,
szef oœrodka w Eisenhütten-
stadt. 

„Wiêkszoœæ osób w Erstauf-
nahmelager z³o¿y³o wnioski
o azyl”, mówi Jansen. Œwiado-
mi tego, ¿e szanse s¹ ma³e, nie-
którzy wniosku nie sk³adaj¹.
Albo chc¹ jechaæ dalej, choæby
do Wielkiej Brytanii, bo znaj¹
angielski albo maj¹ tam bli-
skich czy znajomych i myœl¹, ¿e
bêdzie im ³atwiej zacz¹æ. „Ale
s¹ te¿ tacy, co chc¹ zostaæ tutaj,
ale o azyl nie prosz¹”, mówi
Olaf Jansen. „Mówi¹, ¿e maj¹
w Niemczech rodzinê albo ju¿
prawie za³atwion¹ pracê i nic
nie potrzebuj¹, tylko ¿eby po-
zwoliæ im zostaæ“. S¹ przeko-
nani, ¿e jak nic nie bêd¹ od
pañstwa braæ, ich szansê na
pozostanie bêd¹ wiêksze. Ho-

vek opowiada, ¿e prosi³ pol-
skich stra¿ników, ¿eby go pu-
œcili, ¿e nic nie chce od Polski,
¿adnej pomocy, ¿adnego zasi³-
ku. Chce tylko do rodziny pod
Hanowerem. Kiedy go pytam,
czy wie, ¿e w Unii musi prosiæ
o azyl w pierwszym kraju,
przez który dotar³, nie rozumie,
o co chodzi. 

Sabah, Hovek i Harem wnio-
ski o azyl z³o¿yli. Chc¹ zostaæ
w Niemczech. Hovek ma tu ro-
dzinê, jego ¿ona jest dentystk¹,
on fryzjerem. Liczy, ¿e znajdzie
pracê. Sabah na pracê w zawo-
dzie nie liczy. „Ale mo¿e jako
krawiec? Umiem szyæ ubrania,
dla dzieci i ¿ony te¿ potrafiê
uszyæ“, rzuca. Ale wierzy, ¿e
Kurdowie w Niemczech mog¹
mieæ ³atwiej ni¿ Kurdowie
w Iraku. 

Minister spraw wewnêtrz-
nych Brandenburgii, Michel
Stübgen, apeluje do pozosta-
³ych landów o przejmowanie
solidarnie czêœci uchodŸców.
Jednoczeœnie domaga siê re-
akcji Komisji Europejskiej
i niemieckiego MSZ. „Oczeku-
jê, ¿eby zakoñczyæ ten handel
ludŸmi, prowadzony przez £u-
kaszenkê. W Eisenhüttenstadt

mo¿emy tylko doraŸnie zapo-
biec humanitarnej katastrofie,
ale jej przyczyna jest w Miñsku
i musi zostaæ zatrzymana“. 

W po³owie listopada, pod
wp³ywem nacisków, a mo¿e
i obietnic unijnych, Turcja
i Zjednoczone Emiraty Arab-
skie zobowi¹za³y siê do nie-
wpuszczania do samolotów do
Miñska obywateli Syrii, Iraku
czy Jemenu. Nie wiadomo, czy
zmniejszy to nap³yw imigran-
tów. Nadal mo¿liwe s¹ loty
z przesiadkami lub do Moskwy,
sk¹d bez problemu mo¿na siê
dostaæ do Miñska (Rosja i Bia-
³oruœ tworz¹ tzw. Zwi¹zek
Pañstw – red.). Nie wiadomo
te¿, czy £ukaszenko pozwoli
zawróciæ migrantom, którzy
ju¿ s¹ na granicy. Na razie s¹
blokowani przez Specnaz. 

W rozmowie z Angel¹ Mer-
kel w listopadzie £ukaszenko
postawi³ swoje warunki: uzna-
nie go za demokratycznie wy-
branego prezydenta i zniesie-
nie sankcji wobec Bia³orusi. 

Tekst i zdjęcia:
Agnieszka Hreczuk

Na str. 23 reportaż z Michałowa,
gdzie Polacy pomagają uchodźcom

Straż Graniczna zanotowała
ponad 30 tys. prób nielegal-
nego przekroczenia granicy
polsko-białoruskiej, 
z czego blisko 17,3 tys.
w październiku. Końca
kryzysu nie widać

Jak zapowiedzia³ wczeœniej
szef MSWiA Mariusz Kamiñski
do po³owy przysz³ego roku na
odcinku granicy z Bia³orusi¹
stanie piêciometrowy stalowy
p³ot, zwieñczony drutem kol-
czastym i naszpikowany urz¹-
dzeniami elektronicznymi.
Tymczasem w lasach na grani-
cy z Bia³orusi¹ zaczynaj¹
umieraæ ludzie. W podlaskich
Bohonikach przedstawiciele
gminy muzu³mañskiej pocho-
wali ju¿ cia³a trzech osób.
Ostatnim by³ niezidentyfikowa-
ny czarnoskóry mê¿czyzna.

Spodziewaj¹ siê kolejnych po-
grzebów cudzoziemców. Wy-
znaczyli w tym celu specjalne
miejsca pochówku. 

Jak za¿egnaæ konflikt?
Kanclerz Angela Merkel roz-
mawia³a z Aleksandrem £uka-
szenk¹ na temat kryzysu mi-
gracyjnego na granicach Unii
Europejskiej. Zdaniem by³ej
premier Beaty Szyd³o „Angela
Merkel ³amie wszelkie zasady
UE. Jej zachowanie przypomi-
na najgorsze momenty historii.
Nie mo¿e byæ zgody Polski na
takie postêpowanie Niemiec” –
napisa³a by³a premier Polski.

Na jakie postêpowanie? Czy¿
nie prowadzi siê negocjacji
z terrorystami, ¿eby ratowaæ
ludzkie ¿ycie? Co uczynili pol-
scy politycy partii rz¹dz¹cej, ¿e-
by za³agodziæ konflikt granicz-
ny?! Odpierali emigrantów wo-

d¹ z armatek, podobno najno-
woczeœniejszych w Europie. Le-
karzom z Centrum Pomocy
Miêdzynarodowej rozbito sa-
mochody, w czasie gdy nieœli po-
moc emigrantom. A ¿o³nierze
Obrony Terytorialnej w brutal-
ny sposób rozprawili siê z
dziennikarzami poza terenem
objêtym stanem wyj¹tkowym.

„Jedn¹ z najwiêkszych bzdur
polskiej polityki jest rzekoma
propolskoœæ kanclerz Angeli
Merkel” – pisze na portalu
„wPolityce” Micha³ Karnowski.
„Bez wstydu siêgnê³a po tele-
fon, porozmawia³a z Putinem,
uzna³a de facto Aleksandra £u-
kaszenkê. Coœ dogada³a, jakieœ
pieni¹dze i jak¹œ pulê migran-
tów” – pisze prawicowy dzien-
nikarz.

Jaros³aw Kaczyñski zapyta-
ny w niedawnym wywiadzie dla

„Sieci”, co mia³by do powiedze-
nia kanclerz Merkel, odpar³:
„Do widzenia”.

„Powiedzia³em prezydento-
wi Niemiec, ¿e Polska nie uzna
¿adnych ustaleñ w sprawie sy-
tuacji na granicy polsko-bia³o-
ruskiej, które zostan¹ podjête
ponad naszymi g³owami” – do-
da³ prezydent Andrzej Duda.

Ale przecie¿ z kimœ trzeba
rozmawiaæ o rozwi¹zaniu kon-
fliktu. Skoro Polska przestaje
siê ju¿ liczyæ na europejskich
salonach, a jej dyplomacja le¿y
na ³opatkach, to inni bior¹
sprawy w swoje rêce.

Prezydent Warszawy Rafa³
Trzaskowski, arcybiskup war-
szawski kardyna³ Kazimierz
Nycz, naczelny rabin Polski Mi-
chael Schudrich oraz przedsta-
wiciele innych Koœcio³ów
i wspólnot religijnych wyst¹pili

z inicjatyw¹ zbiórki na rzecz
migrantów koczuj¹cych na
granicy. „Jesteœmy przekona-
ni, ¿e ponad wszystkimi argu-
mentami w dyskusji na temat
politycznych aspektów kryzysu
migracyjnego musi zatriumfo-
waæ szacunek dla ka¿dej osoby
ludzkiej, a wszystkie nasze
dzia³ania powinny byæ oparte
na uznaniu jej niezbywalnej
godnoœci i motywowane po-
trzeb¹ szybkiej pomocy“ – na-
pisali.

Dostali odpowiedŸ od po-
s³anki Krystyny Paw³owicz za-
adresowan¹ na rêce jezuity
Grzegorza Kramera: „Karmie-
nie, pocieszanie, koncertowa-
nie, podbudowane morale
agresorów, dosy³anie im wiktu
i opierunku, to oczywista zdra-
da pañstwa polskiego przez
oczywistych zdrajców!” –
oœwiadczy³a by³a pos³anka PiS
na Twitterze.

Zgroza i hañba to ma³o po-
wiedziane. TK

Zgroza i hañba na granicy
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Byliœmy przy tym

Artur* zobaczy³ nowoczeœnie
urz¹dzony, wyposa¿ony w pod-
³ogowe ogrzewanie pokój, do
którego ju¿ wkrótce mia³ wpro-
wadziæ siê po 15 latach spêdzo-
nych na ulicach Hanoweru.
„Wygl¹da³ jak dziecko, które
w³aœnie dosta³o uwielbian¹ wa-
tê cukrow¹” – tak zapamiêta³
ten moment Mariusz Jasion,
który z ¿on¹ Sylwi¹, inicjatork¹
i organizatork¹ ca³ego przed-
siêwziêcia, swoim prywatnym
samochodem przetransporto-
wa³ Artura z Hanoweru do
oœrodka fundacji siostry
Chmielewskiej „Chleb ¯ycia”
w O¿arowie. 

Koszty paliwa przejê³a jedna
z niemieckich fundacji. W jed-
n¹ stronê ponad 900 kilome-
trów. Na podró¿ Jasionowie po-
œwiêcili dwa dni urlopu. Ktoœ
jednak musia³ przywieŸæ 73-let-
niego Artura, prawie niewido-
mego i ciê¿ko chorego na serce
mê¿czyznê, do tego niezwyk³e-
go miejsca, które zaoferowa³a
mu siostra Ma³gorzata, chc¹c
uchroniæ go od œmierci na ulicy.

Artur by³ prawdziwym mi-
strzem sztuki przetrwania. Po-
jawi³ siê na drodze Sylwii ju¿
w 2016 roku, gdy jako wolonta-
riuszka zdobywa³a w hanower-
skiej œwietlicy œrodowiskowej
Nordbahnhof pierwsze do-
œwiadczenia w pracy z bezdom-
nymi. Polubi³a tego starszego

schorowanego pana, który ze
swoistym poczuciem humoru
pokonywa³ przeciwieñstwa lo-
su, zachowuj¹c przy tym wyso-
k¹ klasê. Nie uleg³ zmorze al-
koholizmu, pozosta³ s³owny,
punktualny i szarmancki. ¯ycie
jednak go nie oszczêdza³o.
W 2018 roku prze¿y³ ciê¿ki za-
wa³ serca. Uratowa³ go jakiœ
przechodzeñ, wzywaj¹c na
czas pogotowie, które mimo
braku ubezpieczenia zabra³o
Artura z ulicy prosto na stó³
operacyjny.

Problem ubezpieczenia wy-
jaœni³ siê dwa lata póŸniej. Ar-
tur mia³ bowiem prawo do
œwiadczeñ emerytalnych
w Polsce! To absolutny ewene-
ment w ponad 150-osobowej
grupie polskich bezdomnych w
Hanowerze. Zainicjowane ju¿
w 2016 roku przez Sylwiê Ja-
sion starania zakoñczy³y siê
w koñcu sukcesem i od 2020 ro-
ku Artur mia³ polskie ubezpie-
czenie zdrowotne, a na jego
konto wp³ywa³a co miesi¹c
kwota 440 euro. Postawi³o go to
jednak przed swoistym dyle-
matem: wydaæ pieni¹dze na je-
dzenie, czy na dach nad g³ow¹?
Zdecydowa³ siê na pierwszy
wariant, rezygnuj¹c z pokoju za
411 euro, i powróci³ do jedynie
sobie znanych miejsc noclego-
wych w plenerze. W swoich
kryjówkach czu³ siê zdecydo-
wanie bezpieczniej i bardziej

komfortowo ni¿ w miejskich
noclegowniach.

Prawie codziennie pojawia³
siê w œwietlicy Nordbahnhof,
do której dociera³ swoim uko-
chanym rowerem, s³u¿¹cym
mu w zale¿noœci od formy dnia
albo jako pojazd, albo podpór-
ka. Trasê zna³ ju¿ na pamiêæ,
wiec móg³ j¹ przebyæ dos³ow-
nie na œlepo – mimo dwóch
przeprowadzonych operacji za-
æmy widzia³ bowiem coraz s³a-
biej. Serdecznie witany przez
Sylwiê, korzysta³ na jej proœbê
ze œwietlicowego prysznica,
przebiera³ siê w œwie¿e ubra-
nie, by nastêpnie „czyœciutki
i pachn¹cy“ uci¹æ sobie z ni¹
krótk¹ pogawêdkê.

A¿ nast¹pi³ dzieñ, w którym
wyzna³ Sylwii, ¿e pragnie wró-
ciæ do Polski, aby tam umrzeæ.
Sylwia potrafi dla swoich pod-
opiecznych poruszyæ niebo
i ziemiê. Tym razem poruszy³a
tylko niebo i zadzwoni³a do sio-
stry Ma³gorzaty Chmielew-
skiej.

Nie przysz³o jej to ³atwo. Na-
le¿¹c do w¹skiego grona osób,
znaj¹cych bezpoœredni numer
telefonu siostry, wiedzia³a, ¿e
nie mo¿e zawieœæ jej zaufania.
Jednak ta sprawa b³ahostk¹
nie by³a. Sylwia póŸniej zwie-
rzy³a siê przyjacio³om, ¿e z tru-
dem zapanowa³a w trakcie roz-
mowy nad dr¿eniem g³osu.
Dzwoni³a do kobiety, która by³a
jej idolk¹, niedoœcignionym
wzorem do naœladowania, oso-
b¹ ¿yj¹c¹ tymi wartoœciami,
które s¹ dla Sylwii najwa¿niej-
sze: niesienie pomocy najs³ab-
szym, wykluczonym i sponie-
wieranym przez los ludziom.
Reakcja siostry wzruszy³a j¹ do
³ez: – No to co, dziecko? Przy-
wieŸ go tutaj!

Dla Artura by³a to jedyna
szansa powrotu do kraju. Pol-
ski rz¹d, zarówno aktualny, jak
i poprzedni, nie przejawia bo-
wiem zainteresowania swoimi
obywatelami-rozbitkami, tu³a-
j¹cymi siê na ulicach miast za-
chodniej Europy, pozostawia-
j¹c kwestiê ich prze¿ycia po-
datnikom innych krajów. Do tej
pory ta taktyka doskonale siê
sprawdza, a Polacy s¹ ju¿ nie
tylko w Niemczech najwiêksz¹
grup¹ bezdomnych migrantów.

Osiemnastego paŸdziernika
Artur po raz ostatni odwiedzi³
Nordbahnhof. Wzi¹³ prysznic,
przebra³ siê w przygotowane
dla niego œwie¿e ubranie, zjad³
œniadanie, a nastêpnie „czy-
œciutki i pachn¹cy“ z ufnoœci¹
wsiad³ wraz z Sylwi¹ i Mariu-
szem Jasionami do ich samo-
chodu, nie maj¹c w¹tpliwoœci,
¿e zawioz¹ go do najlepszego
dla niego miejsca na ziemi.

Teresa Czarnecka-Kufer

* imiê bohatera zosta³o zmie-
nione

Opowieœæ trochê
nie z tej ziemi

15 listopada, w wieku 87 lat zmar³
w Bytomiu Edward Tomenko –
jeden z najbardziej znanych pol-
skich satyryków i rysowników.
By³ zwi¹zany z pras¹ na Œl¹sku
i Zag³êbiu, tak¿e w innych regio-
nach Polski oraz poza jej granica-
mi. Jego rysunki by³y publikowa-
ne w ponad 180 tytu³ach – w tym
tygodniach i miesiêcznikach. 

Przez ostatnie ponad dwadzie-
œcia lat rysowa³ równie¿ dla „Sa-
mego ¯ycia”. Piórkiem i tuszem
ukazywa³ ze swoistym humorem
absurdy dostrzegane w ¿yciu co-
dziennym, a tak¿e z ironi¹ wyty-
ka³ aktualne paradoksy ma³ej
i wielkiej polityki. 

Edward Tomenko rysowa³
przez blisko 70 lat. To by³a jego
pasja i ¿ycie. Z rysowania siê
utrzymywa³, a zamówieñ od wy-
dawnictw i redakcji mia³ wiele.
Jego ¿yciowy dorobek to przesz³o
40 tysiêcy „obrazków” w jego
charakterystycznym i rozpozna-
walnym stylu. Dowcip kreœlony
jego rêk¹ zrozumia³y by³ równie¿
dla Francuzów, Greków, W³o-
chów, Rosjan czy Japoñczyków.
Mia³ wystawy w tych krajach i by³
nagradzany.

Z Edwardem Tomenk¹ zna³em
siê dobre 40 lat, od kiedy przycho-
dzi³ z rysunkami do katowickiej
popo³udniówki „Wieczór”, gdzie
wtedy by³em m³odym redakto-
rem. By³ zawsze pogodny, trochê
jowialny, mia³ niezwyk³y zmys³
obserwacji, czêsto „poczêstowa³”
nas jakimœ dowcipem.

Tomenko jako rysownik zade-
biutowa³ w 1956 roku na ³amach

ukazuj¹cego siê w Katowicach
satyrycznego „Kocyndra”.  Pasja
trwa³a a¿ do koñca jego ¿ycia.
Barwne epizody z jego artystycz-
nego ¿yciorysu opisywaliœmy na
³amach „S¯” nie raz, zazwyczaj
z okazji rocznic, jubileuszy czy
wydania zbiorku.

Edward Tomenko ostatnimi la-
ty da³ siê równie¿ poznaæ jako au-
tor fraszek, kalamburów i afory-
zmów. Napisa³ wiele sentencji
i „z³otych myœli”. Znalaz³y siê one
m.in. w „Wielkiej encyklopedii
aforyzmów”, „Ksiêdze aforystyki
polskiej XXI wieku”, „Humorze
polskim” czy „Z dziejów karyka-
tury polskiej”.

Edward odszed³ ju¿ Tam, do-
k¹d i my po ¿yciu zd¹¿amy. Ale
póki co, mam w sobie wizjê, ¿e bê-
dzie nam siê przypomina³ i od
czasu do czasu obdarza³ swym
promiennym uœmiechem z odro-
bin¹ humoru. 

Krystian Prynda

Zmar³ Edward Tomenko

W tym roku hanowerska Polonia
bieg³a z ca³ym œwiatem do³¹czaj¹c
do Polonijnego Biegu Niepodle-
g³oœci, organizowanego pod prze-
wodnictwem stowarzyszenia
„Wspólnota Polska“. 

13 listopada 2021 na terenie
obiektu sportowego SC Polonia
prawie 50 uczestników odœpiewa³o
hymn Polski, by sygnale goœcia
honorowego, kKonsul Ma³gorzaty
Kacprzyk ruszyæ do biegu na dy-
stansie 1918 m. Po biegu odby³o
siê uroczyste wrêczenie dyplo-
mów i medali, by póŸniej wspólnie
zasi¹œæ przy potrawach grilowych
i pysznych wypiekach hanower-
skiej Polonii. 

Dziêkujemy wszystkim za
udzia³, brawo hanowerska Polo-
nia. Mariusz Jasion 

Rzecznik prasowy 
SC Polonia Hannover

Konsul Małgorzata Kacprzyk wrę-
cza medale i dyplomy najmłod-
szym. 

Bieg Niepodległości w  Hanowerze

73-letni bezdomny Artur* z Hanoweru (z prawej) i Sylwia Jasion
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Bêdzie siê dzia³o

Orzegów jest jedn¹ z najmniej-
szych dzielnic Rudy Œl¹skiej.
Ma jednak spore grono wielbi-
cieli skupionych wokó³ Towa-
rzystwa Mi³oœników Orzegowa,
które swym zasiêgiem obejmu-
je równie¿ Niemcy. Ka¿dego ro-
ku jesieni¹ spotykaj¹ siê oni we
w³asnym gronie, by dokonaæ
podsumowania swojej dzia³al-
noœci. 

Kapitu³a TMO ju¿ po raz
czwarty nada³a tytu³y "Amba-
sadora Orzegowa". W gronie
laureatów znaleŸli siê: Jerzy
Kasperek – niestrudzony
w swych dzia³aniach, absolutny
lider, pomys³odawca wielu
przedsiêwziêæ TMO, posiadaj¹-
cy niezwyk³y dar organizator-
ski i umiejêtnoœæ nawi¹zywa-
nia wspó³pracy z innymi orga-
nizacjami. Georg Osdarty –
cz³onek niemieckiego oddzia³u
TMO, od lat skrzêtnie archiwi-
zuj¹cy materia³y zwi¹zane
z przesz³oœci¹ Orzegowa
i wreszcie Alojzy Szopa, rodo-
wity orzegowianin, postaæ bar-
dzo wa¿na dla historii tej dziel-
nicy. Mimo, ¿e dane mu by³o
spêdziæ nawet mniej ni¿ jedn¹
czwart¹ swojego ¿ycia w Orze-
gowie, miejsce to by³o dla niego
i jest nadal najwa¿niejsze.

Wzorem dla Alojzego Szopy
by³ jego ojciec. To on rozkocha³
go w muzyce.

– Nieraz oberwa³em smycz-
kiem po paluchach. Ojciec po-
wiada³, ¿e jak mi skrzypce za
ciê¿kie, to otrzymam "herzówê"

(³opatê – przyp. red.), z która
wyœle mnie na "gruba" – wspo-
mina³ Alojzy.

Na szczêœcie m³odego Alojza
nie trzeba by³o wysy³aæ na
szychtê do kopalni. Opanowa³
skrzypce i wiele innych instru-
mentów. Ju¿ jako siedemnasto-
latek zosta³ dyrygentem kilku-
setosobowego Chóru „Chopin”
w Orzegowie. Podczas s³u¿by
wojskowej w latach 1952-1954
jego prze³o¿eni rozpoznali
w nim talent. Swoje umiejêtno-
œci szlifowa³ dalej w zespo³ach
wojskowych w Krakowie. Po

zakoñczeniu s³u¿by wojskowej
wyjecha³ do w Stalowej Woli. 

– Z pocz¹tku s¹dzi³, ¿e na
rok, dwa, potem siê zobaczy.
Pozosta³ tam ponad 40 lat. Zo-
sta³ kierownikiem muzycznym
Domu Kultury w Stalowej Woli.
Wpad³ w ¿ywio³ folkloru. Z ze-
spo³em Pieœni i Tañca "Laso-
wiacy", którego by³ potê¿nym
filarem, zjecha³ pó³ œwiata. Pan
profesor Alojzy Szopa, bo tak
go wszyscy nazywaj¹, pozosta-
je niestrudzony w swej materii.
To prawdziwy cz³owiek orkie-
stra. Nie tylko dyryguje gra
i œpiewa, ale i zachêca m³o-
dych, aby szli w jego œlady –
opowiada Józef Schopa z Le-
verkusen, niestrudzony popu-
laryzator wszystkiego, co zwi¹-
zane jest z Orzegowem, brat
Alojzego. 

Warto wspomnieæ, ¿e kiedy
w 1997 r. mieszkañcy Stalowej
Woli œwiêtowali dwie wspania³e
rocznice: 50-lecie pracy arty-
stycznej Alojzego Szopy i 40-le-
cie istnienia zespo³u "Lasowia-
cy", miasto nada³o Alojzemu
Szopie tytu³ honorowego oby-
watela miasta. On zaœ w 2000 r.
przeniós³ siê do Krakowa,
gdzie mieszka³o jego dwóch sy-
nów. Nie zapomnia³ o muzyce.
Nadal wyci¹ga³ sw¹ pomocn¹
d³oñ do wszystkich, którzy byli
w potrzebie. Nie zapomnia³
o swym Orzegowie. Bra³ udzia³
we wszystkich wiêkszych uro-
czystoœciach organizowanych
dla orzegowian. Dziewiêædzie-
si¹te urodziny, które obchodzi³
w czerwcu 2021 r., sta³y siê
przyczynkiem do wspomnieñ
w gronie rodziny, bliskich
i przyjació³ z ca³ego niemal
œwiata. Z ¿yczeniami przyby³a
równie¿ delegacja TMO, które-
go jest honorowym cz³onkiem.

Statuetki Ambasadora Orze-
gowa wrêczy³a nagrodzonym
Iwona Skrzypczyk-Sikora, pre-
zes TMO. W imieniu Alojzego
Szopy odebra³ j¹ jego syn Ja-
cek.

– Orzegów to nie tylko miej-
sce na mapie z wyznaczonymi
granicami, ale te¿ stan ducha,
pe³nego optymizmu, energii
i pozytywnego myœlenia. Te kil-
kanaœcie minionych lat wspól-
nych dzia³añ przekona³o nas
wszystkich, ¿e warto by³o po-
œwiêciæ trochê swojego ¿ycia
dla wspólnoty orzegowskiej.
Zrealizowaliœmy wiele dobrych
pomys³ów i z pewnoœci¹ na tym
nie poprzestaniemy – zapew-
niaj¹ Józef i Stanis³aw Schopa,
bracia Alojzego. TK 

Towarzystwo Mi³oœników
Orzegowa skoñczy³o 14 lat
Organizacja ma cz³onków w Polsce i w Niemczech

Forum Kultury Polskiej „Polo-
nia” T. z. w Karlsruhe zaprasza
w niedzielê 5 grudnia na trady-
cyjny wieczór op³atkowy. Go-
œciem jest Jola Wolters z kon-
certem „Tribute to Kora & Ma-
anam”. Towarzyszyæ jej bêd¹
gitarzyœci: Zbigniew Krebs
i Arkadiusz B³eszyñski.

Pod koniec lipca 2018 roku
zmar³a KORA, wokalistka ze-
spo³u Maanam, który nie ist-
nia³ ju¿ od roku 2008. Nag³a
œmieræ Marka Jackowskiego
w roku 2013 – gitarzysty, kom-
pozytora i za³o¿yciela Maana-
mu – ostatecznie przekreœli³a
nadzieje na jego reaktywacjê.
Œmieræ Kory zamknê³o pewn¹
epokê w historii polskiej muzy-
ki. 

Od debiutu na festiwalu
w Opolu w 1980 r. krakowska
grupa wyznacza³a nowe hory-
zonty w polskim rocku. Spra-
wia³y to nie tylko melodyjne,
czasem balladowe, czasem
ocieraj¹ce siê o punk-rock
kompozycje i œwietne aran¿a-
cje Marka Jackowskiego, lecz
równie¿ niezwyk³e w swej pro-
stocie i g³êbi, poetyckie teksty
autorstwa Kory. 

Jola Wolters jest dynamicz-
n¹, pe³n¹ ekspresji piosenkar-
k¹ pochodz¹c¹ z Polski, a
mieszkaj¹c¹ w Duisburgu. Ob-
darzona temperamentem

i charyzm¹ artystka, dysponu-
j¹ca niezwykle silnym g³osem,
od lat daje koncerty w Niem-
czech i Polsce. Œpiewa po pol-
sku, niemiecku i francusku
utwory z repertuaru najwiêk-
szych œwiatowych s³aw estrady
jak Marlena Dietrich, Edith
Piaf, Jacques Brel czy Ewa De-
marczyk. 

O muzyce Maanamu Jola
mówi: „Jest ponadczasowa, to-
warzyszy³a mi w ¿yciu prywat-
nym i na scenie od czasów m³o-
doœci. S³yszê w niej wiarê w mi-
³oœæ, nadziejê na lepsze jutro.
Daje energiê i radoœæ, inspiru-
je do tego, by ¿yæ i byæ szczêœli-
wym”. 

Jola Wolters – wokal, Zibby
Krebs – gitara akustyczna,
syntezator gitarowy, Arek B³e-
szyñski – gitara akustyczna,
harmonijka ustna 

www.jolantawolters.de 
www.polonia-karlsruhe.de

Bilety: 15,00 euro, uczniowie
i studenci: wstêp wolny 

Rezerwacja: d.cukierda@t-
online.de – sprzeda¿ biletów
przed koncertem.

Wstêp zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami pandemiczny-
mi. 

niedziela – 5 grudnia, godz. 18:00 
Rest. Akropolis-Ziegler, 

Baumeisterstr. 18, 
Karlsruhe 

KOCHANIE MOJE – Unplugged 
Tribute to Kora & Maanam 
– Jola Wolters z zespo³em w Karlsruhe

Jola Wolters z zespołem. zdj. arch. pryw.

Alojzy Szopa został wyróżniony
tytułem „Ambasador Orzegowa“
przez Towarzystwo Miłośników
Orzegowa, jednej z najmniejszych
dzielnic Rudy Śląskiej.
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To i owo

O tym siê mówi

www.prenumerata.de

Emigracyjna historia Krzysz-
tofa Mrowca zaczê³a siê w la-
tach 90. Nie planowa³ zostaæ
w Niemczech na sta³e. W Pol-
sce nie powodzi³o im siê Ÿle.
Krzysztof pracowa³ jako szty-
gar na kopalni, ¿ona te¿ mia³a
sta³¹ pracê. Mieszkali w ro-
dzinnym domu w Tychach-Lê-
dzinach, wiêc o dach nad g³ow¹
nie musieli zabiegaæ.

Przyjecha³ z rodzin¹ na œlub
siostry, która wyjecha³a pod ko-
niec lat 80. do Niemiec. By³ li-
stopad, wzi¹³ miesi¹c urlopu.
Wiedzia³, ¿e wszyscy, którzy
wczeœniej wyemigrowali, bêd¹
ich namawiaæ do pozostania
w Niemczech. No i szczerze po-
wiedziawszy, d³ugo nie trzeba
by³o. Pocz¹tkowo zrobi³ to dla
œwiêtego spokoju, jednak ju¿ po
kilku miesi¹cach widzia³, ¿e
szybko jest w stanie odzyskaæ
utracon¹ z powodu emigracji
stabilizacjê. Mieszkanie, praca,
samochód przysz³y bardzo
szybko. Ju¿ po kilku miesi¹-
cach ¿y³ normalnie. Kiedy jesz-
cze podj¹³ naukê jêzyka, to za-
cz¹³ siê, w tym do tej pory ob-
cym dla niego œrodowisku, czuæ
jak u siebie. Po roku otrzyma³
pracê w firmie produkcyjnej,
która da³a mu mo¿liwoœci roz-
woju jego technicznych umie-
jêtnoœci. Kolejne kursy, szkole-
nia sprawi³y, ¿e zawodowo po-
rusza³ siê ci¹gle do przodu.
Rozpocz¹³ od pracy przy pro-
dukcji, a doszed³ do stanowiska
administratora banku danych
i reklamacji obci¹¿eñ finanso-
wych klienta w dziale jakoœci.

Jako trzydziestolatek nie-
wiele myœla³ o sprawach in-
nych ni¿ przyziemne. Poezj¹,
malarstwem, ezoteryk¹, psy-
chologi¹ i g³êbszym spojrze-
niem na to, co go otacza, zacz¹³
zajmowaæ siê w wieku bardzo
dojrza³ym. Pisaniem zaintere-
sowa³ siê, kiedy mia³ ponad
40 lat. Doskonale pamiêta oko-
licznoœci napisania pierwszego
wiersza. Praca na trzy zmiany
powodowa³a czêsto problemy
z zaœniêciem. Którejœ bezsen-
nej nocy wzi¹³ kartkê i przela³
na ni¹ kilka swoich niespokoj-
nych myœli. Niestety kartka
z zapiskami gdzieœ siê zapo-
dzia³a. Widocznie nie bra³ tego
jeszcze na powa¿nie. Podczas
kolejnych nieprzespanych nocy
powstawa³y kolejne zapiski,
które ju¿ nabiera³y formê wier-
szy. Po kilku miesi¹cach pisa³
ju¿ regularnie. Po roku odwa-
¿y³ siê wys³aæ kilka swoich
wierszy do kolumny „wierszo-
branie” publikowanej wówczas

w „Samym ¯yciu”. Po pierw-
szej publikacji przysz³y kolejne,
a¿ w 2008 roku zdecydowa³ siê
wydaæ swój w³asny tomik po-
ezji, który zatytu³owa³ „Liryki
naiwne”. Od tego czasu poezja
sta³a siê nieod³¹cznym towa-
rzyszem jego codziennoœci. 

Pisanie przybra³o formê ja-
kiegoœ jego niezdefiniowanego
sposobu na ¿ycie, odskoczniê
od codziennoœci. W Dortmun-
dzie, Essen i Oberhausen zna-
laz³ œrodowiska ludzi podob-
nych. Zacz¹³ regularnie uczest-
niczyæ w spotkaniach poetyc-
kich, podczas których równie¿
prezentowa³ swoje wiersze. Po-
zytywne nastawienie do ¿ycia
i ludzi spowodowa³o, ¿e tak te¿
jest odbierany w polonijnych
œrodowiskach. Ludzie chêtnie
s³uchali i s³uchaj¹ nadal jego
poezji. Z biegiem czasu jego li-
ryka przestawa³a byæ tak bar-
dzo naiwna. Powstawa³a w wy-
niku obserwacji zjawisk, ota-
czaj¹cego go œwiata, ale przede
wszystkim ludzi. 

Krzysztof Mrowiec bardzo
lubi latem przesiadywaæ
w ogródku piwnym i obserwo-
waæ ludzkie zachowania wobec
drugiego cz³owieka i siebie.
Czasem dostrzega wœród ludzi
samotnoœæ, która staje siê dla
niego inspiracj¹ do powstawa-
nia kolejnych wierszy. Jego po-
ezja przenosi czytelnika

w œwiat marzeñ, uczuæ, nastro-
jów i rozmyœlañ nad samym so-
b¹. Ka¿dy, kto j¹ poznaje, powi-
nien sobie umieæ wyobraziæ
siebie samego jako podmiot
tych¿e rozmyœlañ, têsknot czy
nawet straconych i zapomnia-
nych prze¿yæ oraz marzeñ
zwi¹zanych z m³odoœci¹. 

Najtrudniej jest mu znaleŸæ
nie temat, ale moment, w któ-
rym potrafi³by wyzwoliæ z sie-
bie te emocje, które zbieraj¹
siê w jego wnêtrzu i przelaæ na
papier. W cztery lata po debiu-
tanckim tomiku wyda³ kolejny,
który zatytu³owa³ „W drodze by
odnaleŸæ spokój... i siebie”.
W trakcie rozmowy œmieje siê,
¿e pewnie zdziwi³aby siê jego
nauczycielka jêzyka polskiego
w liceum, która nie chcia³a daæ
mu promocji z drugiej do trze-
ciej klasy. Dopiero pozytywnie
zdany egzamin poprawkowy
pozwoli³ mu kontynuowaæ na-
ukê.

W pandemicznym 2020 roku
doprowadzi³ do koñca swój kil-
kuletni plan wydania powieœci,
która przybra³a tytu³: „Izydor,
historia Hanysa z polskich
gór”. W ksi¹¿ce opisa³ malow-
niczy Œl¹sk, PRL-owski krajo-
braz, transformacjê oraz do-
œwiadczenia emigracyjne. Wie-
le jest w niej w¹tków z ¿ycia
osobistego. Historie obfituj¹
w namiêtne „momenty”. Autor
zastrzega jednak, ¿e nie
wszystkie w¹tki powieœci doty-
cz¹ jego osobistych prze¿yæ.
Wymieszane s¹ w niej jego ele-
menty autobiograficzne z hi-
storiami zas³yszanymi podczas
letnich nasiadówek w ogródku
piwnym. Krzysztof Mrowiec
przekonuje czytelnika, ¿e ¿ycie
w unikatowoœci wydarzeñ
i spotykanych osób staje siê
niepowtarzaln¹, jednostkow¹
opowieœci¹. 

Ksi¹¿ka zebra³a pozytywne
opinie jego polonijnych przyja-
ció³, wœród których j¹ kolportu-
je. Wielu znajomych po jej prze-
czytaniu spojrza³o na niego in-
nymi oczami. 

Ksi¹¿kê nabyæ mo¿na w ksiê-
garniach internetowych oraz
u autora.

Tekst: Leonard Paszek
Zdjęcia: Robert Widera

Krzysztof Mrowiec 
– hanys z Miko³owaMinister sprawiedliwoœci Zbi-

gniew Ziobro zapowiedzia³, ¿e
zwróci siê do rz¹du o rozwa¿enie
podjêcia procedury prawnej po-
zwania Niemiec przed TSUE za
naruszenie traktatów UE przez
upolitycznienie s¹downictwa. 

– Jeœli Trybuna³ Sprawiedliwo-
œci Unii Europejskiej w Luksem-
burgu stwierdza, ¿e udzia³ polity-
ków w procedurze wyboru w³adz
s¹downiczych w Polsce nasuwa
w¹tpliwoœci co do niezawis³oœci
takich przysz³ych sêdziów, to w ta-
kim razie zadajmy pytanie, jaki
ten udzia³ ma wp³yw na niezawi-
s³oœæ przysz³ych sêdziów w Niem-
czech – powiedzia³ minister spra-
wiedliwoœci Zbigniew Ziobro pod-
czas konferencji prasowej, powo-
³uj¹c siê na artyku³ 259 Traktatu

o Funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej.

– Zasadniczym problemem jest
to, ¿e TSUE nie ma kompetencji,
¿eby rozstrzygaæ tego typu spory.
Od samego pocz¹tku stoimy na
tym stanowisku. Rozumiem, ¿e
w tym wniosku chodzi bardziej
o aspekt formalny, ¿eby pokazaæ
pewn¹ nierównoœæ traktowania
w UE podmiotów pañstwowych,
czyli cz³onków Unii – stwierdzi³
rzecznik rz¹du Piotr Müller w roz-
mowie z Polsat News.

Müller doda³, ¿e "ka¿dy mini-
ster w rz¹dzie ma prawo do inicjo-
wania w³asnych projektów,
zw³aszcza z obszarów, za które od-
powiada. Jednak ostateczna decy-
zja nale¿eæ zawsze bêdzie do pre-
miera". TK

Polski minister sprawiedliwości pozwie Niemcy?

Kolejny atak na mniejszoœæ nie-
mieck¹ w Polsce. Po raz kolejny
usi³owano odwo³aæ pos³a Ryszar-
da Gallê z funkcji wiceprzewodni-
cz¹cego Komisji Mniejszoœci Na-
rodowych i Etnicznych. G³osowa-
nie poprzedzi³a burzliwa dyskusja.

– Jest to kuriozalna sytuacja,
w której odwo³ujemy jedynego
przedstawiciela mniejszoœci nie-
mieckiej z Komisji Narodowych
i Etnicznych. Gdzie lepiej pan po-
se³ Galla bêdzie realizowa³ misjê,
dla której zosta³ wybrany przez
obywateli, jak w Komisji Mniejszo-
œci, t¹ mniejszoœæ reprezentuj¹c?
Jest to sytuacja kompletnie dla
mnie niezrozumia³a, kuriozalna,
szkodliwa dla ca³ego obrazu parla-
mentu RP – broni³a pos³a Mniej-
szoœci Niemieckiej pos³anka Mo-
nika Rosa. 

– Dla nas jako dla mniejszoœci
by³o bardzo wa¿ne, ¿e pan pose³
Ryszard Galla, reprezentuj¹cy
mniejszoœæ niemieck¹, zasiada³
w prezydium Komisji, gdzie repre-
zentowa³ nie tylko mniejszoœæ nie-
mieck¹, ale te¿ wyra¿a³ opinie, po-
dejmowa³ dzia³ania w sprawach
wszystkich mniejszoœci narodo-
wych i etnicznych – zwróci³ uwagê
Grzegorz Kuprianowicz, prezes
Towarzystwa Ukraiñskiego
i przedstawiciel spo³ecznoœci
ukraiñskiej w Komisji Wspólnej
Rz¹du i Mniejszoœci Narodowych
i Etnicznych.

Wniosek o odwo³anie pos³a Gal-
li zosta³ odrzucony. Lecz to praw-
dopodobnie nie koniec walki z PiS-
u z Gall¹. Pose³ PiS Wojciech Zu-
bowski, autor pierwotnego wnio-
sku, zapowiedzia³ ponowne jego
z³o¿enie.

Tymczasem nieco póŸniej, pod-
czas posiedzenia Komisji Eduka-
cji, Nauki i M³odzie¿y, zg³oszona

zosta³a poprawka do bud¿etu na
2022 r. Jej przedmiotem ma byæ
subwencja oœwiatowa, przezna-
czona dotychczas na finansowanie
nauki jêzyka niemieckiego dla
mniejszoœci niemieckiej w Polsce.
Subwencja mia³aby, zamiast na
naukê jêzyka niemieckiego, pójœæ
na naukê jêzyka polskiego poza
granicami Rzeczypospolitej. 

– Tyle praw dla mniejszoœci
w Polsce, ile praw dla mniejszoœci
polskiej i Polaków w Niemczech –
uzasadni³ pose³ Janusz Kowalski.
– Nie mo¿emy jako pañstwo pol-
skie akceptowaæ takie stanu rze-
czy, ¿e Niemcy ³ami¹ prawa mniej-
szoœci polskiej i Polaków w bez-
czelny sposób – t³umaczy³ na ante-
nie Radia Opole. 

Lecz i ten wniosek zosta³ prze-
g³osowany negatywnie.

– Nie zmienia to jednak faktu,
¿e wnioski pos³a Kowalskiego
o wykreœlenie z bud¿etu wsparcia
finansowego dla mniejszoœci nie-
mieckiej w Polsce stanowi¹ bar-
dzo niebezpieczny precedens i po-
kazuj¹, jak dalece w swej retoryce
zapomina on o podstawowych pra-
wach przys³uguj¹cych obywate-
lom polskim nale¿¹cym do mniej-
szoœci narodowych w Polsce –
podsumowa³ Ryszard Galla.

– Trudno jest zrozumieæ zapa³
pos³a Kowalskiego ukierunkowa-
ny na podejmowanie dzia³añ ma-
j¹cych na celu utrudnianie ¿ycia
i ograniczanie praw cz³onkom
mniejszoœci niemieckiej. Mniej-
szoœæ niemiecka w Polsce nie wy-
rz¹dza panu pos³owi ¿adnej
krzywdy i bior¹c pod uwagê liczbê
ludnoœci w Polsce stanowi ona jej
bardzo niewielk¹ czêœæ. Wobec te-
go trudno uznawaæ j¹ za zagro¿e-
nie – argumentowa³ dalej pose³
mniejszoœci niemieckiej. TK

Poseł mniejszości niemieckiej zostaje w Sejmie,
fundusze na naukę języka niemieckiego obronione
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Wydarzenia

Polecamy

SKLEP.de

duży
wybór

książek

Lawendowa mafia 
ks. Dariusz Oko

Wstrz¹saj¹ca, odwa¿na
ksi¹¿ka, w której ks. Dariusz
Oko, profesor Uniwersytetu
Papieskiego Jana Paw³a II, po-
dejmuje próbê rzucenia œwia-
t³a na dzia³aj¹ca w Koœciele
homoseksualn¹, lawendow¹
mafiê, która niczym ukryta
choroba toczy organizm Ko-
œció³a. To z³o, z którego wyni-
kaj¹ nadu¿ycia nie tylko sek-
sualne, wi¹¿e siê z odrzuce-
niem wiary i œwiadomym wy-
borem grzechu, dewastuj¹ce-
go Koœció³ od wewn¹trz. St¹d
tak ogromnie wa¿n¹ spraw¹
jest kwestia zdemaskowania
tej mafii, obrony przed jej jaw-
nymi i zakulisowymi dzia³ania-
mi oraz znalezienia w³aœciwe-
go remedium na tê chorobê –
chodzi o oczyszczenie Koœcio-
³a, który ma œwiatu nieœæ œwia-
t³o Chrystusa, a nie skrywaæ
w mroku oparów grzechu i z³a
ludzi, którzy wiarê zamienili
na doczesne, chwilowe przy-
jemnoœci, bogactwa, korzyœci,
wp³ywy i w³adzê.

9 listopada to dla Niemiec
wyjątkowa data ze względu
na historyczne wydarzenia,
które miały miejsce w 1918,
1938 i 1989 roku. W tym
roku odbyły się oficjalne
uroczystości związane z 32.
rocznicą zburzenia Muru
Berlińskiego, 83. rocznicą
antyżydowskich pogromów
w Niemczech i 103. rocznicą
powstania Republiki
Weimarskiej. 

Zdaniem prezydenta Franka
Waltera Steinmeiera Niemcy
musz¹ nauczyæ siê œwiêtowania
wielu rocznic w ambiwalentny
sposób. Jednoczeœnie musz¹
mieæ w sercu cieñ i smutek oraz
œwiat³o i radoœæ. Jego zdaniem
takie s¹ w³aœnie rocznice zwi¹za-
ne z 9 listopada. Jak twierdzi pre-
zydent, Niemcy musz¹ nauczyæ
siê akceptowaæ jednoczesne po-
kazywanie w³asnego wstydu jak i
swojej dumy. "Zamiast tr¹bek
i g³oœnego triumfalizmu musimy
pokazywaæ nasz patriotyzm
w "miêkkiej formie". 

9 listopada 1918 roku polityk
partii socjaldemokratycznej Phi-
lipp Scheidemann proklamowa³
republikê, a cesarz Wilhelm II
abdykowa³. Powsta³a Republika
Weimarska. Nast¹pi³a decyduj¹-
ca zmiana w niemieckiej konsty-

tucji, uzale¿niaj¹ca pozycjê kanc-
lerza Rzeszy od Reichstagu. Roz-
pocz¹³ siê czternastoletni okres
Republiki Weimarskiej. W wybo-
rach do Reichstagu w 1932 roku
wygra³a partia NSDAP kierowa-
na przez Adolfa Hitlera, zdoby-
waj¹c ponad 33 procent g³osów.
W styczniu 1933 roku Adolf Hitler
zosta³ kanclerzem Rzeszy i roz-
poczê³a siê dyktatura nazistow-
ska.

9 listopada 1938 to data pogro-
mu ¯ydów, zwanego "Noc¹
Kryszta³ow¹". Ju¿ kanclerz Ger-
hard Schröder uzna³, ¿e dzieñ
ten powinien byæ kojarzony jed-
noczeœnie ze szczêœciem i wsty-
dem. Podczas tegorocznych cen-
tralnych obchodów upamiêtnie-
nia ofiar „Reichskristallnacht”
prezydent Frank Walter Stein-
meier przypomnia³, ¿e „Noc
Kryszta³owa” z 1938 roku rzuca
ogromny cieñ na Niemcy. 

Jego zdaniem 9 listopada –
równoczeœnie rocznica obalenia
Muru Berliñskiego – nie powi-
nien byæ dniem œwiêtowania na
amerykañski wzór 4 lipca, czy
francuski 14 lipca. „Nie powinni-
œmy organizowaæ fajerwerków
i parad wojskowych. Dzieñ ten
nie jest dla nas tak¿e nieszczê-
snym dniem, bowiem powinni-
œmy wyci¹gn¹æ lekcje z tego, co
zrobiliœmy" – powiedzia³ Stein-
meier w Berlinie. "Nasze serca

bij¹ szybciej, a do oczu nap³ywaj¹
³zy i daj¹ nadziejê na jutro." 

Frank Walter Steinmeier do-
da³, ¿e wielokrotnie jako prezy-
dent i jeszcze jako szef dyploma-
cji podczas licznych podró¿y spo-
tyka³ siê z ludŸmi, którzy maj¹
b³êdne wyobra¿enie o Niemcach
jako zamkniêtych i niedostêp-
nych ludziach. "Jestem przeko-
nany, ¿e ten obraz jest b³êdny. My
Niemcy jesteœmy wra¿liwymi
i uczuciowymi ludŸmi, jeœli cho-
dzi o nasz¹ ojczyznê" – zapewni³
Steinmeier i doda³, ¿e po prostu
czêsto jego rodacy nie potrafi¹
tego wyraziæ. 

Jedyn¹ oficjalnie obchodzon¹
9 listopada "rocznic¹ na weso³o"
jest zburzenie "Muru Berliñskie-
go". To wydarzenie jest dla wiêk-
szoœci Niemców symbolem po-
ra¿ki komunizmu i pocz¹tkiem
zjednoczenia kraju. 

Szczególnie m³odzi Niemcy nie
znaj¹ jednak historii w³asnego
kraju. Wed³ug badañ przeprowa-
dzonych w listopadzie br. przez
instytut FORSA jedynie 13 pro-
cent wie, co wydarzy³o siê 9 listo-
pada 1938 r. i kojarzy datê z po-
gromem ¯ydów, a tylko 3 procent
wie cokolwiek o Republice Wei-
marskiej. 

Zawsze, gdy zbli¿a siê rocznica
obalenia Muru Berliñskiego,
w niemieckich mediach pe³no

jest Michai³a Gorbaczowa, ener-
dowskich dzia³aczy antykomuni-
stycznych, a rola polskiego
zwi¹zku zawodowego "Solidar-
noœæ" i polskiego papie¿a jest
marginalizowana. Tak¿e w pry-
watnych rozmowach nadal mu-
szê siê dopominaæ o prawdê
i przypominaæ, ¿e to polska "Soli-
darnoœæ" rozpoczê³a w 1980 roku
demonta¿ komunizmu. Jedynie
Lech Wa³êsa jest wymieniany
przez niemieck¹ prasê w kontek-
œcie obalania muru. 

Z sonda¿u przeprowadzonego
kilka tygodni temu przez instytut
"Ipsos" i opublikowanego przez
Federaln¹ Fundacjê Badañ nad
Dyktatur¹ Komunistyczn¹ wyni-
ka, ¿e nie wszyscy Niemcy s¹ za-
dowoleni z upadku Muru. Co
prawda wydarzenie chwali
55 procent obywateli, ale 15 pro-
cent ocenia je negatywnie. Co
trzeci doros³y Niemiec twierdzi,
¿e upadek muru nie mia³ wp³ywu
na jego ¿ycie. 

Co ciekawa, ponad po³owa re-
spondentów nie potrafi³a wymie-
niæ ¿adnego znanego wydarze-
nia, które im mog³oby siê skoja-
rzyæ z dziewi¹tym listopada. Po-
nad 6 procent stwierdzi³o, ¿e
w tym dniu nast¹pi³y... ataki ter-
rorystyczne na WTC w Nowym
Yorku w 2001 roku. 

Waldemar Maszewski

9 listopada – rocznica radoœci i wstydu

Do fina³ów mistrzostw œwiata
w Katarze polska reprezenta-
cja trenera Paulo Sousy nie
awansowa³a bezpoœrednio i do
koñca kibice dr¿eli o to, czy bê-
dzie szukaæ szansy w meczach
bara¿owych. Jednak dziêki
zwyciêstwu 4:1 nad Andor¹ pi³-
karze zapewnili sobie drugie
miejsce w tabeli i grê w dodat-
kowych meczach. Potem jed-
nak trzeba by³o jeszcze pocze-
kaæ jeszcze kilka dni, by prze-
konaæ siê, czy Polska bêdzie
rozstawiona w losowaniu me-
czów bara¿owych.

Otó¿ nie bêdzie. A sta³o siê
tak po kompromituj¹cej pora¿-
ce z Wêgrami 1:2. By³a to pierw-
sza pora¿ka Polaków na Stadio-
nie Narodowym od oœmiu lat,
kiedy dru¿yna prowadzona
jeszcze przez Adama Nawa³kê
przegra³a w meczu towarzy-
skim ze Szkocj¹ 0:1. Obecna
przegrana z Wêgrami mo¿e byæ
brzemienna w skutkach.

Przypomnijmy, i¿ bezpoœred-
ni awans na mundial zapewni³y
sobie ju¿ reprezentacje Danii,
Niemiec, Belgii oraz Francji, a

w losowaniu rozstawione bêd¹:
Portugalia, Szkocja, W³ochy,
Rosja, Szwecja i Walia. Pozo-
sta³e dru¿yny, które nie bêd¹
rozstawione to: Turcja, Polska,
Macedonia Pó³nocna, Ukraina
oraz dwie dru¿yny z Ligi Naro-
dów, czyli Austria i Czechy. Ta-
ki uk³ad oznacza, ¿e w pó³finale
marcowych Polska zagra
z mocniejszym rywalem
i pierwszy mecz rozegramy na
wyjeŸdzie. Zespo³y bior¹ce
udzia³ w bara¿ach bêd¹ rywali-

zowa³y w trzech grupach. Naj-
pierw zostan¹ rozegrane pó³fi-
na³y, bez rewan¿u, miêdzy dru-
¿ynami rozstawionymi i nieroz-
stawionymi, a nastêpnie w ka¿-
dej z tych grup odbêdzie siê fi-
na³, który wy³oni dru¿ynê gwa-
rantuj¹c¹ sobie udzia³ w tur-
nieju fina³owym MŒ. 

Ziœci³ siê czarny scenariusz
bia³o-czerwonych, bo teraz
czeka ich trudny bój o prawo do
gry w Mundialu. Rywalem mo-
g¹ byæ na przyk³ad W³osi czy
Portugalczycy. W Polsce nie
milknie dyskusja o decyzjach
personalnych trenera Sousy,
które zawa¿y³y na wyniku me-
czy z Wêgrami. Dlaczego selek-
cjoner na tak wa¿ny mecz nie
wystawi³ najlepszych pi³ka-
rzy!? Zabra³o Roberta Lewan-
dowskiego i Kamila Glika, a na
³awce rezerwowych posadzi³
Arkadiusza Milika i Piotra Zie-
liñskiego. Niektórzy publicyœci
u¿yli do skomentowania tej sy-
tuacji s³owa „sabota¿”.

– To by³ w³aœciwy moment,
by daæ innym zawodnikom
wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ –

powiedzia³ po meczu Paulo So-
usa. – Robert i Kamil nie bêd¹
grali wiecznie. Dru¿yna musi
byæ gotowa na czas, gdy ich nie
bêdzie, chocia¿by z powodu
kontuzji. Po zrealizowaniu
g³ównego celu, jakim by³o za-
kwalifikowanie siê do bara¿y,
postanowiliœmy, ¿e to dobry
moment na taki ruch. ¯eby inni
w wiêkszym stopniu wziêli na
siebie odpowiedzialnoœæ za wy-
nik i dru¿ynê. Zawsze ³atwo
oceniaæ po rezultacie, ale je-
stem osob¹, która nie boi siê
trudnych decyzji. Musimy za-
ufaæ naszym zawodnikom, ¿eby
zrobili krok naprzód, a jedno-
czeœnie zdobyli doœwiadczenie.
Podj¹³bym tê sam¹ decyzjê
jeszcze raz.

Mo¿na polemizowaæ, czy to
faktycznie by³ dobry czas
i mecz, by daæ szansê duble-
rom. Przecie¿ mo¿na to by³o
zrobiæ podczas meczów kontro-
lnych ju¿ po bara¿ach. Bez
wzglêdu na wszystko, brak naj-
lepszych pi³karzy w zespole za-
wsze bêdzie widoczny w grze
zespo³u i jeœli dru¿yna gra o co-
kolwiek, jak to by³o w tym przy-
padku, powinna do koñca wy-
korzystaæ wszystkie swoje atu-
ty. Ta decyzja Sousy mo¿e w
konsekwencji przekreœliæ ca³¹
bataliê o awans do fina³ów
MŒ. (kor)

Fatalny finisz eliminacji – w bara¿ach Polska mo¿e
trafiæ na W³ochy lub Portugaliê

Bara¿owa wiosna

Selekcjoner Paulo Sousa jest
w ogniu krytyki zdj. Ludovic Peron



Rady i porady

Zamieszczane w gazecie 
odpowiedzi są jedynie

ogólną wykładnią i nie mogą
być przenoszone 

na jednostkowe przypadki. 

Indywidualne porady prawne
w mediach są bowiem
ustawowo zabronione. 

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Rys. Edward Tomenko

W oczach
Edwarda Tomenki

12/2021
? Od wielu lat mieszkam i pracujê
w Niemczech. Uzyska³em zatwier-
dzone przez lekarza skierowanie na
kuracjê lecznicz¹. Czy muszê wzi¹æ
na ni¹ urlop?

Pracownicy nie musz¹ braæ urlopu
na kuracjê lecznicz¹ (Kur) zatwierdzo-
n¹ przez lekarza. W takim przypadku
pracodawca jest zobowi¹zany zwolniæ
pracownika z pracy na czas kuracji
i musi mu za ten czas zap³aciæ normal-
ne wynagrodzenie. W œwietle prawa ta-
ka kuracja jest generalnie tak samo
traktowana jak pobyt pracownika w
szpitalu.

? Mieszkam w Niemczech. Mój
niepe³noletni syn uczêszcza do tutej-
szej szko³y. Poniewa¿ czêsto wagaru-
je, dyrekcja szko³y zagrozi³a wniesie-
niem przeciwko mnie sprawy do s¹-
du. Czy ma takie prawo?

W przypadkach skrajnych tak. Rejo-
nowy S¹d Karny w Berlinie skaza³ na
przyk³ad matkê samotnie wychowuj¹-
c¹ dziecko (syn w wieku 17 lat), które
w przeci¹gu paru lat spêdzi³o na waga-
rach ³¹cznie 1000 dni szkolnych, na ka-
rê 9 miesiêcy pozbawienia wolnoœci
w zawieszeniu, z powodu powa¿nego
naruszenia obowi¹zków opiekuna (tzw.
Verletzung der Fürsorgepflicht;

§ 171 StGB – niemieckiego kodeksu
karnego).

? Mam w Polsce mieszkanie w³as-
noœciowe i dlatego jestem cz³onkiem
Wspólnoty Mieszkaniowej. Jeden
z cz³onków Wspólnoty wyst¹pi³ do
s¹du o ustanowienie Zarz¹dcy Przy-
musowego Wspólnoty. Co siê stanie
z istniej¹cym Zarz¹dem Wspólnoty
w chwili ustanowienia przez s¹d Za-
rz¹dcy Przymusowego?

Podstawa prawna ustanowienia
przez s¹d zarz¹dcy przymusowego za-
warta jest w art. 26 ustawy
z 24.06.1994 r. o w³asnoœci lokali. Prawo
do z³o¿enia wniosku o ustanowienie za-
rz¹dcy przymusowego przys³uguje
ka¿demu w³aœcicielowi. W razie podjê-
cia takiej decyzji, s¹d okreœli zarówno
zakres uprawnieñ zarz¹dcy przymuso-
wego jak i jego wynagrodzenie (art. 935
Kodeksu postêpowania cywilnego).
W konsekwencji dotychczasowy zarz¹d
straci wszelkie kompetencje, aczkol-
wiek wszelkie umowy zawarte przez
niego w imieniu wspólnoty pozostan¹
w mocy, poniewa¿ to wspólnota jest
stron¹ tych umów. Natomiast umowy,
które zarz¹d zawar³ we w³asnym imie-
niu, wspólnoty nie wi¹¿¹. 

? Mieszkam w Niemczech. Czy
mogê ¿¹daæ zmniejszenia czynszu
z powodu ustawicznego ha³asowania
dzieci s¹siadów?

Wiele zale¿y od okolicznoœci po-
szczególnych przypadków. Jednak¿e
dochodzenie przed s¹dem zmniejsze-
nia czynszu (Mietminderung) z powo-
du ha³aœliwego zachowania siê dzieci
niesie za sob¹ ma³e prawdopodobieñ-
stwo sukcesu. Generalnie s¹dy stoj¹
bowiem na stanowisku, ¿e osoby wpro-
wadzaj¹ce siê do domów czynszowych
musz¹ siê z tym liczyæ, ¿e w przypadku,
gdy zamieszkaj¹ w nich dzieci, dojœæ
mo¿e do pewnych uci¹¿liwoœci z tym
zwi¹zanych (wyrok Amtsgericht Wed-
ding, sygn. akt 6a C228/01MM02).
Uci¹¿liwoœciami takimi mo¿e byæ po-
stawiony w korytarzu wózek dzieciêcy
(który nie mo¿e jednak zastawiaæ drogi
ewakuacyjnej) czy zabawa dzieci na
wspólnym podwórku, czego sam dozor-
ca nie ma prawa zabroniæ. Niezale¿nie
od tego ka¿dy najemca ma oczywiœcie
prawo ¿¹daæ zachowania ciszy w godzi-
nach miêdzy 13.00 a 15.00 oraz po go-
dzinie 22.00. 

mgr prawa Artur Balon
ArturBalon@samo-zycie.com

tel. 030 43924611

Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia

Polak za granicą 
a spis powszechny

Mój syn mieszkaj¹cy w Niemczech
niedawno otrzyma³ obywatelstwo te-
go kraju. Jakie siê wi¹¿¹ z tym fak-
tem prawa i obowi¹zki oraz postêpo-
wanie dotycz¹ce Narodowego Spisu
Powszechnego 2021? 

Jeœli chodzi o prawa i obowi¹zki, to
z punktu widzenia polskiego prawo-
dawstwa nic siê nie zmienia, gdy¿ we-
dle art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia
2009 r. „O obywatelstwie polskim”
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 347),
„obywatel polski posiadaj¹cy równo-
czeœnie obywatelstwo innego pañstwa
ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej ta-
kie same prawa i obowi¹zki jak osoba
posiadaj¹ca wy³¹cznie obywatelstwo
polskie”.

Jeœli obywatel polski mieszka za gra-
nic¹, ale nadal jest zameldowany na
sta³e w lokalu w Polsce, to jest objêty
spisem powszechnym – jeœli wymeldo-
wa³ siê na sta³e z Polski z powodu wy-
jazdu za granicê, nie podlega temu spi-
sowi.

Zgodnie z treœci¹ 1 ust. 2 ustawy
z dnia 9 sierpnia 2019 r. „O narodowym
spisie powszechnym ludnoœci i miesz-
kañ w 2021 r.” (Dz.U. z 2021, poz. 1143),
„narodowy spis powszechny ludnoœci
i mieszkañ w 2021 r. jest przeprowadza-
ny na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej (...) wed³ug stanu na dzieñ 31 mar-

ca 2021 r., godz. 24.00”. Wedle art. 3 ww.
ustawy „narodowym spisem powszech-
nym ludnoœci i mieszkañ w 2021 r., zwa-
nym dalej «spisem powszechnym»,
obejmuje siê:

1) osoby fizyczne stale zamieszka³e
i czasowo przebywaj¹ce w mieszka-
niach, budynkach i innych zamieszka-
nych pomieszczeniach niebêd¹cych
mieszkaniami;

2) osoby fizyczne niemaj¹ce miejsca
zamieszkania”.

„Atak” rachmistrza spisowego
Nie uczestniczy³am jeszcze w spisie
powszechnym 2021. Niedawno prze-
czyta³am, ¿e jeœli zadzwoni do mnie
rachmistrz, to nie mogê odmówiæ
uczestnictwa w spisie telefonicznym
pod groŸb¹ grzywny. Czy w takiej sy-
tuacji naprawdê nie bêdê mog³a wy-
pe³niæ ankiety spisowej przez inter-
net, przed up³ywem terminu koñco-
wego spisu (30 wrzeœnia)?

Zgodnie z treœci¹ art. 17a ust. 1 usta-
wy z dnia 9 sierpnia 2019 r. „O narodo-
wym spisie powszechnym ludnoœci
i mieszkañ w 2021 r”. (tekst jedn. Dz.U.
z 2021 r., poz. 1143), „obowi¹zek prze-
prowadzenia samospisu internetowe-
go, o którym mowa w art. 15 ust. 1, nie
wy³¹cza mo¿liwoœci zebrania w ka¿-
dym czasie danych od osoby fizycznej
objêtej spisem powszechnym metod¹
wywiadu bezpoœredniego lub metod¹

wywiadu telefonicznego”, zaœ wedle
ust. 2 tego przepisu, „osoba fizyczna
objêta spisem powszechnym nie mo¿e
odmówiæ przekazania danych w ra-
mach spisu powszechnego z zastoso-
waniem metody wywiadu bezpoœred-
niego lub metody wywiadu telefonicz-
nego”.

Z literalnego brzmienia powy¿szych
przepisów wynika, ¿e je¿eli zadzwoni
lub zawita do pani rachmistrz, nie mo-
¿e pani odmówiæ przekazania stosow-
nych danych. W naszej ocenie trzeba
jednak spojrzeæ na ten obowi¹zek
w ten sposób, ¿e nie ka¿da odmowa
uczestnictwa w spisie telefonicznym
lub bezpoœrednim winna skutkowaæ
wnioskowaniem o ukaranie. Trudno
bowiem oczekiwaæ np. od matki prze-
wijaj¹cej, a nastêpnie usypiaj¹cej nie-
mowlaka, ¿eby odpowiada³a na kilka-
dziesi¹t pytañ wymagaj¹cych czasem
zastanowienia siê (lub weryfikacji
w dokumentach).

Jeœli wiêc osoba, do której zadzwoni
rachmistrz, wska¿e racjonaln¹ przy-
czynê, dla której nie mo¿e w danej
chwili odpowiedzieæ na jego pytania, to
raczej nie powinna zostaæ ukarana
grzywn¹, szczególnie jeœli umówi inny
termin przeprowadzenia wywiadu.
Gdyby by³o inaczej, od orzeczenia s¹du
o ukaraniu grzywn¹ mo¿na siê odwo-
³aæ.

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA nr 31, 35/2021

warto wiedzieæ – prawo polskie
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Warto wiedzieæ

Kombi-
nowaæ 

Na s³owo „kombinowaæ” od-
najdujemy w s³ownikach syno-
nimy takie jak ³¹czyæ, zespalaæ
i jednoczyæ. Mo¿na dokonywaæ
„kombinacji” elementów, ³¹cz¹c
je w spójn¹ ca³oœæ. W jêzyku nie-
mieckim u¿yjemy tutaj zazwy-
czaj czasowników z³o¿onych jak
zusammenfügen lub zusam-
menführen. Mo¿na te¿ „kombi-
nowaæ” majstruj¹c przy czymœ,
wówczas u¿yjemy s³ów herum-
basteln lub tüfteln. Jeœli wyni-
kiem majstrowania jest nieudol-
na prowizorka, to „wykombinu-
jemy” Notlösung lub Notbehelf.
„Wykombinowaæ” w sensie zro-
zumieæ, jak coœ funkcjonuje, to
potocznie rauskriegen.

Skombinowaæ sk¹dœ pieni¹-
dze to Geld auftreiben, a wy-
kombinowaæ na poczekaniu ja-
kieœ rozwi¹zanie to herausfin-
den lub austüfteln. Ale uwaga:
w jednym z wywiadów z Le-
chem Wa³ês¹, znanym z nietu-
zinkowej polszczyzny, odnajdu-
jemy twierdzenie „mia³em
wszystko wykombinowane”. Te-
oretycznie mo¿na wiêc u¿yæ te-
go s³owa w sensie „przemyœla-
nego planu” i tutaj powiemy po
niemiecku überlegt lub durch-
dacht.

Jak wiadomo „kombinowaæ”
ma te¿ siln¹ konotacjê wskazu-
j¹c¹ na podejrzane plany lub le-
we interesy. Mo¿na „kombino-
waæ” w ¿yciu obchodz¹c przepi-
sy lub wrêczaj¹c ³apówki. Nie-
mieckie czasowniki oddaj¹ce to
znaczenie to m.in. schummeln,
tricksen lub mogeln. Jeœli prze-
œlizgniemy siê przez ¿ycie umie-
jêtnie kombinuj¹c, to u¿yjemy
s³owa durchmogeln. Osoba
kombinuj¹ca to Schlitzohr
(sprytny cwaniaczek) lub, mniej
sympatycznie, Schwindler (czy-
li po prostu oszust). A jeœli chce-
my u¿yæ przymiotnika na opisa-
nie kombinatora, to mo¿emy
o kimœ powiedzieæ, ¿e jest on
raffiniert lub clever. 

Kombinowaæ mo¿na te¿ na-
wi¹zuj¹c intymne stosunki. Je-
œli kombinujemy robi¹c podcho-
dy mi³osne w celu zdobycia czy-
jegoœ serca, to w jêzyku nie-
mieckim u¿yjemy czasowników
aufreißen lub anmachen. A jeœli
Lewandowski „przekombinuje”
sytuacjê podbramkow¹, to po-
wiemy np. er hat zu viel gezau-
bert. 

tłumacz przysięgły
mgr Adam Gałamaga

117er Ehrenhof 3a,
55118 Mainz

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

Porady t³umacza

Odrzucone polecenie
zapłaty (Lastschrift),
zapomniana faktura –
rząd federalny obniżył
opłaty dla firm
windykacyjnych 

Rachunek jest niezap³acony i ju¿
odzywa siê firma windykacyjna:
nawet przy niewielkich kwotach
rzêdu 50 euro kosztowa³o to czê-
sto ponad 70 euro op³at. Nieza-
p³acony zakup sta³ siê wtedy po-
nad dwukrotnie dro¿szy. Ale od
1 paŸdziernika to ju¿ przesz³oœæ.
Agencje windykacyjne mog¹ te-
raz pobieraæ maksymalnie 32,40
euro wraz z kosztami za bezspor-
ne roszczenia do 50 euro, infor-
muje centrum doradztwa dla
konsumentów (Verbraucherzen-
trale). Nowa norma prawna doty-

czy wszystkich roszczeñ, które
nie s¹ szczególnie obszerne lub
trudne.

Kto p³aci od razu, 
dostaje rabat.
Odpowiednio, op³aty windyka-

cyjne zmniejszaj¹ siê równie¿
w przypadku wy¿szych roszczeñ.
Na przyk³ad, dla kwoty 500 euro,
tylko maksymalnie 52,92 euro
op³at jest teraz dozwolone za-
miast 76,44 euro. Kto zap³aci pie-
ni¹dze natychmiast w odpowie-
dzi na pierwszy list windykacyj-
ny, musi przelaæ dodatkowo tylko
29,40 euro. Podobne zni¿ki s¹
przewidziane dla wszystkich
roszczeñ.

Tak jak dotychczas, dopusz-
czalne op³aty za us³ugi windyka-
cyjne oparte s¹ na op³atach za
us³ugi adwokackie. Zosta³y one

obni¿one dla wszystkich przy-
padków, w których klient nie
kwestionuje niezap³aconego d³u-
gu, tzn. gdy po prostu zapomnia³
zap³aciæ rachunek i zalega z p³at-
noœci¹. Wczeœniejsze monity nie
zawsze s¹ do tego potrzebne.

Mimo to zawsze
sprawdzaj roszczenia
Mimo ni¿szych op³at, konsu-

menci nie powinni p³aciæ pochop-
nie i zawsze powinni sprawdziæ,
czy i w jakiej kwocie roszczenie
jest w ogóle uzasadnione. Firma
windykacyjna musi w swoim pi-
œmie okreœliæ, w czyim imieniu
dzia³a. Dalsze obowi¹zkowe dane
to, jak poprzednio, co, kiedy
i gdzie zosta³o zakupione oraz in-
formacje o dalszych kosztach wy-
nikaj¹cych z opóŸnienia w p³at-
noœci.

Jeœli jesteœmy pewni, ¿e rosz-
czenie jest nieuzasadnione, nale-
¿y poinformowaæ firmê windyka-
cyjn¹ i pierwotnego wierzyciela
o swoich zastrze¿eniach. Centra
konsumenckie oferuj¹ równie¿
bezp³atne zestawienie na stronie
inkasso-check.de, aby sprawdziæ,
czy op³aty pobierane przez firmê
windykacyjn¹ s¹ uzasadnione.
Jeœli kwoty s¹ nieuzasadnione
i zbyt wysokie, automatycznie
generowany jest wzorcowy list
dla konsumenta.

Roszczenia od firm windyka-
cyjnych nale¿y zawsze nie-
zw³ocznie sprawdzaæ. Nie ma po-
trzeby reagowaæ na listy od na-
ci¹gaczy i nie przekazywaæ ¿ad-
nych pieniêdzy. Takie us³ugi nie
s¹ licencjonowane przez w³adze,
co mo¿na sprawdziæ na stronie
rechtsdienstleistungsregister.de.
Lista aktualnych oszustów znaj-
duje siê równie¿ na stronie
vzb.de/schwarzliste-inkasso

Ni¿sze koszty windykacji

Pozew przeciwko Otto
Federalny Zwi¹zek Organizacji Konsu-

menckich (vzbv) wniós³ sprawê s¹dow¹
przeciwko firmom windykacyjnym Otto Gro-
up. Spó³ka stowarzyszona EOS Investment
przejê³a zaleg³e nale¿noœci, w tym nale¿no-
œci od Otto Group, i zleci³a ich œci¹gniêcie
siostrzanej spó³ce EOS Deutscher Inkasso-
Dienst. Spowodowa³o to sztucznie zawy¿one
koszty windykacji w wysokoœci co najmniej
70,20 euro. Osoby, których to dotyczy, mog¹

przy³¹czyæ siê do pozwu i w razie powodze-
nia domagaæ siê zwrotu op³at. Informacje:
musterfeststellungsklagen.de/eos

Opóźnienia w płatnościach
W niektórych przypadkach upomnienie

(Mahnung) nie jest warunkiem koniecznym
dla opóŸnienia p³atnoœci i windykacji. Dzieje
siê tak na przyk³ad w przypadku, gdy wierzy-
ciel i d³u¿nik uzgodnili termin p³atnoœci ("do
30 paŸdziernika") i termin ten min¹³, lub gdy

polecenie zap³aty lub p³atnoœæ kart¹ nie do-
sz³a do skutku z powodu braku œrodków.

Ostrzeżenie przed Klarna
Skargi na dostawcê us³ug p³atniczych

Klarna rosn¹, wed³ug centrów konsumenc-
kich. Prawid³owo zap³acone faktury s¹ czê-
sto automatycznie cofane, jeœli w przelewie
nie okreœlono jednego lub wiêcej celów p³at-
noœci lub wystêpuj¹ 2 drobne niezgodnoœci.

Nawet urząd skarbowy może
popełniać błędy.  Jak się
przed nimi bronić i jakich
zasad należy przy tym
przestrzegać. 

Kto tego nie doœwiadczy³?
W skrzynce na listy l¹duje zawia-
domienie o wymiarze podatku
z urzêdu skarbowego: otwierasz
je, krótko siê nim denerwujesz,
ale na razie odk³adasz do najbli¿-
szej szuflady. Dopiero po jakimœ
czasie przygl¹dasz siê bli¿ej li-
stowi. Niektórzy mog¹ wówczas
odkryæ, ¿e urz¹d skarbowy pope³-
ni³ b³êdy w stosunku do informa-
cji zawartych w zeznaniu podat-
kowym i ¿e teraz musz¹ zap³aciæ
znacznie wiêcej podatku ni¿ pier-
wotnie wyliczyli. Jednak ci, któ-
rzy jeszcze chc¹ siê przed tym
broniæ, czêsto maj¹ pecha. Wyni-
ka to z faktu, ¿e odwo³anie od de-
cyzji podatkowej musi zostaæ z³o-
¿one w urzêdzie skarbowym
w terminie jednego miesi¹ca. Po
up³ywie tego terminu odwo³anie
jest bezprzedmiotowe.

Ka¿dy ma prawo 
odwo³aæ siê
Dlatego wa¿ne jest, aby za-

wsze szybko sprawdzaæ nalicze-
nie podatku. Jeœli termin na z³o-
¿enie sprzeciwu zostanie dotrzy-
many, urz¹d skarbowy musi po-
nownie otworzyæ ca³¹ sprawê po-
datkow¹ i porównaæ wszystkie in-

formacje zawarte w deklaracji
z danymi zawartymi w zawiado-
mieniu o wymiarze podatku. Je-
œli sprzeciw jest uzasadniony,
urz¹d skarbowy musi wys³aæ no-
we – prawid³owe – obliczenie po-
datku. 

Najlepsze jest to, ¿e z³o¿enie
sprzeciwu nic nie kosztuje. A jeœli
siê mylisz, a urz¹d skarbowy nie
pope³ni³ b³êdu, po prostu wycofu-
jesz go – i wszystko zostaje po
staremu. Podatnik nie ponosi
¿adnych op³at manipulacyjnych.

Dok³adne obliczenie
indywidualnego 
terminu
Jeœli chcesz z³o¿yæ sprzeciw,

masz na to miesi¹c, a dok³adnie
miesi¹c od daty dorêczenia za-
wiadomienia o wymiarze podat-
ku. Ale co to oznacza? Istnieje za-
sada, wed³ug której nale¿y okre-
œliæ datê powiadomienia: Wystar-
czy dodaæ trzy dni do daty zawia-
domienia o wymiarze podatku.
Jeœli dzieñ ten wypada w sobotê,
niedzielê lub œwiêto pañstwowe,
wymiar podatku uwa¿a siê za wy-
stawiony dopiero w nastêpnym
dniu roboczym urzêdu skarbowe-
go.

Przyk³ad: Podatnik otrzymuje
decyzjê o wymiarze podatku na
rok 2020 z dat¹ 8.11.2021, czyli
w poniedzia³ek. Skutek: Ocenê
uznaje siê za zg³oszon¹ w dniu
11.11.2021 r. Od tego dnia podat-

nik ma miesi¹c na z³o¿enie odwo-
³ania. Je¿eli jednak zawiadomie-
nie jest datowane np. na œrodê
10.11.2021, zawiadomienie uwa¿a
siê za dorêczone dopiero w dniu
15.11.2021, poniewa¿ trzeci dzieñ
po dacie zawiadomienia jest so-
bot¹.

Unikaj b³êdów przy
sk³adaniu odwo³ania
Nawiasem mówi¹c, te same

zasady obowi¹zuj¹ odnoœnie koñ-
ca okresu jednomiesiêcznego. Je-
¿eli sprzeciw wp³ynie tylko o je-
den dzieñ za póŸno, jest on niedo-
puszczalny i nie mo¿na ju¿ skory-
gowaæ b³êdnego zeznania podat-
kowego. Nie ma jednak ¿adnych
innych wymagañ dotycz¹cych
formularza: Sprzeciw musi byæ
z³o¿ony w formie listu, faksu lub
ELSTER, ale nie musi on byæ
sporz¹dzony wed³ug jakiegokol-
wiek szablonu. Wa¿ne jest tylko,
aby podatnik poda³, co jego zda-
niem jest nie tak z rozliczeniem.

Nale¿ne podatki
Ka¿dy, kto odwo³a siê od decy-

zji o wymiarze podatku (Ein-
spruch), musi mimo wszystko
najpierw zap³aciæ nale¿ny poda-
tek. W przeciwnym razie nalicza-
ne bêd¹ dop³aty za zw³okê. Droga
wyjœcia: Jeœli jest oczywiste, ¿e
decyzja o wymiarze podatku jest
b³êdna (np. z powodu b³êdu w da-
nych liczbowych), mo¿na wraz

z pismem o sprzeciwie z³o¿yæ
wniosek o wstrzymanie wykona-
nia decyzji (Aussetzung der Voll-
ziehung).

Wycofanie
W przypadku wniesienia

sprzeciwu urz¹d skarbowy po-
nownie otwiera ca³¹ sprawê po-
datkow¹. Mo¿e to jednak te¿ pro-
wadziæ do wykrycia b³êdów, które
w ostatecznym rozrachunku do-
prowadzi³yby do jeszcze wy¿sze-
go podatku. Urz¹d skarbowy mu-
si poinformowaæ podatnika o tym
"pogorszeniu", a tak¿e o tym, ¿e
mo¿e on wycofaæ swój sprzeciw.
Jest to mo¿liwe w przypadku nie-
formalnego listu (Rücknahme),
po którym wszystko pozostaje
bez zmian. 

Przyk³ad
Je¿eli przed s¹dem toczy siê

precedensowy proces, który
w przypadku korzystnego roz-
strzygniêcia doprowadzi³by rów-
nie¿ w naszym przypadku do ob-
ni¿enia podatku, mo¿na równie¿
z³o¿yæ sprzeciw wobec naliczenia
podatku. W tym przypadku nale-
¿y jednak równie¿ z³o¿yæ wniosek
o zawieszenie postêpowania od-
wo³awczego (Antrag auf Ruhen
des Einspruchsverfahrens)
w odniesieniu do procesu prece-
dencowego. Urz¹d skarbowy roz-
patruje sprzeciw dopiero po wy-
daniu orzeczenia.

B³êdne naliczenie podatku: z³ó¿ odwo³anie 
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Nie tylko Morel, nie tylko Gęborski – katami Ślązaków byli Polacy

Tragedia Górnośląska
Cztery lata temu znany war-

szawski dziennikarz Marek 
Łuszczyna wydał książkę „Ma-
ła zbrodnia”. Okładka tytuło-
wa mówi wyraźnie, że te obo-
zy koncentracyjne lat 40. nie 
były komunistyczne, nie były 
obozami pracy, lecz polskimi 
obozami koncentracyjnymi. 
Dla nas Ślunzoków to niby żad-
ne odkrycie, ale Łuszczyna to 
pierwszy znany polski repor-
tażysta, który nie bał się po-
wiedzieć głośno, wykrzyczeć: 
tak, to były polskie obozy kon-
centracyjne! A chociaż książka 
opowiada o obozach Minister-
stwa Bezpieczeństwa Publicz-
nego w całej Polsce, to jednak 
najwięcej miejsca poświęca tym 
ulokowanym na Śląsku i prze-
ciw nam wymierzonym.

Zbrodnie nowej komunistycz-
nej władzy na Śląsku miały bo-
wiem zasadniczo inny wymiar 
niż te w Warszawie, Łodzi czy 
Krakowie. Tam do obozów, wię-
zień trafiali wrogowie tej władzy 
– ci Polacy, którzy nie godzili się 
na komunistyczne rządy. U nas 
zbrodnie nie były wymierzone 
przeciw jednostkom, lecz prze-
ciw narodowi. Polska narodo-
wa demokracja w okresie mię-
dzywojennym lansowała teorię 
państwa jednolitego narodowo 
– i w ramach tej koncepcji wy-
naradawiano, jak tylko można 
było, wszystkie uznawane i nie-
uznawane narodowości. Ukra-
ińców, Białorusinów, Ślązaków. 
Powojenni komuniści, choć ide-
owo od endeków dalecy, do idei 
państwa jednonarodowego też 
byli przywiązani.

Obywatele gorszej 
kategorii

To, jak państwo polskie po 
1922 r. potraktowało naszą ro-
dzimą inteligencję, można już 
uznać za pierwszy akord Trage-
dii Górnośląskiej. Masowo zwal-
niano z pracy śląskich urzęd-
ników, gdyż nie władali biegle 
językiem polskim. A jak mogli 
władać – w regionie, który od 
700 lat nic wspólnego z Polską 
nie miał? Szkoły kończyli nie-
mieckie, pracowali jako urzędni-
cy w państwie niemieckojęzycz-
nym, a w domu mówili wpraw-
dzie językiem słowiańskim, ale 
ślunsko godka była wtedy od pol-
skiego dość odległa, bliższa w su-
mie czeskiemu niż polszczyźnie. 
Dziś używamy jedynie jej resz-
tek. Tak więc cała ta śląska inte-
ligencja, świetnie przygotowana 
do pracy urzędniczej, poszła na 
bruk. Zastąpiona przybyszami 

z Małopolski i Wielkopolski, któ-
rzy wprawdzie o procedurach 
urzędniczych pojęcie mieli zni-
kome, ale za to – w odróżnieniu 
od Ślązaków – po polsku pisali 
bez błędów. Dotyczy to oczywi-
ście tej części Górnego Śląska, 
która w 1922 przypadła Polsce.

Okres międzywojenny to celo-
wa degradacja Ślunzoków, nawet 
nasz niby obrońca Wojciech Kor-
fanty twierdził, że nadajemy się 
zasadniczo do łopaty. Lata 1939-
1945, powrót Niemiec, to kolej-
ne zawirowanie. Nagle, w myśl 

doktryny, my, Ślązacy – jeszcze 
niedawno uznawani urzędowo 
za Polaków, choć gorszej katego-
rii – staliśmy się Niemcami gor-
szej kategorii. Także ci z przed-
wojennej części niemieckiej też 
byli wciąż „wasserpolnisch”, choć 
młode pokolenie mówiło znacznie 
lepiej po niemiecku niż to z czę-
ści polskiej. Ale narodowo wciąż 
podejrzani, stąd nawet wśród 
Ślązaków z części niemieckiej 
stosunkowo mało było oficerów 
Wehrmachtu. Ślunzok zasadni-
czo, jeśli nie był z bardzo pronie-
mieckiej rodziny, mógł osiągnąć 
najwyżej stopień podoficerski.

W 1945 roku znów zmiana. 
Na Śląsk wkraczają wojska so-
wieckie i polskie. Już wiadomo, 
że cały Górny Śląsk, i zdecydo-
wana większość Dolnego, trafi 
do Polski. Więc Polska od razu 
zaczyna tu zaprowadzać swoje 
porządki. Zaczyna się Tragedia 
Górnośląska.

Polskie  
czy komunistyczne?

I tak naprawdę spór już nie o to, 
czy i w jakiej skali te represje by-
ły. Tylko czyje były. Polskie czy ko-
munistyczne. Narracja „polskich 
patriotów” – nieważne, czy spod 
znaku PiS, czy byłego prezyden-
ta Bronisława Komorowskiego 
– jest prosta. Mówi ona tak: PRL 
to nie było państwo polskie, tyl-
ko komunistyczne, pachołki Mo-
skwy. To z Moskwy wychodzi-
ły dyrektywy, które oni tylko re-

alizowali za pomocą sowieckich 
bagnetów i przy pomocy nielicz-
nych polskich komunistów. Śro-
dowiska nacjonalistyczne doda-
dzą, że ci polscy komuniści wca-
le nie byli polscy, że to wszystko 
Żydzi. Więc – według tej narracji 
– Polacy nie ponoszą żadnej wi-
ny za represje wobec Ślązaków. 
Tylko komuniści.

Ja się zgadzam, że Polacy jako 
naród żadnej winy nie ponoszą. 
Bo Polacy to pan Zenek z Bia-
łegostoku, pani Zosia ze Lwo-
wa, pan Eustachy z Warszawy 
i pani Leokadia z Krakowa. Po-
lacy! Nie mamy żadnej wiedzy, 
jaki ci zwykli Polacy mieli sto-
sunek do śląskości. Do tych re-
presji. Ale to, co u nas nastało 
w 1945 roku – podobnie zresz-
tą jak u pana Zenka i Eustache-
go, pań Zosi i Leokadii, nie było 
anonimowym państwem komu-
nistycznym. Było państwem pol-
skim – i początkowo nawet nie 

komunistycznym, bo przez pierw-
sze dwa lata w rządzie byli też 
emigracyjni londyńscy politycy. 
I  także oni akceptowali repre-
sje wobec mniejszości etnicz-
nych, narodowych. Także oni 
akceptowali zakładanie obozów 
koncentracyjnych dla Ślązaków. 
Koncentracyjnych – nie żadnych 
innych. Bo przy ich powoływaniu 
właśnie terminu „obóz koncen-
tracyjny” używano.

Tak samo jak zwykli Niemcy, 
Herr Erwin z Hannoveru, Frau 
Gertruda z Berlina, Herr Her-

man z Monachium i Frau Ema 
z Wiednia, nie ponoszą żadnej 
winy za niemieckie obozy za-
głady. Ich też nikt o zdanie nie 
pytał. W Polsce zwykło się mó-
wić, że różnica jest zasadnicza, 
bo Niemcy sami, z własnej wo-
li, oddali władzę hitlerowcom. 
Ale to nieprawda. NSDAP ni-
gdy żadnych wyborów nie wy-
grała, tak by z woli narodu prze-
jąć władzę nad państwem. Jak 
choćby obecnie PiS w Polsce. 
Naziści władzę zdobyli szan-
tażem wobec mniejszych pra-
wicowych ugrupowań w Reich-
stagu, a potem rządzili już za 
pomocą nadzwyczajnych de-
kretów i także swoich niedaw-
nych sojuszników wsadzali 
do obozów koncentracyjnych. 
I do marca 1933 roku, do upad-
ku III Rzeszy, żadne demokra-
tyczne wybory w Niemczech się 
nie odbyły – więc nie ma żad-
nych podstaw do twierdzenia, 

że Niemcy oddali dobrowolnie 
władzę nad swoim państwem 
hitlerowcom. Można postawić 
tezę inną – że naród niemiec-
ki był przez NSDAP sterrory-
zowany. Choć również ciągle in-
doktrynowany, co w młodszym 
pokoleniu, wychowanym w hi-
tlerowskiej szkole, wywoływało 
już fanatyczny hitleryzm.

Podobnie wyglądała w Rosji 
władza zdobyta przez bolszewi-
ków. Też w żadnych wyborach 
ich nie wybrano, też nie naród 
rosyjski oddał im władzę. Po 
prostu wprowadzili terror i  in-
doktrynację, której efektem by-
ło mnóstwo młodych fanatycz-
nych hitlerowców. Kto śledzi 
dziś, jak polska szkoła i media 
wychowują fanatycznych miło-
śników „żołnierzy wyklętych”, 
ten wie, jak wiele potrafi zdzia-
łać propaganda, oddziałując na 
młode umysły.

Polaków Sowieci 
wyzwolili

I podobną sytuację mieliśmy 
w Polsce w 1945 roku. Bzdurą jest, 
że naród polski jak jeden mąż nie 
chciał komunistów. Po pierwsze, 
to komuniści wyzwolili Polskę z hi-
tlerowskiej okupacji. To oni przy-
nieśli Polakom wolność od nazi-
stów. Nasze, śląskie, wspomnienia 
są inne. My byliśmy obywatelami 
Rzeszy, Niemcami (nawet jeśli nie-
co gorszej kategorii) i dla nas lata 
1939-1945 nie były złe. Jeśli cho-
dzi o stopę życiową i stabilizację 
– były lepsze niż przedwojenna 
Polska. Dla Polaków jednak nie-
miecka okupacja to pacyfikacje 
wsi, masowe rozstrzeliwania, ma-
sowe deportacje z terenów, które 
miały być „oczyszczone” dla nie-
mieckiego Lebensraum. I żadnej 
namiastki nawet polskiej admini-
stracji. Okupacja wyjątkowo bru-
talna, jakiej ten naród nigdy wcześ-
niej nie zaznał.

W tym zestawieniu Armia 
Czerwona, wkraczająca wraz 
z namiastką polskich rządów, 
mordująca swoich wrogów, ale 
niestosująca odpowiedzialności 
zbiorowej – była dla Polaków wy-
bawieniem. I duża część polskiego 
narodu tak ją postrzegała. Żad-
na propaganda nie zmieni fak-
tu, że młodzi mężczyźni o wiele 
chętniej garnęli się do Ludowe-
go Wojska Polskiego niż do „żoł-
nierzy wyklętych”. Zwłaszcza ci 
z najbiedniejszych warstw spo-
łecznych, z rodzin analfabetów 
z polskiej wsi. Bo oni wierzyli 
– naprawdę wierzyli – że ta no-
wa komunistyczna Polska da im 
awans cywilizacyjny. To chichot 

Magazyn  Trudna historia

Obóz koncentracyjny Zgoda w Świętochłowicach. Fot. Wikimedia Commons
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historii, że dziś prawnuki tych, 
którzy wtedy zgłaszali się do Lu-
dowego Wojska Polskiego, odda-
ją hołd nie swoim pradziadkom, 
lecz tym, którzy do ich pradziad-
ków strzelali zza winkla, czyli 
tym wyklętym.

Awans cywilizacyjny
Bo dla Polaków komunizm 

był początkowo awansem cy-
wilizacyjnym. Kraj o analfabe-
tyzmie sięgającym 50 proc., bez 
elektryczności, bez asfaltowych 
dróg, w ciągu 20 lat ich rządów 
dokonał rzadko w historii ludz-
kości spotykanego skoku. Kto 
pamięta te „wulce”, hotele ro-
botnicze, do których zwożono 
z Polski ludzi niewiedzących, 
co to muszla klozetowa, co to 
kran – temu opowiadać nie 
trzeba. Oni tu, u nas, zetknęli 
się ze zdobyczami cywilizacji. 
Ale – z drugiej strony – te zdo-
bycze docierały też do ich wsi, 
ich miasteczek. Oni to widzie-
li. Tak, wbrew obowiązującej 
dziś narracji, ogromna rzesza 
Polaków za komunistami dłu-
go stała murem! Nic dziwnego 
– w okresie międzywojennym 
Polska w stosunku do Węgier 
czy Czechosłowacji była kra-
jem zacofanym. W epoce Gier-
ka poziom życia Polaka był już 
wyższy niż u tamtych.

Przecież w szczytowym mo-
mencie PZPR liczyła trzy milio-
ny członków! Odejmując dzieci 
– co piątego dorosłego Polaka. 
W każdej rodzinie był członek 
partii, czasem kilku. Owszem, 
niektórzy wstępowali z oportu-
nizmu, dla wygody, dla talonu 
na „malucha” i wczasów w Buł-
garii. Ale czyż dziś nie jest tak 
samo, czy zawsze nie było tak 
samo? Przecież nawet obecny 
marszałek województwa ślą-
skiego wstąpił do PiS-u, dopie-
ro gdy partia ta zdobyła władzę 
w Polsce. Wcześniej działał je-
dynie w lokalnym tyskim sto-
warzyszeniu, z którego zosta-
wał radnym, a które nie miało 
problemu, by w 2001 roku ramię 
w ramię z SLD obalić w mieście 
prawicowe rządy. Czyż to posta-
wa nie identyczna, jak tych, któ-
rzy wstępowali do PZPR – bo tyl-
ko będąc członkiem partii, am-
bitny człowiek mógł realizować 
się zawodowo...

Ślązacy zgodzili się 
na podrzędną rolę
My, Ślązacy, chełpimy się tym, 

że nas w PZPR było mało. Po 
pierwsze, nie wiem, czy to prawda, 
nikt nie ma takich statystyk. Po 
drugie, nawet jeśli to jest praw-
da (co jest wysoce prawdopodob-
ne), wynika z faktu, że... nie byli-
śmy ambitni. Polakom udała się 
intelektualna masakra Ślązaków! 
Wmówili nam, zaraz na począt-
ku komuny – a potem do jej koń-
ca podtrzymywali – kult fizycz-
nej roboty. Hanys miał harować, 

jak jego ojciec i dziadek, na gru-
bie, skończyć zawodówkę i wy-
starczy. Do roboty. Gdy każ-
dy małopolski chłop marzył, że 
syn skończy studia i będzie in-
żynierem, śląski górnik gardził 
wykształceniem dla syna: Mo iś 
do roboty i tela. A do wstępowa-
nia w szeregi PZPR naciskano 
inżynierów, nie hajerów. Tych 
przyjmowano, ale bez nacisków. 
To dlatego wśród Ślązaków było 
mało członków partii, ale i inte-
ligencji mało.

Daliśmy się Polakom podejść 
jak dzieci. Zrobiliśmy dokładnie 
to, czego od nas oczekiwali. Dla 
Niemców, potrzebujących żoł-
nierza, byliśmy kannonenfuter, 
mięso armatnie. Dla Polaków, 
którzy wciąż widzieli w nas ele-
ment narodowościowo niepewny, 
staliśmy się węglowy futer, mię-
so kopalniane, prosty śląski lud 
bez ambicji, za to do łopaty. Naj-
łatwiejszy do wynarodowienia.

Kłamliwy mit
Bo nieprawdą jest, że Ślązak 

w Polsce nie mógł awansować, 
że co najwyżej sztygar i to rzad-
ko. To taki powtarzany śląski 
mit – kompletnie nieprawdziwy. 
Przeczy mu wiele karier. Szkol-
ny kolega mojego ojca, Hanys, 
Mieczysław (pierwotnie Rudolf) 
Hess był w PRL-u rektorem Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Imię 
musiał zmienić, ale po prawdzie 
Rudolf Hess brzmiało po epoce 
hitleryzmu wyjątkowo źle. In-
ny – prorektorem wrocławskiej 
Akademii Rolniczej. Rzeczni-
kiem prasowym Edwarda Gier-
ka był Janiurek, były Fallschirm-
jäger, czyli komandos III Rzeszy. 
Inny Ślązak, Jan Mitręga, był 
u niego wicepremierem. Przed 
nim ministrem górnictwa był 

też Nieszporek, a Jerzy Ziętek 
– Hanys przecież – rządził woje-
wództwem śląskim przez 30 lat. 
Na szczyty polskiej sztuki filmo-
wej za komuny wzniósł się Kutz. 
Takich nazwisk śląskich są set-
ki i przeczą one tezie, że my by-
liśmy tylko do prostej, fizycz-
nej roboty.

Ale to ci, którzy nie dali się 
uwieść propagandzie, że za-
wodówka wystarczy i masz iść 
do roboty. To ci synowie ślą-
skich robotników, którzy wbrew 
propagandzie w czasach sta-
linizmu poszli na studia, cho-
ciaż łatwo im tam nie było. Bo 
wypominano im przeszłość, 
jak dwóm dziennikarzom, któ-
rych świetnie pamiętam. Obaj 
byli redaktorami naczelnymi 
tys kiego „Echa”, któremu te-
raz i ja szefuję. Pierwszy Hen-
ryk Hermasz (potem także za-
stępca redaktora naczelnego 
dziennika „Sport”) – był żołnie-
rzem Wehrmachtu. Drugi, zbyt 
młody, by do Wehrmachtu tra-
fić, Jan Wyżgoł, był działaczem 

Hitlerjugend w Tarnowskich Gó-
rach, a po wojnie, jako nastola-
tek, więźniem polskiego obozu 
koncentracyjnego w Łambinowi-
cach. Ale obaj byli ambitni, więc 
w PRL-u skończyli studia, jeśli 
trzeba było, wstąpili do PZPR. 
Bo nie chcieli być do łopaty. I to 
tacy – zwłaszcza Wyżgoł – dbali 
o podtrzymanie śląskich trady-
cji, a tylko w zaufaniu, przy go-
rzole z najbliższymi kamratami, 
godali: Przeca jo niy je żodyn 
Polok, jo je Ślunzok!

Jan Wyżgoł, przypadek szcze-
gólny. Ofiara Tragedii Górnośląs-
kiej. Po wojnie zapędzony do pol-
skiego obozu koncentracyjne-
go. Skazany na margines życia. 
Ale literacko zdolny, więc z wy-
rachowania napisał kilka wier-
szy czczących Stalina. I dzięki 
nim los się odwrócił, nagle mógł 
studiować, i przez kilkadziesiąt 
lat, wierny PRL-owi, propago-
wać jednak godka i śląskie zwy-
czaje. Propagować w tygodniku 
drukowanym w nakładzie 70 000 
egzemplarzy. Dzięki drobnemu 
oportunizmowi robił dla śląsko-
ści znacznie więcej niż ten, któ-
ry nikej się niy przedoł, ale też 
pozwalał, by jego dzieci spokoj-
nie polonizowano. Bo co mioł 
do godki?!!

Nie znałbym jego życiorysu, 
gdybym kiedyś, jako student, 
nie natrafił na ten tomik wierszy 
chwalących Stalina. Wyżgoł był 
przyjacielem mojego ojca, więc 
go zapytałem o te wiersze. Wte-
dy się rozpłakał i opowiedział 
mi dramatyczną historię swo-
jego życia. To wtedy, od niego, 
w połowie lat 80. dowiedziałem 
się o Łambinowicach i  innych 
polskich obozach koncentracyj-
nych. Opowiadał mi o nich ze łza-
mi w oczach nie tylko dlatego, że 

były to przeżycia traumatyczne. 
Także dlatego, że wypuszcza-
jąc go, poinformowano, podob-
nie jak innych, żeby nigdy na-
wet nie ważył się pisnąć, co go 
tu spotkało, bo dopiero popamię-
ta... I chyba ja byłem pierwszą 
osobą, której ten okres swojego 
życia opowiedział.

Tragedia, która trwa
Tragedia Górnośląska nie skoń-

czyła się ani w roku 1948, ani 
w 1956, ani w 1989. Ona trwa. 
Trwać będzie tak długo, jak dłu-
go Polacy nie uznają języka ślą-
skiego i narodowości śląskiej. Po-
lacy, nie komuniści. Bo represje 
wobec nas były na tle narodowoś-
ciowym, a nie ideologicznym.

Bo odpowiedzialność za nią po-
nosi państwo polskie, a nie pań-
stwo komunistyczne. Państwo to 
przez cały okres PRL-u funkcjo-
nowało jako podmiot prawa mię-
dzynarodowego polski, nie komu-
nistyczny. Dzisiejsza Polska jest 
jego prawnym następcą, podob-
nie jak Niemcy są prawnym na-
stępcą III Rzeszy, a Rosja – praw-
nym następcą ZSRR. Tamte pań-
stwa się tej prawnej ciągłości nie 
wypierają. Polska, formalnie też 
nie, bo nie może, ale w swojej po-
litycznej narracji tak. Twierdząc, 
że tamta Polska nie była polska, 
lecz komunistyczna.

Mniejsza już nawet o to, że ci, 
którzy katowali i zabijali Śląza-
ków w obozach koncentracyjnych 
po II wojnie światowej, mieli na 
czapkach polskie orzełki, a nie 
czerwone gwiazdy. Mniejsza już 
nawet o to, że rozmawiali ze so-
bą po polsku, a nie po rosyjsku. 
Chodzi o to, że państwo to stwo-
rzyli wprawdzie komuniści, ale to 

Magazyn  Trudna historia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Salomon Morel jest najbardziej 
kojarzony z represjami.
 Fot. Wikimedia Commons
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Magazyn  Kontrabanda bez akcyzy

Przez wschodnią granicę przemycane są  
przede wszystkim papierosy

Wojna o Bug
Rzeka jest szeroka, wartka 

i dzika. Mogłoby się wydawać, 
że będzie stanowić naturalną 
przeszkodę dla przemytników. 
Okazuje się, że wcale nią nie jest. 
Spora liczba przerzutów papie-
rosów trafia do Polski właśnie 
przez rzeczny odcinek naszej 
wschodniej granicy. Działają 
tu duże grupy przestępcze, któ-
re mogą sobie pozwolić na spe-
cjalistyczny sprzęt: łodzie, dro-
ny, nawet samoloty czy przebu-
dowane i wzmocnione pojazdy, 
którymi dosłownie rozjeżdżają 
samochody Straży Granicznej. 
Przerzut nielegalnego towaru 
na polską stronę czasem zabie-
ra tylko trzy minuty.

– Tu, na Bugu, trwa wojna – mó-
wią pogranicznicy. Ta graniczna 
rzeka stanowi atrakcyjne miej-
sce przerzutu, bo po obu jej stro-
nach są liczne kanały dojazdowe: 
utwardzone lub wręcz asfaltowe 
drogi, którymi szybko i sprawnie 
można dojechać do wody, wypako-
wać towar, przełożyć go do łodzi, 
przepłynąć na drugi brzeg, wrzu-
cić do czekającego tam samocho-
du, wrócić na Ukrainę i szybko 
się ulotnić.

Gangi działające po obu stro-
nach granicy dogadują się, ści-
śle ze sobą współpracują, dzielą 
zadaniami i zarobkiem. Organi-
zują akcje na dużą skalę. To nie 
jest miejsce dla przypadkowych, 
drobnych przestępców. Stawiają 
głównie na przerzut papierosów.

Przemytnicze 
pancerniki

Funkcjonariusze wskazują, 
że newralgiczne miejsca przy-
brzeżne, najczęściej wybierane 
przez przestępców, znajdują się 
tam, gdzie droga asfaltowa biegnie 
blisko nurtu. Są oczywiście także 
odcinki, gdzie do wody trzeba do-
jechać polną drogą, ale do tego 
przemytnicy również są bardzo 
dobrze przygotowani. Dysponują 
terenówkami lub kombi z mocny-
mi silnikami i napędem na czte-
ry koła. To prawdziwe pancerniki. 
Wewnątrz mieści się jedynie sie-
dzenie dla kierowcy, by powsta-
ła jak największa przestrzeń ła-
downa. Szyby są przyciemnione, 
rejestracje fałszywe lub w ogóle 
ich nie ma. Grubą blachą okuwa 
się podwozie, żeby chronić silnik 
i układ napędowy, oraz wzmacnia 
przód, aby taki pancernik mógł ta-
ranować samochody Straży Gra-
nicznej. Towar jest przywożony 
pod osłoną nocy. Na czatach sto-
ją kompani. Przy brzegu czeka-
ją ludzie, którzy kryją się w krza-
kach lub udają wędkarzy –  ich 

zadaniem jest przerzucenie pa-
czek do łodzi pontonowych. Po 
polskiej stronie z otwartym ba-
gażnikiem czeka odbiorca – kie-
rowca nawet nie wysiada z auta. 
Pontonami płyną tragarze. Ich 
rola po polskiej stronie polega na 
przepakowaniu kartonów.

– Gdy papierosy są już przeła-
dowane, samochód odjeżdża na-
tychmiast – mówi por. Dariusz 
Sienicki z Nadbużańskiego Od-
działu Straży Granicznej.

Zdaniem śledczych cała proce-
dura trwa nie więcej niż kwadrans. 
Ale mówi się też o ekspresowych, 
wręcz kilkuminutowych akcjach.

Zapewnienie łodzi leży w ge-
stii osób dostarczających towar 
do granicy. Bywa, że przemytni-
cy tracą je podczas nalotu Stra-
ży Granicznej. Akcje przypomina-
ją sceny z filmów sensacyjnych. 
Spłoszeni przemytnicy salwują się 
ucieczką. Niejednokrotnie płyną 
wpław na drugą stronę granicy. 
Wszystkie chwyty dozwolone. De-
terminacja jest wielka, podobnie 
jak zarobek. Wszak jednorazowo 
można przerzucić towar o warto-
ści 200-300 tys. złotych.

Potem towar trafia do maga-
zynów w głębi kraju, z których 
jest rozwożony do innych miejsc 
– im dalej, tym wyższą zyska ce-
nę, a grupa ma lepszy zarobek.

Sezon dla przemytników trwa 
od wiosny do późnej jesieni. W tym 
czasie nie ma tygodnia bez akcji, 
pościgu czy zatrzymania. Dlatego 
granica jest ciągle obserwowana 
przez patrole piesze, samochodo-
we i na quadach. Wykorzystuje się 
też statki powietrzne, łodzie, kame-
ry noktowizyjne i fotopułapki. Nie 
ma utartego schematu. Każda ze 
stron stara się przechytrzyć i za-
skoczyć przeciwnika. Z nastaniem 
zimy, gdy spadnie śnieg, Bug staje 
się praktycznie nie do przebycia. 
Przemytnicy mają wtedy wolne.

Tytoniowy desant
W 2020 roku do sądu trafił akt 

oskarżenia przeciwko bossowi gan-
gu i jego współpracownikom, któ-
rzy właśnie pontonami przerzu-
cali przez Bug nielegalne papie-
rosy z Ukrainy do Polski. W ciągu 
pięciu miesięcy przewieźli tak co 
najmniej 160 tys. paczek. Na brze-
gu po polskiej stronie pakunki 
odbierali członkowie grupy. To-
war ładowano do pojazdów tere-
nowych i wywożono w głąb kra-
ju. Często prosto do odbiorców. 
Przemytnicze samochody miały 
podrasowane silniki, a przestęp-
cy podczas akcji byli wyposażeni 
w noktowizory. W trakcie śledz-
twa ustalono, że gangowi pomagał 

skorumpowany funkcjonariusz 
Straży Granicznej. Dostawał ła-
pówki od 6 tys. do 12 tys. złotych.

To zaledwie odprysk dużej spra-
wy z 2018 roku, gdy zarzuty usły-
szały 32 osoby, głównie miesz-
kańcy powiatów chełmskiego, 
hrubieszowskiego i łukowskiego, 
żołnierze zawodowi oraz skorum-
powani funkcjonariusze Straży 
Granicznej – za kilka tysięcy zło-
tych informowali przestępców 
o rozmieszczeniu patroli w tere-
nie. Ustalono, że grupa działała 
w latach 2015-2017. W tym cza-
sie przemyciła prawie 2,4 mln pa-
czek papierosów. Straty Skarbu 
Państwa oszacowano prawie na 
50 mln złotych. Przestępcy trans-
portowali towar z Ukrainy nie tyl-
ko na pontonach, lecz także wyko-
rzystywali samolot typu An-2. Ma-
szyna lądowała po naszej stronie 
lub zrzucano z niej kontrabandę. 
To rekiny przestępczości.

Ale w wojnie o Bug każdy kie-
dyś stracił towar. Zdarza się, że 
zaskoczeni przemytnicy porzu-
cają kontrabandę i uciekają. We 
wrześniu 2018 roku patrol Straży 
Granicznej z Dorohuska zauwa-
żył łódź pontonową dryfującą po 
Bugu. Była wypełniona nielegal-
nymi papierosami. Kartony spa-
kowano w pakiety po 50 i zawinię-
to w foliowe worki. Takie paczki 
w przemytniczym slangu są na-
zywane „jaszczykami”, (po ukra-
ińsku „pudełko”). Kiedy prze-
mytnicy zauważyli zbliżający się 
patrol, porzucili towar. W sumie 
9 tys. paczek papierosów o war-
tości 120 tys. złotych.

Kontrabanda idzie 
z dymem

Stawka jest wysoka, więc i woj-
na staje się coraz bardziej zażar-
ta. Porucznik Dariusz Sienic-
ki zwraca uwagę, że w ostatnim 
czasie obserwuje się brutalizację 
grup przemycających papierosy. 
Wzmacnianymi pojazdami tara-
nują wozy Straży Granicznej lub 
próbują rozjechać funkcjonariu-
szy, którzy stają im na drodze. 
Gra toczy się o wielkie pieniądze. 
A przestępcy pracujący w nocy 
nierzadko sięgają po narkotyki, 
które mają wzmóc ich aktywność 
i skuteczność. Adrenalina, stres 
oraz środki odurzające potęgu-
ją agresję. Nie ma zahamowań.

Podczas pościgów kierowcy za-
gonieni w kozi róg nierzadko po-
rzucają samochód i uciekają pie-
szo. Wówczas funkcjonariuszom 
pomagają psy tropiące. W star-
ciu z  ich możliwościami szanse 
przestępców drastycznie male-
ją. Choć wydawałoby się, że dziki 

byli POLSCY komuniści. Którzy 
w sprawach narodowościowych 
od ideałów komunistycznych 
odeszli dalej niż bardzo daleko.

Komuniści 
niekomunistyczni
Bo komunizm, nawet sowiec-

ki, zakładał internacjonalizm. 
Nieważne, jakiej jesteś narodo-
wości, ważne, czy jesteś dobrym 
bolszewikiem. I oni się do tego 
stosowali. Wszak sam Stalin był 
Gruzinem, nie Rosjaninem. Po-
dobnie jak jeden z innych czoło-
wych budowniczych państwa bol-
szewików – Sergo Ordżonikidze. 
Ten, który na początku uratował 
państwo bolszewików przed upad-
kiem – Feliks Dzierżyński – był 
Polakiem. Podobnie jak najwy-
bitniejszy po Żukowie sowiecki 
marszałek II wojny światowej 
– Konstanty Rokossowski. Któ-
rego w ramach czystki w Armii 
Czerwonej Żukow w 1938 roku 
uratował przed rozstrzelaniem, 
widząc w nim wybitny talent ofi-
cerski. Sowieccy komuniści nie 
zajmowali się sprawami narodo-
wościowymi. Nie mogli więc za-
lecić tego polskim komunistom. 
Czystki etniczne – na Ślązakach, 
Mazurach, Łemkach – były ich 
własnym, a nie sowieckim pomy-
słem. Ruscy im tego nie kazali 
ani nawet nie zalecili!

Dlatego zbrodnie, których się 
dopuszczono na Ślązakach, nie 
były komunistyczne, tylko pol-
skie. W doktrynie komunistycznej 
mógł sobie istnieć naród śląski ży-
jący w ramach Polski. W polskiej 
doktrynie narodowej, nawet jeśli 
w komunistycznym wydaniu, ist-
nieć nie mógł. Ta doktryna, nie-
formalna, zakładała, że w Polsce 
żyją wyłącznie Polacy. To dlate-
go przeprowadzono wielką ak-
cję „Wisła”, rozrzucając Łemków 
i wszystkie inne nacje pokrewne 
Ukraińcom po całej Polsce, by 
zniszczyć ich spójność. To dlate-
go wypędzono z Polski Mazurów. 
I to dlatego zaszczuto Kaszubów 
i Ślązaków. Nas w ramach Trage-
dii Górnośląskiej.

Budowali państwo 
narodowe

To nie było zalecone przez So-
wietów. Nie ma żadnego ich do-
kumentu, który choćby sugero-
wał takie rozwiązanie. To była sa-
modzielna akcja polskich władz. 
Nawet jeśli komunistycznych 
(co jest nieprawdą, bo współ-
rządził „londyński” PSL), to jed-
nak polskich.

Ja potrafię zrozumieć chęć od-
wetu na Niemcach. Niemcach, 
którzy przez pięć lat znęcali się 
nad narodem polskim. Ja po-
trafię zrozumieć Żyda, Salomo-
na Morela, komendanta Zgody, 
który za to, co Niemcy wyrządzili 

jego pobratymcom, mścił się 
krwawo i bestialsko. Ale to nie 
Morel stworzył okrutny system 
represji wobec Ślązaków, i nie in-
ny komendant, Gęborski z Łam-
binowic. Oni byli tylko pionkami 
w realizacji planu. Planu, któ-
ry miał prosty przekaz: Nawet 
jeśli nie czujesz się Polakiem, 
to nie śmiesz o tym pisnąć. Je-
śli piśniesz, zatłuczemy cię na 
śmierć, a główkę twego dziecka 
zgnieciemy buciorem. Na pyta-
nie, kim jesteś, masz odpowia-
dać bez zastanowienia: Polak!

Dziś nie otwiera się już dla nas 
obozów koncentracyjnych. Ale 
w sferze ideologicznej niewiele 
się zmieniło. Polacy nadal nie chcą 
zaakceptować faktu, że nie każdy, 
kto na terenach obecnie polskich 
mieszka z dziada pradziada – nie 
jest Polakiem. Bo na tych terenach 
nie Polacy byli ludnością autochto-
niczną. Sporą część przez ostat-
nie 70  lat spolonizowali, ale nie 
wszystkich. I ci, którzy spoloni-
zować się nie dali, nie są już re-
presjonowani. A może raczej: nie 
są teraz represjonowani.

Mowa nienawiści 
trwa

Na skutek morderstwa w Gdań-
sku sporo mówi się i pisze o mo-
wie nienawiści. A przecież jej ad-
resatami jesteśmy stale. Hasła 
w rodzaju: „Folksdojcze, zdrajcy 
ojczyzny”, „Jak się nie czujesz 
Polakiem, to wypier... do Nie-
miec” – są w internecie na po-
rządku dziennym. Poseł w pol-
skim Sejmie powiedzieć potrafił 
do nas: „Korfanty kazałby do was 
strzelać”. Mowa nienawiści wo-
bec Ślązaków, którzy Polakami 
być nie chcą, wybrzmiewa bar-
dzo mocno. I tej mowy wobec nas 
wszyscy ci, którzy obudzili się po 
morderstwie w Gdańsku, jakoś 
zauważyć nie chcą. Żeby jednak 
być do końca szczerym, trzeba 
też dodać, że w drugą stronę ta 
mowa w internecie też jest. Pod 
polskim adresem też pada sporo 
obraźliwych słów ze strony Ślą-
zaków. To również naganne, ale 
to forma obrony nieuznawanych, 
lekceważonych. Tych, którym ka-
że się „wypier...” z własnej ojczy-
zny, bo się Polakami nie czują.

Tak więc można powiedzieć, 
że Tragedia Górnośląska wciąż 
trwa. Przybrała tylko inny cha-
rakter. Ale lud, któremu nie uzna-
je się tożsamości, którą odczuwa 
– może prawdziwie twierdzić, że 
jest represjonowany. Ten nacisk 
jest chyba obecnie nawet większy 
niż w okresie międzywojennym. 
Bo międzywojenna Polska miała 
kilka dużych mniejszości etnicz-
nych: Ukraińców i Białorusinów 
(ani jednych, ani drugich przed-
wojenna Polska nie uznawała), Li-
twinów, Żydów. Po wojnie do polo-
nizowania zostaliśmy im tylko my.

Dariusz Dyrda
(Ślůnski Cajtung, nr 12/2019)

Tragedia Górnośląska
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teren daje nieograniczone moż-
liwości ukrycia się, to z pomocą 
psich nosów pogranicznicy wy-
ciągają ściganych z lasu, szuwa-
rów i wody. Pewien Polak – ucie-
kając przed naszymi służbami 
– przepłynął na ukraińską stro-
nę. Został później zatrzymany na 
przejściu granicznym, gdy próbo-
wał wrócić do kraju.

Aby zatrzeć ślady, zniszczyć do-
wody i nie dać służbom zbyt wie-
lu informacji o sobie, przestępcy 
podczas pościgów niszczą wła-
sne pojazdy, polewając je benzy-
ną i podpalając. Buduje się nawet 
specjalne instalacje, które mają 
ułatwić szybkie wzniecenie ognia 
w porzuconym aucie – w konstruk-
cję maszyny wkomponowuje się 
np. sieć rurek, które doprowadza-
ją paliwo do przestrzeni bagażo-
wej, gdzie znajduje się nielegal-
ny towar, i dochodzi do zapłonu.

Motolotnie i drony
Choć jednorazowo za pomocą 

motolotni czy drona można prze-
rzucić mniej towaru, to przestępcy 
i tak chętnie sięgają po te metody 
działania, tym bardziej że moto-
lotnią można latać nocą, na bar-
dzo małych wysokościach.

W kwietniu 2020 roku funkcjo-
nariusze Nadbużańskiego Od-
działu Straży Granicznej z pla-
cówki w Dorohusku wypatrzyli 
taki statek powietrzny, a dzięki 
noktowizorom dokładnie widzie-
li kilka podczepionych „jaszczy-
ków”. Śledząc obiekt, patrol do-
tarł w okolice Dorohuska. Tam 
zrzucono ładunek, na który cze-
kał samochód. Wtedy funkcjona-
riusze wkroczyli do akcji. Pod-
czas pościgu zatrzymano dwóch 
mężczyzn. Byli już dobrze znani 
Straży Granicznej. Motolotniarz 
zdołał uciec za Bug. Przechwyco-
ny wówczas towar wyceniono na 
5 tys. złotych.

Więcej szczęścia mieli pogra-
nicznicy w 2016 roku. Wówczas 
pakunki z motolotni spadły w oko-
licach Wierszczycy w powiecie 
tomaszowskim. Wartość przeję-
tych papierosów wynosiła ponad 
119 tys. złotych.

Dużo mniejszą ładowność ma-
ją oczywiście drony, które przeno-
szą zaledwie jeden czy dwa „jasz-
czyki”. Mimo to w ostatnich latach 
bezzałogowce stały się bardzo po-
pularne wśród przemytników. Są 
szczególnie przydatne do przeno-
szenia lekkich ładunków, takich 
jak właśnie papierosy. Dzięki te-
mu przestępcy ryzykują mniej, bo 
nie przekraczają granicy. A gdy 
zostaną zatrzymani przez służ-
by, zawsze mogą powiedzieć, że 
sprzęt znaleźli w lesie.

W czerwcu 2020 roku podczas 
nalotu ukraińskich funkcjona-
riuszy na podejrzaną posesję od-
kryto nielegalne papierosy i po-
nad 10 różnych bezzałogowych 
maszyn latających. Część służy-
ła do rozpoznania terenu, inne 
przystosowano do przenoszenia 

kontrabandy. Były różnej wielko-
ści i ładowności. Zdaniem pogra-
niczników jednorazowo mogły za-
brać od kilku do nawet kilkunastu 
kilogramów ładunku.

Parę miesięcy wcześniej polska 
Straż Graniczna przejęła prawie 
130 tys. sztuk papierosów zrzuco-
nych na terytorium naszego kra-
ju właśnie z dronów. Gdy funkcjo-
nariusze zauważyli przelatujące 
przez granicę maszyny, rozpoczęli 
śledzenie. „Jaszczyki” o wartości 
90 tys. złotych zrzucono niedale-
ko granicy. Odbiorcą był 28-letni 
mieszkaniec Chełma. Ale wpa-
dają też legalnie przebywający 
u nas Ukraińcy, którzy nawiązują 
współpracę ze swoimi krajanami.

Wpław przez granicę
Tę niebezpieczną i zdradliwą 

drogę do wolności wybierają tak-
że ci, którzy próbują nielegalnie 
dostać się do Europy. I nie jest ich 
mało. Wpada kilkadziesiąt osób 
rocznie. Ilu się udaje?

W październiku 2020 roku funk-
cjonariusze Straży Granicznej z pla-
cówki w Horodle podczas nocne-
go patrolu zauważyli w Bugu czło-
wieka. Walcząc z nurtem, osłabł. 
Kurczowo trzymał się wystające-
go z wody konara. To była zimna 
noc. Temperatura powietrza wy-
nosiła zaledwie kilka stopni. Lo-
dowata woda potęgowała wychło-
dzenie. Patrol ruszył na pomoc. 
Do łodzi wciągnięto 27-letniego 
obywatela Syrii. Najpierw udzie-
lono mu pierwszej pomocy, potem 
dostał suche ubranie, a następnie 
przekazano go służbom granicz-
nym Ukrainy. Twierdził, że do na-
szych wschodnich sąsiadów do-
tarł legalnie.

Decydując się na drogę wpław, 
imigranci zabierają niewielki bagaż 
– szczelnie pakują w foliowe wor-
ki ubranie na zmianę, telefon i do-
kumenty. Po wyjściu z rzeki prze-
bierają się i ruszają dalej. Starają 
się nie rzucać w oczy. Podczas za-
trzymań mają na sobie czystą, su-
chą odzież i... białe adidasy. Zda-
niem funkcjonariuszy ten sposób 
forsowania granicy wybierają naj-
częściej mężczyźni. Ale nie tylko.

Na początku października 2020 
roku nasze służby dostały sygnał 
od Ukraińców, że doszło do niele-
galnego przekroczenia granicy na 
Bugu. Tym razem udało się zatrzy-
mać uciekinierów jeszcze na te-
renie przygranicznym, choć zdą-
żyli się już przebrać. Byli to ko-
bieta i mężczyzna z Armenii oraz 
obywatel Turcji. Następnego dnia 
w Hrubieszowie wpadli Syryjczy-
cy, którzy mieli ich odebrać i prze-
wieźć w głąb Europy. Ale obcy sa-
mochód na niemieckich numerach 
rejestracyjnych nie mógł zostać 
niezauważony w niedużym mie-
ście. Szybko zainteresowała się 
nim Straż Graniczna.

Po wpadce migranci musieli ru-
szyć w drogę powrotną. W ramach 
umowy o readmisji uproszczonej 
trafili z powrotem na Ukrainę, bo 
w gestii tego państwa leży zorga-
nizowanie powrotu do ich rodzin-
nego kraju. Syryjczycy zaś za przy-
gotowanie nielegalnego przekro-
czenia granicy państwowej zostali 
aresztowani.

W styczniu 2020 roku, tuż po 
północy, na pasie drogi granicz-
nej z Ukrainy do Polski patrol 
z Horyńca-Zdroju natrafił na śla-
dy przekroczenia granicy. Do po-
mocy zaangażowano śmigłowiec 

Straży Granicznej oraz psy tropią-
ce. Po kilku godzinach zatrzymano 
dwóch obywateli Turcji porusza-
jących się autami na niemieckich 
numerach rejestracyjnych. Okaza-
li się kurierami, którzy przyjecha-
li do Polski odebrać imigrantów.

Akcja trwała, aż w okolicy miej-
scowości Wierzchowiska Drugie 
natknięto się na kolejnych pięciu 
obywateli Turcji. Wśród nich było 
trzech nielegalnych imigrantów, 
którzy kilkanaście godzin wcześ-
niej pieszo przekroczyli granicę 
z Ukrainy do Polski, oraz dwóch tu-
reckich studentów, organizatorów 
przerzutu. Obcokrajowcy poruszali 
się dwoma samochodami wynajęty-
mi w Polsce, zmierzali do Niemiec. 
Trzej tureccy imigranci w ramach 
readmisji zostali przekazani z po-
wrotem na Ukrainę. Natomiast stu-
denci oraz „goście” z Niemiec, któ-
rzy czekali na imigrantów, usłysze-
li zarzut organizowania przerzutu 
nielegalnych imigrantów.

Z pomocą  
Indian Nawaho

Funkcjonariusze Straży Gra-
nicznej bardzo często przechodzą 
różnego rodzaju specjalne szko-
lenia, m.in. poznają techniki tro-
pienia, uczą się dostrzegać znaki 
i ślady na przemytniczych ścież-
kach. Kursy są prowadzone m.in. 
przez Indian Nawaho, którzy sami 
przez lata pracowali w służbach 
granicznych Stanów Zjednoczo-
nych, choćby na granicy z Mek-
sykiem. Amerykańscy tropiciele 
tłumaczą, jak odróżnić trop pozo-
stawiony przez zwierzę od pozo-
stawionego przez człowieka, a tak-
że – jak korzystać z tych znaków, 
by odnaleźć zbiega.

Choć żyjemy w cyfrowym świecie 
monitoringu, noktowizorów i dro-
nów, taka wiedza jest bezcenna. 
Dzięki umiejętnościom nabytym 
podczas kursów funkcjonariusze 
wiedzą, jak – po ilości wygniecionej 
trawy – ocenić wielkość przemytu 
papierosów, które tędy przerzuco-
no. Są też w stanie oszacować, ile 
osób brało udział w akcji. Niezwy-
kle cenne jest także doświadcze-
nie. Na niewiele się zdadzą wtedy 
próby zamaskowania śladów, choć 
przemytnicy zawsze się o to bar-
dzo starają. Niekiedy przerzuca-
ją specjalne kładki przez zaorany 
pas graniczny. Te prowizoryczne 
pomosty do lepszego życia porzu-
cają potem w krzakach czy szuwa-
rach. Albo polewają wodą odciski 
swych butów.

Wśród pograniczników krążą 
anegdoty o  imigrantach, którzy 
przyczepiali do butów racice lub 
szli tyłem po pasie granicznym, 
by zasugerować, że zmierzali 
w odwrotnym kierunku. Porucz-
nik Sienicki wspomina też pomy-
słowość polskich przemytników 
papierosów, którzy przebrali się 
za hutników. Mając na sobie spe-
cjalistyczne kombinezony, które 
chronią przed wysoką tempera-
turą i jej nie przepuszczają, liczy-
li, że będą nieuchwytni dla nokto-
wizorów. Mylili się. Bo nasi pogra-
nicznicy są wyposażeni w bardzo 
czułe, wysokiej klasy urządzenia 
i nie tak łatwo wywieść ich w pole.

Nie udało się również woźnicy, 
który przejęte nad Bugiem papie-
rosy próbował przewieźć na fur-
mance pod sianem.

Anita Blinkiewicz
„Przemytnicy”, Warszawa 

2021, s. 285.

Straż Graniczna nad Bugiem z przejętą partią przemycanego tytoniu.  Fot. SG



Samo Życie 12/21 (599) 17

Bo¿e Narodzenie
Samo Życie 12/21 (599)16

Turystyka i œwiêta

Czy w Aniołowie można
zjeść anielskie ruchańce?
Gdzie trzeba się udać, żeby
dostać skrzydła? Dlaczego
wyspy Bożego Narodzenia
mają w herbie kangura a nie
św. Mikołaja? Czy można
zostać obywatelem Bożego
Narodzenia?

Anio³owo jedyne
w Polsce
Bo¿e Narodzenie kojarzy siê z

anio³ami – zarówno tymi z nieba,
jak i tymi z glinki, masy plastycz-
nej czy szk³a. Najwiêcej anio³ów
mo¿na jednak spotkaæ w Anio³o-
wie, wiosce w województwie war-
miñsko-mazurskim. Powsta³a w
tym samym dniu, w którym bry-
tyjski kapitan odkry³ wyspê Bo¿e-
go Narodzenia tyle, ¿e kilkaset
lat wczeœniej. Jej za³o¿ycielem 25
grudnia 1315 roku by³ wielki szpi-
talnik zakonu krzy¿ackiego Frie-
drich von Wildenberg, póŸniejszy
komtur zakonu. 

Wieœ s³ynie z licznych zlotów
mi³oœników anielskich postaci
oraz smaków. Przybywaj¹ tu
chêtnie Niemcy, Francuzi czy
W³osi. Jako miejscowoœæ tema-
tyczna przyci¹ga rzesze tury-
stów spragnionych spokoju, ciszy
i piêknych krajobrazów. 

Mieszkañcy Anio³owa pocho-
dz¹ z bardzo ró¿nych regionów –
niektórzy po wojnie postanowili
tu zostaæ, inni przyjechali w po-
szukiwaniu nowego domu i wpi-
sali siê do anielskiej historii. S¹ z
centralnej Polski, Wileñszczyzny,
Pomorza. Podobno nad nimi
wszystkimi czuwaj¹ prawdziwe
dobre duchy, które zawsze by³y w
tym miejscu.

Turyœci ucz¹ siê wypiekaæ
anielskie ruchañce, tworz¹ z nici
anielskie postaci i maj¹ anielsk¹
cierpliwoœæ po powrocie do do-
mu. Do picia dostaje siê tu aniel-
sk¹ pokusê i diabelsk¹ kitê. W
trakcie pobytu ka¿dy musi zali-
czyæ „Szlak anio³ów i urokliwych
zak¹tków”. 

To wyj¹tkowe miejsce mia³o
powstaæ zgodnie z legend¹ dziêki
niesfornym anio³kom, które po-
stanowi³y same stworzyæ kawa-
³ek ziemi, gdy Bóg zmêczy³ siê
aktem tworzenia i na chwilê
zdrzemn¹³ z niebiañskimi po-
mocnikami. Dwóch ma³ych anio³-
ków stworzy³o krainê pe³n¹ dê-
bów, za którymi mo¿na siê cho-
waæ, pachn¹cych lip, wzgórków,
w lasach by³o pe³no grzybów i ja-
gód, obowi¹zkowo musia³a prze-
p³ywaæ rzeka. któr¹ Pan Bóg na-
zwa³ Anio³owem.

Kraby symbolem 
Bo¿ego Narodzenia?
Bo¿e Narodzenie to œwiêto

znane jest na ca³ym œwiecie, nie-
zale¿nie od szerokoœci geogra-

ficznej czy wyznania. Najczêœciej
kojarzy siê z pasterzami, naro-
dzinami Jezusa na sianku, pre-
zentami, choink¹ pe³n¹ bombek,
œniegiem i królami, którzy przy-
szli pok³oniæ siê narodzonemu
dzieci¹tku. Tymczasem niezwy-
kle gor¹ce Bo¿e Narodzenie
mo¿na spêdziæ na australijskiej
wyspie le¿¹cej na Oceanie Indyj-
skim, która nosi tê sam¹ nazwê
co najs³ynniejsze œwiêto na œwie-
cie. Do najbli¿szego kontynentu
jest stamt¹d jednak daleko, gdy¿
trzeba pokonaæ ponad 1560 kilo-
metrów, aby dotrzeæ na australij-
ski l¹d. O wiele bli¿ej – zaledwie
380 kilometrów – jest za to do in-
donezyjskiej wyspy Java. 

Wyspa Bo¿ego Narodzenia to
miejsce, gdzie nie ma œniegu, a
Gwiazda Betlejemska jest zupe³-
nie w innej czêœci nieba ni¿ wi-
dziana w Polsce czy Niemczech.
W³adzê sprawuje tu gubernator,
który reprezentuje zarówno Au-
straliê, jak i Wielk¹ Brytaniê. W
herbie nie ma ryby, symbolizuj¹-
cej chrzeœcijan, lecz kangur i
struœ emu, nad którymi zawie-
szona jest z³ota gwiazda. 

Na prze³omie paŸdziernika i li-
stopada na piaszczystych pla-
¿ach spotkaæ mo¿na olbrzymie
iloœci czerwonych krabów. Niek-
tórzy naukowcy twierdz¹, ¿e w
podró¿y bierze udzia³ sto milio-
nów osobników, dziêki czemu zie-
mia przypomina faluj¹c¹ czerwo-
n¹ przestrzeñ. Przez kilka tygo-
dni migruj¹ce nad ocean zwie-
rzêta s¹ w³aœciwie wszêdzie: na
drogach, torach, ulicach, przy-
sparzaj¹c w tym czasie sporo k³o-
potów. Staj¹ siê sprawcami wy-
padków samochodowych i w³a-
œnie dlatego jednostki rz¹dowe
wybudowa³y nawet specjalne
œcie¿ki pod jezdni¹ dla ma³ych
migrantów. Zamykane s¹ rów-
nie¿ niektóre niebezpieczne od-
cinki dróg, a znaki ostrzegaj¹
przed inwazj¹ czerwonych stwo-
rzeñ. Do cenionych odmian spo-
œród 19 wystêpuj¹cych na wyspie
krabów zaliczany jest m.in. krab
kokosowy. 

Rozwi¹zaniem krabiej inwazji
mia³y byæ rzekomo przypadkowe
przywiezienie 20 lat temu w ciê-
¿arówce agresywnych ¿ó³tych
mrówek, które do tej pory zabi³y
oko³o 15 milionów skorupiaków.
Okaza³o siê jednak, ¿e sta³y siê
jednak jeszcze wiêksz¹ plag¹, za-
burzaj¹c równowagê ekologicz-
n¹. Teraz mieszkañcy Bo¿ego
Narodzenia walcz¹ z jadowitymi
mrówkami, odnosz¹c niema³e
sukcesy.

Odkrycie 25 grudnia
Na liœcie wszystkich krajów

Wyspa Bo¿ego Narodzenia zaj-
muje 235 miejsce na 241 pañstw
na œwiecie. Ma zaledwie 2000
mieszkañców i nie jest zwyk³ym

terytorium, poniewa¿ w rzeczy-
wistoœci jej obszar stanowi góra
wulkaniczna o wysokoœci ponad
piêciu tysiêcy metrów, ukszta³to-
wana na dnie oceanicznym. Tylko
jej niewielka górna czêœæ znajdu-
je siê nad powierzchni¹ wody.
Najwy¿sze wzniesienie ma zaled-
wie 360 metrów nad poziomem
morza, a wyspa zbudowana jest
w du¿ej mierze z koralowców,
których woko³o nie brakuje. W³a-
œnie rafy koralowe, wilgotny las
równikowy, 80-metrowe klify, zaj-
muj¹ce prawie 80 kilometrów wy-
brze¿a, egzotyczna roœlinnoœæ, 13
pla¿, trzy pó³wyspy i temperatu-
ra siêgaj¹ca 30 stopni Celsjusza
sprawia, ¿e to idealne miejsce na
spêdzenie œwi¹t. Mieszka tu zale-
dwie 12 procent chrzeœcijan, po-
zostali preferuj¹ buddyzm.

Wystarczy pokonaæ brzegiem
140 kilometrów, aby obejœæ ca³e
Bo¿e Narodzenie. Dziêki swoim
wymiarom wyspa d³ugo nie by³a
zamieszka³a. Co prawda odkry³
j¹ w 1615 roku kapitan brytyjski
John Milward, ale szybko zapo-
mniano o tym fakcie. Sw¹ orygi-
naln¹ nazwê wyspa zawdziêcza
kolejnemu brytyjskiemu podró¿-
nikowi, który przyby³ na l¹d 25
grudnia w 1643 roku. Gdyby przy-
by³ dzieñ wczeœniej, to zapewne
znana by by³¹ jako Wigilia.

Historia przepiêknego, ale nie-
zamieszka³ego obszaru, zmieni³a
siê dopiero w 1888 roku, gdy do-
tarli do niej brytyjscy koloniœci,
sprowadzili migrantów z Azji i za-
czêli wydobywaæ fosforyt. W³a-
œnie potomkowie robotników z
Malezji, Chin czy Singapuru s¹
dziœ mieszkañcami tej wyspy. Eu-
ropejczyków jest zaledwie 20 pro-
cent, choæ w³adze Bo¿ego Naro-
dzenia stawiaj¹ na turystykê.
Otwarto nawet kasyno, które jed-
nak nie przynosi³o zysków i trze-
ba je by³o zamkn¹æ. 

Agnieszka Malik

Rodzina Monarskich przyjecha³a do Opola
ze Wschodu. Mieli ma³o czasu na spako-
wanie rzeczy. Stanis³aw, zawiadowca sta-
cji, do koñca nie móg³ uwierzyæ, ¿e jego
dom przy ul. Kraszewskiego 2 w Stryju
przesta³ nim byæ nieoczekiwanie i ¿e musi
jechaæ w nieznane. Podró¿ trwa³a ponad
trzy tygodnie, ich wagon co kilka dni od-
stawiany by³ na boczny tor, gdzie musieli
czekaæ cierpliwie na wznowienie kursu. 

Maria, jego ¿ona, cierpia³a na migrenê.
Ból pod czaszk¹ by³ tak upiorny, ¿e zade-
cydowa³a, i¿ wysiadaj¹ na najbli¿szej sta-
cji. Sk³ad zatrzyma³ siê w Opolu, zwanym
do niedawna Oppeln. Nie wiedzieli, gdzie
maj¹ siê podziaæ, kazano im zaj¹æ jakikol-
wiek opuszczony dom. ZnaleŸli kamieni-
cê, a w niej kwaterê na pierwszym piê-
trze. Po kilku miesi¹cach w czasie nada-
wania ulicom nazwy okaza³o siê, ¿e miesz-
kaj¹ na Kraszewskiego 2/3. Do tej pory ro-
dzina nie wie, czy to szczêœliwy zbieg oko-
licznoœci czy zamierzone dzia³anie losu.

Kolejne dzieci przychodzi³y na œwiat,
wtapia³y siê w œl¹ski pejza¿, rozje¿d¿a³y
po s¹siednich województwach. Czêœæ ro-

dziny zamieszka³a w Zabrzu, czêœæ w By-
tomiu, Katowicach. Wszyscy jednak spoty-
kaj¹ siê na Wigilii przy wspólnym stole. 

Dzieñ wczeœniej Ryszard Monarski
ubiera choinkê. To od dawna stanowi tra-
dycjê rodzinn¹. Tak robi³ jego ojciec, a
wczeœniej dziadek – zamyka siê ze œwieci-
de³kami i bombkami, stroi „srebrn¹ pa-
ni¹”. Œwiate³ka zapali jednak dopiero
w czasie wieczerzy. Wiêkszoœæ ozdób pa-
miêta jeszcze stare mieszkanie na Kra-
szewskiego, niektóre nosz¹ œlady ma³ego
po¿aru, gdy od jednej ze œwieczek zapali³o
siê drzewko, a potem firanka. Na szczêœcie
dziadek nie straci³ g³owy i ugasi³ po¿ar. 

W dzieñ Bo¿ego Narodzenia zaczyna siê
poranna krz¹tanina. Ewa króluje w kuch-
ni. Dzieci robi¹ ostatnie przedœwi¹teczne
porz¹dki. G³owa domu biega za ryb¹, za-
kupami, które zawsze wypadaj¹ na ostat-
ni¹ chwilê. Ca³a rodzina stara siê nic nie
jeœæ, raczej symbolicznie: chleb z serem,
d¿emem – coœ niezobowi¹zuj¹cego. 

Rysiek nie przepada za pichceniem w
kuchni, ale to on w³aœnie jest mistrzem od
kutii – potrawy, bez której nie odby³oby siê

¿adne Bo¿e Narodzenie w ich domu. Swo-
je kulinarne dzie³o rozpoczyna, kiedy ko-
biety ³askawie przenios¹ siê do innych
czêœci domu. Nauczy³ go tego ojciec, a on
zamierza kiedyœ wtajemniczyæ dzieci. 

Po po³udniu zje¿d¿a siê pozosta³a czêœæ
rodziny rozsiana po Œl¹sku. Przywo¿¹ œl¹-
skie potrawy, które przez kilkadziesi¹t lat
„wesz³y” do rodziny wraz z nowymi cz³on-
kami. Jest kapusta z grochem lub grzyba-
mi, moczka, s³odkie makówki. Czasami
nawet ktoœ przywiezie zupê rybn¹. Wszy-
scy s¹ odœwiêtnie ubrani i podekscytowa-
ni tym, co nast¹pi za moment. Chêtni po-
magaj¹ przy lepieniu pierogów czy uszek.
– Nikt nie ma prawa siê k³óciæ, gdy¿ to
mo¿e rzutowaæ na ca³y kolejny rok – do-
daje Ewa. Przedstawiciele poszczegól-
nych rodów chy³kiem podrzucaj¹ prezen-
ty pod choinkê, zastêpuj¹c tradycyjnego
Anio³ka. 

Wieczerza zaczyna siê dopiero, gdy naj-
m³odsi wypatrz¹ pierwsz¹ gwiazdkê –
czêœciej jednak jeszcze póŸniej, bo niektó-
rzy nie zd¹¿¹ dojechaæ, a gospodyni upo-
raæ siê ze wszystkimi potrawami. Jest ich
co najmniej dwanaœcie, inaczej nikt nie
si¹dzie do sto³u. 

– A jak ju¿ w koñcu zasi¹dziemy – doda-
je Ryszard, senior rodu – to nikt nie ma
prawa wstaæ, bo to równie¿ niedobrze

wró¿y na przysz³y rok. Zaczynamy trady-
cyjnie od wspólnej modlitwy, nie zapomi-
namy o wspomnieniu zmar³ych. 

– W tym momencie zawsze p³acze któ-
raœ z babæ – dodaje córka. – Bez tego ele-

mentu Wigilia by³aby co najmniej niekom-
pletna. Mimo ¿e g³ód zaczyna doskwieraæ,
pora najpierw podzieliæ siê op³atkiem.
Pierwsza potrawa to specjalnie kiszony
barszcz z uszkami, a potem ju¿ jak kto wo-

li: pierogi z kapust¹ i grzybami, kapelusze
grzybów opiekane w cieœcie, ma³e go³¹bki,
karp przyrz¹dzany na kilka sposobów, œle-
dzie. 

Ka¿dy musi spróbowaæ przynajmniej
kês wszystkich potraw – w przeciwnym
wypadku nie bêdzie w domu dobrobytu a¿
do kolejnego Bo¿ego Narodzenia. Ciasta
popijane s¹ tradycyjnym suszem. 

Dopiero po tej ceremonii zaczyna siê
odczytywanie imion na paczkach z pre-
zentami. Robi to zawsze najm³odsze
dziecko w rodzinie – je¿eli nie umie jesz-
cze posk³adaæ liter, przynosi paczki star-
szemu. 

Po raz pierwszy w swoim ¿yciu tego-
roczne œwiêta spêdzi w Polsce dwuletnia
Wiktoria, obywatelka Stanów Zjednoczo-
nych, jedyna wnuczka Monarskich. Przyje-
cha³a do Opola, kiedy okaza³o siê, ¿e
w USA nie jest zbyt bezpiecznie. Zamiesz-
ka³a razem z dziadkami i m³odsz¹ siostr¹
mamy. Jej rodzice przylec¹ kilka dni przed
Bo¿ym Narodzeniem. Bêd¹ musieli podj¹æ
decyzjê, czy zabieraj¹ ma³¹ ze sob¹. 

W ten jeden dzieñ w roku rodzina przy-
pomina historiê poci¹gu, gdy pierwsze po-
kolenie przyjecha³o na Ziemie Odzyskane,
które przez dziesi¹tki lat sta³y siê ich do-
mem. 

Agnieszka Malik

Już niedługo Wigilia. Jedyna
i niepowtarzalna. Czas pełen
radości oraz przedświątecznej
krzątaniny. W kościele Mariac-
kim kolejka do wszystkich kon-
fesjonałów. Ludzie z zakłopo-
taniem przebierają z nogi na
nogę, niektórzy dyskretnie
zaglądają na zegarek. 

– S³uchaj, musimy siê poœpieszyæ –
szepcze dama z markow¹ torebk¹
na ucho swemu partnerowi w kurt-
ce z wielkim logo Hugo Boss. – Za
chwilê w markecie bêd¹ kolejki
jeszcze wiêksze ni¿ tutaj. Mo¿e
przyjdziemy póŸniej...

Wychodz¹ ze œwi¹tyni. Zostaje po
nich zapach drogich perfum. Do
konfesjona³u podchodzi dziewczy-
na, klêka, ¿egna siê nabo¿nie.
Wœród pe³nej skupienia ciszy rozle-
ga siê ostry dŸwiêk komórki. Z za-
wstydzeniem przyk³ada j¹ do ucha. 

– Halo... Nie mogê rozmawiaæ...
Ani chwili... – krótkie milczenie. –
Jaka ma byæ musztarda? Sto³owa?
Dobrze, kupiê. 

Ksi¹dz ze zrozumieniem pokiwa³
g³ow¹. W ten dzieñ nie odmawia siê
nikomu, w ten dzieñ œwiat jest pe-
³en dobroci i ciep³a. 

Telewizyjna wieczerza
Kaliñscy mieszkaj¹ na krakow-

skim Bie¿anowie. Halina od rana
krêci siê po kuchni. Potraw ma byæ
dwanaœcie – inaczej w domu nie za-
goœci dobrobyt, a i tak przecie¿ siê
nie przelewa. Czas up³ywa coraz
szybciej. Gospodyni nie umie ukryæ
zdenerwowania. Syn otoczony wia-
nuszkiem kolegów gra w najnowsz¹
grê komputerow¹. Córka wchodzi
i wychodzi, trzaskaj¹c drzwiami.
Mê¿a nie mo¿na siê o nic doprosiæ.

Wszystko na jej g³owie. I nawet
krzyczeæ nie mo¿e, bo to Ÿle rokuje
na przysz³y rok. Wszyscy poiryto-
wani – chyba z g³odu, bo Halina jest
tradycjonalistk¹ i wie, ¿e nale¿y
przestrzegaæ postu. 

Nie mia³a nawet kiedy pójœæ do
spowiedzi. Od dwudziestu lat nie
ma na to czasu – karpia trzeba
oprawiæ, a i tego w galarecie zrobiæ

tradycyjnie po staropolsku. Mê¿a
wysy³a po brakuj¹ce wiktua³y. Gdy
wraca, jest zdenerwowany cenami,
wydatkami poch³aniaj¹cymi ca³¹
jego pensjê oraz kolejkami. Siada
wiêc przed telewizorem i patrzy na
jeden z wigilijnych seriali. Nie ogl¹-
da, zmienia kana³ po kanale, nie
umie zdecydowaæ siê na coœ kon-
kretnego. Trochê ma wyrzuty su-

mienia, postanawia wiêc siê wyk¹-
paæ – przecie¿ na Wigiliê wszyscy
powinni byæ czyœci, pachn¹cy i ³ad-
nie ubrani. 

Nastoletnia córka Ma³gosia jest
zbuntowana, ale to normalne w tym
wieku. 

– Dlaczego ten obibok za œcian¹
nic nie zrobi, nawet w pokoju ma
chlew – krzyczy w kierunku kuchni. 

Syn Haliny jest jednak szczegól-
n¹ osob¹ w tym dniu – wyje¿d¿a na
Wigiliê do dziewczyny, ³amie trady-
cjê rodu Kaliñskich. Jego postêpo-
wanie wzbudza smutek. Nie bêdzie
tak jak zwykle, nie usi¹d¹ w czwór-
kê do sto³u. Trzeba wiêc wynagro-
dziæ ch³opcu ból rozstania z macie-
rz¹ i nie prowokowaæ awantur. Cór-
ka zostaje skarcona. 

Wojtek, najm³odsza latoroœl rodu,
nie zrobi³ ¿adnych prezentów. To
w sumie nic dziwnego, nie zosta³ do
tego przyuczony. Matka t³umaczy,
¿e ch³opak nie ma wiele pieniêdzy,
bo pracuje i studiuje równoczeœnie.
Co prawda kiedyœ dowiedzia³ siê
o „Anio³ku”, którzy podrzuca pacz-
ki pod choinkê i to mu wystarczy³o.
Przyzwyczai³ siê do skrzydlatego
stworzenia obdarowuj¹cego go co
roku. Nie zastanawia siê, czy nie
powinien zacz¹æ sam zabawiaæ siê
w gwiazdorka. Ch³opak nie lubi tej
przedœwi¹tecznej kot³owaniny –
ci¹gle trzeba coœ robiæ lub sprytnie
unikaæ prac domowych. Jedno
i drugie jest bardzo wyczerpuj¹ce.

Kaliñscy siedli w bia³ych koszu-
lach przy odœwiêtnie udekorowa-
nym stole. Nie zapomnieli o modli-
twie, op³atku i wszystkich innych
tradycyjnych gestach towarzysz¹-
cych tej uroczystej nocy. Byli wy-
poszczeni, wiêc ze sto³u szybko zni-
ka³y kolejne potrawy. W sumie po-
trwa³o to mo¿e z trzydzieœci minut.
Nie by³o o czym rozmawiaæ. Po roz-
daniu prezentów wybuch³ spór.

– Nie bêdê ogl¹da³ jakieœ œpiewa-
j¹cej ha³astry – krzyknê³a g³owa ro-

du i trzasnê³a drzwiami, by
podkreœliæ rangê swoich s³ów.

Zza drzwi sypialni dobieg³y od-
g³osy wirtualnej strzelaniny. Halina
nie mia³a si³ na k³ótniê, by³a bardzo
zmêczona. Nie zauwa¿y³a nawet
jak zamknê³y jej siê oczy i skulona
zasnê³a w fotelu przy cichej muzy-
ce telewizyjnych kolêdników. Ma³-
goœka zamknê³a siê w pokoju brata
i zaczê³a wysy³aæ przez internet za-
pomniane ¿yczenia bo¿onarodze-
niowe. Oba telewizory w³¹czone by-
³y do rana. M¹¿ Haliny zasn¹³ po-
miêdzy jednym a drugim filmem
z pilotem w d³oni. By³o tak jak zwy-
kle – tradycyjnie, choæ spêdzili tê
noc w trójkê.

Karp prosto 
z restauracji
Bulowie prowadz¹ interesy od

lat. Zaczynali od wózka z tureckimi
produktami. Wraz z rozwojem ko-
niunktury dorobili siê ma³ego sto-
iska w pierwszym prywatnym mar-
kecie. Potem wynajêli w³asny lokal,
kupili go. Dzisiaj maj¹ ju¿ cztery lo-
kale w samym centrum Krakowa.
Wszyscy s¹ zabiegani. Do godziny
piêtnastej musz¹ zebraæ ca³odzien-
ny utarg, pozamykaæ sklepy, a do-
piero potem skupiæ siê na Wigilii.
W domu iœcie kupiecka atmosfera,
czêœæ najnowszych markowych ko-
lekcji ubraniowych porozrzucana
po du¿ym pokoju. Mia³y trafiæ na
pó³ki.

– Waldek, mia³eœ zamówiæ karpia
– krzyczy zdenerwowana Kazia. –
Zabraknie uszek, jak zwykle jest za
ma³o. 

– Aœka mia³a zadzwoniæ, ¿eby do-
robili pó³ kilo – odkrzykuje m¹¿. –
To nie moja wina, ¿e twoi rodzice
zwalaj¹ siê w najbardziej zapraco-
wany dla nas dzieñ. Werka, prze-
stañ rozliczaæ sklep, tylko pomó¿
matce – upomina m³odsz¹ córkê. 

Odk¹d Bulowie przekroczyli
pierwszy milion, w ich domu znik-

nê³y zapachy wigilijnych potraw.
Nie maj¹ czasu staæ przy garach
i pichciæ do pierwszej gwiazdki. Ko-
lejne dania zapakowane w alumi-
niow¹ foliê docieraj¹ ze sprawdzo-
nych restauracji. Dawniej przebie-
rali siê w odœwiêtne stroje, ale te-
raz nikogo to nie razi, bo i tak na co
dzieñ wygl¹daj¹ niezwykle eleganc-
ko.

Bulowm uda³o siê po 22 usi¹œæ
przy stole. Co prawda tylko na
chwilê, bo co kilka sekund dzwoni³
telefon ze spóŸnionymi ¿yczeniami
od kontrahentów. Gdy skoñczyli
wieczerzê, przyszed³ czas na
wspóln¹ Pasterkê. Poszli do koœcio-
³a. To by³a jedyna godzina w roku,
gdy nie myœleli o pieni¹dzach, nie
myœleli o niczym. Byli razem.

Bo¿onarodzeniowy 
fast food
S¹siedzi Kaliñskich bardzo d³ugo

nie obchodzili Wigilii. Rosana jest
z pochodzenia Ukraink¹, wiêc w jej
domu nie celebrowano ¿adnych
œwi¹t. Nawet za bardzo nie wie, ja-
kiej jest wiary. Nigdy nie chodzi³a
do ¿adnej œwi¹tyni ani katolickiej,
ani prawos³awnej. Jej m¹¿ nie chce
pamiêtaæ dzieciñstwa. Kojarzy mu
siê z bied¹ i brakiem prezentów.
Starszy brat trafi³ do wiêzienia, kie-
dy Szymon by³ jeszcze ma³y. W cza-
sie Wigilii jedli ziemniaki z ryb¹. Ni-
kogo nie wspominali. Matka nerwo-
wo spogl¹da³a w kierunku drzwi.
Zawsze po wieczerzy pojawia³ siê
pijany mê¿czyzna. Jego ojciec. Do
dziœ pamiêta zapach wódki i strach
przed ciê¿kimi razami, które spa-
da³y na jego kark.

Wszystko zmieni³o siê, gdy Wa-
dowscy zostali zaproszeni po raz
pierwszy po s¹siedzku do Kaliñ-
skich. Podkoszulek Szymona oka-
za³ siê niestosownym do okoliczno-
œci. Podpatrzyli œwi¹teczny wystrój,
spodoba³a im siê atmosfera. Od tej
pory Rosana kaza³a Szymonowi

wk³adaæ bia³¹ koszulê, nawet gdy
nie by³a pierwszej czystoœci. Zaczê-
li przyjmowaæ ksiêdza po kolêdzie.
Rosana nie wiedzia³a, jak ma siê
zachowaæ, ale Szymon, by³y mini-
strant, poradzi³ sobie œwietnie.
Dzieci zdziwione by³y zmianami,
które zasz³y w ich domu. Posz³y do
komunii, potem do bierzmowania –
wszyscy uczniowie z ich klasy cho-
dzili na religiê, wiêc dlaczego oni
mieli byæ gorsi.

Rosana i Szymon zajêli siê robie-
niem biznesów, kupili dobrze pro-
speruj¹c¹ firmê. Poœwiêcili siê jej
bez opamiêtania. To by³a ich szan-
sa na lepsze ¿ycie. Ca³odobowy
osiedlowy market wymaga³ ich
obecnoœci równie¿ w Wigiliê. W cza-
sie tegorocznej wieczerzy dzieci
pomaga³y im przez ca³y wieczór.
Nie tak zupe³nie za darmo, charyta-
tywnie nie robi¹ raczej nic – takie
czasy. 

18-letnia Gra¿yna i 17-letni Ber-
nard wrócili do pustego mieszka-
nia. W du¿ym pokoju stoi choinka.
Wisi na niej kilka ozdób. Za to ich
sklep dosta³ nagrodê za najprzytul-
niej urz¹dzone pomieszczenie han-
dlowe. Potraw wigilijnych nie mia³
kto przygotowaæ. Zjedli coœ po dro-
dze w otwartym jeszcze fast fo-
odzie. Na zmianê dzwonili po przy-
jacio³ach i znajomych. 

Do domu Rozany i Szymona
przed pó³noc¹ zaczêli schodziæ siê
m³odzi ludzie, najczêœciej podpici.
Wiêkszoœæ z nich wsta³a w³aœnie od
sto³ów, gdzie czêsto nie zabrak³o
nawet sianka pod obrusem. 

– Cholera, pierniczê te œwiêta –
rozlega³o siê w póŸnych godzinach
nocnych wo³anie z balkony kolegów
Gra¿yny i Bernarda. Alkohol zrobi³
swoje, przekleñstwa unosi³y siê
w rytm kolêdy „Lulaj¿e Jezuniu”,
któr¹ wyœpiewywali wierni na pa-
sterce – zgodnie z tradycj¹.

Agnieszka Malik

Anio³y, kraby 
i zamkniête kasyno

zdj. A. Malik

Senior przekazuje tradycję robienia kutii najmłodszym członkom rodziny.

Poci¹g do tradycji

Wigilia w nowej ods³onie
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Tego nie powie ci głośno żadna stewardesa

Życzymy państwu
przyjemnego lotu!

Stewardesa godzi się na 
szczerą rozmowę. Prosi jedy-
nie o zachowanie anonimo-
wości, bo to zamknięte śro-
dowisko i nie chciałaby niko-
go urazić. Umawiamy się na 
spotkanie, a  jakże, na lotni-
sku – tym razem pada na port 
goleniowski, położony nieca-
łe pięćdziesiąt kilometrów 
od Szczecina. Dopijam kawę, 
gdy podchodzi do mnie mło-
da, długowłosa kobieta z moc-
nym makijażem. Nie jest ubra-
na w mundur lotniczy. Dzisiaj 
ma wolne – kolejny lot dopie-
ro za trzy dni. Przez ten czas 
może się nacieszyć towarzy-
stwem swojego dziecka i mę-
ża. Później znowu wsiądzie na 
pokład samolotu wypełnione-
go po brzegi nieznanymi jej 
ludźmi. Zanim to jednak na-
stąpi, możemy na spokojnie 
porozmawiać. O wszystkim, 
o czym nie powie głośno żad-
na stewardesa...

– Gdzie w samolocie jest naj-
większe prawdopodobieństwo, 
że usiądziemy na miejscu, na 
którym kiedyś leżały zwłoki?

– Według mnie najbardziej 
prawdopodobne jest to na ostat-
nich miejscach w samolocie. To 
właśnie tam przenosi się zmar-
łych. Oczywiście można to zro-
bić tylko wtedy, gdy te miejsca 
są wolne i gdy zwłoki da się prze-
nieść. W efekcie po pewnym cza-
sie często w tym miejscu poja-
wia się mnóstwo nieczystości. 
Pewnie ktoś już ci mówił o po-
luzowanych zwiera...

– Stop! Tak, tak. Nie mu-
sisz tego powtarzać. Powiedz 
lepiej, gdzie według ciebie są 
najbrudniejsze miejsca w sa-
molocie? Zapewne to toalety?

– A gdzie tam! Z badań wynika, 
że najwięcej bakterii jest na sto-
likach, na których jemy w trak-
cie lotu. Znajduje się tam 2155 
CFU/sq.in., czyli jednostek two-
rzących kolonie bakterii na każ-
dy cal kwadratowy. Wiem, że nic 
ci to nie mówi, dlatego dla po-
równania dodam, że klamra od 
pasa bezpieczeństwa ma 230 ta-
kich jednostek, otwór wentylacyj-
ny nad naszymi głowami – 285, 
a spłuczka w samolotowej toa-
lecie – 265.

– Nie miałem o tym pojęcia!
– Nie ma się co dziwić, sko-

ro na tych samych stolikach, 
na których jemy, pasażerowie 

przewijają swoje dzieci i kładą 
brudne pieluchy. Ale to nie ko-
niec! Źródełka, z których moż-
na pić wodę na lotniskach, ma-

ją nawet 1240 jednostek CFU. 
Sedes w domowej toalecie ma 
172 CFU, a blat kuchenny 36. 
Prawda jest też taka, że samo-
lotowe toalety do najczystszych 
nie należą, dlatego nieprzypad-
kowo często jest tam kiepskie 
oświetlenie. My, stewardesy, 
często ograniczamy do mini-
mum wizyty w tych miejscach. 
Za dużo napatrzyłyśmy się na 
to, co się w nich dzieje. Dlatego 
uważam, że największym grze-
chem popełnianym przez pasa-
żerów jest wchodzenie do toa-
lety bez butów. Poza tym inne 
najbrudniejsze miejsce w sa-
molocie to zdecydowanie kie-
szenie w siedzeniach. Są ma-
teriałowe, więc w przeciwień-
stwie do stolików nie bywają 

przecierane. A przecież do tych 
kieszeni ludzie wkładają śmie-
ci, włącznie ze zużytymi pam-
persami i podpaskami.

– À propos brudu, czy to praw-
da, że kocyki, które dostają pa-
sażerowie na czas długich lo-
tów, są rzadko prane?

– Zazwyczaj praniem tych ko-
ców zajmuje się specjalna ekipa. 
Po wylądowaniu wchodzi ona na 
pokład i teoretycznie zabiera je 
do prania. W praktyce zdarza 
się, że po wylądowaniu jest za 
moment lot powrotny. W związ-
ku z tym załogi czasem składają 
te koce w kostkę i po kolejnym 
starcie bez prania rozdają je no-
wym pasażerom. Poza tym pole-
cam przed użyciem słuchawek 
samolotowych najpierw prze-
trzeć je chusteczką antybakte-
ryjną. To na pewno nie zaszkodzi.

– Chcesz powiedzieć, że koce 
i słuchawki są brudne?

– Nie. Chcę powiedzieć, że zda-
rza się, że są czyszczone pobież-
nie. A teraz sam wyciągnij odpo-
wiednie wnioski.

– A co z jedzeniem? To praw-
da, że stewardesy i piloci do-
stają lepsze jedzenie?

– Wszystko zależy od linii lot-
niczej. W tanich liniach często 
piloci i stewardesy nie dostają 
żadnego jedzenia. Do dyspozy-
cji mają tylko to, co sami sobie 
kupią. Opowiastki o tym, że pi-
loci zawsze muszą mieć osobne 
posiłki, brzmią co najmniej za-
bawnie, jeśli się wie, jak czasem 
to wygląda. Oczywiście nie jest 
tak we wszystkich tanich liniach, 
ale wiem, że w niektórych tak 
to właśnie wygląda. Czyli piloci 
nie dostają posiłku i to, czy każ-
dy z nich będzie miał inne jedze-
nie, zależy tylko od tego, co so-
bie wezmą na lot. Jeśli na krótki 
lot obaj kupią kanapki z szynką 

w tym samym sklepie na lotni-
sku, to nie ma mowy o różnych 
posiłkach.

– Zapewne posiłki załoga 
dostaje w przypadku dłuż-
szych lotów.

– Tak, zgadza się. I  jeśli już 
załoga dostaje posiłki, to wtedy, 
owszem, są one zazwyczaj nie-
co lepsze od tych, którymi rozko-
szują się pasażerowie. Mają lep-
szy skład, mniej konserwantów, 
porcje mogą być nieco większe. 
Zdarzają się też linie, w których 
stewardesy na czas lotu za ko-
tarką mają swój mały szwedz-
ki stół. Nawiasem mówiąc, wy-
obraź sobie, że w 1987 roku linie 
lotnicze American Airlines usu-
nęły z każdej sałatki w pierwszej 
klasie jedną oliwkę, dosłownie! 
To sprawiło, że rocznie miały za-
oszczędzić podobno sto tysięcy 
dolarów!

– Skoro mówimy o jedzeniu, 
w powietrzu z racji wysokiego 
ciśnienia słabiej odczuwamy 
smak serwowanych posiłków. 
Z czego to wynika?

– Chodzi o to, że w trakcie lo-
tu samolotem w kabinie jest ni-
ska wilgotność powietrza. Do te-
go dochodzi różnica ciśnienia 
– między tym w samolocie a tym 
panującym na zewnątrz. To pro-
wadzi do „ogłupienia” naszych 
kubków smakowych, które sła-
biej rozpoznają smaki.

– A jakie to ma konsekwen-
cje w kwestii samego przygo-
towania potraw? Dodaje się 
do nich więcej przypraw?

– Zdecydowanie tak. Trzeba 
dodać o wiele więcej soli i pie-
przu, by odczuć smak. W powie-
trzu człowiek upija się dwa razy 
szybciej również dlatego, że po-
siłki mają o wiele więcej soli, któ-
ra przyspiesza ten proces. Ale to 
już na pewno wiesz.

– To prawda. Chyba każda 
stewardesa mi o tym mówiła...

– Ale pewnie zapomnieliście 
porozmawiać o tym, czego pasa-
żerowie nie powinni jeść przed 
lotem.

– Trafiłaś w dziesiątkę!
– To ja ci to powiem. Otóż jeśli 

masz lecieć samolotem, nie jedz 
potraw powodujących wzdęcie. 
Mam na myśli na przykład ta-
kie warzywa jak brokuły, kapu-
sta czy cebula. W innym razie 
nie tylko będziesz cierpiał z po-
wodu wzdęcia, ale twoje „zapa-
chy” będzie czuł cały samolot. To 
coś, na co nikt nie zwraca uwa-
gi. Tak samo jak nikt nie zwra-
ca uwagi na to, jak załoga poro-
zumiewa się między sobą, gdy 
jesteśmy rozsiani po pokładzie, 
każdy w innym miejscu, ze swoim 
wózkiem serwisowym, prawda?

– Chcesz powiedzieć, że ma-
cie jakieś swoje szyfry, znaki?

– Oczywiście, że mamy! W trak-
cie lotu porozumiewamy się za 
pomocą specjalnych sygnałów. Na 
przykład cztery dźwiękowe pik-
nięcia oznaczają, że stewardesy 

Zwierzęta mogą latać samolotami, pod warunkiem że mają certyfikat potwierdzający, że są pomocą emocjonalną.
 Fot. safereactor.cc
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we wszystkich sektorach mu-
szą podnieść telefon. A jeśli są 
to dwa piknięcia, dotyczy to tyl-
ko jednego sektora. Natomiast 
jedno piknięcie to znak, że wzy-
wa nas pasażer. Co więcej, są też 
rozróżnienia tonów. Na przykład 
jeden wysoki dźwięk plus jeden 
niski oznacza, że dzwoni kapitan. 
Przy czym w każdym samolocie 
te dźwięki są inne, podobnie jak 
kontrolki, które świecą się przy 
telefonach pokładowych. Nawia-
sem mówiąc, te kontrolki są żół-
te i zielone, dlatego w trakcie re-
krutacji kandydaci do pracy w za-
łogach są sprawdzani pod kątem 
rozpoznawania kolorów.

– Kiedyś w czasie lotu usły
szałem też, jak stewardesa mó
wi, że „Dziesięć brawo chce ka
wę”. Macie swój alfabet?

– Tak. Każda litera alfabetu 
w języku lotniczym ma swój od-
powiednik. B to właśnie „brawo”. 
A to „alfa”, C – „charlie”, D – „del-
ta”... Tak samo mamy specjalne 
gesty, które sobie wzajemnie po-
kazujemy. Gdy stewardesa poka-
zuje literę V, jakby chciała ogło-
sić światu swoją victorię, ozna-
cza to, że trzeba przynieść dwa 
napoje. Natomiast jeden palec, 
zwykle wskazujący, oznacza, że 
trzeba przynieść jedną herbatę.

– Przepraszam, że zmienię 
temat, ale bardzo mnie to cie
kawi. Czy jesteście szkolone 
na wypadek, gdyby pilot stra
cił przytomność?

– Tak. Gdy jeden z pilotów za-
słabnie, przejmujemy kontrolę 
nad checklistą, czyli listą rze-
czy do wykonania, i czytamy je 
drugiemu pilotowi, który przej-
muje stery.

– A co byś zrobiła, gdyby obaj 
piloci stracili przytomność?

– Jako stewardesa jestem prze-
szkolona z tego, co robić, gdy 
obaj piloci zemdleją albo stanie 
się coś gorszego. Wówczas wie-
my, z którą stacją mamy się po-
łączyć przez radiostację, jak bę-
dzie wyglądał instruktaż doty-
czący lądowania. Na szczęście 
nigdy nie słyszałam o tym, żeby 
stewardesa musiała lądować. Ist-
nieje o wiele większe prawdopo-
dobieństwo, że piloci się pokłócą. 
Zresztą jakiś czas temu wypły-
nęły nagrania, w których dwóch 
polskich pilotów lecących z Ka-
towic za granicę zaczęło się kłó-
cić. Wszystko usłyszeli pasaże-
rowie, bo jeden z pilotów zapo-
mniał wyłączyć mikrofon.

– Znów zmienię temat. Ja
kie dziwne pytania zadawali 
ci pasażerowie?

– Pasażerowie zadają stewar-
desom wiele pytań, które dopro-
wadzają je do szału. Jednak nie-
mal wszystkie zgodnym chórem 
twierdzą, że jednego z nich nie 
lubią najbardziej. Brzmi ono: 
„Gdzie jesteśmy?”. Stewardesa, 
niestety, nie nosi przy sobie żad-
nego wbudowanego GPS-a i sama 
zwykle nie wie, gdzie dokładnie 

jesteśmy. Dlatego czasami ste-
wardesy mówią poważnym to-
nem, że na przykład akurat je-
steśmy nad Bułgarią albo Turcją, 
chociaż samolot nie ma prawa 
przelatywać nad tymi krajami, 
bo leci w przeciwnym kierun-
ku. Jednak mało kto wyłapuje 
ten ukryty żart. Nic nie przebije 
jednak historii stewardesy, któ-
ra podobno miała akurat ciężki 
okres w życiu, do tego hormo-
ny jej wariowały i w ogóle po-
kłady cierpliwości były skrom-
ne. Gdy jeden z pasażerów jak 
zwykle zapytał: „Przepraszam, 
gdzie jesteśmy?”, stewardesa 
nie wytrzymała i wypaliła: „W du-
pie, proszę pana!”. Legenda gło-
si, że kierownictwo przymknęło 
oko na ten wybryk i nie wyrzuci-
ło jej z pracy.

– Jakie jeszcze dziwne pyta
nia zadają pasażerowie?

– Raz na jakiś czas ktoś py-
ta, czy może otworzyć okno, 
bo jest mu duszno. Mnie bar-
dzo bawi też pytanie, czy mogę 
sprawdzić, czy bagaż danego 
pasażera na pewno został za-
ładowany do luku bagażowe-
go. Ludzie, jak mam to spraw-
dzić, kiedy w luku może być ja-
kieś dwieście czy nawet trzysta 
walizek?! Z serii takich pytań ba-
wią mnie też dwa, które pada-
ją w trakcie serwisu. Pierwsze 
brzmi: „Co jest za darmo?”. Dru-
gie pada, gdy częstujemy pasa-
żerów napojami. Pytam wtedy: 
„Czego się pan napije?”. „A co 
jest?”. „Woda gazowana, woda 
niegazowana, kawa i herbata”. 
„To poproszę colę”.

– Pytają, czy dostaną coś 
w ramach rekompensaty za 
opóźnienie samolotu?

– O tak! Ostatnio miałam taką 
sytuację. Zaraz po starcie do mo-
jej kuchni wchodzi pasażer i bez 
żadnego powitania mówi: „Samo-
lot jest opóźniony o piętnaście 
minut. Rozumiem, że w związ-
ku z tym dostanę darmowego 
drinka?”. Odpowiedziałam, że 
drinka oczywiście dostanie, ale 
nie za darmo. Ludzie lecą tani-
mi liniami lotniczymi i zdarza 
się, że pytają, czy dostaną kanap-
kę z sosem duńskim za darmo 
albo latte z mlekiem bez lakto-
zy i miodem zamiast cukru. Na 
Boga! Nie zdziw się też, gdy ktoś 
będzie prosił o darmową butel-
kę szampana, najlepiej jakiegoś 
z wyższej półki. Z serii zabaw-
nych pytań uwielbiam też proś-
bę o białą kawę, ale bez cukru 
i mleka. Czyli jaką?! Tak samo 
prośby o „pomarańcz juice jabł-
kowy”, „orendżowy sok”, „colę 
bez bąbelków” i gazowaną wo-
dę, ale też bez bąbelków.

– Pasażerowie zaskakują was 
na każdym kroku...

– I tak nic nie przebije historii 
mojej koleżanki. Kiedyś pasażer 
zapytał ją, dlaczego pod siedze-
nie nie może mu włożyć spado-
chronu zamiast kamizelki.

– Właściwie to nie jest głupi 
pomysł, o ile oczywiście zmieś
ciłby się taki spadochron.

– Gorzej z nauką obsługi. W pięć 
minut raczej tego nie zrobisz. 
A wracając do dziwnych pytań, 
pasażerowie są też bezpośred-
ni w kwestii zarobków. Zdarza 

się, że nagle ktoś pyta: „A tak 
w ogóle to dużo pani zarabia?”. 
Albo pytanie będące wstępem 
do podrywu: „W którym hote-
lu będzie pani nocowała? Może 
w tym samym, co ja?”.

– Jest coś, czego pasaże
rowie nie robią, bo nie mają 
o tym pojęcia, a powinni robić 
w trakcie startu bądź lądowa
nia samolotu?

– Jest taka jedna czynność, 
o której mało kto wie, a to bar-
dzo ważne. Mianowicie w trak-
cie startu i lądowania występują 
duże różnice ciśnienia. Dlatego 
w tym czasie w żadnym wypad-
ku nie powinno się spać. W prze-
ciwnym razie możemy się obu-
dzić z krwotokiem z nosa.

– Do tego dochodzą zatka
ne uszy.

– Tak. Na to najlepszym spo-
sobem jest ssanie drażetek albo 
żucie gumy. To znacznie ułatwia 
odetkanie uszu. Podobnie zresz-
tą jak częste przełykanie śliny...

– Zapytam naiwnie: czym wła
ściwie różnią się klasy w samo
locie – oczywiście poza ceną?

– Wszystko zależy od linii. Za-
cznijmy od tego, że w większo-
ści, jeśli nie we wszystkich, linii 
arabskich nawet ta najtańsza 
klasa ekonomiczna jest znacz-
nie bogatsza niż w innych liniach. 
Lecąc w najtańszej klasie, mo-
żemy cieszyć się darmową lo-
dówką z lodami czy darmowym 
alkoholem bez limitu. Co więcej, 
do posiłków są serwowane wina 
dopasowane przez sommeliera. 
W wyższej klasie, nazywanej kla-
są premium albo biznes, w tych 

największych samolotach jest 
mały bar na środku pokładu, 
gdzie barman serwuje specjal-
nie drinki, szampany, wina i inne 
bardzo dobre alkohole. Oczywi-
ście są też wygodniejsze fotele.

– A co z najwyższą klasą w li
niach lotniczych?

– Ta najwyższa klasa zwykle 
jest nazywana klasą pierwszą. 
Często linie lotnicze posiadają 
ją z powodów czysto wizerunko-
wych. Po prostu czasem wypada 
mieć na pokładzie pierwszą kla-
sę. To luksus, na który może so-
bie pozwolić naprawdę niewiele 
osób. Nic dziwnego, że kosztuje 
tak dużo. Wyobraź sobie, że każ-
dy ma prywatną kabinę wyposa-
żoną w minibarek. Do tego może 
skorzystać z prysznica. A poza 
tym klasy w samolotach różnią 
się przede wszystkim wspomnia-
nymi już fotelami. W klasie eko-
nomicznej zwykle fotele można 
odchylić jedynie o parę stopni. 
W premium często można roz-
łożyć je o wiele bardziej, a do te-
go jest specjalny podnóżek. Na-
tomiast w klasie biznes jest już 
normalne, płaskie łóżko. Do tego 
dochodzi jedzenie. W lotach rej-
sowych zwykle nie ma kucharza 
i posiłki są odgrzewane, nieza-
leżnie od klasy. Im wyższa klasa, 
tym jedzenie bardziej wymyślne. 
W najniższej klasie zwykle jest to 
potrawa w plastikowym opako-
waniu, nakryta folią aluminiową. 
Pod spodem może być na przy-
kład kilka ziemniaków i kawałek 
kurczaka. Albo makaron z serem. 

Oto do czego zdolni są niektórzy pasażerowie samolotów. Fot. theinfong.com
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Genialne oszustwo czy zbiorowa halucynacja?

Vermeery prosto
spod pędzla

Han van Meegeren (1889-
1947) interesował się malar-
stwem już jako młody chłopak. 
Jego szkolnym mentorem zo-
stał Bartus Korteling, wielbi-
ciel sztuki Johannesa Vermeera 
i  innych holenderskich mi-
strzów. To on nauczył Meege-
rena starych technik malar-
skich, wpoił mu szacunek dla 
holenderskiego złotego wieku 
i być może zniechęcił do sztu-
ki współczesnej oraz wszelkich 
awangardowych poszukiwań.

Za radą ojca i najpewniej wbrew 
sobie van Meegeren podjął studia 
na wydziale architektury w Tech-
nische Hogeschool w Delft. Nie 
złożył jednak egzaminów koń-
cowych, gdyż nie chciał zostać 
inżynierem. Jeszcze podczas 
studiów w latach 1907-1913 za-
projektował bodaj jedyne dzie-
ło architektoniczne – przystań 
wioślarską dla swojego klubu, 
do dzisiaj stojącą przy starych 
murach miejskich w Delfcie.

W 1913 roku van Meegeren 
zrezygnował z architektury i sku-
pił się na rysunku i malarstwie. 
W kolejnym roku ukończył Kró-
lewską Akademię Sztuki w Hadze 
i zajął tam stanowisko asysten-
ta. Aby utrzymać rodzinę, two-
rzył plakaty i reklamy, malował 

także popularną martwą natu-
rę, pejzaże i portrety. Wczesne 
dzieła van Meegerena są dzisiaj 
bardzo cenione na rynku sztuki, 
chociaż z pewnością przyczyniła 
się do tego jego późniejsza sła-
wa i działalność.

Na początku lat dwudziestych 
XX wieku van Meegeren stał się 
dość popularny w Holandii. Zaczął 
podróżować – do Belgii, Francji, 
Włoch i Anglii, gdzie również zy-
skał opinię utalentowanego por-
trecisty. Otrzymywał sowite ho-
noraria za wizerunki angielskich 
i amerykańskich turystów od-
poczywających na Lazurowym 
Wybrzeżu. Jego klienci byli pod 
wrażeniem stylu wyraźnie nawią-
zującego do dawnych malarzy ho-
lenderskich. Ku swej wielkiej iry-
tacji nie zdobył jednak uznania 
krytyków, którzy widzieli w nim 
jedynie sprawnego rzemieślni-
ka, naśladującego maniery daw-
nych mistrzów.

Rozwód z pierwszą żoną, po-
nowne małżeństwo i upodoba-
nie do luksusowego życia spo-
wodowały, że van Meegeren 
przyjmował coraz więcej za-
mówień na portrety od zamoż-
nej klienteli, zaczął także wy-
korzystywać swą warsztatową 
biegłość i znajomość technik 

dawnych mistrzów do produkcji 
fałszerstw. Uważał ponadto, że 
jego geniusz został źle oceniony 
przez współczesnych krytyków 
i historyków sztuki. Postanowił 
zatem udowodnić im, że potrafi 
znacznie więcej, niż tylko kopio-
wać holenderskich mistrzów. Za-
mierzył malować „tak samo jak 
oni”. Kupił obszerną rezyden-
cję Primavera w Roquebrune-
-Cap-Martin na południu Fran-
cji i tam w latach 1932-1937 na-
śladował dzieła Fransa Halsa, 
Pietera de Hoocha, Gerarda 
ter Borcha i innych Holendrów. 
Ostatecznie postanowił zmie-
rzyć się z malarstwem Johan-
nesa Vermeera. I tak, po latach 
eksperymentów, pojawił się na 
rynku nowy „Vermeer” – Uczta 
w Emaus, obraz, który zelek-
tryzował świat sztuki na prze-
łomie lat trzydziestych i czter-
dziestych XX wieku.

Nowe Vermeery
W 1937 roku największy auto-

rytet wśród znawców dawnego 
malarstwa holenderskiego, 83-let-
ni Abraham Bredius, otrzymał 
zaproszenie od prawnika, peł-
nomocnika osiadłej we Francji 
holenderskiej rodziny, aby oce-
nił znajdujący się w ich kolekcji 

Takie najprostsze jedzenie, za-
pakowane hermetycznie w fo-
lię i aluminium. Właściwie po-
siłki podawane w klasie biznes 
nie różnią się niczym od tego, co 
możemy zjeść w dobrych restau-
racjach. Mogą to być na przykład 
łosoś, tuńczyk albo kaczka w so-
sie mango. Są nawet steki z wo-
łowiny. I w klasie ekonomicznej 
zwykle jest do wyboru kurczak 
albo coś bezmięsnego, ale ten 
wybór pasażerowie mają do mo-
mentu, aż nie okaże się, że już 
czterdziestu pięciu pasażerów 
wzięło kurczaka i zostało tylko 
danie bezmięsne.

– W klasie biznes nie ma 
z tym problemu?

– W klasie biznes zapasy są 
przygotowane tak, że pasażer za-
wsze ma wybór. Na przykład jeśli 
mamy ośmiu pasażerów w kla-
sie biznes, dostaniemy sześć por-
cji wołowiny i sześć porcji ryby. 
Co więcej, w tych najdroższych 
klasach posiłki są serwowane na 
porcelanie. Podgrzewamy je, po 
czym przekładamy do porcelany. 
Poza tym jest większy wybór al-
koholi, przekąsek. W klasie biz-
nes dodatkowo zwykle jest już 
kawa podawana z ekspresu. Za-
zwyczaj jest też od trzech do pię-
ciu rodzajów whisky. Kilka typów 
ginu. Mnóstwo wódek i likierów. 
Natomiast w klasie premium 
jest tego mniej. Pasażerowie 
chętnie z tego korzystają, bo te 
wszystkie alkohole mają bez li-
mitu. Gdy widzimy, że ktoś jest 
już mocno „zmęczony”, proponu-
jemy, że powoli będziemy ścielić 
łóżko... À propos łóżka, w klasie 
biznes często pasażerowie do-
stają kapcie, skarpetki, a w li-
niach arabskich w pierwszej kla-
sie są nawet piżamy, szczotecz-
ki do zębów... Kolejnym atutem 
biletu biznes jest to, że na lotni-
sku w tak zwanym lounge’u ta-
ki bilet może uprawniać do wstę-
pu na basen czy do SPA, jeśli ta-
kie atrakcje są akurat na danym 
lotnisku. Albo chociaż może po-
zwalać skorzystać ze specjal-
nych stref, gdzie jest prysznic, 
a nawet łóżko, na którym moż-
na się zdrzemnąć przed lotem.

– Słyszałem, że fotele w sa-
molotach są często projekto-
wane we współpracy z NASA.

– To prawda. Powiem ci wię-
cej: każda część w samolocie 
musi mieć specjalny certyfikat. 
Nawet najmniejsza śrubka. I ta 
najmniejsza śrubka potrafi kosz-
tować kilkaset dolarów tylko dla-
tego, że go ma. Co więcej, na-
wet poszycia foteli czy zasłonki 
muszą mieć certyfikację ognio-
odporną. Nie oznacza to, że są 
ognioodporne, po prostu mają 
się spalać wolniej. Dlatego jeśli 
zużyje się na przykład dywanik, 
nie możemy pójść do pierwszego 

lepszego sklepu meblowego i coś 
dopasować. Taki dywanik musi 
być antystatyczny, czyli nie może 
się elektryzować, nie może po-
wodować iskrzeń. To jest istotne 
chociażby przy tankowaniu. Ta-
ka iskra może wywołać ogrom-
ną tragedię.

– A czy można latać ze swo-
imi zwierzętami na pokładzie?

– Tak. Ostatnio jest wyraźny 
trend na latanie ze zwierzęta-
mi, które mają stanowić pomoc 
emocjonalną. I rzeczywiście jest 
to możliwe, jeśli taki pies czy kot 
ma specjalny certyfikat potwier-
dzający, że jest tą pomocą emo-
cjonalną. Wówczas takie stworze-
nie może siedzieć na kolanach 
pasażera i na czas lotu nie musi 
być zamknięte w klatce.

– Ostatnio było głośno o ko-
niu Fredzie, który w Stanach 
Zjednoczonych wsiadł na po-
kład ze swoją właścicielką.

– Też o tym słyszałam. Pasa-
żerka wykupiła dodatkowe miej-
sce na nogi, żeby koniowi było 
wygodnie. Zwierzę leciało razem 
z nią w pierwszej klasie i pełni-
ło właśnie funkcję takiej pomo-
cy emocjonalnej. To zresztą nie 
koniec, bowiem są też zwierzę-
ta niebędące pomocą emocjonal-
ną, z którymi po prostu chcemy 
lecieć. Wówczas zamyka się je 
w klatce, która musi się zmieścić 
pod siedzenie przed naszym fo-
telem. Zwykle są to stworzenia 
do ośmiu kilogramów. Przy czym 
przewóz dwóch takich zwierza-
ków na pokładzie jednego sa-
molotu jest już średnio możliwy.

– Polacy chętnie latają ze 
zwierzętami na wakacje?

– Nie, to zdarza się bardzo 
rzadko. Zdecydowanie częściej 
zabieramy ze sobą swoich mi-
lusińskich, gdy latamy po kra-
ju. Dla mnie latanie ze zwierzę-
tami to jednak nadal nietypowa 
sytuacja.

– Na koniec chciałbym jesz-
cze o coś zapytać... Lecąc ostat-
nio samolotem, zauważyłem, 
że w środku okna jest mała 
dziurka. Czy powinienem był 
się martwić?

– Nie, w żadnym razie! Wszyst-
ko było w porządku. Ten otwór 
musiał tam być z racji tego, że 
okna w samolocie mają kilka 
warstw. I ta dziurka jest po to, 
by wewnątrz, między warstwami, 
wyrównywać ciśnienie. Co wię-
cej, zakłada się nawet, że gdyby 
ta pierwsza zewnętrzna szyba 
pękła, to spokojnie można kon-
tynuować lot. Tym bardziej że 
tych warstw jest zwykle aż trzy.

– To tylko dowód na to, że 
nie ma co się bać latania sa-
molotem!

– W takim razie do zobacze-
nia na pokładzie!

Krzysztof Pyzia
„Stewardesy. Cała prawda 

o lataniu”. Warszawa 2021, s. 407.

Życzymy państwu...
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„Uczta w Emaus”, czyli nowy „Vermeer” autorstwa Han van Meegerena. Fot. Wikimedia Commons
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Magazyn  Tajemnice zaklęte w obrazach

i sygnowany monogramem I.U.M. 
obraz Johannesa Vermeera. Ro
dzina rzekomo podupadała i zo
stała zmuszona do wyprzedaży 
dzieł ze swych zbiorów.

Leciwy Abraham Bredius za
chwycił się Ucztą w Emaus, nie
znanym dziełem wielkiego mi
strza, po którym – jak wówczas 
uważano – pozostało nie więcej 
niż 35 obrazów. Rychło opubliko
wał o nim artykuł i to w najzna
mienitszym czasopiśmie o sztu
ce, jakim był wówczas, i  jest 
do dzisiaj, The Burlington Ma-
gazine. W entuzjastycznych sło
wach opisał, jak wspaniałym mo
mentem w życiu historyka sztuki 
jest odkrycie dzieła znakomite
go mistrza, w dodatku zacho
wanego w dobrym stanie i  tak 
wielkiej klasy. Van Meegeren 
okazał się fałszerzem nie tylko 
biegłym w swym rzemiośle, ale 
też nadzwyczaj sprytnym. Jego 
fałszerstwo okazało się bowiem 
brakującym ogniwem w rekon
struowanym przez Brediusa ka
talogu dzieł Vermeera. Uczony 
był bowiem przekonany – acz
kolwiek nie istniały i nadal nie 
ma na to żadnych dowodów – że 
Vermeer przebywał w młodości 
we Włoszech. Dlatego – jak uwa
żał – wczesne obrazy mistrza by
ły malowane w italianizującym, 
barokowym stylu, odmiennym od 
tego, w jakim pracował później.

Uczta w Emaus miała być za
tem wczesnym, italianizującym 
obrazem, bliskim kompozycji Ca
ravaggia z mediolańskiej Bre
ry i pochodzącym z tego okresu 
twórczości, który nie był jeszcze 
dobrze przez historyków sztu
ki przebadany i poznany. To za
tem, że obraz odbiegał od póź
niejszych kanonicznych malowi
deł Vermeera, nikogo nie dziwiło.

Po publikacji Brediusa i szere
gu innych naukowych i popular
nych artykułów Ucztą w Emaus 
zainteresowało się kilka holen
derskich muzeów, w tym Rijks
museum w Amsterdamie i Mu
seum Boijmans w Rotterdamie. 
Ostatecznie obraz został zaku
piony przez Towarzystwo Rem
brandtowskie za 520 tysięcy gul
denów (obecnie stanowiłoby to 
równowartość około 4,64 milio
na euro) i przekazane do kolek
cji rotterdamskiego muzeum.

Obraz van Meegerena wypeł
nił lukę w teorii Brediusa na te
mat twórczości mistrza z Del
ftu, stał się również spełnieniem 
ambicji młodego, ambitnego dy
rektora muzeum z Rotterdamu 
Dirka Hannemy, który uzupełnił 
kolekcję o brakującego malarza.

Przez siedem lat obraz van 
Meegerena, uznawany za arcy
dzieło Vermeera, wisiał jako klej
not kolekcji. Co więcej, do dyrek
tora zgłosili się kuratorzy Rijks
museum, którzy zaproponowali 
mu wymianę nowego „Verme
era” na Dziewczynę czytają-
cą list z Amsterdamu. Jednak 

Hannema odrzucił tę z dzisiej
szego punktu widzenia świetną 
propozycję.

Kolaborant  
czy fałszerz?

Van Meegeren niesiony na fali 
spektakularnego sukcesu zaczął 
malować kolejne dzieła w stylu 
holenderskich mistrzów. W la
tach 19381939 pojawiło się na 
rynku aż siedem nowych „Ver
meerów”. Fałszerz na swym pro
cederze niebywale się wzboga
cił, przeprowadził się do nowej 
posiadłości w Nicei, kupił wie
le innych nieruchomości i dzieł 
sztuki. W wywiadzie udzielonym 
w 1946 roku przyznał, że jest wła
ścicielem 15 wiejskich posiadło
ści i 52 domów, w tym pięknych 
kamienic wzdłuż kanałów w Am
sterdamie.

Lukratywny proceder rozwijał
by się dalej, gdyby nie jedno nie
fortunne handlowe posunięcie. 
Po zakończeniu II wojny świa
towej i przejęciu przez alian
tów kolekcji Hermanna Görin
ga wyszło na jaw, że Han van 
Meegeren sprzedał marszał
kowi Rzeszy obraz Vermeera 
Chrystus i  jawnogrzesznica. 
W związku z tym malarz został 
oskarżony o kolaborację z nazis
tami, co było wówczas poważ
nym zarzutem, grożącym nie 
tylko złą sławą, ale też wielolet
nim więzieniem. Van Meegeren 
stanął zatem wobec ważnej de
cyzji – czy ponieść karę za ko
laborację, czy też przyznać się 
do fałszerstwa. W czasie proce
su postanowił ujawnić, że to on 

jest autorem Chrystusa i jaw-
nogrzesznicy, a zatem rów
nież Uczty w Emaus. Aby to 
udowodnić, namalował w wię
zieniu kolejnego „wczesnego 
Vermeera” – Chrystusa wśród 
mędrców żydowskich, zdradza
jąc tym samym swój wieloletni 
proceder. Ujawnił nie tylko to, 
że całkowicie wymyślił wcze
sny, italianizujący styl Verme
era, lecz również warsztatowe 
sposoby, za których pomocą na
śladował technikę dawnych mi
strzów. Przy okazji pokazał re
kwizyty, zabytkowe przedmioty, 
których używał do uzupełniania 
figuralnych kompozycji.

Po przyznaniu się do fałszer
stwa Han van Meegeren niespo
dziewanie stał się bohaterem 
narodowym. Holendrzy docenili 
bowiem to, że oszukał nazistów, 
sprzedając Göringowi za bardzo 
wysoką sumę zwykłe fałszerstwo 
(aby kupić od van Meegerena 
Chrystusa i jawnogrzesznicę, 
Göring pozbył się wielu innych, 
i to zapewne autentycznych, ma
lowideł). Proces osłabił jednak 
zdrowie van Meegerena, które 
było nadwerężone wieloletnim 
nadużywaniem alkoholu i narko
tyków. Zmarł w więzieniu w wie
ku 58 lat. Niezbyt długo cieszył 
się sławą bohatera i najwybit
niejszego fałszerza w historii.

Warsztat fałszerza
Do malowania fałszerstw van 

Meegeren używał starych płó
cien. Kupował słabej jakości ma
lowidła na targach i u antykwa
riuszy, pumeksem usuwał z nich 

polichromię, a płótna wykorzy
stywał jako podłoże do swoich 
dzieł. Posługiwał się pędzlami 
z borsuczej sierści, własnoręcz
nie ucierał farby i wykorzystywał 
pigmenty stosowane przez daw
nych mistrzów, np. ultramarynę 
naturalną, biel ołowiową, azuryt. 
Niedawno upadł jednak mit, ja
koby używał wyłącznie histo
rycznych materiałów. Aby od
powiednio postarzyć swoje ob
razy, dodawał bowiem do farb 
płynny bakelit, co miało uchro
nić fałszerstwa przed tzw. testem 
wacika. W czasach van Meege
rena uważano bowiem, że war
stwy malarskie w obrazach daw
nych mistrzów są na tyle twarde, 
iż nie można naruszyć ich struk
tury za pomocą słabych rozpusz
czalników. Bakelit (sztuczne two
rzywo wynalezione na początku 
XX wieku) dodany do farb odpo
wiednio je utwardzał. Po ukoń
czeniu malowania van Meegeren 
podgrzewał obrazy w piekarni
ku do temperatury od 100 do 120 
stopni Celsjusza, dzięki czemu 
ich powierzchnia zamieniała się 
w twardą skorupę. Potem nawi
jał je na wałki, co powodowało, 
że farba pękała. W tak powstałe 
krakelury wcierał ciemny tusz, 
który z kolei udawał nawarstwio
ny przez lata brud, kurz i stare 
werniksy.

Van Meegerenowi udało się 
oszukać bardzo wielu wybit
nych historyków sztuki. Autory
tet Brediusa, który tak entuzja
stycznie ocenił Ucztę w Emaus, 
stłumił pojedyncze krytyczne gło
sy innych ekspertów. Niedawno 

ukazał się dziennik Willy’ego 
Aupinga (wówczas kuratora 
w KröllerMüller Museum w Ot
terlo) zawierający druzgocącą 
opinię o Chrystusie umywają-
cym stopy, obrazie zakupionym 
jako dzieło Vermeera przez Rij
ksmuseum i to za wysoką sumę 
wynoszącą 1,3 miliona gulde
nów: „Wszystko jest w nim złe 
i prymitywne (...), absurdem 
byłoby uwierzyć, że wielki Jo
hannes Vermeer z Delftu mógł 
kiedykolwiek wykonać aż tak zły 
obraz jak ten”. Również współ
cześni historycy sztuki, analizu
jąc malowane w stylu Vermeera 
obrazy van Meegerena, odnoszą 
wrażenie, że Abraham Bredius 
i inni dawni znawcy ulegli zbio
rowej halucynacji – tak odległe 
są te malowidła od stylu i klasy 
dzieł mistrza z Delftu.

Kilka lat temu w Courtauld 
Institute w Londynie zidentyfi
kowano bakelit w Scenie w ta-
wernie, obrazie uznawanym za 
dzieło XVIIwiecznego holender
skiego malarza Dircka van Ba
burena. Analizy chemiczne wy
kazały obecność w farbach ba
kelitu – znaku rozpoznawczego 
van Meegerena. Niewykluczo
ne, że w muzeach i prywatnych 
galeriach na świecie nadal znaj
dują się dzieła fałszerza ucho
dzące za malowidła wielkich mi
strzów. Nie wiadomo bowiem, ile 
van Meegeren namalował i z po
wodzeniem sprzedał fałszywych 
obrazów.

Grażyna Bastek
„Rozmowy obrazów”, War-

szawa 2020, s. 335.

Han van Meegeren malujący w więzieniu obraz „Chrystus wśród mędrców żydowskich”. Fot. Wikimedia Commons
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Dwa prostokątne obszary
Niżej przedstawiono dwa pro-

stokątne obszary ograniczo-
ne 20 zapałkami; pierwszy jest 
ograniczony 6 zapałkami, a dru-
gi 14. Powierzchnia drugiego 

prostokąta jest trzy razy więk-
sza od powierzchni pierwszego. 

Czy przenosząc jedną zapał-
kę z większego prostokąta do 
mniejszego (otrzymamy wtedy 

dwa zbiory zapałek: 7- i 13-ele-
mentowy), potrafisz utworzyć 
dwa nowe obszary, takie że jeden 
nadal będzie miał powierzchnię 
trzy razy większą od drugiego?

Magazyn  Rozmaitości

Syn piłkarza wraca z zakoń-
czenia roku.

– Tato, mój kontrakt z IV klasą 
został przedłużony o rok!

* * *
Przychodzi blondynka do kio-

sku i mówi:
– Poproszę bilet za 2,50.
– Proszę bardzo – odpowiada 

sprzedawca.
– Ile płacę? – pyta blondynka.

* * *
– Twoja mama kupiła 4 kg ja-

błek po 2 zł za kilogram. Ile za-
płaciła? – pyta Jasia nauczyciel.

– Trudno powiedzieć, mama 
świetnie się targuje.

* * *
– Tato, to prawda, że prawdzi-

wy mężczyzna powinien zacho-
wać zimną krew w sytuacjach 
dramatycznych?

– Tak, synu, to prawda.
– To co chcesz najpierw zoba-

czyć: mój dzienniczek czy rachu-
nek za nowe futro mamy?

* * *
Głowa rodziny, leżąc na łożu 

śmierci, mówi do syna:
– Synu, zostawiam ci farmę 

z trzema domami, 5 samocho-
dów, 6 ciągników, stodołę, 20 krów, 
10 koni, 10 owiec oraz 10 kóz.

Zaskoczony syn mówi:
– Naprawdę? Jak to? Gdzie to 

wszystko jest?
– Na Facebooku...

* * *
Pewnej nocy żona zauważy-

ła swojego męża przy kołysce 
ich nowo narodzonego dziecka. 
W ciszy obserwowała męża. Kie-
dy patrzył w dół na śpiące ma-
leństwo, zauważyła na jego twa-
rzy mieszankę emocji: niewiarę, 
wątpliwość, rozkosz, zdziwienie, 
zauroczenie, sceptycyzm... Wzru-
szona tym niezwykłym przeja-
wem głębokich uczuć kobieta 
podeszła do męża i przytuliła 
się do jego pleców, obejmując 
go ramionami.

– O czym myślisz, kochanie? 
– szepnęła mu do ucha. – To nie-
samowite! – odpowiada mąż. – Po 

prostu nie mogę sobie wyobra-
zić, jak oni robią takie kołyski 
w Ikei tylko za 29,99 zł?!

* * *
Inspekcja w więzieniu:
– W tej celi siedzi nasz najzdol-

niejszy więzień – mówi z dumą 
naczelnik więzienia do przewod-
niczącego inspekcji.

– Dlaczego najzdolniejszy?
– Bo kiedy odsiadywał u nas 

swój pierwszy wyrok, to nie umiał 
ani czytać, ani pisać. To my go 
nauczyliśmy!

– To za co teraz siedzi?
– Za fałszowanie dokumentów.

* * *
Do autobusu wsiada babcia 

i pyta:
– Czy ten autobus jedzie do Po-

ronina?
– Tak – odpowiada kierowca.
– Ale czy na pewno? – dopytu-

je się babcia.
– Na pewno – mówi ze spoko-

jem w głosie kierowca.
– Ale czy tak na pewno do Po-

ronina? – nie daje za wygra-
ną babcia.

– Nie, do Nowego Jorku – od-
powiada kierowca.

– Ale przez Poronin?
* * *

Siedzi sobie lew, ziewa. Patrzy, 
a tu mrówka biegnie. Lew pyta:

– Te, mrówa, gdzie tak pędzisz?
– Nie słyszałeś? Słoń i hipo-

potam się pobili, obaj są ciężko 
poturbowani.

– No ale co ty masz do tego?
– Lecę krew oddać.

* * *
Kazio woła zza drzwi łazienki:
– Mamo, jaką bluzkę mam dziś 

włożyć do szkoły? Z długim czy 
krótkim rękawem?

– Z krótkim. A czemu pytasz?
– Bo nie wiem, dokąd mam 

umyć ręce.
* * *

Nauczyciel kazał Jasiowi napi-
sać w zeszycie 100 razy zdanie: 
„Nigdy nie będę mówił do na-
uczyciela «TY»”.

Nazajutrz Jasio przynosi zeszyt.

– Dlaczego to zdanie napisałeś 
nie 100, a 200 razy? – pyta zdzi-
wiony nauczyciel.

– Bo bardzo cię lubię, Kaziu!

* * *
Rozmowa ucznia z nauczycie-

lem. – Nie zasłużyłem na jedynkę!
– Masz rację, moje dziecko, 

ale regulamin szkolny nie prze-
widuje niższych ocen.

* * *
– Dlaczego Adam i Ewa two-

rzyli idealną parę?
– On nie musiał wysłuchiwać, 

za kogo ona mogła wyjść za mąż. 
Ona nie musiała wysłuchiwać, 
jak gotowała jego matka.

* * *
Mała dziewczynka przychodzi 

do sklepu zoologicznego i mówi:
– Poproszę małego króliczka 

z wystawy.
Ekspedientka z uśmiechem 

pyta:
– A chcesz tego czarnego czy 

może białego?
– Mojego pytona nie interesu-

je, jakiego on jest koloru.

* * *
Zwraca się żona do męża: – Ko-

chanie, wyrzuć śmieci.
– Dopiero co usiadłem!
– A co do tej pory robiłeś?
– Leżałem...

* * *
Przychodzi poważny i szano-

wany biznesmen do sklepu zoolo-
gicznego i mówi do sprzedawcy:

– Panie, daj mi pan psa, ale 
takiego obronnego, bo widzisz 
pan, ja ważna postać jestem, 
pies mnie musi przed bandzio-
rami chronić.

Sprzedawca popatrzył z nie-
chęcią na mężczyznę. Poszedł 
na zaplecze i przynosi jamnika. 
Biznesmen, niedowierzając wła-
snym oczom:

– Panie, no co pan?! Kpiny ja-
kieś sobie urządzasz czy jak? No 
co to u diabła jest? Jak taki pies 
mnie obroni?!

Sprzedawca nie wytrzymał. 
Wziął jamnika za ogon, zaczął 
nim kręcić nad głową i krzyczy:

– No, podejdź pan, podejdź!

Wytęż wzrok... Uśmiechnij się

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

Rozwiązanie 11-2021
Figurę przecięto na dwie fi-

gury przystające w następują-
cy sposób.
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Prawdziwi chrzeœcijanieReporta¿ 

Trzytysięczne Michałowo
na Podlasiu stało się sym-
bolem niezgodnych z pra-
wem pushbacków, kiedy
Straż Graniczna wywiozła
stąd rodziny z dziećmi.
Gmina postanowiła przekuć
ten wizerunek – udanie.
Michałowo jest teraz symbo-
lem pomocy, współczucia
i przyzwoitości. 

Miêdzy szafk¹ ze stra¿ackimi
kombinezonami a stra¿ackim
samochodem piêtrz¹ siê worki.
„Odzie¿ dzieciêca dla dzieci
m³odszych do 140 cm”, „Odzie¿
dzieciêca dla dzieci starszych”,
„Kurtki damskie ciep³e”. „Buty
ciep³e 42-44”. Buty. Termiczne
skarpety i bielizna. 

– To gdzie znosimy nastêp-
ne? – pyta dziewczyna, stoj¹ca
z dwoma plastikowymi worka-
mi przed podniesiona brama
do hali. – Na podwórko, z ty³u –
krzyczy stra¿ak i macha rêk¹,
pokazuj¹c kierunek. – Tam jest
jeszcze miejsce. 

Dziewczyna idzie, za ni¹ kil-
kadziesi¹t osób, ob³adowanych
workami. Wroc³aw przywióz³
autokar pe³en najpotrzebniej-
szych rzeczy. Do remizy ci¹gle
podje¿d¿aj¹ samochody. Reje-
stracje z ca³ej Polski, ale i za-
granicy. Kilkanaœcie dziennie.
Przywo¿¹c dary. Ubranie, je-
dzenie, œrodki higieny osobi-
stej. 

Micha³owo, trzytysiêczne
miasteczko niedaleko granicy
bia³oruskiej, 30 kilometrów od
Bia³egostoku. To pierwsza
gmina w Polsce, w której samo-
rz¹d zaanga¿owa³ siê w pomoc
migrantom na granicy. Poma-
gaj¹ nie tylko mieszkañcy, ale
i miejscowe w³adze: koordynu-
j¹, kupuj¹, wspieraj¹ wolonta-
riuszy. W remizie, z inicjatywy
stra¿aków, powsta³a ogrzewal-
nia – miejsce, w której przez
ca³a dobê mo¿na siê ogrzaæ,
coœ zjeœæ, odpocz¹æ. A potem
i magazyn z najpotrzebniejszy-
mi rzeczami. 

Punkt pomocy powsta³ na
pocz¹tku paŸdziernika, po na-
g³oœnieniu sprawy „dzieci z Mi-
cha³owa”. W placówce Stra¿y
Granicznej pod koniec wrze-
œnia przebywa³y trzy rodziny
z ma³ymi dzieæmi. Najm³odsze
mia³o niewiele ponad rok. Zdjê-
cie czarnookiego malucha
w brudnym, niegdyœ bia³ym
i puchatym kombinezonie z
kapturkiem obieg³o œwiat. Po
jakimœ czasie rodziny zniknê³y.
Stra¿ milcza³a. Rzeczniczka
twierdzi³a, ¿e rodziny s¹
w „bezpiecznym miejscu”.
„Gdzie s¹ dzieci z Micha³owa?”
– pyta³y nadal media i wielu

obywateli. Pytaj¹ i radni Mi-
cha³owa. 

– Zaprosiliœmy na sesjê ko-
mendanta – opowiada Maryla
Ancipiuk, przewodnicz¹ca rady
miasta. Rada zawsze dekoruje
sezonowo salê posiedzeñ. A to
wiosenne kwiatki, a to jesienne
liœcie. Teraz na stole le¿a³ drut
kolczasty, roz³o¿ony na mapie
Polski, wzd³u¿ jej granic. A na
g³owie or³a – korona z drutu.
Radnym siê potem oberwa³o
od niektórych, ¿e to niby „pro-
fanacja god³a“. A przecie¿ o lu-
dzi chodzi³o, mówi Maryla An-
cipiuk. I o dobre imiê Micha³o-
wa. Radni nie odpuszczaj¹.
W koñcu komendant przyzna-
je, ¿e odes³ali rodziny za drut.
Dla niewtajemniczonych: za
p³ot z drutu ¿yletkowego, po-
stawiony na granicy. Czyli na
Bia³oruœ, a konkretnie: do bia-
³oruskiego lasu. Wiadomoœæ
dostaje siê do mediów. To
pierwszy potwierdzony przypa-
dek pushbacku tak ma³ych
dzieci w Polsce. Komendant
zostaje odwo³any. Nie za push-
back, za ujawnienie go, jaki
mówi¹ wtajemniczeni. 

Maryla Ancipiuk ma dzieci
i wnuki. I boli j¹ sama myœl, ¿e
mia³aby sie zastanawiaæ, gdzie
s¹, czy s¹ bezpieczne, czy s¹
same w ciemnym lesie. ¯e mo-
g³aby nie mieæ z nimi kontaktu.
Inni radni te¿ maj¹ dzieci
i wnuki. Nie chc¹ te¿, ¿eby
w mediach po „Gdzie s¹ dzieci
z Micha³owa?", pojawi³o siê:
„Dzieci z Micha³owa zamarz-
³y“. Do ratusza odzywaj¹ siê
mieszkañcy: trzeba coœ zrobiæ.
Gdzie s¹ te dzieci, nie wiado-
mo, ale mo¿na pomóc innym.
Otwieraj¹ punkt. Chc¹ zakupic
podstawowe rzeczy, których
potrzebuj¹ migranci w lesie,
czy oœrodkach Stra¿y Granicz-
nej, Jedzenie, ciep³e kurtki czy
buty, ogrzewacze do r¹k. Œrod-
ki asygnuje gmina, ale z Polski
zg³aszaj¹ siê ludzie, którzy
chcieliby pomóc finansowo.
Gmina zak³ada zbiórkê. W ci¹-

gu miesi¹ca zbieraj¹ 250 tys.
z³otych. A remiza pêka
w szwach od darów. Radni sa-
mi pracuj¹ jako wolontariusze
w remizie. W niedzielne przed-
po³udnie wiceburmistrz Kon-
rad Sikora kompletuje paczkê
dla afgañskiej rodziny w oœrod-
ku w Bia³ymstoku. 

– Daj trochê s³odyczy, tam
parê dzieci jest – komenderuje
Sikora. Rano by³ ju¿ w oœrodku,
dosta³ listê, co jest potrzebne.
¯ywnoœæ, myd³o, pasta do zê-
bów, skarpetki.

– Maszynki do golenia, ktoœ
wie, gdzie s¹? – wo³a Maryla
Ancipiuk, która do punktu wpa-
d³a miêdzy msz¹, a urodzinami
wnuka. Oœrodki w Polsce, dziwi
siê Maryla, by³y w ogóle nie-
przygotowane na przyjêcie cu-
dzoziemców. Brakuje wszyst-
kiego. Wiêc gmina kupuje, do-
staje i przewozi do oœrodków,
stra¿nic, gdzie te¿ s¹ cudzo-
ziemcy, ale i do szpitali. Rzeczy
odbieraj¹ te¿ wolontariusze,
którzy szukaj¹ migrantów w la-
sach i udzielaj¹ im pierwszej
pomocy. UchodŸcy, mówi Mary-
la Ancipiuk, jeszcze tu nie mie-
li. Micha³owo le¿y zbyt daleko
od strefy stanu wyj¹tkowego. –
Ale przyje¿d¿a³y do nas rodzi-
ny. Mê¿owie, dzieci, czy ro-
dzeñstwo, ¿yj¹ce legalnie
w Niemczech, Szwecji, czy Au-
strii, którzy dostali wiadomoœæ,

¿e ich krewni staraj¹ siê do
nich dojechaæ i s¹ gdzieœ na
granicy. Polskie w³adze trakto-
wa³y ich na równi z przemytni-
kami. 

– Nie robimy nic nadzwyczaj-
nego – mówi Konrad Sikora,
zmêczony nieco medialnym
szumem, pakuj¹c paczki dla
Afgañczyków do samochodu. –
Bo co w tym nadzwyczajnego,
¿e nie chcemy tylko, by obok
nas umierali ludzie? – krêci
g³ow¹. To jest to, czego boj¹ siê
najbardziej w Micha³owie. Wiê-
cej trupów. W to, ¿e zginê³o tyl-
ko 10 osób, jak brzmi oficjalny
komunikat, nie wierzy tu nikt.
W okolicy s¹ bagna – ju¿ nie raz
miejscowi wyci¹gali stamt¹d
zagubionych migrantów. Za-
pewne nie znaleŸli wszystkich,
s³ychaæ g³osy. – Jest zimno, bê-
dzie zimniej. W lesie mamy
nadpopulacjê wilków... – Kon-
rad Sikora zawiesza g³os. Za
duzo gadania, za ma³o czynów,
uwa¿a Sikora. – Wymyœlili, ¿e
bêd¹ budowaæ p³ot, ¿eby nikt
nie przeszed³. Tylko jak p³ot bê-
dzie mia³ nawet 6 metrów, to
ktoœ zbuduje 7-metrow¹ drabi-
nê – ironizuje. – Mur ma kosz-
towaæ pó³tora miliona. Gdyby
go zbudowaæ o 50 cm ni¿szy,
mo¿na by zaoszczêdziæ jakieœ
50-60 mln. Wystarczy³oby, ¿eby
tych ludzi wpuœciæ, nakarmiæ,
sprawdziæ, kto potrzebuje azy-

lu, kto nie, i autobusami czy sa-
molotem, humanitarnie ode-
s³aæ do domu.

Micha³owo wezwa³o inne
przygraniczne gminy do wspó³-
pracy. Na apel odpowiedzia³y
tylko dwie s¹siednie. Reszta
milczy, choæ ich mieszkañcy in-
dywidualnie i w grupach poma-
gaj¹. – Mo¿e samorz¹dy boj¹
siê utraty pieniêdzy z Warsza-
wy? – zastanawia sie radna
Maryla Ancipiuk. Gminy na
wschodzie s¹ biedne, potrzebu-
j¹ wsparcia. Micha³ów ju¿ daw-
no postawi³ na unijne fundu-
sze. Jak Warszawa przykrêci
kurek, i tak nie zostan¹ z ni-
czym. Zawsze byli prekursora-
mi: wprowadzili bezp³atne leki
dla seniorów, zanim wpad³ na
to rz¹d, zlikwidowali podatek
od nieruchomoœci. Mog¹ wiêc
byæ i pierwsz¹ gmin¹, która po-
maga, mówi Ancipiuk. – W koñ-
cu rusz¹ i inne. – W listopadzie
Micha³owo dosta³o wyró¿nie-
nie „Stoj¹cych w imiê zasad”
od obywateli RP (w zesz³ym ro-
ku statuetkê dosta³ Adam Bod-
nar).

– Chcemy uhonorowaæ dziœ
symboliczn¹ stolicê cz³owie-
czeñstwa i przyzwoitoœci, jak¹
siê staliœcie. Tê stolicê rozu-
miem jako postawê godn¹ na-
œladowania – powiedzia³ Ja-
nusz Po³owczyk z Obywateli. 

Maryla Ancipiuk, Konrad Si-
kora i ich koledzy zalewani s¹
te¿ hejtem. Gmina zapowie-
dzia³a kroki prawne w obronie
radnych. – A niech hejtuj¹ –
mówi Maryla. W jej domu œwie-
ci sie dzieñ noc w oknie zielona
lampka, umówiony znak, ¿e
ka¿dy mo¿e siê tu zwróciæ o po-
moc. W mieœcie jest takich kil-
kanaœcie, w okolicy kilkadzie-
si¹t. 

– A ja bêdê odpowiadaæ, na
ca³y œwiat, ¿e bêdê pomagaæ.
Bo jestem chrzeœcijank¹. Bo
nauczono mnie, ¿e jak poma-
gam drugiemu cz³owiekowi, to
pomagam Bogu, prawda? 

Tekst i zdjęcia:
Agnieszka Hreczuk

„Nie chcemy, by umierali tu ludzie“

Maryla Ancipiuk w prowizorycznym magazynie darów w remizie straży
pożarnej w Michałowie na Podlasiu.
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Unikaj ludzi smutnychRozrywka

Przychodzi gruba baba do leka-
rza. Lekarz pyta: – Bierze pani te ta-
bletki na odchudzanie? – Tak, biorę.
– A ile? – Ile, ile... Aż się najem!

* * *
Małe szkockie miasto. Wieczór.

Mężczyzna zatrzymuje taxi i poleca
kurs pod wskazany adres. Kiedy
taksówkarz zatrzymuje się przed
piękną willą, pasażer obmacuje kie-
szenie dochodzi do wniosku, że pie-
niądze zostawił w domu i nie ma
czym zapłacić. Wysiada z taksówki,
podchodzi do kierowcy i pyta: – Nie
ma pan latarki? Bo mi 50 funtów
wpadło między siedzenia. I słyszy
zwiększające sie obroty silnika
i pisk opon.

* * *
Fryzjer do klienta: – Pan już chy-

ba u nas był? – Nie, to wojenna ra-
na.

* * *
Początkujący mysliwy wyrusza

na polowanie z dwoma psami. Po
godzinie wraca.

–  Co sie stało? – pytaja koledzy.
Wróciłeś po nowe naboje? – Nie,
po nowe psy.

* * *
Krawiec mówi do klienta: – Jeśli

pan chce, mogę dać panu gwaran-
cję na piśmie, że ten płaszcz będzie
pan nosić nawet przez 200 lat.
– Naprawdę? – Tak. Jeśli się znisz-
czy po 150 latach, zwrócę panu
pieniądze!

* * *
U fryzjera: – Chciałbym sie ogo-

lić. – Znudziła sie panu broda?
– Nie, ale zapomniałem już jak wy-
glądam.

* * *
Klient przychodzi do szewca:

– Przyszedłem odebrać buty z na-
prawy. – Płaci pan 20 złotych. – Tak
mało? Na kwicie jaest napisane, że
mam do zapłaty 40 złotych.

–  No tak, ale jeden but zgubili-
śmy.

* * *
Pewnego dnia żona wraca do do-

mu z pierścionkiem wysadzanym
diamentami. Mąż pyta zdziwiony:
Skąd to masz? – Gralismy z szefem
w lotto i wygraliśmy. Kupiłam z mo-
jej części wygranej. Tydzień później
żona wraca w nowym, lśniącym fu-
trze.

–  Skąd to masz? – pyta mąż. –
Graliśmy z szefem w lotto i wygrali-
śmy. Kupiłam z mojej części wygra-
nej. Po kolejnym tygodniu żona par-
kuje pod domem nowy sportowy
samochodzik. Oczywiście powtarza
wyjaśnienie z totolotkiem. Przy oka-
zji prosi mężą: – Przygotuj mi, ko-
chanie, kąpiel! Po chwili wchodzi do
łazienki i widzi, że mąż napuścił do
wanny tyle wody, że ledwo zebrała
sie kałuża w okolicy korka. – Co to
ma znaczyć, to ma być kąpiel?!
– Kochanie, chyba nie chcemy, że-
by zamoczył sie twój kupon?

* * *
Na półce w sklepie klient znalazł

choinkę. Zainteresowany zakupem
czyta napisy na opakowaniu: – Ele-
menty choinki: szkielet choinki –
1 szt.; gałązki – 46 szt.; Igły –
13453 szt.; Klej montażowy – 3 li-
try.

* * *
– Panie doktorze, pacjent spod

ósemki zszedł. – Niemożliwe! Prze-
cież czuł się dużo lepiej. – E, on
zszedł z łóżka do pizzerii na dole
i powiedział, że nie będzie jadł tego
szpitalnego żarcia.

* * *
W niedzielne popołudnie rodzice

Jasia wychodzą z sypialni. – Co
tam robiliście? – pyta Jasio.
– Wiesz, synu, odbyliśmy bardzo
ważną debatę. – mam nadzieję, że
była ciekawa, bo wrzuciłem ją do
internetu.

* * *
– Kochanie, dlaczego telewizor

sie nie ałącza, kiedy naciskam pilo-
ta? – pyta blondynka męża. – Bo ja
wiem? Może dlatego, że nie mamy
telewizora?

* * *
Rozmawiają dwa ślimaki: – Je-

chałeś kiedyś autostopem? – Nie,
nigdy. Jak to sie robi? – Nie wiesz
co to autostop? Idziesz na wylotów-
kę z miasta, czekasz i za chwilę
ktoś cię zabiera. Proste. – I zawsze
sie udaje? – Zależy od bieżnika...

* * *
– Jestem muzykiem profesjonal-

nym – Na czym grasz? – Na tubie.
A ty kim jesteś?

–  Też jestem muzykiem profsjo-
nalnym. – Na czym grasz? – Na
weselach...

* * *
Z rozbitego samochodu wyczoł-

guje się trzech kompletnie pijanych
facetów. Wstają, otrzepują się ze
szkła i mówią do zbliżających sie
policjantów: – Nie podoba nam się
ta karuzela. Proszę nas zaprowadzić
na strzelnicę.

* * *
Wpada Jasio szczęśliwy do do-

mu i krzyczy na cały głos: – Tato!
Zdałem do następnej klasy! – Wiem,
przekupiłem nauczyciela.

* * *
Chińczyk pyta Polaka: 
– Ilu was mieszka w tej Polsce? 
– Prawie 40 milionów.
–  Łi, to wy się tam chyba wszy-

scy znacie?
* * *

Sędzia do powoda: – Żąda pan
od tej pani 30 tysięcy odszkodowa-
nia za to, że usiadła na pana okula-
rach i je połamała? – Tak. – Nie
uważa pan, że to trochę za dużo? –
Ale te okulary były na moim nosie!

zebrał WM

uœmiech ¿ycia
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Rozrywka

Poziomo: 
1 – duże miasto w Anglii, 
6 – afrykańskie państwo, w którym o

pokój zabiegają polscy żołnierze, 
10 – dawny klub towarzyski, 
11 – zaparzamy ją codziennie, 
12 – miasto w południowych Włoszech

(Kampania), 
13 – najdłuższa rzeka świata, 
16 – system górski na zachodzie Amery-

ki Północnej, 
17 – uposażenie żołnierza, 
19 – rasa kotów, 
21 – gołoledź, 
24 – smaczna ryba atlantycka, 
25 – dawna broń kłująca, 
28 – muza poezji lirycznej, 
29 – ozdobna drewniana listwa, 
30 – stan w północno-zachodniej Brazy-

lii, 
31 – stolica USA. 

Pionowo 
1 – planeta, na której ok. 2020 r. ma wy-

lądować człowiek, 
2 – bułgarskie miasto nad Morzem Czar-

nym, opodal Burgasu, usytuowane na 
skalistym półwyspie, 

3 – zna się na herbach, 
4 – zmysł na języku, 
5 – teoria głosząca, że wyobrażenia bo-

gów powstały w wyniku ubóstwienia wiel-
kich ludzi, 

7 – jednostka pieprzu, 
8 – duże miasto w hinduskim stanie

Pendżab, 
9 – ptak pięknie śpiewający, 
14 – dwuletnia roślina warzywna, 
15 – książnica, 
18 – skąpiec, sknera, 
20 – przyrząd do cewnikowania, 
22 – skrzynia do uprawy roślin poza

normalnym okresem wegetacji, 
23 – egzotyczny jadowity wąż, 
26 – miejsce przymusowej izolacji jeń-

ców wojennych, 
27 – staroitalskie bóstwo gór i lasów

górskich. 
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Stra¿nik miejski z Bielska-Bia³ej za-
mordowa³ swoj¹ ciê¿arn¹ ¿onê. Nie
mia³ zielonego pojêcia, ¿e wszystko co
dzia³o siê krytycznego dnia w pokoju,
by³o nagrywane. S¹d skaza³ go na
25 lat wiêzienia.

Z pozoru udane ma³¿eñstwo. Ale tyl-
ko z pozoru. Izabela Sz. (33) podejrze-
wa³a, ¿e Piotr Sz. (37) spotyka siê z ko-
le¿ank¹ z pracy. Nie myli³a siê, ale
prawd¹ by³o równie¿ to, ¿e pracowa³
na dwóch etatach. Wolne chwile po-
œwiêca³ zaœ na grê w dru¿ynie pi³kar-
skiej i treningi. Izabela spodziewa³a
siê dziecka. W obawie przed komplika-
cjami ci¹¿y korzysta³a ze zwolnienia
lekarskiego. Miêdzy ma³¿onkami coraz
czêœciej dochodzi³o do awantur. Jedna
z nich mia³a tragiczny fina³.

– Piotr nie mia³ pojêcia o tym, ¿e ko-
bieta od pewnego czas nagrywa wszy-
stkie sprzeczki na magnetofon, zapew-
ne gromadz¹c w ten sposób dowody
przeciwko swemu mê¿owi, gdyby do-
sz³o do procesu – opowiada nam œled-
czy ze œl¹skiej policji.

Zabójstwo, do którego dosz³o 19 paŸ-
dziernika 2019 r., poprzedzi³o szereg
g³oœnych awantur, których œwiadkami
byli s¹siedzi z bloku. Izabela kilkakrot-
nie wyrzuca³a mê¿a z domu, po czym
sama pakowa³a swoje rzeczy, by – jak
powtarza³a – przeprowadziæ siê do
matki.

W dniu zabójstwa Piotr Sz. wróci³ do
domu z dy¿uru w stra¿y miejskiej tu¿
po godzinie 15.00. W mieszkaniu nie
by³o Izabeli. Wysz³a na zakupy. Wróci³a
po up³ywie pó³ godziny. Na dzieñ dobry
Piotr Sz. dowiedzia³ siê, ¿e „jest nie-
udacznikiem”. Wpad³ w sza³. Oboje za-
czêli obrzucaæ siê wyzwiskami, w koñ-
cu upadli na pod³ogê.

– Prosi³em ¿onê, ¿eby wsta³a. Chcia-
³em wezwaæ pogotowie i policjê. Nie
wiem, dlaczego tego nie zrobi³em. Nie
jestem w stanie wyt³umaczyæ, dlacze-
go dosz³o do tak tragicznej sytuacji.
Uwa¿am, ¿e dzia³a³em w silnym amo-
ku. Nie wiedzia³em, co siê ze mn¹
dzieje – zeznawa³ podczas rozprawy
oskar¿ony.

Cia³o ¿ony owin¹³ foli¹ i wyniós³ do
samochodu. Wyruszy³ do D¹browy
Górniczej, po drodze tankowa³ benzy-
nê. Pod Siewierzem skrêci³ w leœn¹
drogê i tam porzuci³ zw³oki. Rankiem
zatelefonowa³ do rodziny Izabeli Sz.
skar¿¹c siê, ¿e nie wróci³a na noc do
domu. Policji zg³osi³ zaginiêcie. Twier-
dzi³, ¿e dopiero dwa dni po zabójstwie
dotar³o do niego, co zrobi³.

– Bardzo ¿a³ujê tej tragicznej sytu-
acji. Nie planowa³em tego. Nigdy nie
chcia³em ¿onie zrobiæ krzywdy. Nie
wiem, co siê w tym dniu wydarzy³o
i czym siê kierowa³em. Gdybym móg³
cofn¹æ czas, zrobi³bym wszystko, ¿eby
moja ¿ona ¿y³a – zeznawa³.

Na cia³o kobiety natkn¹³ siê dwa dni
póŸniej przypadkowy przechodzieñ.

Izabela mia³a na ciele wiele siniaków
i otaræ. Zmar³a na skutek gwa³towne-
go uduszenia. 

Prokurator napisa³ w akcie oskar¿e-
nia, ¿e kobieta zosta³a najpierw powa-
lona na plecy, a nastêpnie dociskana
si³¹ do pod³ogi, uderzana w g³owê, uci-
skana palcem w oko i co najmniej dwa
razy duszona po tym, gdy odzyskiwa³a
przytomnoœæ. Zdaniem oskar¿yciela
Piotr Sz. stosuj¹c przemoc fizyczn¹
doprowadzi³ do obumarcia p³odu bêd¹-
cego w szóstym miesi¹cu ci¹¿y, a na-
stêpnie pozbawi³ ¿ycia ma³¿onkê. Na-
zajutrz po zabójstwie œledczy przepro-
wadzili w mieszkaniu wizjê lokaln¹.
Pod szaf¹ natknêli siê na magnetofon
z twardym dyskiem. Po przes³uchaniu
jego zawartoœci wszystko sta³o siê ja-
sne.

– Dysk zawiera³ nagranie kilku
sprzeczek, do których dosz³o pomiê-
dzy Izabel¹ a Piotrem i wreszcie sam
moment zabójstwa. To by³o najbar-
dziej wstrz¹saj¹ce nagranie. S³ychaæ
na nim, jak mê¿czyzna przerywa³ du-
szenie, uderza³ kobietê w g³owê, s³y-
sz¹c, ¿e jeszcze oddycha. Jest te¿ za-
rejestrowany gasn¹cy z minuty na mi-
nutê g³os Izabeli. Ostatkiem si³ b³aga³a
o ¿ycie swoje i dziecka – opowiada da-
lej œledczy.

Ju¿ w trakcie œledztwa Piotr Sz.
przyzna³ siê do winy, zas³ania³ siê jed-
nak utrat¹ pamiêci.

Prokuratura i oskar¿yciele posi³ko-
wi ¿¹dali dla niego do¿ywocia. Nagra-
nie bêd¹ce kluczowym dowodem
w sprawie wype³nia³o ich zdaniem de-
finicjê wyj¹tkowego okrucieñstwa. S¹d
jednak by³ ³askawy i wymierzy³ Piotro-
wi Sz. karê 25 lat wiêzienia. Dlaczego
tylko tyle? Zdaniem s¹du nie by³o to
morderstwo ze szczególnym okrucieñ-
stwem. Poza tym stra¿nik mia³ œwiet-
n¹ opiniê i nie stosowa³ przemocy. S¹d
uzna³ to za okolicznoœci ³agodz¹ce. Od
tego wyroku apelacjê ju¿ zapowiedzia³
prokurator generalny. TK

Morderca
z dobr¹ opini¹

w oczach Edwarda Tomenki
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ęcznik o
gwiazdach kina, sceny, estra
dy, kabaretu, które zapadły
w pamięć całych pokoleń.
Oprócz wspomnień spisanych
przez najlepszych dziennika
rzy i historyków, w środku
znajdziemy także modę sprzed
lat oraz przepisy kulinarne ze
słynnej książki Lucyny Ćwier
czakiewiczowej. Do tego spora
dawka rozrywki i humoru.
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To i Owo
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Samo życie
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o zdrowie i bezpiecze stwo

zapewniamy dostaw
do domu.

ń
ę

Polska edycja presti

-

-
-

-

żowego
amerykańskiego tygodnika
społeczno-politycznego. Znaj
dziemy w nim publicystykę,
analizy, opinie i komentarze.
W skład zespołu redakcyjnego
wchodzą dziennikarze z boga
tym dorobkiem. Oprócz publicy
stki znajdziemy w nim także
teksty popularnonaukowe, o
tematyce kulturalnej oraz po
święcone zdrowiu i stylowi życia.

Magazyn opisujący niespoty
kane i magiczne wydarzenia,
przepowiednie, niewytłuma
czalne zjawiska i przesądy.
Znajdziemy w nim kilkanaście
opowiadań o tajemniczych,
metafizycznych doświadcze
niach i magii w codziennym
życiu. W każdym numerze
także psychotest, horoskop
oraz garść zaskakujących,
ale prawdziwych ciekawostek.

-

-

-

Magazyn zawieraj -

Z w
nim

-

ący obszer
ne opowiadania o meandrach
ludzkich losów. najdziemy

aż cztery długie historie
napisane przez życie oraz kilka
krótszych. Do tego praktyczne
rady i ciekawostki z zakresu
psychologii, niezbędnik nowo
czesnej kobiety oraz pyszne
przepisy kulinarne i odrobina
mody. A na chwilę wytchnienia
– krzyżówka i horoskop.

MIESI CZNIKIĘ

Przegląd lotniczy

Przepis na zdrowie

Przyślij przepis

Raport Wojsko Technika Obronność

Relaks

Retro

Różaniec

Sam sobie lekarz

Sekrety serca

Sens

Skrzydlata Polska

Szlachetne zdrowie

Świat kobiety

Świat Motocykli

Świat na dłoni

Świat Nauki

Świat Wiedzy

Świerszczyk

Świnka Peppa

Takie jest życie

Teraz rock

To my kibice

TV Sat

Twój styl

Twoje przepisy

Uczucia i tęsknoty

Uważam Rze historia

Uwierz w przeznaczenie

Uzdrawiacz

Vogue

W mroku

Wędkarski świat

Weranda

Weranda country

Wiadomosci wędkarskie

Wiara i nadzieja

Wiedza i życie

Wojsko i technika

Women's Health

Wróżka magazyn

Wysokie obcasy extra

Zdrowie bez leków

Znak

Życie bez recepty

Życie po życiu

Zwierciadło

M

31,00

18,00

18,00

27,00

18,00

19,00

22,00

20,00

19,00

29,00

29,00

24,00

19,00

25,00

23,00

29,00

23,00

26,00

26,00

18,00

29,00

27,00

22,00

27,00

21,00

19,00

28,00

19,00

20,00

35,00

19,00

27,00

31,00

31,00

27,00

19,00

26,00

30,00

25,00

25,00

25,00

23,00

39,00

19,00

19,00

25,00

M

56,00

29,00

29,00

49,00

30,00

31,00

39,00

33,00

31,00

53,00

49,00

43,00

31,00

45,00

40,00

53,00

41,00

47,00

47,00

30,00

51,00

49,00

39,00

47,00

36,00

31,00

51,00

31,00

35,00

60,00

31,00

49,00

56,00

56,00

48,00

31,00

47,00

55,00

45,00

45,00

45,00

39,00

73,00

31,00

31,00

45,00

M

45,00

75,00

105,00

83,00

51,00

59,00

40,00

75,00

40,00

46,00

42,00

43,00

39,00

45,00

44,00

45,00

58,00

42,00

55,00

52,00

39,00

75,00

106,00

95,00

76,00

129,00

80,00

106,00

115,00

111,00

86,00

96,00

71,00

81,00

76,00

86,00

131,00

111,00

111,00

109,00

131,00

75,00

122,00

76,00

125,00

76,00

84,00

70,00

75,00

136,00

105,00

96,00

105,00

76,00

77,00

62,00

15,00



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

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

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

nie ć ę
ż ż

Koszt wysy ki:ł

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

�

�

Oferta obowi zuje do wyczerpania zapasu towaru.ą

Data, podpis

Nr telefonu

Kod pocztowy, miejscowość

Ulica, nr domu

Imi , nazwiskoę

S 12/2021Ż

2,50

2,50

1,70

1,70

1,90

1,00

2,60

1,50

1,50

1,50

2,90

2,90

2,90

2,90

1,50

Szt. Kalendarze Cena

Kalendarz notatnikowy PLAKATY-cytaty 46x22cm

Kalendarz notatnikowy kuchenny 46x22cm

Kalendarz biurkowy stoj

K

K

K

K

K

ego -

ący trójdzielny 11x18cm

Kalendarz biurkowy stojący 15x15cm

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

Zawieszka/ścianka do zdzieraka 7,2x11,4cm (różne okładki)

Kalendarz ścienny 33x33cm - Hity PRL

Kalendarz ścienny 21x29,7 cm - Św. Jan Paweł II

Kalendarz ścienny 21x29,7 cm - Biblijny

alendarz ścienny 21x29,7 cm - Krajobrazy

alendarz zdzierak duży 10x13,5 cm - Vademecum kulinarne

alendarz zdzierak duży 10x13,5 cm - Vademecum kuchni polskiej

alendarz zdzierak duży 10x13,5 cm - Vademecum ciast i deserów

alendarz zdzierak duży 10x13,5 cm - Vademecum rodzinne

Zawieszka/ścianka do zdzieraka duż 10x13,5 cm Vademecum (różne okładki)

Prezenty na
ostatni
chwil

ą
ę

Kalendarze

Zamówienia telefoniczne:
02174 8964480

Na ie :stron internetowej
www.sklep.de

Zamówienia pisemne:
Verlag Matuszczyk KG, Luisental 2, 51399 Burscheid

13,90

11,90

11,50

11,90

7,90

12,90

14,90

12,90

12,90

12,90

15,90

13,90

12,90

12,90

12,90

12,90

14,90

13,90

12,90

14,90

13,90

13,90

9,90

Szt. Ksi ki Cenaąż

Alianci. Opowie

iotr

.

ści niepoprawne politycznie - Piotr Zychowicz

Antoni Macierewicz. Biografia nieautoryzowana - Gielewska & Dzierżanowski

Czarni - Paweł Reszka

Czas wyklętych. Przeciwko sowieckiemu zniewoleniu - Dionizy Garbacz

Czas zabijania - Stephan Lehnstaedt

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

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

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

- Monika Odrobińska tw.opr

Dziecko gułagu. Okruchy wspomnień z nieludzkiej ziemi - Julian Better

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

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

- P Zychowicz

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

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

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

Macierewicz i jego tajemnice - T. Piątek

Morawiecki i jego tajemnice - Tomasz Piątek

Przerwane biografie. Relacje deportowanych z Polski w głąb Sowietów

1940-41 - Ewa Kołodziejska tw.opr.

Sowieci. Opowieści niepoprawne politycznie. - Piotr Zychowicz

Szczerze - Donald Tusk tw.opr.

Uzurpator. Podwójne życie prałata Jankowskiego - Aksamit & Głuchowski

Żydzi. Opowieści niepoprawne politycznie - Piotr Zychowicz

Żydzi 2. Opowieści niepoprawne politycznie - Piotr Zychowicz

Lawendowa mafia - ks. Dariusz Oko

Ksi kiążKsi kiąż

Sentymenty PRL-uSentymenty PRL-u

Gracze rywalizują o zwycięstwo w epoce Rzeczypospolitej Ludowej. Zmagania
uczestników gry toczą się w charakterystycznych dla PRL-u realiach. Tworzyły je
pamiętne jeszcze dla wielu Polaków nieustanne kolejki w sklepach, brak towaru,

kartki na żywność itp. Były to czasy czynów społecznych, pochodów 1 majowych i
częstych strajków. O jakości życia decydowały wówczas również zjawiska, które i

dziś nie straciły na znaczeniu - jak znajomości czy przynależność do partii. Wszystko
to tworzy rzeczywistość, w której poruszają się gracze w wyścigu do zwycięstw.

Alexander, gra planszowa Gnaj do celu w PRL-u

5,90 €

14,90 €
Alexander, banknoty i kartki PRL

"Banknoty i kartki PRL" to kopie banknotów i kartek na reglamentowany towar
z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (od raku 1974 do 1990)
banknoty tego okresu to atrakcyjny rekwizyt do gier i zabaw
banknoty i kartki w skali 1/1

Ksi ka - Diabelski urokąż - Janusz Rolicki
Sensacyjna akcja powie pecs
stwarza okazj przedstawienia siermi udowej oraz
ukazania ówczesnych w Gomu Wiadomo

a Zwi etniego przyjaciela samego
towarzysza Bre lat Wielkiej Wojny Ojczy we trz -

w warszawskiej redakcji „Nowej My -
W dodatku towarzysz przez Bre

ści, w którą zamieszane są s łużby PRL i CSRS oraz KGB,
ę do ężnej rzeczywistości Polski L

łodarzy, w tym łki, w działaniu. ść o wizycie
wiceszef ązku Pisarzy Radzieckich, a prywatnie wielol

żniewa z źnianej, wywołuje prawdzi ęsie
nie ziemi śli”. Gość ma z sobą tajemniczy maszyno
pis. ą mu żona i piękna córka, zwana żniewa córeńką.

Ksi ka - Nieznoąż śny urok PRL - Janusz Rolicki
F

.
-

. . . ...

ascynujący wielowątkowy dreszczowiec o ludziach trzymających władzę w Polsce lat
siedemdziesiątych W swojej najnowszej książce Niezwykły urok PRL Janusz Rolicki,

znany dziennikarz i jeden z najlepszych znawców dawno minionej epoki, a nade wszy
stko autor Przerwanej dekady, wywiadu rzeki z Edwardem Gierkiem, sprzedanego w

przeszło milionie egzemplarzy, z werwą i niezwykle sugestywnie opisuje epokę Gierka –
Polskę Ludową i obowiązujące wówczas reguły rządzące dyktatorskim pojałtańskim

światem. Na kartach książki występują E Gierek, P Jaroszewicz, L Breżniew i inni9,90 €

8,90 €

14,90

5,90

7,90

8,90

9,90

Szt. Sentymenty PRL-u Cena

Gra - Alexander, gra planszowa Gnaj do celu w PRL-u

Gra - Alexander, banknoty i kartki PRL

Gra - Edgard, Kieszonkowiec historyczny, gra karciana PRL

Ksi ka - Diabelski urok - Janusz Rolicki

Ksi ka - Niezno - Janusz Rolicki

ąż

ąż śny urok PRL

Kalendarz biurkowy
stojący trójdzielny

Kalendarz biurkowy

stojący

Kalendarz
notatnikowy
PLAKATY-cytaty

Kalendarz
notatnikowy
kuchenny

Kalendarz zdzierak

Zawieszka/ścianka do zdzieraka

Kalendarz zdzierak duży
Kalendarz ścienny
33x33 cm

Kalendarz ścienny
21x29,7 cm
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CENTRUM
DENTYSTYCZNE
Dr. Prośniak

Usługi dentystyczne

Wszystkie specjalności

Na miejscu Labor i RTG

Katowice ul. Zbożowa 20

Katowice ul. Dębowa 4

Tel. 0048 32 202 90 95

www.centrumdentystyczne.pl

biurop@centrumdentystyczne.pl

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

Mini ShopMini Shop 51375 Leverkusen
Am Kühnsbusch 2

Wódka Bocian 0,5l advocaat 16%

ocian caffe latte 0,5 16%

ocian GIN 0,5 37,5%

zerwona kartka 0,5 40%

obieski PET 0,5 40%

6,99€

6,99€

8,99€

6,99€

4,99€

Wódka B l

Wódka B l

Wódka C l

Wódka S l

10% rabatu

na
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w
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sn
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U
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E-Mail: info@schlesischewurst.de

37 Jahre
Öffnungszeiten:

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

PRODUKTY MO ESZ KUPI NA MIEJSCU

LUB ZAM ZT

Ż Ć

ÓWIĆ POC Ą
WWW.SCHLESISCHEWURST.DE

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

ł ę
i ł

p y ęć
a ł s ż

�

�

�

(c t ó p
p n
a

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

Jeste my dla was
online

ś

www.samo-zycie.de

Tel: - oder 02174-89411550173 2106849

ładunki do 1,5 tony

KURIER

Niemcy Polska

Hurt i kolportaż
polskiej prasy

Tel.

Fax

7 894 11 55

7 894 11 56

021 4 -

021 4 -
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Rechtsanwälte
uprawnieni do występowania przed wszystkimi sądami w Niemczech

Marlies Ziemer

Markus Hüsges
Fachlehrgang Arbeitsrecht

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

Porady i obs ugi w
we wszystkich dziedzinach prawa

ł j zyku niemieckim
i polskim

ę

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

Tel: 02241/75001 - Fax: 02241 / 79690

Email: info@bzwh.de

Fachanwältin

für Familienrecht
Specialistka prawa rodzinnego

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

Mirka Johanna Ziemer
Fachanwältin für Familienrecht
Rechtsberatung auch in polnischer Sprache

Dierk Bernhardt
(ausgeschieden zum 31.12.2019)

Dr. Monika Everschor
Fachanwältin für VerkehrsrechtHerbert Ziemer

Mirka Johanna Ziemer
(geb. Barski)

Rechtsanwältin

I-

Kancelaria adwokacka
w Monachium

Kompleksowa obs uga prawna
w jêzyku polskim i niemieckim

³

Izabela S. Demacker

Rechtsanwältin

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

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

KANCELARIA ADWOKACKA 

 

 

DIPL.-JUR. MARKUS G. 

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

ADWOKAT •••• T UMACZ PRZYSI G Y 

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

m. 

Kommandanturstr. 8 
30 69   HANNOVER  

tel.:  +49 (0) 511 – 35 779 888 

e-mail: info@matuschczyk.com 

Damian Ballon
Rechtsanwalt

Alt-Griesheim 18
65933 Frankfurt

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

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. Vereinbarungwww.prenumerata.de

�

�

�

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

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

finanzwirt@gruchel.com
Tel.: 0202-60933172

Finanzwirt
Marian Gruchel

KANCELARIA PRAWA POLSKIEGO Magister prawa

Artur Balon, Tannhäuserstr.7, 10318 Berlin

tel. 0163 452 5633, 030 43924611 lub 0048 695119682 arturbalon@web.de

porady prawne pisma procesowe i reprezentacja prawna (prawo polskie i unijne)

tłumaczenia pozwów, nakazów, wniosków, umów, odwołań, świadectw i innych

dokumentów sporządzonych w języku polskim izyty w urzędach i zakładach karnych

(U5: Tierpark, S3: Karlshorst),

(Rechtskundiger auf dem Gebiet des polnischen Rechts)

(terminy na telefon),

�

w

�

�

� §

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

� �

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

prasa.de
Wzboga wiat swoich bliskich
trafnymi prezentami

ć ś

02174 8964480Zamówienia telefoniczne:

lub na ie :stron internetowej www.sklep.de
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Forma płatności:
�

�

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

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

-

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

Dane ZAMAWIAJĄCEGO:

Imię, nazwisko:

Kod, miejscowość:

Ulica, nr domu:

Tel./fax: Data, podpis:

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

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

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

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

Data:Podpis:

prenumerata na prezent!

�

�

prosto do skrzynki!
� tanio i wygodnie!

Samo zycie

www.prenumerata.de

Magazyn informacyjny w j zyku polskim o wszystkim i dla
wszystkich.

ę
ą ś ż

ó

Co miesi c wiadomo ci i publikacje o najwa niejszych
wydarzeniach w Niemczech i w Polsce, obszerny serwis porad,
portrety ludzi ciekawych, wizyt wki miejsc godnych poznania,
kronika kulturalna, sport, humor i rozrywka, reklama.

Tygodnik zawieraj .ący najciekawsze artykuły z polskiej prasy

-

.

Ma charakter społeczno-polityczny. W każdym numerze dostarcza
zbioru naj lepszych tekstów dotyczących tej tematyki. Część
wydana w Niemczech oferuje artykuły i informacje serwisowe
dla polskojęzycznych mieszkańców Niemiec

�

�

� ół

prenumerata - dwa wydania
prenumerata roczna - 15 euro
prenumerata p roczna - 10 euro

- BEZPŁATNA

�

�

� ół

prenumerata - dwa wydania
prenumerata roczna - 59 euro
prenumerata p roczna - 33 euro

- BEZPŁATNA

Zadzwo i zam w:ń ó
02174 - 8964480

ez żadnych dodatkowych kosztów!Zam w prenumerat bó ę

Świnoujście -

www.hotelpolaris.de

Tel +48 91 3215412.

wekendowe

mo sowanier
Ü - €2 /HP 110 za osobę

Kupię KAŻDĄ nieruchomość
w Polsce, a także UDZIAŁY

Tel. 0048 535 787267- -

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

Poszukujemy k yierowc
do ro wożenia

ą
.

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

recepcja@pensjonat-lazur.pl
www.pensjonat-lazur.pl

tel. 48 91
48 603 598102

00 - -
tel. 00 - -

3215374

Komfortowe pokoje,

ameralna i rodzinna atmosfera

wy , sauna IR,

t , masa

, k .

żywienie, strefa SPA: jacuzzi

ężnia solankowa, parking, WiFi że, odnowa biologiczna,

fizjoterapia 80 m do morza.

"Pakiet Boże Narodzenie"

"Pakiet Sylwestrowy"

w terminie 23.12.21 - 26.12.21 899zł

w terminie 30.12.21 - 02.01.22 1350zł

w cenie /os./HP

w cenie /os./HP

Projektentwickler

Tel. 0174/8548457

und Best Doppelgänger der
Welt sucht Frauen in Dortmund, Deutschland,
Polen für gute Bekanntschaften und Assisten-
tinnen, Sekräterinnen und kaufmänische Berufe
für seine große Projekts, Verkauf (Markentextil),
Film/Werbemodel (Du machst Werbung mit mir
für große Firmen), Immobilie. Top Verdienst-
möglichkeiten.

Projektentwickler

Tel. 0174/8548457

und Best Doppelgänger
Leonardo di Caprio der Welt sucht in Dortmund
für Haushaltshilfe projekt Mitarbeiter/in, unsere
Kunden Privatversicherte, gut bezahlte Kunden,
gut Deutsch sprechen und eventuel schreiben
Vorteil.

SAT - RUDEK
Sprzeda

P
z umow

adowanie kart NC+
D
M

ż anten satelitarnych
oraz akcesoriów

olska telewizja
ą lub bez umowy

oł
ekodery
oduły CI

�

�

�

�

NC+

D�

Gwarancja niskich cen
i pe !łnego serwisu

Odwiedź nasz sklep:

www.sat-rudek.de

Tel. 05031 9585207
0176 62596861

Oferujemy:

(od 1989)JAWA-Reisen GmbH

Świnoujście: €14 dni, HP, EZ, 30 zab. od 277,-

Giersstr. 20 33098 Paderborn Tel. 05251- 390 900

14 dni, HP od

7 dni, HP od

Świeradów Zdrój: €

Sylwester/Święta: €

286,-
180,-

Przejazd z odbiorem z domu od € 99,-

Handelsagentur und Montage Kolaska

www.geokol.de, info@geokol.de

Georg Kolaska - Tel. 0160 - 9040 3313

Digitali ujem
kaset VHS

na USB jeden
do jednego

z y
y

�

�

Polska telewizja salelitarna na
do adowania lub na umow
Kana y sportowe, filmowe i seriale,
rozrywka, informac e, dla dzieci i wiele innych

ł ę
ł

j

Zapraszam do odwiedzin w Gewebepark 25, 59069 Hamm
od pon. do piątku od z 10-17, po wczegod . śniejszym uzgodnieniu telefonicznym�

Ż ł Ś ą ęśyczymy zdrowych i weso ych wi t oraz szcz liwego Nowego Roku

Monta kamer i sprz tu
do monitoringu domowego

ż ę

sklep.de
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