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PiS ponawia zamach na TVN
Sejm nieoczekiwanie przyj¹³ 17 grudnia br. nowelizacjê ustawy o radiofonii i telewizji.
W ocenie wielu obserwatorów, dziennikarzy i opozycji nowela jest wymierzona 
w Grupê TVN, której udzia³owcem jest amerykañski koncern Discovery. 4
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Gigantyczne zyski niemieckich koncernów

Niemieckie koncerny przedstawi-
³y swoje dane biznesowe za trzeci
kwarta³ 2021 roku. Zyski Daimle-
ra, BMW, Adidasa, Telekomu,
BASF rosn¹ w rekordowym tem-
pie – pomimo problemów z pro-
dukcj¹ i kolejnymi falami korona-
wirusa. Zyski s¹ na rekordowym
poziomie. Po b³yskotliwym ju¿
pierwszym pó³roczu, w którym
spó³ki notowane w indeksie gie³-
dowym DAX osi¹gnê³y historycz-
nie wysokie zyski, boom trwa dalej
– sprzeda¿ zwiêkszy³a siê o
8,6 proc. w stosunku do roku po-
przedniego, a zysk operacyjny
zwrós³ o 152 proc.

Nawet korporacje cierpi¹ce
z powodu niedoboru pó³produk-
tów zwiêkszaj¹ swoje zyski. Daim-
ler z powodu braku chipów i in-

nych elementów sprzeda³ o jedn¹
czwart¹ mniej samochodów ni¿
w trzecim kwartale 2020 r., ale jed-
noczeœnie jego zyski wzros³y
o oko³o jedn¹ pi¹t¹. W BMW wynik
grupy wzrós³ o ponad 38 procent,
podczas gdy liczba dostarczonych
pojazdów spad³a o 15 procent.
Volkswagen wygenerowa³ 264 pro-
cent wiecej zysku ni¿ 2020 roku. 

Niespodziewana fala gotówki
nap³ywa równie¿ do innych bran¿.
Koncern farmaceutyczno-rolniczy
Bayer zwiêkszy³ swoje dochody
w przeliczeniu na akcjê o prawie
30 procent, chemiczny gigant
BASF a¿ o 160 procent. Adidas od-
notowa³ wzrost zysku o miliard
euro w pierwszych dziewiêciu
miesi¹cach tego roku. (mm)

W dwa lata po wybuchu pandemii
wiele urzêdów zdrowia w Niem-
czech najwyraŸniej nie ma pojêcia
o liczbie zaszczepionych seniorów
w domach opieki, jak wynika z an-
kiety przeprowadzonej przez
WDR, NDR i „Süddeutsche Zeit-
ung” wœród ponad 370 urzêdów,
z których 180 odpowiedzia³o. 

Prawie dwie trzecie urzêdów
stwierdzi³o, ¿e nie ma informacji
na temat liczby zaszczepionych
seniorów w domach opieki. Poza

tym ponad 130 Gesundheitsam-
tów nie wie, jak wysoki jest odse-
tek zaszczepionych wœród perso-
nelu pielêgniarskiego. Najbardziej
nara¿on¹ grup¹ w pandemii s¹
osoby starsze, a zw³aszcza miesz-
kañcy domów opieki. 85 procent
wszystkich zgonów spowodowa-
nych koronawirusem w Niem-
czech dotyczy osób w wieku 70 lat
lub starszych. Badanie nie jest re-
prezentatywne, ale pokazuje wy-
raŸny trend. (mm)

Ugur Sahin, szef firmy Biontech
daje nadziejê na nowe leki prze-
ciwnowotworowe. W Mainz wybu-
dowano ju¿ nawet zak³ad, w któ-
rym nowe leki maj¹ byæ produko-
wane od 2023 roku. 

Chodzi o pomys³, z którym Sa-
hin i Türeci za³o¿yli swoj¹ firmê
prawie 15 lat temu, ale który nie
sta³ siê jeszcze produktem rynko-
wym: indywidualnie dopasowane
immunoterapie na bazie technolo-
gi mRNA dla pacjentów chorych
na raka. Sahin opisa³ fabrykê jako
„pierwszy tego typu system na
œwiecie”. Biontech testuje obecnie
na pacjentach szereg szczepionek
przeciwnowotworowych nowego
typu, najbardziej zaawansowane
s¹ substancje do leczenia raka
okrê¿nicy i raka skóry. Nie jest

jeszcze jasne, czy pewnego dnia
leki te zostan¹ dopuszczone do
sprzeda¿y, czy nie.

Fakt, ¿e Biontech mo¿e sobie
pozwoliæ na tak ryzykown¹ inwe-
stycjê, wynika z fenomenalnego
sukcesu szczepionki przeciw ko-
ronawirusowi, opracowanej
i sprzedawanej wspólnie z amery-
kañsk¹ firm¹ Pfizer. W bie¿¹cym
roku dochody ze sprzeda¿y szcze-
pionki wynios¹ 17 miliardów euro.
Tylko do koñca wrzeœnia zaksiêgo-
wano zysk netto ze sprzeda¿y
w wysokoœci oko³o 7 miliardów eu-
ro. Biontech nie mia³ do tej pory
jeszcze ¿adnych innych produk-
tów dostêpnych na rynku medycz-
nym. Firma jest obecnie wycenia-
na na gie³dzie nowojorskiej na
prawie 78 miliardów euro. (mm)

W ¿adnym innym uprzemys³owio-
nym kraju klasa œrednia nie skur-
czy³a siê w ostatnich 25 latach tak
bardzo, jak w Niemczech. Nawet
nie w USA. 

Pokazuje to nowe badanie Or-
ganizacji Wspó³pracy Gospodar-
czej i Rozwoju (OECD) i Fundacji

Bertelsmanna. Fakty i liczby mó-
wi¹ same za siebie: klasa œrednia
w Niemczech (miesiêczny dochód
netto czteroosobowej rodziny od
3000 do 8000 euro) skurczy³a siê
z 70 procent ludnoœci Niemiec
w 1995 roku do 64 procent w 2018
roku. (mm)

Klasa średnia coraz mniejsza

Gesundheitsamty a szczepienia w domach starców

Biontech plaunje produkcję szczepienk
przeciwnowotworowych

Rząd polski obcina budżet
na nauczanie niemieckie-
go jako języka ojczystego.
Te fundusze maja być
przeznaczone dla Polonii
w Niemczech. Protestują
i Niemcy w Polsce,
i... Polacy w Niemczech. 

Niemieckiego jako jêzyka oj-
czystego uczy siê w Polsce
48 tys. dzieci i m³odzie¿y, g³ów-
nie na OpolszczyŸnie i Górnym
Œl¹sku. Dotacja przeznaczana
na nauczanie ma zostaæ obni-
¿ona o prawie jedn¹ szóst¹ –
z 236 mln. z³otych na 196 mln.
z³. W nastêpnym roku przewi-
dziana jest nastêpna obni¿ka,
tym razem a¿ o 119 mln z³o-
tych. 

– To jasny szanta¿ – mówi re-
prezentuj¹cy niemieck¹ mniej-
szoœæ w Sejmie pose³ Richard
Galla. – Dzieci mniejszoœci nie-
mieckiej traktowane s¹ jako za-
k³adnicy w rozgrywce Warsza-
wy wobec Berlina. 

I rz¹d tego nie ukrywa. Mini-
ster edukacji Przemys³aw
Czarnek uzale¿nia przywróce-
nie kwoty funduszy od reakcji
niemieckego rz¹du. 

– ¯¹damy, by Niemcy zaczêli
przestrzegaæ zobowi¹zañ miê-
dzynarodowych i praw cz³owie-
ka – zapowiedzia³ enigmatycz-
nie. Jako ³amanie prawa cz³o-
wieka przez Niemcy rozumia³
nieprzyznanie statusu mniej-
szoœci Polakom w Niemczech –
to temat PiS i Solidarnej Polski
od wielu lat, mimo podkreœla-
nia przez prawników i niemco-
znawców po obu stronach gra-
nicy, ¿e Polakom jako imigran-
tom taki status nie mo¿e przy-
s³ugiwaæ; podobnie jak nie
przys³uguje on mieszkañcom
pochodzenia tureckiego, w³o-
skiego, czy greckiego. 

Równie¿ nowy kanclerz Olaf
Scholz zdania zmieniæ nie mo-
¿e.

– Dalej utrzymuj¹, ¿e Polacy
nie s¹ mniejszoœci¹. Te¿ mo¿e-
my skasowaæ status mniejszo-
œci Niemcom, aby usun¹æ na-
sze zobowi¹zanie, ale to do ni-
czego nie prowadzi – skomen-
towa³ minister Czarnek wizytê
Scholza w Warszawie. – Jeœli
tylko Niemcy zauwa¿¹ mniej-
szoœæ polsk¹ i bêd¹ przekazy-
waæ œrodki na naukê jêzyka,
adekwatne do tego, ile my daje-
my, to z wielk¹ chêci¹ przywró-
cimy Niemcom te 39 mln z³ –
zapowiada Czarnek.

– Nie mo¿e byæ dalej tak, ¿e
w Polsce p³acimy 236 mln z³ na
mniejszoœæ niemieck¹ i jêzyk
niemiecki, a w Niemczech,
gdzie jest 2,2 miliona Polaków,
nie ma ani jednego euro od rz¹-
du federalnego dla mniejszoœci
polskiej – twierdzi minister
Czarnek, zaliczaj¹c do „Pola-
ków” wszystkie osoby pocho-

dz¹ce z Polski, a wiêc i... prze-
siedleñców (Aussiedlerów),
czyli przedstawicieli mniejszo-
œci niemieckiej, którzy wyje-
chali z Polski do Niemiec. 

Manipulacj¹ jest równie¿
twierdzenie, ¿e Niemcy nie
wspomagaj¹ finansowo nauki
polskiego dla mieszkajacych tu
Polaków. Wsparcie jest, ale na
poziomie landowym, nie fede-
ralnym; tak samo wspó³finan-
sowana jest nauka jêzyka dla
innych grup narodowoœcio-
wych. Jak informuje ambasada
niemiecka na swojej stronie:
„14.246 uczniów szkó³ œrednich,
którzy ucz¹ siê jêzyka polskie-
go jako ojczystego, skorzysta³o
w 2020 r. z niemieckich dotacji
oœwiatowych w wysokoœci 202,3
mln euro (937 mln PLN)”.
W ramach wspierania nauki
polskiego powsta³o te¿ w ze-
sz³ym roku Centrum Kompe-
tencji i Koordynacji Jêzyka Pol-
skiego w St. Marienthal. 

Protestuje nie tylko mniej-
szoœæ niemiecka. Decyzjê Sej-
mu skrytykowali przedstawi-
ciele innych mniejszoœci w Ko-
misji Wspólnej Rz¹du i Mniej-
szoœci Narodowych i Etnicz-
nych. "Poprawka ta godzi
w obywateli polskich nale¿¹-
cych do mniejszoœci bia³oru-
skiej, litewskiej, ³emkowskiej,
niemieckiej, ormiañskiej, s³o-
wackiej, romskiej, rosyjskiej,
ukraiñskiej, ¿ydowskiej i spo-
³ecznoœci pos³uguj¹cej siê jêzy-
kiem regionalnym – kaszub-
skim" – napisa³ w stanowisku
wspó³przewodnicz¹cy komisji

ze strony mniejszoœci Grzegorz
Kuprianowicz. 

Wbrew oczekiwaniom pol-
skiego rz¹du nie ciesz¹ siê te¿
organizacje polonijne w Niem-
czech, które maja siê staæ be-
neficjentem funduszy obciê-
tych Niemcom w Polsce. Pol-
ska Sieæ Federalna ds. Partycy-
pacji i Spraw Spo³ecznych
w Niemczech, Konwent Orga-
nizacji Polskich e.V. oraz Kon-
ferencja Federalna Grup Robo-
czych Jêzyka Polskiego wysto-
sowaly oficjalne stanowisko
w sprawie aktualnej sytuacji:
"Nie zgadzamy siê na polityza-
cjê Polonii i u¿ywanie jej do we-
wn¹trzkrajowych politycznych
rozgrywek.”. W oœwiadczeniu
podkreœlaj¹, ¿e ich zdaniem na-
uka jêzyka polskiego faktycznie
jest traktowana po macosze-
mu, ale nale¿y problem za³a-
twiæ inaczej. "My nie chcemy
i przede wszystkim nie potrze-
bujemy wsparcia kosztem mar-
ginalizacji innych. Odebranie
subwencji oœwiatowej dla
mniejszoœci narodowych i et-
nicznych (...) to akt nieetyczny
i krótkowzroczny, który nie
uwzglêdnia negatywnych kon-
sekwencji spo³ecznych we-
wn¹trz kraju, jak i poza jego
granicami", napisali sygnata-
riusze.

Obciêcie dotacji popiera z ko-
lei Zwi¹zek Polaków w Niem-
czech spod znaku Rod³a – choæ
powo³uj¹ siê na inne powody
ni¿ polski rz¹d. Wiceprezeska
Anna Wawrzyszko w wypowie-
dzi dla redakcji polskiej Deut-
sche Welle stwierdzi³a, ¿e obni-
¿enie dotacji na naukê nie-
mieckiego dla mniejszoœci nie-
mieckiej w Polsce jest zasadne
w zwi¹zku ze zmniejszaj¹c¹ siê
liczb¹ uczniów. Fundusze, któ-
re mniejszoœæ dostawa³a na fi-
nansowanie lekcji jêzyka, by³y
wydawane na inne cele, nie-
zgodnie z przeznaczeniem,
twierdzi Wawrzyszko. 

To nie koniec antyniemiec-
kich posunieæ. Janusz Kowal-
ski, pose³ Solidarnej Polski
z Opola, ¿¹da utrudnieñ w wy-
borach do Sejmu dla mniejszo-
œci. Do tej pory niemiecka
mniejszoœæ mia³a zagwaranto-
wane jedno miejsce w parla-
mencie, bez zastosowania pro-
gu piêcioprocentowego. Ppo-
dobny przywilej mia³y wcze-
œniej i inne mniejszoœci, jednak
zainteresowanie by³o znikome
– obecnie w Sejmie jest tylko
przedstawiciel mniejszoœci nie-
mieckiej. (agh)

Zabrali pieni¹dze
na naukê niemieckiego

Minister Przemysław Czarnek
zdj. Adrian Grycuk
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15 grudnia w Poznaniu spotkali
siê samorz¹dowcy z ca³ej Polski
na kongresie zjednoczeniowym.
Chodzi o zjednoczenie kilku sto-
warzyszeñ, które powstawa³y
w ci¹gu ostatnich lat, a które za-
k³adali samorz¹dowcy z ca³ej Pol-
ski. To forma protestu i przeciw-
stawienia siê decyzjom PiS oraz
sprzeciwu wobec zapisów Nowe-
go £adu, który w znacznym stop-
niu os³abi pozycjê samorz¹dów, a
przede wszystkim ich bud¿ety.
Roboczo nowe stowarzyszenie
nazywa siê „Tak dla Polski” i ma
wy³oniæ partiê polityczn¹, która
wystartuje w kolejnych wyborach
do sejmików wojewódzkich i wy-
borów do Sejmu i Senatu. 

Szefem stowarzyszenia ma zo-
staæ prezydent Sopotu Jacek Kar-
nowski. „Tak dla Polski” powo³a
tak¿e radê polityczn¹, któr¹ kiero-
wa³ bêdzie Rafa³ Trzaskowski,
a w sk³adzie znajd¹ siê m.in. Ta-
deusz Truskolaski, prezydent
Bia³egostoku, Andrzej Dziuba,
prezydent Tychów oraz senator
Koalicji Obywatelskiej, by³y wielo-
letni prezydent Gliwic, Zygmunt
Frankiewicz. To silne postacie w
samorz¹dowych krêgach. Do sto-
warzyszenia i nowej partii ma
przyst¹piæ ponad 200 wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów, którzy
reprezentuj¹ ok. 15 mln miesz-
kañców miast i gmin. 

Za³o¿yciele Ruchu Samorz¹do-
wego – ugrupowania opozycyjne-
go – nie chc¹ jednak byæ „przybu-
dówk¹” Platformy Obywatelskiej,
choæ wielu wspomnianych wy¿ej
samorz¹dowców w³aœnie jest
cz³onkami PO. Niewykluczone, ¿e
obie partie wystawi¹ wspóln¹ listê
w wyborach.

Jak mówi¹ twórcy nowego
ugrupowania, inicjatywa ta poja-
wi³a siê równie¿ dlatego, ¿e
w Polsce nie ma obecnie rozs¹d-
nej alternatywy politycznej wo-
bec PiS. Jednak pomijaj¹c poli-
tyczne aspekty tworzenia „Tak
dla Polski”, s¹ bardziej konkret-
ne powody, które ³¹cz¹ wielu poli-
tyków i samorz¹dowców. To oba-
wy o skutki centralizacji, na wzór
socjalistycznego sterowania, tak
bliskiemu sercu Jaros³awa Ka-
czyñskiego. Chodzi równie¿
o zmniejszenie dochodów samo-
rz¹dów i podatkowe zmiany wy-
mierzone w bud¿ety miast
i gmin. Zdaniem samorz¹dow-
ców i analityków, Polski £ad, któ-
rym PiS chce podporz¹dkowaæ
sobie w³adze miast, gmin i po-
wiatów, ma kosztowaæ samorz¹-
dy – w skali dekady – prawie 150
mld z³. Tyle zabraknie na inwe-
stycje, remonty i utrzymanie
wielu instytucji miejskich i gmin-
nych, dzia³aj¹cych na rzecz
mieszkañców. (kor)

Nowa parta samorządowców: „Tak dla Polski“

Poziom ubóstwa mo¿na szacowaæ
na wiele sposobów, ale jak by nie
liczyæ, wed³ug danych G³ównego
Urzêdu Statystycznego wzros³o
ono w ci¹gu ostatniego roku.

Skrajne ubóstwo ustalane jest
w oparciu o minimum egzystencji.
W 2020 roku minimum egzystencji
w gospodarstwie jednoosobowym
wynosi³o 641,74 z³. Konsumpcja
(przeciêtne miesiêczne wydatki)
poni¿ej tego poziomu utrudnia
prze¿ycie i stanowi zagro¿enie dla
psychofizycznego rozwoju cz³o-
wieka. Jak siê okazuje, liczba osób
znajduj¹ca siê w takiej sytuacji
wzros³a z 4 procent w 2019 roku do
5,2 procent w 2020 roku, a to ozna-
cza to, ¿e skrajne ubóstwo dotyka
obecnie ponad 2 miliony miesz-
kañców Polakski. To osoby, które
ka¿dego dnia staj¹ przed takimi
dylematami jak: kupiæ leki czy
¿ywnoœæ, ogrzaæ mieszkanie czy
zjeœæ ciep³y posi³ek, zap³aciæ za
pr¹d czy kupiæ ciep³¹ kurtkê dla
dziecka. Liczba dzieci w skrajnym
ubóstwie zwiêkszy³a siê o oko³o
98 tysiêcy, natomiast liczba skraj-
nie ubogich seniorów o 49 tysiêcy.

Sytuacjê pogarsza rosn¹ca in-
flacja, która wed³ug niektórych

siêgnê³a 8-9 procent w grudniu
2021 r. W³aœnie przez ni¹ biedni
trac¹ najbardziej. Œwiadczenia ro-
dzinne, zasi³ki opiekuñcze w wiêk-
szoœci nie s¹ waloryzowane,
a „500 plus” – flagowe has³o rz¹-
dz¹cego PiS-u, dzisiaj znaczy ju¿
o wiele mniej ni¿ piêæ lat temu.
Okazuje siê, ¿e jedna trzecia Pola-
ków nie posiada dzisiaj ¿adnych
oszczêdnoœci, które pozwoli³yby
bezpiecznie prze¿yæ miesi¹c.

£atwo jednak jest zrzuciæ winê
na covid i tak w³aœnie przedstawi-
ciele w³adz t³umacz¹ tê sytuacjê,
twierdz¹c, ¿e ma ona charakter
tymczasowy. 

– Ubóstwo skrajne wzros³o
wzglêdem roku poprzedniego, ale
wci¹¿ utrzymuje siê na poziomie
ni¿szym ni¿ jeszcze w 2018 r., kie-
dy wskaŸnik zagro¿enia ubó-
stwem skrajnym wynosi³ 5,4 proc.
i du¿o ni¿szym ni¿ w 2015 r., kiedy
wynosi³ 6,5 proc. – powiedzia³a mi-
nister rodziny Marlena Mal¹g. –
Przytoczone dane nie potwierdza-
j¹ pogarszaj¹cej siê sytuacji go-
spodarstw domowych. W ubie-
g³ym roku dochody na cz³onka go-
spodarstwa domowego wzros³y
z 1819 z³ do 1919 z³. (kor)

Skrajne ubóstwo dotyka ponad 2 mln osób w Polsce

Grupa Robocza Mniejszoœci Nie-
mieckich (AGDM) w Federalnej
Unii Narodowoœci Europejskich
wyrazi³a rozczarowanie, ¿e partie
tworz¹ce nowy rz¹d federalny nie
deklaruj¹ w umowie koalicyjnej
wsparcia dla mniejszoœci niemiec-
kich za granic¹ – informuje mniej-
szoœæ niemiecka w Polsce.

„AGDM wyra¿a stanowisko, ¿e
niemieckie grupy etniczne
i mniejszoœci s¹ nieod³¹czn¹ czê-
œci¹ niemieckiej to¿samoœci kul-
turowej i historycznej. Ponadto
ponad milion cz³onków mniejszo-
œci niemieckiej w Europie Za-
chodniej, Œrodkowej i Wschodniej
oraz w Azji Œrodkowej wzbogaca
ró¿norodnoœæ kulturow¹ w swo-
ich krajach, bêd¹c wa¿nym ³¹cz-

nikiem miêdzy Niemcami i ich
krajami partnerskimi. (...) AGDM
¿ywi nadziejê na silne i ustruktu-
ryzowane w³¹czenie tematu
mniejszoœci niemieckich w dal-
szym toku formowania siê rz¹du
jak i na szczeblach przysz³ych
ministerstw. W zwi¹zku z bra-
kiem w umowie koalicyjnej de-
klaracji ze strony partii tworz¹-
cych rz¹d oczekujemy od rz¹du
federalnego jasnego stanowiska
wobec obaw mniejszoœci nie-
mieckich za granic¹. Kontynu-
acja wsparcia tych mniejszoœci
przez RFN jest wyrazem odpo-
wiedzialnoœci Niemiec za radze-
nie sobie z konsekwencjami dru-
giej wojny œwiatowej” – czytamy
w oœwiadczeniu.

– Zostaliœmy zaskoczeni fak-
tem, ¿e umowa nowej koalicji nie
zawiera informacji o wspieraniu
mniejszoœci niemieckich i ocze-
kujemy od rz¹du jakiejœ deklara-
cji, ¿e pomimo tego Niemcy
nadal bêd¹ czuli swoj¹ odpowie-
dzialnoœæ za Niemców za grani-
c¹, i to w kontekœcie skutków
II wojny œwiatowej. Bo przecie¿
dzisiejsza sytuacja tych grup jest
prost¹ konsekwencj¹ wywo³ania
tej wojny, przesuniêcia granic,
funkcjonowania ¿elaznej kurtyny
itd. – zwraca uwagê Bernard Ga-
ida, przewodnicz¹cy Zwi¹zku
Niemieckich Stowarzyszeñ Spo-
³ e c z n o - K u l t u r a l n y c h
w Polsce. TK

Mniejszoœæ niemiecka w Polsce
rozczarowana umow¹ koalicyjn¹

– Oczekujemy od rz¹du Niemiec
wspó³pracy w sprawie odpowie-
dzialnoœci Niemiec za II wojnê
œwiatow¹: powrotu do rozmów
dot. zwrotu zgrabionych przez
Niemcy dóbr kultury, a tak¿e go-
towoœci do rozmów o rekompen-
satach i zadoœæuczynieniu – mó-
wi³ Zbigniew Rau.

Gorszego otwarcia nie mo¿na
by³o sobie chyba wyobraziæ. No-
wa szefowa niemieckiej dyploma-
cji Annalena Baerbock spotka³a
siê ze swoim polskim odpowied-
nikiem Zbigniewem Rauem. Do-
wiedzia³a siê, ¿e Niemcy musza
zap³aciæ Polsce reparacje, a ru-
roci¹g NordStream2 jest szkodli-
wym projektem. 

To, czego byliœmy w grudniu
œwiadkami w kontaktach polsko-
niemieckich, a zw³aszcza posta-
wa polskiego ministra zapraw za-
granicznych, œmia³o mo¿na na-
zwaæ antydyplomacj¹.

– My jako Niemcy nie chcemy
udzielaæ rad. Ale ¿yczê sobie dla
naszej wspólnej Europy rozwi¹-
zañ, które j¹ wzmocni¹ – podkre-
œli³a minister spraw zagranicz-
nych Niemiec Annalena Baer-
bock, odnosz¹c siê do tematu
praworz¹dnoœci. Warszawa by³a
trzeci¹ europejsk¹ stolic¹, do
której po objêciu urzêdu uda³a
siê nowa szefowa niemieckiej dy-
plomacji. Jej spotkania z premie-
rem i prezydentem RP wypad³y
ju¿ lepiej.

Do Polski zawita³ równie¿
kanclerz Olaf Scholz, który
12 grudnia spotka³ siê w Warsza-
wie z premierem Mateuszem
Morawieckim. 

– Omówiliœmy równie¿ sytu-
acjê Ukrainy, która w wyniku
otwarcia nowego po³¹czenia ga-
zowego Nord Stream 2 jest
w trudniejszej sytuacji. Tak¿e my

jesteœmy w trudniejszej sytuacji.
Polska, S³owacja, kraje wschod-
niej czêœci UE mog¹ podlegaæ
szanta¿om Rosji. Dlatego budu-
jemy gazoci¹g ba³tycki, unieza-
le¿niamy siê od Rosji. Ukraina
w ca³oœci jest zale¿na, jeœli cho-
dzi o gaz, ale tak¿e inne noœniki
energii. To bêdzie oznacza³o de-
stabilizacjê na wschodniej flance
NATO, na wschodniej flance Unii
Europejskiej. Dlatego zwróci³em
uwagê panu kanclerzowi na to,
jakim ryzykiem jest obarczone
otwarcie gazoci¹gu Nord Stream
2 i jak mocno spe³nia siê scena-
riusz przed którym przestrzega-
liœmy – przyzna³ po spotkaniu
Morawiecki. – Chcieliœmy razem
wyraziæ nasze pragnienie, aby
kwestie sporne zosta³y jak naj-
szybciej za¿egnane. Mamy pe-
wien spór z Komisj¹ Europejsk¹.
Stara³em siê przedstawiæ rozwi¹-
zania, zobaczymy jak ta kwestia
siê potoczy – doda³.

Olaf Scholz zapewni³, ¿e rz¹d
w Berlinie nie zamierza nic zmie-
niaæ w polityce wobec Polski.

– Uwa¿am, ¿e to wielkie szczê-
œcie, ¿e jako przyjaciele i s¹sie-
dzi, stoimy obok siebie w obliczu
tych straszliwych rozdzia³ów hi-
storii i zbrodni, jakie Niemcy
œci¹gnê³y na Polskê. Tym bar-
dziej cieszê siê, ¿e mo¿emy jak
przyjaciele wspó³tworzyæ nasz¹
wspóln¹ przysz³oœæ – mówi³
kanclerz Scholz.

Mowa by³a równie¿ o sytuacji
na granicy polsko-bia³oruskiej.
Obaj przywódcy omówili ró¿ne
scenariusze rozwoju sytuacji
w tym wzglêdzie. Niemiecki
kanclerz by³ zgodny co do tego,
¿e bezpieczeñstwo granic Unii
Europejskiej jest niezwykle wa¿-
ne.

Polski premier po spotkaniu
z kanclerzem Niemiec powie-
dzia³, ¿e "otwieramy nowy roz-
dzia³ w stosunkach polsko-nie-
mieckich".

Dla Olafa Scholz by³a to rów-
nie¿ trzecia zagraniczna wizyta
po objêciu stanowiska kanclerza
Niemiec. Wczeœniej odwiedzi³ Pa-
ry¿ i Brukselê. TK

Otwarcie poni¿ej pasa

Kanclerz Olaf Scholz i premier Mateusz Morawiecki
zdj. Bundesregierung/Denzel
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Sejm nieoczekiwanie przyj¹³ 17 grud-
nia br. nowelizacjê ustawy, która ude-
rza w telewizjê TVN. Bezpoœrednio po
g³osowaniu amerykañski dyplomata
napisa³ na Twitterze: „Stany Zjedno-
czone s¹ skrajnie rozczarowane dzisiej-
szym przyjêciem ustawy medialnej
przez Sejm RP. Oczekujemy, ¿e Prezy-

dent Duda bêdzie dzia³aæ zgodnie
z wczeœniejszymi deklaracjami, aby
wykorzystaæ swoje przywództwo do
ochrony wolnoœci s³owa i dzia³alnoœci
gospodarczej”.

Sejmowa Komisja Kultury i Œrodków
Przekazu niespodziewanie wznowi³a
pracê nad ustaw¹ o zmianie ustawy

o radiofonii i telewizji. Pos³owie opozy-
cji wyrazili sprzeciw wobec procedowa-
nia „lex TVN”. Powiedzieli, ¿e o takim
planie posiedzenia dowiedzieli siê kil-
kanaœcie minut przed jego rozpoczê-
ciem. Wniosek o zamkniêcie obrad ko-
misji zosta³ jednak odrzucony, a komi-
sja ostatecznie negatywnie zaopinio-

wa³a uchwa³ê Senatu, który w ca³oœci
odrzuci³ nowelizacjê. PóŸniej ustawa
znana jako „lex TVN” zosta³a przyjêta
przez Sejm. Sta³o siê tak za spraw¹ od-
rzucenia senackiego weta w sprawie
tej ustawy. G³osowa³o 452 pos³ów. Za
by³o 229 pos³ów, przeciw 212, a 11 siê
wstrzyma³o. 

Odrzucenie senackiego weta ozna-
cza, ¿e „lex TVN” trafi teraz do prezy-
denta Andrzeja Dudy. Przyjêta przez
Sejm 11 sierpnia nowelizacja ustawy
o radiofonii i telewizji, zdaniem jej auto-
rów (pos³ów PiS), ma uszczelniæ i uœci-
œliæ obowi¹zuj¹ce od 2004 r. przepisy,
które mówi¹ o tym, ¿e w³aœcicielem te-
lewizji czy radia dzia³aj¹cych na pod-
stawie polskich koncesji mog¹ byæ pod-
mioty z udzia³em zagranicznym, poza-
europejskim nieprzekraczaj¹cym
49 proc. 

W ocenie wielu obserwatorów, dzien-
nikarzy i opozycji nowela jest wymie-
rzona w Grupê TVN, której udzia³ow-
cem jest amerykañski koncern Disco-
very. W po³owie wrzeœnia w rozmowie
zPolsk¹ Agencj¹ Prasow¹ na temat
ustawy medialnej wypowiedzia³ siê Ja-
ros³aw Kaczyñski. Na sugestiê, ¿e And-
rzej Duda mo¿e zawetowaæ ustawê,
prezes PiS odpar³: "Z prezydentem
trzeba oczywiœcie rozmawiaæ. Przecie¿
to nie jest osoba, której nie mo¿na prze-
konaæ".

Teraz spodziewane s¹ kroki ze stro-
ny Trybuna³u Konstytucyjnego. Istniej¹
podejrzenia, ¿e uzna on, ¿e TVN nie
dzia³a zgodnie z polskim prawem i sta-
cja otrzyma jakiœ czas na dostosowanie
kwestii organizacyjnych, w przeciw-
nym razie bêdzie musia³a zaprzestaæ
dzia³alnoœci w Polsce. TK

Znowu zamach na TVN

Polska ogranicza udziały
koncernów zagranicznych
w sferze mediów – dla-
czego takie rozwiązanie
szokuje Zachód. 

Spó³ki spoza EOG (Europej-
skiego Obszaru Gospodarcze-
go, a wiêc krajów UE, Norwe-
gii, Islandii I Szwajcarii) nie bê-
d¹ mog³y posiadaæ wiêkszoœci
udzia³ów w stacji telewizyjnej
w Polsce – równie¿ wtedy, kie-
dy spó³ka ta bêdzie zarejestro-
wana w jednym z tych krajów.
Premier Morawiecki motywo-
wa³ nowa ustawê ochron¹
przed przejmowaniem wp³y-
wów w polskich mediach przez
spó³ki z niedemokratycznych
krajów, m.in. krajów arabskich,
Chin czy Rosji. Media zagra-
niczne, w tym niemieckie, in-
formowa³y o tym w g³ównych
wydaniach dzienników, mówi¹c
o dalszym rozk³adzie demokra-
cji w Polsce i ograniczaniu wol-
noœci mediów. 

Ograniczenia dotycz¹ce
udzia³u zagranicznych koncer-
nów to wcale nie polski wy-

mys³. Istniej¹ one równie¿
w Niemczech! Od 2019 roku
ka¿dy zakup ponad 10 proc.
udzia³ów w niemieckim wy-
dawnictwie czy stacji radiowo-
telewizyjnej mo¿e podlegaæ
sprawdzeniu przez rz¹d fede-
ralny, który ma prawo wydaæ
zakaz takiej transakcji, je¿eli –
jak mówi ustawa – przejêcie
udzia³ów mog³oby „zagroziæ
porz¹dkowi publicznemu lub
bezpieczeñstwu RFN”. Media
zosta³y zaliczone do grupy
„bran¿y krytycznych”, czyli od-
grywaj¹cych szczególnie wa¿-
n¹ role – podobnie, jak firmy
dostarczaj¹ce energiê i wodê,
czy telekomunikacyjne. 

W tle nowelizacji ustawy ist-
nia³a obawa przed próbami
wp³ywu na niemieck¹ politykê
wewnêtrzn¹ przez œwiatowych
graczy, m.in. Rosjê czy Chiny
(np. przez wp³yw na kampaniê
wyborcz¹ przez media). Zmia-
na nie wywo³a³a protestów
w Niemczech. Mo¿e dlatego, ¿e
rynek medialny jest w kraju
zró¿nicowany i rozbudowany, a
rodzime koncerny medialne

silne. Specjaliœci podkreœlali
jednak, ¿e taka nowelizacja nie
zapewni bezpieczeñstwa. Ma-
nipulacje, jak w USA, maj¹
miejsce g³ównie w mediach
spo³ecznoœciowych, których
ustawa nie obejmuje. 

Ponadto zagro¿eniem mo¿e
byæ nie tylko wp³yw udzia³ow-
ców zagranicznych, ale i poja-
wienie siê monopolu udzia³ow-
ców krajowych i zaburzenie
ró¿norodnoœci mediów. Co cie-
kawe, ju¿ kilkanaœcie lat temu
ograniczenia udzia³u zagra-
nicznych udzia³owców na nie-
mieckim rynek mediów doma-
ga³ siê... Niemiecki Zwi¹zek
Dziennikarzy DJV. Postulowali
o wprowadzenie górnej granicy
w wysokoœci 25 proc. – takiej
samej, jaka dotyczy³a „bran¿
strategicznych”, do których
media zaliczane wtedy nie by³y.
Powód by³ jednak inny: dzienni-
karze obawiali siê, ¿e to w³a-
œnie zagraniczne koncerny
bardziej zorientowane s¹ na
zysk za wszelk¹ cenê, kosztem
pracowników i jakoœci produk-
cji, i nie s¹ tak zorientowane na

role mediów w promowaniu de-
mokracji. 

S¹ jednak wyraŸne ró¿nice
miedzy uregulowaniem pol-
skim a niemieckim: niemieckie
dotyczy przysz³ych transakcji,
polskie – ju¿ istniej¹cych. Bo
dotyczy kolejnego wydawania
licencji (jej przed³u¿enia) na
nadawanie. Bez wiêkszoœci pol-
skiego kapita³u stacje z udzia-
³em zagranicznego kapita³u nie
bêd¹ mog³y nadawaæ. Dlatego
w nowelizacji ustawy w Polsce
nie chodzi o mo¿liwych przy-
sz³ych inwestorow z Rosji czy
Chin, ale o inwestora amery-
kañskiego, do którego nale¿y
jedyna obecnie du¿a stacja nie
zwi¹zana z rz¹dz¹c¹ parti¹.
Rynek medialny w Polsce jest
mocno spolaryzowany, inaczej
ni¿ w Niemczech. Jedyn¹ kry-
tyczn¹ wobec rz¹du informa-
cyjn¹ stacj¹ ogólnodostêpn¹
jest TVN24. I ona, i ogólnote-
matyczna TVN (wraz z tema-
tycznymi kana³ami nale¿¹cymi
do spó³ki) musia³yby albo prze-
staæ nadawaæ, albo znaleŸæ pol-
skiego inwestora. Tak silnych

polskich graczy na rynku me-
dialnym – te¿ inaczej, ni¿
w Niemczech – brak. 

„Repolonizacja” wydaw-
nictw prasowych zakoñczy³a
siê przejêciem grupy Polska-
press przez nale¿¹cy do Skar-
bu Pañstwa koncern paliwowy
Orlen i w rezultacie masowymi
zwolnieniami dziennikarzy
i politycznymi nadaniami na
redaktorskich stanowiskach.
Teksty w gazetach nale¿¹cych
do spó³ki sta³y siê wyraŸnie
prorz¹dowe i atakuj¹ce wszyst-
kich, kto rz¹d krytykuj¹. W na-
le¿¹cym do Orlenu „Dzienniku
Ba³tyckim” parê tygodni temu
pojawil siê na przyk³ad artyku³
atakuj¹cy Basila Kerskiego
(dyrektora Europejskiego Cen-
trum Solidadarnoœci w Gdañ-
sku, jego miejscu urodzenia,
i redaktora naczelnego maga-
zynu „Dialog”), zarzucaj¹cy
mu m.in „antypolskoœæ” i „nisz-
czenie Polonii niemieckiej”.
Autor artyku³u analizowa³ po-
chodzenie etniczne Kerskiego,
jego niemieckie obywatelstwo
i znajomych. (agh)

Niemcy te¿ strzeg¹ swoich mediów

W niedzielę 19 grudnia ponad milion Polaków podpisało petycję przeciw „lex TVN“. Demonstrowano we wszystkich większych miastach.
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Podsycanie antyniemieckich na-
strojów to jedna ze specjalnoœci
rz¹du Prawa i Sprawiedliwoœci.
Na grudzieñ przypad³ jego
szczyt, kiedy w Niemczech za-
przysiê¿ano nowy rz¹d.

„Ciê¿kie terminy przysz³y na
Europejczyków. Niemcy wy³o¿y³y
karty na stó³ i chc¹ budowy
IV Rzeszy. My na to nie pozwoli-
my. Ca³y czas mówimy, ¿e jeste-
œmy zwi¹zkiem suwerennych
pañstw” – powiedzia³ Jaros³aw
Kaczyñski na grudniowym posie-
dzeniu klubu PiS.

Owacja na stoj¹co trwa³a do-
brych kilka chwil. 

Zdaniem polityków PiS nie-
mieccy socjaldemokraci, Zieloni
i libera³owie chc¹ nadaæ UE kon-
stytucjê i rozwin¹æ j¹ w "federal-
ne pañstwo europejskie", co – jak
podkreœlaj¹ – stoi to w sprzecz-
noœci z retoryk¹ PiS, które opo-
wiada siê za istnieniem Unii jako
zwi¹zku suwerennych pañstw.

Zdaniem Kaczyñskiego Niem-
cy w ten sposób buduj¹ nowe im-
perium i bêd¹ starali siê podpo-
rz¹dkowaæ sobie inne kraje. 

Podczas konferencji prasowej
dziennikarz Süddeutsche Ze-
itung Daniel Brössler zapyta³
Morawieckiego, jak ocenia "euro-
pejsk¹ czêœæ umowy koalicyjnej
nowego rz¹du Niemiec", zwraca-
j¹c uwagê na s³owa Kaczyñskie-
go o "przygotowaniach do IV Rze-
szy" w Berlinie. 

– Czy takie jest stanowisko
rz¹du polskiego? – pyta³.

– Pierwsza czêœæ pytania pana
redaktora dotyczy³a ró¿nego ro-
dzaju inspiracji i aspiracji ujê-
tych w umowie koalicyjnej nie-
mieckich partnerów rz¹dowych.
Ja te fragmenty przeczyta³em
równie¿ i tam znajduje siê zapis
dotycz¹cy federalizacji Europy,
czyli takiego centralizmu demo-

kratycznego, centralizmu biuro-
kratycznego. My to tak odbiera-
my – t³umaczy³ siê Morawiecki.

Przewodnicz¹cy sejmowej ko-
misji sprawiedliwoœci i praw
cz³owieka, pose³ Marek Ast (PiS)
pytany w Sejmie, czy na posie-
dzeniu klubu PiS pad³y s³owa Ja-
ros³awa Kaczyñskiego o IV Rze-
czy, odpar³: – Przecie¿ w tych s³o-
wach nie ma nic zdro¿nego.
Niemcy w tej chwili nie ukrywaj¹,
w jakim kierunku chc¹, aby Eu-
ropa siê rozwija³a. Proponuj¹ po
prostu federalne pañstwo. Rozu-
miem, ¿e pod przewodnictwem
Niemiec.

– Pan prezes odlecia³. Przywo-
³uje czasy faszystowskiego pañ-
stwa, niszcz¹cego s¹siadów
i eksterminuj¹cego narody. Po-
równywanie tego, co siê dzieje
dziœ w Niemczech do tamtych
czasów, jest naprawdê nie do
przyjêcia i œwiadczy o tym, ¿e Ka-
czyñski nie ma pojêcia o Niem-
czech i Europie – ostro zareago-
wa³ Ryszard Kalisz.

Nikt nie ma w¹tpliwoœci, ¿e za-
ognienie w stosunkach polsko-
niemieckich ju¿ na starcie nowe-
go rz¹du w Niemczech by³o celo-
we. 

12 grudnia, minister sprawie-
dliwoœci Zbigniew Ziobro zagro-
zi³, ¿e jeœli Bruksela wstrzyma
œrodki dla Polski z Funduszu Od-
budowy, bêdzie zachêca³ do
wstrzymania wp³aty polskiej
sk³adki na rzecz Unii Europej-
skiej. TK

O tym siê mówi

Tabletki przeciw COVID-19

Amerykañska firma farmaceu-
tyczna Pfizer potwierdza po osta-
tecznej ocenie badañ klinicznych
wysok¹ skutecznoœæ swojej pi-
gu³ki na COVID-19. W badaniach
tabletki wykaza³y prawie 90-pro-
centow¹ skutecznoœæ w zapobie-
ganiu hospitalizacji i zgonom pa-
cjentów wysokiego ryzyka. 

W ostatnim badaniu nie zmar³
na koronawirusa ani jeden pa-

cjent leczony tym œrodkiem. Te-
sty laboratoryjne wykaza³y rów-
nie¿, ¿e lek zachowuje swoj¹ sku-
tecznoœæ przeciwko szybko roz-
przestrzeniaj¹cemu siê warian-
towi omikron. 

Mened¿erowie Pfizera spo-
dziewaj¹ siê w niedalekiej przy-
sz³oœci dopuszczenia leku przez
amerykañsk¹ (FDA) i europej-
sk¹ (EMA) agencjê leków. (mm)

Polski żołnierz uciekł na Białoruś

Bia³oruski Komitet Graniczny
przekaza³ 17 grudnia 2021 r., ¿e
polski ¿o³nierz poprosi³ o azyl poli-
tyczny w zwi¹zku z „brakiem zgo-
dy na politykê Polski w sprawie
kryzysu migracyjnego oraz prak-
tykê nieludzkiego traktowania
uchodŸców“. 

25-letni Emil Czeczko z 11. ma-
zurskiego pu³ku artylerii w Wêgo-
rzewie powiedzia³ bia³oruskiej te-
lewizji, ¿e polscy ¿o³nierze na gra-
nicy strzelali do migrantów. Mia³
byæ œwiadkiem zabicia dwóch
osób.

„¯o³nierz, który wczoraj zagi-
n¹³, mia³ powa¿ne k³opoty z pra-
wem i z³o¿y³ wypowiedzenie z woj-
ska. Nigdy nie powinien zostaæ
skierowany do s³u¿by na granicê.
Za¿¹da³em wyjaœnieñ, kto za to
odpowiada“ – napisa³ na Twitterze
szef MON Mariusz B³aszczak.

Dowódca Operacyjny Rodza-
jów Si³ Zbrojnych gen. Tomasz
Piotrowski wyda³ oœwiadczenie:
„W obliczu napiêæ na granicy,
w aktualnej trudnej sytuacji i w
momencie, gdy jego koledzy i ko-
le¿anki pe³ni¹ tam trudn¹ s³u¿bê,
czynu dezercji dopuœci³ siê ¿o³-
nierz. Przekroczy³ granicê z Bia-
³orusi¹ i zacz¹³ szkalowaæ polski
mundur. Uczulam Pañstwa, ¿e
teraz bêdziemy mieli do czynie-
nia z próbami manipulowania
przekazem informacyjnym“. Do-
wódca doda³, ¿e Wojsko Polskie
nie ustanie w wysi³kach o wymie-
rzenie sprawiedliwoœci.

RMF FM poda³o, ¿e „¿o³nierz
sprawia³ problemy“, a prze³o¿eni
mieli oczekiwaæ, ¿e odejdzie ze
s³u¿by. Do ods³u¿enia mia³o mu
pozostaæ kilka dni. TK

Morderca Adamowicza z aktem oskarżenia

A jednak! Prokuratura wyst¹pi³a
do s¹du z aktem oskar¿enia prze-
ciwko Stefanowi W., zabójcy prezy-
denta Gdañska Paw³a Adamowi-
cza. Zarzucono mu dokonanie za-
bójstwa w zamiarze bezpoœred-
nim w wyniku motywacji zas³ugu-
j¹cej na szczególne potêpienie.
Oskar¿ony przebywa w areszcie.
Nie przyznaje siê do pope³nienia
zarzuconych mu przestêpstw.

Przypomnijmy, ¿e Stefan W. zo-
sta³ poddany badaniom s¹dowo-
psychiatrycznym. Uzyskano w ten
sposób trzy opinie dotycz¹ce kwe-
stii poczytalnoœci. W trzeciej, roz-
strzygaj¹cej, biegli orzekli, ¿e
w chwili pope³nienia zarzuconych
przestêpstw Stefan W. mia³ ogra-
niczon¹ poczytalnoœæ. 

Zdaniem prokuratury motyw
zabójstwa prezydenta Paw³a Ada-

mowicza zosta³ przedstawiony
przez Stefana W. w oœwiadczeniu
wyg³oszonym przez niego bezpo-
œrednio po dokonaniu ataku. „To
by³a chêæ dokonania zemsty z po-
wodu nies³usznego i zbyt wysokie-
go, wed³ug oskar¿onego, wyroku
za rozboje z u¿yciem niebezpiecz-
nego narzêdzia. Oskar¿ony uto¿-
samia³ osobê prezydenta Gdañ-
ska ogólnie z osobami, które spra-
wowa³y wszelk¹ w³adzê, w tym s¹-
downicz¹ w czasie, gdy zapad³ wo-
bec niego skazuj¹cy wyrok“ – czy-
tamy w dokumencie.

Stefanowi W. grozi od 12 lat wiê-
zienia do do¿ywocia. Jak zaznacza
prokuratura, wobec sprawcy, któ-
ry w chwili czynu mia³ ograniczo-
n¹ poczytalnoœæ, s¹d mo¿e zasto-
sowaæ nadzwyczajne z³agodzenie
kary, choæ nie musi. TK

Koszmary prezesa
budz¹ przera¿enie

– Niemcy wyłożyły karty na stół
i chcą budowy IV Rzeszy. My na to
nie pozwolimy.  – powiedział Jaro-
sław Kaczyński na grudniowym
posiedzeniu klubu PiS.

zdj. Elekes Andor

Pos³owie Konfederacji razem
z przeciwnikami obostrzeñ i an-
tyszczepionkowcami protestowali
14 grudnia przeciwko „segregacji
sanitarnej". Politycy: Robert Win-
nicki, Konrad Berkowicz, Artur
Dziambor, Janusz Korwin-Mikke i
Grzegorz Braun stali pod transpa-
rentem z has³em "szczepienie czy-
ni wolnym", nawi¹zuj¹cym do na-
pisu "arbeit macht frei" (praca
czyni wolnym) na bramie do nie-
mieckiego obozu koncentracyjne-
go w Oœwiêcimiu. 

Zachowanie konfederatów
skrytykowa³a dyrekcja Muzeum
Auchwitz: „Napis ’Arbeit macht
frei’ to jedna z ikon ludzkiej niena-
wiœci. Instrumentalizacja symbolu
cierpienia ofiar Auschwitz – naj-
wiêkszego cmentarzyska Polski
i œwiata – to skandaliczny przejaw
moralnego zepsucia. To szczegól-
nie zawstydzaj¹ce, kiedy dokonuj¹
tego polscy pos³owie”. 

„Rok 2021 to rok przekraczania
granic. Najpierw B¹kiewicz z ko-
legami gwizda³ na powstañców, te-

raz Panowie z Konfederacji na tle
baneru stylizowanego na bramê
KL Auschwitz" – napisa³ na Twit-
trze Jan Strze¿ek z Porozumienia. 

„Mój pradziadek zgin¹³ w Au-
schwitz, gdzie trafi³ za ratowanie
¯ydów, a dziœ pos³owie polskiego
Sejmu stoj¹ i œmiej¹ siê pod napi-
sem nawi¹zuj¹cym do tamtego
piek³a. Obrzydliwe i piaskownica”
– doda³ Samuel Pereira, polski
dziennikarz i publicysta portugal-
skiego pochodzenia. TK

Konfederaci przekroczyli wszelkie granice
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Sprawy polsko-niemieckie

O tym siê mówi

Na ró¿ne sposoby Œwiêty Miko-
³aj przychodzi do dzieci. Do jed-
nych przez komin, do innych
przez okno, jeszcze innym zo-
stawia prezenty pod drzwiami
lub na parapecie. Do niektó-
rych przychodzi osobiœcie. Tak
by³o od wielu lat w Essen, gdzie
Œwiêtego Miko³aja zaprasza³a
ka¿dego roku Gmina Polska
„Piast”. 

W tym roku niestety z powo-
dów pandemicznych Œwiêty
Miko³aj nie móg³ dotrzeæ osobi-
œcie. Mimo wielu przygotowañ
nie przyby³, gdy¿ musia³ pod-
daæ siê kwarantannie. Jednak
nie pozostawi³ dzieci bez na-
dziei. Wspania³e pomocnice Mi-
ko³aja z Gminy Polskiej „Piast”

oraz Polnischer Familienvere-
in NRW zadba³y o to, ¿eby dzie-
ci nie straci³y wiary w Œwiêtego
Miko³aja. Prezenty wys³ano
poczt¹. W ten sposób uszczêœli-
wi³y prawie 60 dzieci m.in. z Es-
sen, Bochum i Gelsenkirchen.
W uszczêœliwianiu dzieci po-
mog³y Miko³ajowi równie¿ w³a-
dze miasta Essen oraz Polonia
Market. 

Dowodem na radoœæ dzieci
by³y podziêkowania, które Mi-
ko³aj otrzyma³ od szczêœliwych
rodziców: 

– Œwiêty Miko³aju dziêkujê,
w³aœnie dzieci otwieraj¹ pacz-
ki. Wspania³a niespodzianka.

Dziêkujê za trud, wszystko dla
uœmiechu dzieci.

– Bardzo dziêkuje, moje dzie-
ci dzisiaj dosta³y paczki i ca³y
czas koloruj¹... a radoœæ niesa-
mowita.

– Drogi Miko³aju, Aniela i Ali-
cja bardzo siê ucieszy³y z Two-
jej paczki, dziêkujemy.

– Dziêkujemy œlicznie za pa-
czuszki, w pi¹tek przysz³a jed-
na i wczoraj druga. Szkoda ¿e
nie by³o Miko³aja osobiœcie, ale
mo¿e uda siê za rok.

– Dziêkujê bardzo w imieniu
córki. Paczka dotar³a, a córka
zachwycona. A list sprawi³ ¿e
jeszcze bardziej uwierzy³a
w Œw. Miko³aja.

Leonard Paszek

Œwiêty Miko³aj w pandemii

Sprawa reparacji wojennych
od Niemiec powraca z wielkim
hukiem. Premier Mateusz Mo-
rawiecki zapowiedzia³ powsta-
nie Instytutu Strat Wojennych
im. Jana Karskiego. 

– Kwestia odszkodowañ wo-
jennych nie jest poza dyskusj¹,
bo Polska zosta³a bardzo Ÿle
potraktowana, nie otrzymuj¹c
reparacji – powiedzia³ premier
Mateusz Morawiecki w wywia-
dzie dla agencji dpa. 

Dziêki nowemu instytutowi
badawczemu Polska chce uza-
sadniæ swoje roszczenia o od-
szkodowania za szkody wyrz¹-
dzone przez niemieckiego oku-
panta w czasie II wojny œwiato-
wej. 

Instytut ma zinstytucjonali-
zowaæ wysi³ki na rzecz badania
wszystkich szkód wojennych,
a tak¿e zaj¹æ siê dalszym po-

stêpowaniem w sprawie rosz-
czeñ odszkodowawczych. Mo-
rawiecki zapowiedzia³, ¿e po-
wo³ana w 2017 r. sejmowa ko-
misja do zbadania zniszczeñ
wojennych zakoñczy prace nad
swoim raportem w lutym przy-
sz³ego roku. Jej przewodnicz¹-
cy Arkadiusz Mularczyk ju¿
w ubieg³ym roku og³osi³ zakoñ-
czenie prac. Wed³ug Morawiec-
kiego komisja zosta³a jednak
poproszona o uzupe³nienie in-
formacji. 

Wed³ug wczeœniejszych pol-
skich szacunków, opartych na
inwentaryzacji z 1946 r. plus od-
setki, szkody wynosz¹ 800 mld
euro. W II wojnie œwiatowej ¿y-
cie straci³o od czterech do sze-
œciu milionów Polaków.

– Decyzja o tym, co, kiedy
i jak zrobimy z tym raportem,
jeszcze nie zapad³a – zaznaczy³

premier. – Ale przygotowujemy
wszystko, aby przedstawiæ ten
raport œwiatu.

Dla rz¹du federalnego kwe-
stia ta jest prawnie i politycznie
zamkniêta. Odnosi siê to
przede wszystkim do traktatu
"dwa plus cztery" o konsekwen-
cjach polityki zagranicznej
zjednoczenia Niemiec z 1990 r.
W traktacie miêdzy RFN, NRD
i czterema by³ymi mocarstwa-
mi okupacyjnymi – USA,
Zwi¹zkiem Radzieckim, Fran-
cj¹ i Wielk¹ Brytani¹ – nie ma
jednak wyraŸnej wzmianki
o reparacjach. Co wiêcej, wiele
pañstw zaatakowanych i oku-
powanych przez nazistowskie
Niemcy, takich jak Grecja i Pol-
ska, nie bra³o udzia³u w nego-
cjacjach w tej sprawie – pod-
kreœla niemiecka agencja pra-
sowa dpa. TK

Inwentaryzacja plus odsetki...

Hymn Niemiec zabrzmia³
w polskim Sejmie. Ale nie na
czeœæ ¿adnego dostojnego go-
œcia zza zachodniej granicy, ani
te¿ jakiejœ rocznicy. Jeden z po-
s³ów PiS zaintonowa³ hymn
Niemiec, reaguj¹c w ten spo-
sób na wyst¹pienie W³adys³a-
wa Kosiniaka-Kamysza, pod-
czas jednego z grudniowych
posiedzeñ.

S³owa „Deutschland,
Deutschland über alles“ rozle-
g³y siê, gdy przewodnicz¹cy
PSL mówi³ o "propozycjach ra-
cjonalnej polityki miêdzynaro-
dowej". Zaapelowa³, by polski
rz¹d wykona³ wyrok Trybuna³u
Sprawiedliwoœci Unii Europej-
skiej, "¿ebyœmy nie byli stratni
w otrzymanych funduszach".
Mówi³ równie¿ o zwo³aniu spo-
tkania Trójk¹ta Weimarskiego,
czyli Polski, Niemiec i Francji.

Po przemówieniu Kosiniaka-
Kamysza wicemarsza³ek Sej-
mu Piotr Zgorzelski zwróci³ siê
do pos³a Prawa i Sprawiedliwo-
œci Sylwestra Tu³ajewa, "aby
nie propagowa³ niemieckich
zawo³añ na sali sejmowej, bo
jesteœmy w polskim parlamen-
cie".

Pose³ Tu³ajew zg³osi³ sprze-
ciw, poniewa¿, jak mówi³, to nie
on krzycza³. Piotr Zgorzelski
przeprosi³ w zwi¹zku z tym Tu-
³ajewa, za to zwróci³ siê do
Marka Suskiego, by nie u¿ywa³
tego rodzaju wyra¿eñ w pol-
skim Sejmie. 

– Proszê, aby "Deutschland,
Deutschland über alles" z pana
ust nie pada³o w polskim parla-
mencie – powiedzia³ Zgorzel-
ski.

15 grudnia by³ s¹dnym
dniem w Sejmie. Co rusz do-
chodzi³o do awantur. Zanim
mia³ miejsce incydent z frag-
mentem niemieckiego hymnu,
marsza³ek Sejmu El¿bieta Wi-
tek podjê³a decyzjê o wyklucze-
niu z posiedzenia Sejmu pos³a
Konfederacji Grzegorza Brau-
na, który odmówi³ za³o¿enia
maseczki. Wtórowa³ jej pose³
Koalicji Obywatelskiej Rafa³
Grupiñski, Ten z³o¿y³ wniosek
o wykluczenie z obrad Sejmu
pos³ów Konfederacji, którzy
wyst¹pili podczas publicznego
protestu pod napisem "Szcze-
pienie czyni wolnym".

– Zapomnieli, czym jest przy-
zwoitoœæ, moralnoœæ, wiernoœæ
pamiêci, czym jest s³u¿ba
Rzeczpospolitej z tego miejsca,
z Sejmu – doda³. 

Witek wykluczy³a Brauna
z posiedzenia Sejmu. Rafa³owi
Grupiñskiemu odpowiedzia³
Robert Winnicki z Konfedera-
cji: – Gdyby wykluczano tylko
za udzia³ w manifestacjach,
gdzie pojawi³y siê kontrower-
syjne rzeczy, ca³y wasz klub
i klub Lewicy powinien byæ wy-
kluczony z obrad Sejmu – mó-
wi³. W trakcie przemówienia
Winnickiego pos³owie zgroma-
dzeni na sali krzyczeli
"hañba". TK

Niemiecki hymn w polskim Sejmie

Wyj tkowe pisma pe ne porad, ciekawostek,
pasjonuj cych historii i wiele innych.
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Sprawy niemiecko-polskie

W skrócie

Autografy, spotkania, rozmowy,
wspólne fotografie i wiele pozy-
tywnych emocji. Pi³karze Gór-
nika Zabrze odwiedzili fanów
w cechowni kopalni Soœnica
w Gliwicach. W drogê powrot-
n¹ do klubu zabrali wspania³y
prezent, w postaci herbu dru-
¿yny wykutego w bryle wêgla.
Gwiazd¹ spotkania by³ £ukasz
Podolski.

Mimo mrozu najwierniejsi
kibice przez dwie godziny wy-
patrywali autobusu wioz¹cego
trójkolorowych, a¿ wreszcie
przyjechali. Przemys³aw Wi-
œniewski, Jesus Jimenez, Erik
Jan¿a, Krzysztof Kubica, Rafa³
Janicki, £ukasz Podolski oraz
trener Jan Urban.

Wielu pracowników kopalni
Soœnica, kibiców Górnika Za-
brze, przyby³o na spotkanie
z pi³karzami w towarzystwie
mê¿ów, ¿on i dzieci. Pi³karze
Górnika Zabrze chêtnie podpi-
sywali koszulki, pi³ki, zdjêcia
i albumy oraz pozowali z kibi-
cami do wspólnych zdjêæ. 

Debiutancki gol

Aneta Zatoñ, dyspozytor od-
dzia³u w zak³adzie mechanicz-
nej przeróbki wêgla, przyby³a
do cechowni wraz z córk¹ Ka-
rolin¹. 

– Od dziecka kibicujê Górni-
kowi, a córka ma to po mnie –
przyzna³a mama.

Karolina by³a zaœ pod wra¿e-
niem wspania³ej postawy pi³ka-
rzy Górnika w ligowym meczu
z Legi¹. Kilka dni przed spo-
tkaniem Górnicy pokonali
u siebie warszawiaków 3:2
w meczu 15. kolejki ekstrakla-

sy. Jednym z bohaterów spo-
tkania by³ Lukas Podolski, któ-
ry strzeli³ debiutanckiego gola
w barwach swojej nowej dru¿y-
ny w rozgrywkach PKO Ek-
straklasy. Pi³karz podbi³ serca
fanów uszczypliwym, choæ bar-
dzo stonowanym komenta-
rzem, bêd¹cym odpowiedzi¹ na
ma³o elegancki napis na trans-
parencie wywieszonym przez
kibiców sto³ecznej dru¿yny,
podczas ich wczeœniejszego po-
jedynku ze Stal¹ Mielec. Do
sieci wrzuci³ tweeta ze zdjê-
ciem transparentu, wysy³aj¹c
warszawiakom ironicznego bu-
ziaka opatrzonego tekstem:
"Mi³o, ¿e byliœcie w Zabrzu".

– W kopalni Soœnica mamy
najwierniejszych fanów. Gór-
nictwo stanowi symbol tego re-
gionu. Mi³o by³o siê spotkaæ
z górnikami i ich rodzinami.
W Niemczech pi³karze równie¿
odwiedzaj¹ du¿e zak³ady pracy,
dziêkuj¹c fanom za doping –
powiedzia³ Podolski.

By³y reprezentant Niemiec
polskiego pochodzenia wystê-
puje obecnie na pozycji napast-
nika w Górniku Zabrze. Zaw-
sze powtarza³, ¿e w jego piersi
bij¹ dwa serca: polskie i ne-
mieckie. 

– Pierwsze dwa i pó³ roku
mojego ¿ycia spêdzi³em w Pol-
sce, w czteropiêtrowej czyn-
szówce. Tam stawia³em pierw-
sze kroki, siadywa³em na kola-
nach ukochanej babci i uczy-
³em siê po polsku mówiæ, na co
mam ochotê, a na co nie. Tam
by³ mój dom do czasu, kiedy ro-
dzice zdecydowali, ¿eby wraz
z nami przenieœæ siê do Nie-
miec – opowiada³ Podolski siê-
gaj¹c do swej ksi¹¿ki „Nie pod-
dawaj siê”.

I znowu wróci³a opowieœæ
o tym, jak to rzekomo „po³o¿y³
trupem” trzech bramkarzy.
Otó¿, gdy mia³ 8 lat s³yn¹³
z bardzo mocnego strza³u lew¹
nog¹. Próbuj¹c sparowaæ jego
strza³y trzech rówieœników ze
szkolnego boiska wyl¹dowa³o
w szpitalu. Ech, trochê przesa-
dzone, ale œmiechu by³o co nie-
miara.

Lukas Podolski urodzi³ siê
w Gliwicach 36 lat temu. Profe-
sjonaln¹ karierê rozpocz¹³
w barwach niemieckiego 1. FC
Köln, gdzie trafi³ w 1993 r. Dwu-

krotnie, w latach 2006 i 2010
siêgn¹³ po br¹zowy medal mi-
strzostw œwiata, a w 2008 r. po
srebrny medal mistrzostw Eu-
ropy.

Ciê¿ki prezent

Kierownictwo i za³oga gliwic-
kiej kopalni przekazali pi³ka-
rzom sporej wielkoœci klubowy
herb wyrzeŸbiony w bryle wê-
gla rêk¹ pracownika kopalni
Mieczys³awa Kozaka, nad któ-
rym góruje wyrzeŸbiona rów-
nie¿ w wêglu futbolówka oraz
z³ota gwiazda symbolizuj¹ca
zdobyte tytu³y mistrza Polski.

– Ca³oœæ wa¿y ponad sto kilo-
gramów. Czterech ludzi trans-
portowa³o rzeŸbê do budynku
cechowni. Powiem, ¿e jestem
dumny z tej roboty. Pomaga³ mi
kolega, £ukasz Hebiñski. Ele-
menty metalowe to jego dzie³o.
Sam je wytoczy³. A ja wykona-
³em pracê w wêglu. Górnicy
wywieŸli z do³u bry³ê wêgla
o odpowiednich rozmiarach.
Sam surowiec te¿ by³ wyj¹tko-
wy, t³usty, jednolity, zwarty
w swej strukturze. W sam raz
do rzeŸbienia – wyjaœnia Ko-
zak.

Po oficjalnym spotkaniu z za-
³og¹ kopalni trójkolorowi wraz
ze swym trenerem zamienili
sportowe dresy na ubrania ro-
bocze i tym razem pod wodz¹
Krzysztofa Kie³biowskiego, dy-
rektora kopalni Soœnica, zje-
chali na dó³, na poziom 950 m,
udaj¹c siê do o³tarza patronki
górników œw. Barbary. 

Kajetan Berezowski
Dziennikarz Trybuny Górniczej

Lukas, strzelaj gole dla Górnika!
Pi³karz Bayernu i 1.FC Köln odwiedzi³ kopalniê Soœnica Koniec Astry

w Gliwicach

Pi¹ta generacja opla astry,
która zosta³a zaprezentowana
w tym roku, bêdzie ju¿ produ-
kowana w Niemczech. Gliwice
nie ¿egnaj¹ siê jednak z prze-
mys³em motoryzacyjnym.
Na Œl¹sku bêd¹ powstawaæ au-
ta dostawcze.

Fabryka Opla w Gliwicach
ruszy³a 31 sierpnia 1998 r.
Od tamtego czasu z linii mon-
ta¿owej wyjecha³o 2,5 mln eg-
zemplarzy Astry. Ostatni wyje-
cha³ z fabryki 30 listopada
2021 r. Kupi³ go prywatny
klient z Polski.

– Staraliœmy siê, ¿eby to au-
to zosta³o jednak w kraju, ¿eby
by³o bli¿ej nas — powiedzia³
w radiu RMF FM Andrzej Kor-
pak, szef gliwickiego zak³adu.

Najwiêcej egzemplarzy uda-
³o siê wyprodukowaæ w 2016 r.,
kiedy gliwick¹ fabrykê opuœci-
³o 201 tys. aut. W 2017 r. wypro-
dukowano 165 tys. egzempla-
rzy, rok póŸniej 107 tys., 
w 2019 r. 93 tys., a w 2020 r. tyl-
ko 46 tys. samochodów. Od te-
go czasu z roku na rok coraz
produkcja spada³a. Pi¹ta gene-
racja astry, która zosta³a za-
prezentowana w tym roku, bê-
dzie ju¿ produkowana w Niem-
czech.

Tymczasem koncern Stel-
lantis, do którego nale¿y Opel,
ju¿ od kwietnia 2022 r. zamie-
rza rozpocz¹æ seryjn¹ produk-
cjê dostawczaków w fabryce
obok montowni astry. Z linii
monta¿owej bêd¹ zje¿d¿a³y
Opel Movano, Peugeot Boxer,
Fiat Ducato i Citroen Jumper
– w trzech ró¿nych d³ugo-
œciach i dwóch wysokoœciach,
równie¿ wersje elektryczne.
Tam bêd¹ tak¿e powstawaæ
samochody na rynek brytyjski.
Pocz¹tkowo produkcja bêdzie
odbywaæ siê tylko na jedn¹
zmianê. Druga zmiana ma do-
³¹czyæ w sierpniu 2022 r.,
a trzecia na prze³omie paŸ-
dziernika i listopada. Wówczas
pojawi siê potrzeba zwiêksze-
nia kadry do ok. 2,5 tys. pra-
cowników (obecnie w fabryce
w Gliwicach pracuje ok. 2 tys.
osób), a bramy zak³adu rocz-
nie opuszczaæ bêdzie 
ok. 100 tys. aut. TK

SKLEP.de
czynny 24 h 

na dobę

Mieczysław Kozak wyrzeźbił w węglu herb Górnika Zabrze zdj. KAJ

Lukas Podolski rozdawał autografy zdj. KAJ
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O tym siê mówi

Polski rz¹d wprowadzi³ od
stycznia 2022 r. rejestracjê ci¹¿.
Wszelkie podmioty lecznicze
maj¹ obowi¹zek wprowadzaæ
do Systemu Informacji Me-
dycznej wpisy o pacjentkach
w ci¹¿y. Wprowadzenie reje-
stru ci¹¿ budzi obawy i sprze-
ciw œrodowisk kobiecych i opo-
zycji.

Zmiana obowi¹zuje zarówno
us³ugodawców œwiadczeñ me-
dycznych z pañstwowych œrod-
ków, jak i us³ugodawców reali-
zuj¹cych je komercyjnie, czyli
równie¿ przychodnie prywat-
ne. Bêd¹ one mia³y obowi¹zek
raportowania do Systemu In-
formacji Medycznej o ci¹¿y
ka¿dej pacjentki, która by³a na
wizycie.

Tymczasem 26-letnia kobieta
zg³osi³a siê w grudniu do Uni-
wersyteckiego Szpitala Klinicz-
nego w Bia³ymstoku z wnio-
skiem o terminacjê ci¹¿y. Ba-
dania prenatalne potwierdzi³y,
¿e p³ód nie ma koœci czaszki.
Diagnoza wywo³a³a u przysz³ej
matki depresjê, któr¹ potwier-
dzi³y dwie opinie psychiatrów.
Mimo to szpital odmówi³ abor-
cji. Powo³a³ siê przy tym na wy-
rok Trybuna³u Konstytucyjne-
go i opiniê Ordo Iuris, ¿e depre-
sja nie jest zagro¿eniem dla ¿y-
cia matki.

To drugi nag³oœniony medial-
nie przypadek odmowy prze-

rwania ci¹¿y, która zagra¿a ¿y-
ciu matki. Prokuratura Regio-
nalna w Katowicach nadal ba-
da okolicznoœci œmierci 30-let-
niej Izabeli z Pszczyny, która
zmar³a po obumarciu p³odu
w pi¹tym miesi¹cu ci¹¿y. Zda-
niem jej matki, córkê zostawio-
no w szpitalu sam¹, nawet nie
zmierzono jej gor¹czki, czeka-
j¹c na to, co „zrobi natura”, któ-
ra tym razem okaza³a siê
okrutna. Szpital Powiatowy
w Pszczynie zdecydowa³ o za-
wieszeniu realizacji kontrak-
tów dwóch lekarzy, którzy pe³-
nili dy¿ur w czasie pobytu 30-
letniej ciê¿arnej Izabeli, która
zmar³a w placówce. Lekarze
bali siê usun¹æ ci¹¿ê ze wzglê-
du na gro¿¹ce im konsekwen-
cje wynikaj¹cej z przepisów
prawa. Jak dowiedzia³ siê
dziennikarz S¯, tylko Szpital
Bielañski w Warszawie prze-
prowadza zabiegi przerywania
ci¹¿y. Tam zaœ, na polecenie
wojewódzkiej konsultantki
w dziedzinie po³o¿nictwa i gi-
nekologii dla województwa ma-
zowieckiego, wszczêto drobia-
zgow¹ kontrolê.

– To wysy³anie sygna³u leka-
rzom, ¿e za robienie aborcji bê-
d¹ ich czekaæ nieprzyjemnoœci
– stwierdzi³a w OKO.press Ka-
mila Ferenc, prawniczka z Fe-
deracji na rzecz Kobiet i Plano-
wania Rodziny. TK

Rekordowa liczba Polaków
umar³a w grudniu w nastêp-
stwie infekcji COVID19. W po-
³owie listopada liczba zgonów
przekroczy³a 600 dziennie. W³a-
dze w Warszawie zupe³nie stra-
ci³y kontrolê nas pandemi¹.
Prezes Polskiego Stowarzysze-
nia Pogrzebowego zaapelowa³,
by w³adze wprowadzi³y nakaz
kremacji zw³ok osób, które
zmar³y z powodu COVID-19. 

– Obecnie takie zw³oki wk³a-
dane s¹ do worka plastikowe-
go, który umieszczany jest
w trumnie. Je¿eli jest szczelny,
po 10-15 latach w œrodku zrobi
siê galareta. Te szcz¹tki siê nie
roz³o¿¹ w naturalny sposób.
A to jest prawdziwa bomba bio-
logiczna. Nawet nie chcê my-
œleæ, co by siê sta³o, gdyby
w Polsce znów przysz³y jakieœ
wiêksze powodzie i zala³o
cmentarze – t³umaczy Krzysz-
tof Wolicki w rozmowie
z Onet.pl

Szkopu³ jednak w tym, ¿e pol-
skie przepisy zabraniaj¹ rodzi-
nie zmar³ego na COVID-19 ja-
kiejkolwiek formy po¿egnania

bliskiej osoby. Zapieczêtowane
trumny z cia³ami w workach
dostarczane s¹ na cmentarz
tu¿ przed ceremoni¹. Do dys-
kusji w³¹czy³ siê rzecznik praw
obywatelskich. Zwróci³ uwagê,
¿e zachowuj¹c rygory sanitar-
ne powinno siê stwarzaæ gwa-
rancje dla rodziny zmar³ego, ¿e
w trumnie na pewno zostan¹
umieszczone zw³oki ich bliskiej
osoby, bo ma to donios³e zna-
czenie z punktu widzenia pra-
wa do pamiêci o cz³owieku
i kultu osoby zmar³ej, bêd¹cym
dobrem przys³uguj¹cym ich ¿y-
j¹cym bliskim. 

Rodziny osób zmar³ych po-
stuluj¹, aby w celu identyfikacji
dopuœciæ mo¿liwoœæ wykonania
zdjêcia zw³ok w trumnie przed
jej zamkniêciem. Obecnie obo-
wi¹zuj¹ce przepisy nie zezwa-
laj¹ na wykonanie tego rodzaju
czynnoœci. Rzecznik Praw Oby-
watelskich zwróci³ siê zatem
do Ministra Zdrowia o rozwa-
¿enie dokonania zmian w prze-
pisach dotycz¹cych postêpo-
wania ze zw³okami i szcz¹tka-
mi ludzkimi. TK

Rejestracja ciąż od stycznia 2022 r.

Kto jest w trumnie?

Te dane s¹ pora¿aj¹ce – od lat
Polacy oddychaj¹ najbardziej
zanieczyszczonym powietrzem
w Unii Europejskiej. Bez wzglê-
du na to, kto prowadzi badania i
jakie elementy zanieczyszcze-
nia powietrza brane s¹ pod
uwagê, polskie miasta przoduj¹
w europejskich rankingach za-
nieczyszczeñ powietrza.

W¹tpliwoœci w tej kwestii nie
pozostawia Raport Europej-
skiej Agencji Œrodowiska
(EAA). Dysponuje narzêdziem
online, pokazuj¹cym stan po-
wietrza w ponad 300 miastach
w Europie w ci¹gu 2 lat. W wie-
lu miastach stê¿enie toksycz-
nych i rakotwórczych substan-
cji – py³u PM10 i benzo(a)pire-
nu – wielokrotnie przekracza
dopuszczalne normy, a najbar-
dziej zanieczyszczone miasta
na ca³ym kontynencie to: Nowy
S¹cz w Polsce, Cremona we
W³oszech oraz Slavonski Brod
w Chorwacji.

Z kolei wed³ug raportu WHO
z 2016 roku na 50 miast z naj-
gorsz¹ jakoœci¹ powietrza, by³y
a¿ 33 polskie miasta. Po dwóch
latach Polska nie tylko nie po-
prawi³a wyniku, ale go pogor-
szy³a – w 2018 roku wœród 50
niechlubnych „liderów” a¿ 36
to miejscowoœci w Polsce. I tak
jest po kolejnych dwóch latach
– najgorsza sytuacja jest w
Opocznie, ¯ywcu, Rybniku,
Pszczynie, Nowej Rudzie, No-

wym S¹czu. Zaobserwowano
poprawê sytuacji w Krakowie,
który by³ wymieniany w gronie
najbardziej zanieczyszczonych
polskich miast. Tutaj od dwóch
lat obowi¹zuje jednak zakaz pa-
lenia wêglem i drewnem, co
przynios³o efekty. Niestety, by-
wa te¿ inaczej – radni Zakopa-
nego stwierdzili, ¿e nie bêd¹
podejmowaæ ¿adnych dzia³añ
antysmogowych, wiêc z kolei
tam sytuacja siê pogarsza. 

Kiepsko polskie miasta wy-
padaj¹ te¿ w szwajcarskim ran-
kingu IQAir, który podaje war-
toœæ zanieczyszczenia wed³ug
indeksu US AQI za 2020 rok (to
najprostszy sposób okreœlenia
poziomu zanieczyszczenia po-
wietrza, który mieœci siê w ska-
li od 0 do 500, a ocena jakoœci
powietrza obejmuje przede
wszystkim poziom py³ów za-
wieszonych PM2). Dzieli on ja-
koœæ powietrza na stopnie od
„dobrego” do „zagra¿aj¹cego
¿yciu”. Jak siê okazuje, najbar-
dziej zanieczyszczonym mia-
stem w ca³ej Europie jest œl¹-
skie 20-tysiêczne Orzesze. 

– Wp³yw na z³¹ jakoœæ powie-
trza w Orzeszu ma wiele czyn-
ników. Po pierwsze, s¹ to Ÿró-
d³a ogrzewania budynków. Im
wiêcej jest starych pieców wê-
glowych, które emituj¹ smog,
tym ten problem bêdzie wiêk-
szy. Nasze pomiary wskazuj¹,
¿e nawet w miejscowoœciach,

które maj¹ kilkadziesi¹t budyn-
ków, piki zanieczyszczenia po-
wietrza, szczególnie rano i po
po³udniu w okresie zimowym,
s¹ bardzo wysokie. Do tego wy-
starczy kilka Ÿróde³ emisji ga-
zów – mówi Agata Kañtoch-Ku-
cab z firmy Syngeos.

Na przestrzeni lat nie maleje
te¿ liczba „dni smogowych” w
ci¹gu roku. Oto miasta z naj-
wiêksz¹ liczb¹ dni, gdy prze-
kraczane by³y dobowe poziomy
dopuszczalnego py³u PM10
(norma wynosi 35 dni): Pszczy-
na (106 dni), Rybnik (89), Nowy
Targ (88), Wodzis³aw Œl¹ski
(86), Zabierzów (83), Godów
(79), Nowa Ruda (78), Sucha
Beskidzka (77), Zabrze (77).

Ranking europejskich miast
z najbardziej „zabójczym” po-
wietrzem publikuje równie¿
Barcelona Institute for Global
Health Wœród polskich miast
najgorsza sytuacja jest na Gór-
nym Œl¹sku. Pod wzglêdem
przypadków œmierci z powodu
py³ów zawieszonych na pi¹tej
pozycji uplasowa³ siê Górno-
œl¹ski Zwi¹zek Metropolitalny.
Wed³ug szacunków ISGlobal,
gdyby na tym terenie spe³nione
by³y zalecenia WHO dotycz¹ce
jakoœci powietrza, to roczna
liczba zgonów mog³aby byæ
mniejsza o ponad 1,7 tys.
W pierwszej „50“ znalaz³o siê
jeszcze 15 polskich miast: Ja-
strzêbie-Zdrój (7 miejsce),
Rybnik (9), ¯ory (12), Radom
(16), Warszawa (20), Kraków
(28), £ódŸ (31), Lublin (34),
Opole (36), Bielsko-Bia³a (42),
Zgierz (43), Kielce (44), Toma-
szów Mazowiecki (45), Czêsto-
chowa (46), Piotrków Trybunal-
ski (49). (kor)

Nowy S¹cz i Orzesze wœród najbardziej
zanieczyszczonych miast w Europie

¯ycie w smogu

– Ch*j mnie obchodzi, co sobie
tam w œlicznych g³ówkach ro-
icie na temat mojej etnicznej
to¿samoœci. Nie jestem Pola-
kiem. Jestem Œl¹zakiem, o
czym, mam wra¿enie, zdarzy³o
mi siê ju¿ parê razy publicznie
wspomnieæ – wali prosto z mo-
stu Szczepan Twardoch.

„Król”, nowa ksi¹¿ka tego
m³odego autora, zosta³a nomi-
nowana do Nagrody Literac-
kiej Europejskiego Banku Od-
budowy i Rozwoju (EBRD).
Urodzony w Knurowie Twar-
doch od lat uto¿samia siê silnie
ze Œl¹skiem. Bardzo by chcia³,
aby Œl¹zacy zostali uznani za
mniejszoœæ narodow¹, a ich jê-
zyk za jêzyk regionalny.

– W jakiœ perwersyjny spo-
sób cieszê z ka¿dego aktu po-
gardy i lekcewa¿enia, jaki Pol-

ska Œl¹zakom okazuje. Ka¿dy
taki akt sprawia, ¿e gdzieœ tam
jeden cz³owiek postanawia tê
w³asn¹ œl¹skoœæ z przekory za-
cz¹æ pielêgnowaæ. Zaostrzenie
tego sporu wiêc jakoœ mnie nie
martwi – powiedzia³ dla
Onet.pl.

Szczepan Twardoch twierdzi,
¿e otrzymuje na maila wiele
nienawistnych wiadomoœci
zwi¹zanych z jego pogl¹dami.
Piêtnuje je niezbyt wyszuka-
nym s³ownictwem.

„NajwyraŸniej mieszkaj¹c tu
ca³e ¿ycie i zajmuj¹c siê œl¹sk¹
to¿samoœci¹ nie mam o tym po-
jêcia. Jak równie¿ ci, ka¿¹cy mi
w reakcji na tê prost¹ korektê
wypierd*laæ do rajchu. Tudzie¿
dziel¹cy siê przemyœleniami, i¿
na pewno to taka moda teraz
albo strategia marketingowa.

Œmieszki znajduj¹ce niezwykle
zabawnym to, i¿ piszê po pol-
sku, a nie jestem Polakiem.
Rzeczywiœcie œwiat tego nie wi-
dzia³: nie poœwiêcê ani minuty
aby was do czegokolwiek prze-
konywaæ, albowiem ch*j mnie
obchodzi co sobie tam w œlicz-
nych g³ówkach roicie na temat
mojej etnicznej to¿samoœci” –
pisze na swoim facebooku.  �

Trudny sukces
œl¹skiego pisarza

Szczepan Twardoch
zdj. Zuza Krajewska
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Wydarzenia

Polecamy

Wpad³ w rêce talibów, by³ go-
œciem Dalajlamy, ponad pó³ ro-
ku b³¹ka³ siê po najdalszych za-
k¹tkach Rosji, odwiedzi³ Afrykê
i obie Ameryki, nie zapomnia³
o Indiach. Jednym z goœci ho-
norowych jesiennych targów
Ksi¹¿ki w Katowicach by³ Mie-
czys³aw Bieniek. Górnik, który
15 lat temu odszed³ z pracy
skuszony wysok¹ odpraw¹ pie-
niê¿n¹ i perspektyw¹ emerytu-
ry, zjecha³ niemal ca³y œwiat.
Swoje przygody opisa³ w czte-
rech ksi¹¿kach. 

Kiedy zapyta³em Mietka, któ-
r¹ ze swych przygód wspomina
z dreszczykiem na plecach, bez
wahania odpowiedzia³: „oczy-
wiœcie zatrzymanie przez tali-
bów w Afganistanie”. By³ to
czas, kiedy ca³a Polska op³aki-
wa³a Piotra Stañczaka, polskie-
go geologa, który straci³ ¿ycie
w³aœnie z r¹k talibów.

– By³ wieczór, popl¹ta³y mi
siê kierunki i przypadkowo
przekroczy³em granicê z Paki-
stanu do Afganistanu. Tempe-

ratura spada w tych okolicach
noc¹ poni¿ej zera. Po drodze
napatoczy³a siê jakaœ stara
chatyna. Wszed³em i spotka³em
tam modl¹cego siê goœcia. Nie
rozumia³ po ¿adnemu. W koñcu
zaproponowa³em mu, ¿e zrobi-
my ognisko z drewna stoj¹cego
pod œcian¹ ³ó¿ka. Potem jesz-
cze spaliliœmy belkê podporê,
drzwi i framugê okna. Rankiem
wpadli do chaty ludzie z ka³a-
chami w rêkach. Pó³ godziny
krzyku i nie wiadomo, co dalej.
W koñcu przyprowadzili dla
mnie konia i zabrali do swojej
osady. Niemal wszyscy jej
mieszkañcy zaanga¿owani byli
w produkcjê amunicji. Na po-
cz¹tek wziêli mnie za szpiega.
T³umaczy³em, ¿e jestem górni-
kiem z Polski i wêdrujê po
œwiecie w poszukiwaniu przy-
gód. Kazali czekaæ, a¿ przyje-
dzie rosyjski t³umacz. Przyje-
cha³ po tygodniu. I znów prze-
konywa³em, ¿e nie jestem
szpiegiem, tylko podró¿nikiem,
pokazywa³em moje zdjêcie

w mundurze górniczym. Facet
trochê siê zdziwi³, gdy je zoba-
czy³. Zapyta³ tylko, czy oby nie
jestem z tego polskiego oddzia-
³u, co to stacjonuje w Afgani-
stanie. Potem rozmawia³em
jeszcze z kilkoma talibami, któ-
rych do mnie wys³ano. Jeden
zapyta³ nawet o to, czy w Pol-
sce s¹ muzu³manie. Wtedy
opowiedzia³em mu o Tatarach.
By³ zafascynowany. Nawet zgo-
dzi³ siê na wspóln¹ fotkê ze
mn¹. W sumie kilka godzin ra-
dzili, co ze mn¹ zrobiæ. Ju¿ my-
œla³em, ¿e mo¿e zechc¹ wzi¹æ
za mnie okup, bo mieli przecie¿
wszystkie moje papiery i pie-
ni¹dze. Ostatecznie zwrócili mi
rzeczy i dali dwóch ludzi na ko-
niach, ¿eby mnie odprowadzili
do granicy z Pakistanem.
A tam stra¿nicy na mój widok
za g³owê siê z³apali. Dostali bo-
wiem informacjê, ¿e w tych re-
jonach przepad³ jakiœ Polak.
Cieszyli siê, ¿e ze mn¹ wszyst-
ko w porz¹dku, ale te¿ dziwili
siê, jakim cudem tamci zosta-

wili mnie przy ¿yciu. Ja zaœ
uœwiadomi³em sobie, ¿e przez
nieuwagê urz¹dzi³em sobie wy-
pad do Afganistanu – wspomi-
na Mieczys³aw Bieniek przy-
wo³uj¹c jedn¹ ze swych ksi¹¿ek
zatytu³owan¹ „Z hajerem do
Dalajlamy”, która ukaza³a siê
nak³adem Wydawnictwa Anna-
purna.

W 2020 r. œl¹skiego globtrote-
ra zasta³a w trakcie podró¿y po
Indiach pandemia koronawiru-
sa. Goœciom katowickich tar-
gów ksi¹¿ki opowiada³ o swej
ewakuacji i przylocie do Delhi.
Na miejscu ujrza³ wymar³e
miasto.

– Miejsca, które znam, które
ka¿dego dnia têtni³y ¿yciem
okr¹g³¹ dobê, gdzie przemiesz-
cza³y siê setki tysiêcy ludzi,
œwieci³y pustkami. Uda³em siê
do znajomego hotelu. Po dro-
dze jakieœ dzieciaki obrzuci³y
mnie kamieniami. Drzwi otwo-
rzy³ mi znajomy Hindus i na po-
witanie pokaza³ mi œrodkowy
palec. No i znów telefonujê do
ambasady, mówiê, co jest gra-
ne. Na szczêœcie wys³ali po
mnie samochód i zawieŸli do ja-
kiegoœ hotelu, gdzie wyra¿ono
zgodê na mój pobyt. Przez 21
dni by³em skoszarowany. Na
œniadanie dwa jajka i chleb, na
obiad dwa litry wody, a na kola-
cjê groch z plackami. Wieczo-
rami wdrapywa³em siê na
dach, aby zobaczyæ, jaka jest
sytuacja na mieœcie. To by³y
wstrz¹saj¹ce obserwacje. Pa-
trole policyjne ok³ada³y pa³ami
ka¿dego, kto oœmieli³ siê wyjœæ
z domu, a w powietrzu unosi³
siê dym i smród spopielanych
cia³ zmar³ych. Ludzie umierali
na potêgê. Pogrzeby wraz
z kremacjami zaczêto urz¹-
dzaæ na ulicach – wspomina³.

Niezwyk³a podró¿, zakoñczo-
na perypetiami zwi¹zanymi
z wybuchem pandemii korona-
wirusa, szczêœliwie zakoñczy³a
siê na pok³adzie samolotu PLL
LOT do Polski, dziêki pomocy
ambasady RP w Dehli. O In-
diach w dobie koronawirusa
napisa³ w swojej najnowszej
ksi¹¿ce, która uka¿e siê tu¿
przed œwiêtami Bo¿ego Naro-
dzenia.

– Tytu³u na razie nie zdra-
dzam, ale bêdzie o czym czytaæ
– zapewnia Mieczys³aw Bie-
niek. TK

W rêkach talibów
Mieczysław Bieniek zjechał niemal cały świat. Swoje przygody opisał w czterech książkach. zdj. KAJ

Prawa do powieœci Stefana
Twardocha zosta³y sprzedane
do kilkunastu krajów. W 2020 r.
w Stanach Zjednoczonych uka-
za³ siê „Król”, entuzjastycznie
przyjêty przez tamtejsz¹ kryty-
kê literack¹. Na podstawie po-
wieœci powsta³ serial w Ca-
nal+. 

Powieœæ przenosi czytelni-
ków do czasów 20-lecia miêdzy-

wojennego, gdy postrach
w Warszawie sia³ ¿ydowski
gangster Kum Kaplica, stary
bojownik PPS-u i socjalista. Na
jego zlecenie bokser Jakub
Szapira zabi³ ojca Mosze Inba-
ra za niesp³acone d³ugi. Po wie-
lu latach syn wraca pamiêci¹
do czasu, kiedy zgin¹³ jego oj-
ciec, a w salach Kina Miejskie-
go trwa³a emocjonuj¹ca walka

bokserska. Naprzeciwko siebie
stanêli wówczas Andrzej Ziem-
biñski i Jakub Szapira. WyraŸ-
nie wygra³ ten drugi, ku ucie-
sze Moj¿esza Bernsztajna i Ku-
ma Kaplicy.

Szczepan Twardoch (ur.
1979) jest autorem g³oœnych,
bestsellerowych powieœci:
Morfina (2012), Drach (2014),
Król (2016) i Królestwo (2018).

Najnowsza z jego ksi¹¿ek, „Po-
kora”, mia³a premierê w 2020 r.
W jego literackim dorobku
znajduj¹ siê równie¿ uznawany
za literackie odkrycie „Wieczny
Grunwald” (2010), tom dzienni-
ków „Wieloryby i æmy” (2015),
zbiór opowiadañ „Ballada
o pewnej panience” (2017) oraz
wybór felietonów „Jak nie zo-
sta³em poet¹” (2019). TK

Śląsk oczami 
Haralda Gesterkampa

Ukaza³a siê nowa ksi¹¿ka zna-
nego w krêgach œl¹skich i nie-
mieckich pisarza Haralda Ge-
sterkampa zatytu³owana
"Stroke Unit/Besuch in Bre-
slau". Zawiera dwa opowiada-
nia. 

Drugie, jak sugeruje tytu³,
rozgrywa siê we Wroc³awiu.
Jej bohater odwiedza dzisiej-
szy polski Wroc³aw i nagle
znajduje siê w œrodku w³asnej
rodzinnej historii. W latach 30.
jego dziadek by³ sêdzi¹ w s¹-
dzie okrêgowym tego œl¹skie-
go miasta. 11 marca 1933 r. SA
wtargnê³a do budynku s¹du,
aby usun¹æ ¿ydowskich praw-
ników. Jednak wiêkszoœæ sê-
dziów siê na to nie zgodzi³a siê
i postanowi³a odwo³aæ wszyst-
kie procesy i zablokowaæ s¹-
downictwo. Stylistycznie per-
spektywa pierwszoosobowa
w tekœcie zmienia siê kilku-
krotnie z wnuka na dziadka i
z powrotem, co tworzy przeko-
nuj¹c¹ bliskoœæ akcji. 

Kilka lat temu autor opubli-
kowa³ ju¿ powieœæ "Humboldt-
straße Zwei", który gra rów-
nie¿ w du¿ej mierze na Œl¹sku
– w Jaworze, a tak¿e we Wro-
c³awiu. To pe³na ekspresji po-
wieœæ ukazuj¹ca ¿ycie œl¹skiej
rodziny, a zarazem ¿ycie w
Niemczech, pocz¹wszy od cza-
sów narodowego socjalizmu,
wojny i wypêdzeñ, poprzez
okres powojenny, a¿ po wspó³-
czesnoœæ. I tu znów bohate-
rem jest m.in. Erich Plackwitz,
sêdzia w ma³ym miasteczku
na Œl¹sku, w latach 30. XX
wieku. Gardzi Hitlerem i naro-
dowym socjalizmem, ale musi
bezradnie patrzeæ, jak Niemcy
coraz bardziej przekszta³caj¹
siê z pañstwa konstytucyjnego
do niesprawiedliwego. Jego
córka Elise, absolwentka uni-
wersytetu, mia³a wspania³¹
m³odoœæ w domu rodzinnym
przy Humboldtstrasse 2. Traci
go w wyniku bombardowania.
Po wojnie zdoby³a przyczó³ek
w Niemczech Zachodnich, od-
by³a sta¿, wysz³a za m¹¿ i za³o-
¿y³a rodzinê. Ale têsknota za
Œl¹skiem nadal w niej tkwi. Jej
syn Andreas nie mo¿e tego
zrozumieæ. Dopiero, gdy jego
matka do¿ywa sêdziwej staro-
œci, a lekarze stwierdzaj¹
u niej nowotwór z³oœliwy, za-
czyna interesowaæ siê histori¹
jej ¿ycia. Pomaga mu w tym
stary dziennik wojenny jej
matki. Obie ksi¹¿ki z pewno-
œci¹ warto przeczytaæ. TK



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

1/2022
? Pracujê w Niemczech. W mojej

firmie mê¿czyŸni zarabiaj¹ na tym
samym stanowisku wiêcej ni¿ ko-
biety. Czy jest to dopuszczalne?

Je¿eli kobieta wykonuje pracê na
tym samym stanowisku lub pracê
o tej samej lub równowa¿nej warto-
œci co mê¿czyŸni, to istnieje prawne
domniemanie, ¿e jest dyskrymino-
wana ze wzglêdu na p³eæ. W takim
przypadku to na pracodawcy spoczy-
wa ciê¿ar udowodnienia, ¿e tak nie
jest (m.in. wyrok Najwy¿szego Nie-
mieckiego S¹du Pracy z 21.01.2021;
sygn. akt: 8 AZR 488/19).

? Mieszkam w Niemczech. Ja-
d¹c na rowerze po drodze miej-
skiej wjecha³em do dziury w asfal-
cie i dozna³em uszkodzenia cia³a.
Czy mogê zaskar¿yæ o odszkodo-
wanie miasto, które odpowiedzial-
ne jest za utrzymanie tej drogi?

To zale¿y od okolicznoœci konkret-
nego przypadku. Jednak¿e w podob-
nej sprawie w wyroku OLG Hamm
(Wy¿szy S¹d Krajowy) z 11.11.2020
(sygn. akt: 11 U 126/20) orzek³ na nie-
korzyœæ rowerzysty. 

S¹d uzna³, ¿e je¿eli rowerzysta
upadnie ze swoim rowerem podczas
przeje¿d¿ania przez dziurê o d³ugo-

œci od 50 do 60 cm i g³êbokoœci 8 cm,
któr¹ móg³ wyraŸnie zobaczyæ i obje-
chaæ bez nara¿ania siê na niebezpie-
czeñstwa, to taka dziura/wybój nie
stanowi zagro¿enia, o którym nale-
¿a³oby ostrzegaæ lub natychmiast je
usun¹æ. 

Powód w wyniku upadku dozna³ si-
niaków i otaræ, a tak¿e uszkodzeniu
uleg³ jego rower i odzie¿. W zwi¹zku
z tym domaga³ siê od pozwanego
miasta odszkodowania i zadoœæuczy-
nienia za ból i cierpienie w wysokoœci
oko³o 3500 euro. Pozwane miasto
broni³o siê m.in. tym, ¿e droga jest
drog¹ roln¹ o niewielkim znaczeniu
dla ruchu drogowego, przez co ka¿dy
u¿ytkownik drogi musi liczyæ siê
z wiêkszymi dziurami i wybojami.

? Mieszkam na sta³e w Niem-
czech, ale w Polsce posiadam
mieszkanie w³asnoœciowe i jestem
cz³onkiem tamtejszej wspólnoty
mieszkaniowej. Wspólnota miesz-
kaniow¹ zarz¹dzi³a wykonanie wy-
miany instalacji centralnego
ogrzewania w budynku wspólnoty.
Wielokrotnie odmawia³em udo-
stêpnienia mojego mieszkania eki-
pie remontowej, poniewa¿ nie ma
mnie na miejscu w Polsce. Czy

Wspólnota mo¿e mnie zmusiæ do
udostêpnienia mieszkania w celu
przeprowadzenia remontu?

Jeœli w³aœciciel mieszkania unie-
mo¿liwia wykonanie w mieszkaniu
czynnoœci niezbêdnych dla prawid³o-
wego funkcjonowania nieruchomo-
œci (do czego jest zobowi¹zany
w myœl art. 13 ust. 2 ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o w³asnoœci loka-
li), to wspólnota mo¿e wyst¹piæ do
s¹du z wnioskiem o wydanie orze-
czenia, które zast¹pi³oby zgodê w³a-
œciciela (art. 64 Kodeksu cywilnego).
Jeœli w³aœciciel mimo tego nie zasto-
sowa³by siê do postanowienia s¹du,
to odpowiednie dzia³ania podejmie
komornik, który przy wspó³pracy
z s¹dem bêdzie nak³ada³ na niego
grzywny, gdyby nadal uniemo¿liwia³-
by wykonanie prac (w myœl przepi-
sów Kodeksu postêpowania cywilne-
go dotycz¹cych egzekucji œwiadczeñ
niepieniê¿nych). Ostatecznie komor-
nik bêdzie móg³ wyst¹piæ z wnio-
skiem do prokuratury o œciganie
z racji uniemo¿liwiania wykonania
orzeczenia s¹du.

mgr prawa Artur Balon
ArturBalon@samo-zycie.com

tel. 030 43924611

Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia

Zbycie spadku
Jestem jednym ze spadkobierców

po cioci. Nie chcê mieæ nic wspólnego
z pozosta³ymi. Czy mogê bez ich zgo-
dy sprzedaæ ca³y mój udzia³ w spad-
ku? 

Tak. Wedle art. 1051 Kodeksu cywilne-
go „spadkobierca, który spadek przyj¹³,
mo¿e spadek ten zbyæ w ca³oœci lub w
czêœci. To samo dotyczy zbycia udzia³u
spadkowego”. Taka umowa, dla swej
wa¿noœci, musi byæ zawarta w formie
aktu notarialnego (art. 1052 § 3 k.c.).

Spis inwentarza
spadkowego
W 2003 roku odesz³am od mê¿a ra-

zem z naszymi nieletnimi jeszcze
dzieæmi. Po okresie dobrowolnej se-
paracji w 2010 r. uzyska³am rozwód, a
w 2013 r. by³y m¹¿ zmar³, pozostawia-
j¹c nasze nieletnie jeszcze wówczas
dzieci jako swoich jedynych spadko-
bierców z mocy ustawy. W tym roku
zg³osi³ siê do mnie brat zmar³ego
z umow¹ kupna przez by³ego mê¿a
w 2006 r. samochodu i z ¿¹daniem,
bym zez³omowa³a to auto i usunê³a
z terenu posesji. Nic nie wiedzia³am
o zakupie opisanego auta, a odnoszê
wra¿enie, ¿e ta umowa kupna nie zo-
sta³a zarejestrowana w urzêdzie skar-
bowym i nie dokonano op³aty cywilno-
prawnej, bo brak jest jakichkolwiek
dokumentów na tê okolicznoœæ.

Œmiem te¿ przypuszczaæ, ¿e auto nie
zosta³o nigdy zarejestrowane przez
nowego w³aœciciela, bo równie¿ nie
ma ¿adnych wskazuj¹cych na ten fakt
dokumentów. Dysponujê spisem in-
wentaryzacyjnym sporz¹dzonym
przez komornika, w którym ww. auto
nie jest wymienione i nie s¹ te¿ w ww.
spisie po stronie d³ugów wykazane ja-
kiekolwiek zobowi¹zania by³ego mê¿a
z racji posiadania auta. Czy dziedzi-
cz¹c z mocy ustawy, moje dzieci s¹
w takiej sytuacji zobowi¹zane do spe³-
nienia ¿¹dañ brata mego by³ego, nie-
¿yj¹cego ju¿ mê¿a? Czy ja mam taki
obowi¹zek, skoro auto zosta³o kupio-
ne w czasie trwania naszego ma³¿eñ-
stwa, ale podczas trwaj¹cej dobrowol-
nej separacji? Rozumiem, ¿e skoro
auto ani zobowi¹zania wynikaj¹ce
z racji jego posiadania nie zosta³y ujê-
te w spisie komorniczym bêd¹cym
podstaw¹ do ustalenia masy spadko-
wej i orzeczenia spadku, to nie stano-
wi³o jednak maj¹tku spadkowego? 

Niekoniecznie. Zgodnie z treœci¹ art.
6388 § 1 Kodeksu postêpowania cywilne-
go, „w spisie inwentarza komornik za-
mieszcza przedmioty nale¿¹ce do spad-
ku i przedmioty zapisów windykacyj-
nych, z zaznaczeniem wartoœci ka¿dego
z tych przedmiotów oraz d³ugi spadkowe
ze wskazaniem wysokoœci ka¿dego
z nich”. Wedle § 3 ww. przepisu „Komor-
nik z urzêdu ustala i zamieszcza w spisie
inwentarza przedmioty nale¿¹ce do

spadku, przedmioty zapisów windyka-
cyjnych oraz d³ugi spadkowe”.

Wzmiankowany spis inwentarza nie
ma jednak charakteru dokumentu osta-
tecznie przes¹dzaj¹cego o sk³adzie akty-
wów i d³ugów spadku. Na podstawie bo-
wiem art. 63811 k.p.c., „w razie ujawnie-
nia przedmiotu nale¿¹cego do spadku,
przedmiotu zapisu windykacyjnego lub
d³ugu spadkowego niezamieszczonego
w spisie inwentarza s¹d spadku wydaje
postanowienie o sporz¹dzeniu uzupe³-
niaj¹cego spisu inwentarza. W przypad-
kach, w których postanowienie o sporz¹-
dzeniu spisu inwentarza wydaje siê
z urzêdu, postanowienie o sporz¹dzeniu
uzupe³niaj¹cego spisu inwentarza wyda-
je siê równie¿ z urzêdu”.

Je¿eli prawdziwoœæ, w tym treœæ umo-
wy kupna pojazdu, okazanej przez brata
zmar³ego eksmê¿a, nie budzi w¹tpliwo-
œci, to w opisanych okolicznoœciach mo¿-
na za³o¿yæ, ¿e ów samochód stanowi
wspó³w³asnoœæ Pani oraz by³ego ma³-
¿onka. W konsekwencji zatem przypada-
j¹cy zmar³emu udzia³ we w³asnoœci po-
jazdu wchodzi w sk³ad spadku po nim.
Jeœli przyj¹æ powy¿sze za³o¿enia, to obo-
wi¹zki wynikaj¹ce z faktu posiadania
w³asnoœci samochodu spoczywaj¹ na je-
go wspó³w³aœcicielach, a wiêc na Pani
i spadkobiercach eksmê¿a (czyli dzie-
ciach). 

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA nr 33, 34/2021
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Obs³uga 
Neutralnym i najczêœciej
u¿ywanym s³owem jest
z pewnoœci¹ Bedienung.
Mo¿na zastosowaæ to s³owo
w odniesieniu do obs³ugi
klienta lub goœcia, ale tak¿e
ró¿nych przedmiotów i urz¹-
dzeñ (np. komputera). Ana-
logicznie „samoobs³uga” to
Selbstbedienung. Synoni-
mem Bedienung jest Hand-
habung wskazuj¹ce na ma-
nualn¹ obs³ugê jakiegoœ
urz¹dzenia. W jêzyku tech-
nicznym napotkamy tak¿e
na s³owo Betrieb. Na przy-
k³ad „obs³uga sztaplarki”
w sensie jej eksploatacji to
raczej Betrieb ani¿eli Bedie-
nung, a „operator” sztaplar-
ki to czêœciej Betreiber ni¿
Bediener.

Obs³uga klienta w pers-
pektywie d³ugofalowej to
Kundenbetreuung. Wiêksze
firmy posiadaj¹ „biura obs³u-
gi klienta”, co w Niemczech
z regu³y okreœla siê mianem
Kundendienst lub Kunden-
service. W kontekœcie obs³u-
gi napotkamy tak¿e na angli-
cyzmy Service oraz Mana-
gement. Mo¿na ich u¿yæ
w bardziej abstrakcyjnych
i ogólnych znaczeniach,
na przyk³ad gdy jest mowa
o „obs³udze” jakiegoœ wyda-
rzenia. Jeœli firma cateringo-
wa „obs³uguje” wesele
œwiadcz¹c us³ugi gastrono-
miczne, to mo¿emy powie-
dzieæ, ¿e zapewnia ona w³a-
œnie Gastronomieservice.
Kancelaria oferuj¹ca „obs³u-
gê prawn¹” udziela Rechts-
service, itd.

Obs³uga w znaczeniu „per-
sonel” to Servicekräfte. Sto-
sowane kiedyœ s³owo Diener
(s³uga) ca³kowicie wysz³o
z mody. „Zdalna obs³uga”
(tak¿e w odniesieniu do pilo-
ta do telewizora) to Fern-
bedienung, a „obs³uga na
lotnisku” to Abfertigung.
A jeœli „obs³u¿ymy” klienta
od A do Z, to mo¿emy powie-
dzieæ, ¿e zapewniliœmy mu 
Rundum-sorglos-Paket.

Propozycje trudno przet³u-
maczalnych s³ów na jêzyk
niemiecki warte omówienia
w roku 2022 proszê kierowaæ
drog¹ mailow¹.

tłumacz przysięgły
mgr Adam Gałamaga

117er Ehrenhof 3a,
55118 Mainz

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

Porady t³umaczaCeny gazu wci¹¿ osi¹gaj¹ nowe
rekordy. Jedn¹ z przyczyn ta-
kiego stanu rzeczy jest fakt, ¿e
popyt gospodarczy silnie
wzrós³ od wybuchu pandemii,
ale poda¿ pozostaje ograniczo-
na. Jak podaje portal Check24,
603 dostawców gazu ziemnego
od sierpnia podnios³o ceny
œrednio o 26,2 procent lub zapo-
wiedzia³o podwy¿ki. Rodzina
zu¿ywaj¹ca 20 000 kWh rocznie
p³aci 394 euro wiêcej. Ceny
energii elektrycznej równie¿
wzros³y, ale nie tak bardzo.
W przypadku podwy¿ki cen
konsumentom przys³uguje
nadzwyczajne prawo do wypo-
wiedzenia umowy i powinni oni
poszukaæ tañszej taryfy – infor-
muje brandenburskie centrum
doradztwa dla konsumentów.

Niektórzy dostawcy gazu
równie¿ wypowiedzieli umowy
z gwarancjami cen lub wstrzy-
mali dostawy. Klienci mog¹
wówczas zasiêgn¹æ porady
w centrum doradztwa konsu-
menckiego i w razie potrzeby

wyst¹piæ o odszkodowanie. Ale
nawet jeœli dostawca rozwi¹¿e
umowê lub zbankrutuje, nikt
nie pozostanie bez gazu lub
energii elektrycznej. W takich
przypadkach dostawca podsta-
wowy automatycznie przejmu-
je dostawê.

Podstawowa taryfa dla do-
stawców, w której klienci s¹ au-
tomatycznie klasyfikowani, na-
wet jeœli siê przeprowadz¹, jest
zazwyczaj najdro¿sza. Tañsze
taryfy gazowe oferuje jednak
tak¿e podstawowy dostawca,
którym zazwyczaj jest zak³ad
komunalny.

Jeœli nie chcesz zmieniaæ do-
stawcy, mo¿esz równie¿ zaosz-
czêdziæ pieni¹dze u w³asnego
dostawcy.

Taryfy dostawców podstawo-
wych s¹ zazwyczaj dro¿sze

w przypadku gazu, ale w chwili
obecnej s¹ czêsto tañsze od ta-
ryf dostawców ponadregional-
nych. Powód: maj¹ wiêcej
klientów i zwykle zawieraj¹
d³ugoterminowe umowy na do-
stawy, wiêc nie s¹ tak dotkniêci
krótkoterminowymi wahania-
mi cen. O taryfy gazowe nale¿y
zawsze pytaæ we w³aœciwym
zak³adzie komunalnym, ponie-
wa¿ nie zawsze s¹ one podawa-
ne na portalach internetowych.

Zdaniem wielu ekspertów ci,
którzy znajd¹ tañsz¹ taryfê, po-
winni zawieraæ umowy z gwa-
rancj¹ ceny na okres maksy-
malnie jednego roku. Niektórzy
doradzaj¹ nawet miesiêczne
terminy umowy na gaz. W ten
sposób zachowasz elastycz-
noœæ na wypadek, gdyby
w przysz³ym roku ceny znów

spad³y. W przypadku gazu
obecne zawy¿one ceny mog¹
powróciæ do normy. W przypad-
ku energii elektrycznej, plany
nowego rz¹du zwiêkszaj¹
prawdopodobieñstwo spadku
cen energii elektrycznej. ¯ad-
na z tych informacji nie jest
oczywiœcie pewna.

Zmiana dostawcy energii
elektrycznej lub gazu jest k³o-
potliwa. Jest to ³atwiejsze dziê-
ki serwisowi prze³¹czaj¹cemu.
Regularnie wyszukuj¹ one
w imieniu klienta najtañsz¹ ta-
ryfê i dbaj¹ o formalnoœci.
W zamian serwis otrzymuje
czêsto od 20 do 30 procent
oszczêdnoœci. W ostatnim te-
œcie Finanztest przyzna³ porta-
lowi wechselpilot.com najlep-
sz¹ ocenê.

Oszczêdnoœci na gazie
i energii elektrycznej

Podczas sprawdzania
rozliczenia podatkowego
wiele osób stwierdza, że
urząd skarbowy nie
uwzględnił polis i kosztów
leczenia. Co może być
tego powodem?

Typowy przypadek z praktyki:
Ma³¿eñstwo emerytów dostaje
do skrzynki na listy swoje rozli-
czenie podatkowe. Kiedy je
przegl¹daj¹, od razu zauwa¿a-
j¹, ¿e urz¹d skarbowy przy odli-
czaniu wydatków nadzwyczaj-
nych prawdopodobnie zapo-
mnia³ o ubezpieczeniu od na-
stêpstw nieszczêœliwych wy-
padków i odpowiedzialnoœci cy-
wilnej. A wydatki na okulary,
protezy czy dop³aty do leków,
które s¹ skrupulatnie udoku-
mentowane, oczywiœcie rów-
nie¿ zosta³y pominiête. Czy s¹
to b³êdy urzêdnika, czy te¿
urz¹d skarbowy ma racjê? 

Przepisy podatkowe
dotyczące składek
ubezpieczeniowych 

Jeœli sk³adki na prywatne
ubezpieczenie wypadkowe lub
od odpowiedzialnoœci cywilnej
nie maj¹ ¿adnego wp³ywu na
podatek, nie musi to byæ b³êd-
ne. Wynika to ze skomplikowa-
nej regulacji w ustawie o podat-
ku dochodowym. Brzmi on na-
stêpuj¹co: Sk³adki na podsta-
wowe ubezpieczenie zdrowot-
ne (sk³adki ubezpieczeniowe
bez sk³adek na taryfy fakulta-

tywne) oraz na ubezpieczenie
na wypadek d³ugotrwa³ej opie-
ki s¹ w ca³oœci odliczane jako
wydatki specjalne. Jeœli jednak
sk³adki przekraczaj¹ 1900 euro
(osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ 2800 euro), nie s¹
dodatkowo odliczane dalsze
koszty ubezpieczenia, takie jak
ubezpieczenie od nastêpstw
nieszczêœliwych wypadków
i odpowiedzialnoœci cywilnej. 

Przyk³ad: Sk³adki na ubez-
pieczenie zdrowotne i ubezpie-
czenie na wypadek d³ugotrwa-
³ej opieki w wysokoœci 3.927 eu-
ro odlicza siê od emerytury
brutto pary. Ponadto ma³¿eñ-
stwo wpisuje w zeznaniu podat-
kowym jako koszty specjalne
sk³adki na ubezpieczenie od
nastêpstw nieszczêœliwych wy-
padków i odpowiedzialnoœci cy-
wilnej w wysokoœci 187 euro.
Konsekwencja: Sk³adki na
ubezpieczenie zdrowotne
i ubezpieczenie na opiekê d³u-
goterminow¹ pomniejszaj¹
w ca³oœci dochód do opodatko-
wania (3.927 euro) jako koszty
nadzwyczajne. Po przekrocze-
niu maksymalnej kwoty 3.800
euro (1.900 euro na wspó³ma³-
¿onka), dalsze sk³adki ubezpie-
czeniowe nie maj¹ ju¿ efektu
oszczêdnoœci podatkowej. 

Odliczenia dokonuje się
od ubezpieczenia od
następstw nieszczęśli-
wych wypadków, ubez-
pieczenia od odpowie-
dzialności cywilnej itp.

I odwrotnie, oznacza to rów-
nie¿, ¿e jeœli sk³adki na podsta-
wowe ubezpieczenie zdrowot-
ne i ubezpieczenie pielêgnacyj-
ne wynosz¹ mniej ni¿ 1.900 eu-
ro, to dalsze sk³adki ubezpie-
czeniowe do tej maksymalnej
wysokoœci mog¹ byæ odliczane
jako wydatki specjalne. Przy-
k³ad: samotny emeryt musia³
zap³aciæ 1625 euro rocznie za
ubezpieczenie zdrowotne
i ubezpieczenie od d³ugotrwa-
³ej opieki. Dodatkowo wniosku-
je on o sk³adki na ubezpiecze-
nie od wypadków i odpowie-
dzialnoœci cywilnej w wysoko-
œci 300 euro. 

Konsekwencja: Z tych wp³at
275 euro nadal mo¿na odliczyæ
jako koszty specjalne.

O jakie składki
można się ubiegać 
Oprócz ubezpieczenia od wy-

padków i odpowiedzialnoœci cy-
wilnej, jako koszty nadzwyczaj-
ne mo¿na odliczyæ w ograni-
czonym zakresie nastêpuj¹ce
polisy: ubezpieczenie od utraty
pracy, ubezpieczenie zdrowot-
ne, ubezpieczenie na wypadek
inwalidztwa, ubezpieczenie na
¿ycie i terminowe ubezpiecze-
nie na ¿ycie.

Składki emerytalne 

Sk³adki na ubezpieczenie
emerytalne i podstawowe
("Rürup Rente") mog¹ byæ
w roku 2021 odliczone od po-
datku jako koszty specjalne do
wysokoœci 92 procent wp³aco-

nych sk³adek, ale maksymalnie
do kwoty 23724 lub 47448 euro
dla osób samotnych lub osób
rozliczaj¹cych siê wspólnie. 

Koszty leczenia 

Dodatkowe op³aty za lecze-
nie, lekarstwa, protezy, okulary
lub laserow¹ operacjê oczu mo-
g¹ byæ przedstawione urzêdo-
wi skarbowemu w zeznaniu po-
datkowym jako wydatki nad-
zwyczajne. Podatnik nie odnaj-
dzie jednak pe³nej kwoty tych
wydatków w rozliczeniu podat-
kowym. Dzieje siê tak dlatego,
¿e w³adze podatkowe obliczaj¹
uzasadnione obci¹¿enie, które
zale¿y od statusu rodziny i wy-
sokoœci dochodów. Tylko nad-
wy¿ka kosztów leczenia
zmniejsza dochód podlegaj¹cy
opodatkowaniu.

Przyk³ad: ¯onaty mê¿czyzna
otrzymuje emeryturê oraz do-
chód z wynajmowanej nieru-
chomoœci w wysokoœci 25 000
euro. Poniós³ on koszty lecze-
nia w wysokoœci 3.000 euro.
Konsekwencja: Zgodnie z tabe-
l¹ w § 33 ust. 3 EStG organy po-
datkowe obliczaj¹ uzasadnione
obci¹¿enie w wysokoœci 1096,60
Euro. Dlatego te¿ tylko 1903,40
euro z przedstawionych przez
niego kosztów ma wp³yw jako
nadzwyczajne obci¹¿enie (3000
euro minus dopuszczalne ob-
ci¹¿enie).

Sk³adki ubezpieczeniowe a podatek 
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Haplogrupa przemawia za Morawami

Piastowie przybyli z południa?
W ostatnim czasie znów odżyły 

teorie, że Piastowie byli Germana-
mi. Stało się to w oparciu o badania 
genetyczne, jakie przeprowadzono 
na DNA wydobytym ze szczątków 
księcia Janusza III Mazowieckie-
go. Jego chromosom męski Y na-
leży do haplogrupy R1b, charak-
terystycznej dla Germanów i Cel-
tów, a nie Słowian.

Tylko co z tego ma niby wynikać? 
Janusz III zmarł w roku 1526, a więc 
jakieś 600 lat po urodzeniu się Miesz-
ka I. O ile dobrze policzyłem, dzieliło 
ich 18 pokoleń. I mamy przyjąć na wia-
rę, że przez te 600 lat, przez 18 poko-
leń, żadna księżna nie zdradziła męża, 
nie zaszła w ciążę z nadwornym ryce-
rzem, paziem czy choćby wyjątkowo 
urodziwym kuchcikiem? Mało praw-
dopodobne, szczególnie że przez dwór 
książąt mazowieckich Niemców prze-
wijało się naprawdę dużo.

No, ale przyjmijmy, że żony Piastów 
były jak jedna cnotliwe i wierne, a Ja-
nusz III był rzeczywiście odległym 
potomkiem Mieszka I. W żaden spo-
sób z tego nie wynika, że Mieszko był 
Normanem, czyli inaczej wikingiem. 
Teorię taką wysunięto jeszcze w XIX 
wieku w tzw. krakowskiej szkole histo-
rycznej. Oparto ją na trzech przesłan-
kach. Pierwsza jest taka, że według 
opisów dziejo pisów z epoki państwo 
Mieszka w swojej organizacji bardzo 
przypominało państwa, jakie Norma-
nowie zakładali we Włoszech i Fran-
cji. Według drugiej akt prawny wy-
dany przez Mieszka nosił nazwę Da-
gome Iudex, czyli Prawa Dagomego, 
a imię Dagome mogło wskazywać na 
wikinga. Trzecia przesłanka jest nie-
co zabawna, a odnosi się do królestwa 
Franków, gdzie 200 lat przed Miesz-
kiem normandzki majordomus, czyli 
opiekun królewicza, obalił miejscową 
dynastię celtycką, tworząc własny ród 
panujący Karolingów. Otóż XIX-wiecz-
ni historycy krakowscy wykombinowa-
li sobie, że polskim odpowiednikiem 
słowa majordomus jest piastun, i że 
właśnie na tej samej zasadzie wiking 
Piastun obalił miejscowego słowiań-
skiego księcia (Popiela?), przejmując 
jego państwo. I tak miał powstać ród, 
którego pierwszymi przedstawiciela-
mi byli Piast, Siemowit, Leszek, Sie-
momysł i wreszcie pierwszy w pełni 
historyczny, a nie legendarny Miesz-
ko I. Teorię wzmacnia fakt, że państwo 
ruskie też ponad wszelką wątpliwość 
założyli wikingowie. Na to dowodów 
historycznych jest wiele.

„Powoli” odpada, 
państwo powstało 

nagle
Teoria ta przez 150 lat miała ty-

lu samo zwolenników, co druga, że 
Piastowie byli książętami plemie-
nia Polan i powoli, pokolenie po po-
koleniu, przynajmniej od Siemowita 
do Mieszka, powiększali swoje państwo. 

Problem pojawił się, gdy prowadzo-
ne już w XXI wieku badania archeolo-
giczne wykluczyły powolne powstawa-
nie państwa Piastów. Eksplodowało 
ono nagle w pierwszej połowie X wie-
ku, a więc, być może, gdy Mieszko był 
już na świecie. Tak dokładne daty da-
ło się ustalić dzięki nowej metodzie 
dendrologicznej, która niemal z do-
kładnością do roku pozwala określić 
wiek drewnianych budowli. Okazało 
się, że najstarsze piastowskie grody, 
o których sądzono, że pochodzą z IX 
albo i wcześniejszych wieków, powsta-
ły w latach 915 – 940 naszej ery. I to 
powstało ich nagle sporo – wcześniej 
nie było żadnego.

Owszem, zdarzało się, że państwa 
powstawały nagle, geniuszem jednego 
plemiennego kacyka. Jak na początku 
XIX wieku, gdy w południowej Afryce 
Zulus Czaka w ciągu zaledwie kilku lat 
z wielu zwaśnionych plemion stworzył 
państwo liczące ponad półtora milio-
na ludzi i mające 40 tys. zawodowych 
żołnierzy. Jak 600 lat wcześniej, gdy 
koczownicze plemiona Mongołów zjed-
noczył Czyngis-chan, tworząc w opar-
ciu o nie najpotężniejsze państwo 
świata. Ale to nieliczne wyjątki – ge-
neralnie państwa powstawały drogą 
długiej ewolucji albo szybkiego pod-
boju przez wyżej cywilizacyjnie sto-
jących sąsiadów. W Polsce pod wpły-
wem badań archeo logicznych długo-
trwałą ewolucję należy wykluczyć, ale 
czy to oznacza, że w pierwszej poło-
wie X wieku plemiona słowiańskie 
nad Wisłą i Wartą zjednoczyli wikin-
gowie? Otóż wcale nie.

Z Wielkiej Morawy
Więcej wskazuje na to, że ojciec albo 

dziad Mieszka przybył nad Wartę nie 
ze Skandynawii, lecz dokładnie z dru-
giej strony – z Moraw. Przede wszyst-
kim wskazują na to daty. W IX wieku 
na terenie obecnych Czech, Słowa-
cji, Węgier, Słowenii, północnej czę-
ści Chorwacji oraz części obecnej Au-
strii i Bawarii istniało potężne państwo 
wielko morawskie. W drugiej połowie 

IX wieku uzależniło ono prawie na pew-
no także Śląsk, na co wskazują znisz-
czone wtedy grody miejscowych ple-
mion i powstałe na ich miejsce nowe, 
wedle schematu budownictwa wielko-
morawskiego. Podobnie zresztą stało 
się z ziemią krakowską. Jednak na po-
czątku X wieku Rzesza Wielkomoraw-
ska upadła po ciężkich klęskach, jakie 
zadali jej koordynujący swe działania 
Węgrzy i Bawarczycy. Ogromne pań-
stwo znikło z mapy świata, a ledwie 
kilka lat później na terenach Wielko-
polski pojawiło się państwo Piastów.

Gdy porównać opisy z epoki funk-
cjonowania państwa Bolesława Chro-
brego, to owszem, przypomina trochę 

państwo wikingów, ale znacznie bar-
dziej Rzeszę Wielkomorawską – jak-
by jednak stamtąd czerpano wzorce. 
Pierwsi Piastowie posługują się kolo-
rystyką biało-czerwoną (do dziś bar-
wy narodowe Polski), dokładnie tą sa-
mą, której używała Wielka Morawa. 
I wreszcie gdy ten Bolesław Chrobry 
najeżdża należące do Czech Morawy, 
nie jest traktowany jak okupant, lecz 
jak swój. A gdy jest zmuszony się wy-
cofać, to oddziały Morawian stoją przy 
nim wiernie, stanowiąc straż tylną je-
go armii. Wielu morawskich wielmo-
żów przenosi się z państwa czeskie-
go na jego dwór. Czyż trzeba lepsze-
go dowodu, że to tego Piasta, a nie 
czeskich Przemyślidów traktowali ja-
ko swojego legalnego władcę, spad-
kobiercę Rzeszy Wielkomorawskiej?

Ale co z haplogrupą?
No tak, tylko jeśli przyjąć, że pia-

stowskie żony były wierne, to skąd 
u Morawianina ta niesłowiańska ha-
plogrupa R1b, charakterystyczna dla 
Europy Zachodniej? Tutaj znów trze-
ba się cofnąć do historii – jeszcze dalej 
niż Rzesza Wielkomorawska. Do wie-
ku VII, w którego początkach (około 
roku 620 n.e.) na terenach obecnych 
„Czech, Moraw, Dolnej Austrii, Styrii, 
Karyntii i Kamioli, a także część za-
chodnich Węgier, zachodniej i środko-
wej Słowacji oraz części Polski (w tym 
także zapewne Śląska – przyp. D.D.) 
i Łużyc” (za Wikipedią) powstało pań-
stwo Samona. Stworzył je frankijski 

kupiec Samo, który poprowadził tutej-
szych Słowian do walki przeciw podbi-
jającym ich Awarom. A wszystko za-
częło się też na Morawach.

Awarowie zostali pobici podobnie 
jak później Frankowie, którzy próbo-
wali sobie to państwo podporządko-
wać. Jednak po śmierci Samona, który 
zapewne nie uregulował spraw dzie-
dziczności tronu, rozpadło się ono na 
kilka (kilkanaście) państewek i oko-
ło roku 660 wszelkie informacje o nim 
znikły z kart dziejopisów. A jednak gdy 
170 lat później powstała Rzesza Wiel-
komorawska, bardzo szybko objęła ona 
w swe władanie terytoria niemal do-
kładnie pokrywające się z państwem 
Samona. To raczej trudno uznać za 
przypadek; bardziej prawdopodobne 
jest, że w państewkach tych poczu-
cie dawnej wspólnoty trwało, i któryś 
z potomków Samona zdołał je zjedno-
czyć. Tak jak Łokietek po ponad 100 la-
tach nieistnienia państwa polskiego 
zjednoczył większość jego ziem; jak 
ruscy Rurykowicze, którzy w I poło-
wie XIV wieku zjednoczyli te wszyst-
kie ziemie ruskie, które wcześniej nie 
stały się częścią państwa litewskiego 
bądź polskiego. A stało się to niemal 
po 300 latach od rozbicia dzielnico-
wego Rusi w roku 1054. Więc dlacze-
go do takiego samego procesu miało 
nie dojść na terenach dawnego pań-
stwa Samona?

Długo była to tylko teoria. Do mo-
mentu odkrycia na ścianach liczącej 
1000 lat rotundy w morawskim Znoj-
nio fresków, które przedstawiają wład-
ców tych ziem. Podpis pod pierwszym 
jest wyraźny: Zamo, czyli oczywiście 
Samon. Potem występuje pięć posta-
ci historii nieznanych, a następnie do-
skonale znani władcy wielkomorawscy. 
W dalszej kolejności występują ksią-
żęta czescy, którzy do spuścizny po 
Wielkiej Morawie zawsze chętnie się 
przyznawali. Ale ci czescy Przemyśli-
dzi występują w pewnym odstępie od 
Zama i wielkomorawskich Mojmirowi-
czów, a to wskazywałoby, że ich zwią-
zek rodowy z Mojmirowiczami nie jest 
taki oczywisty. Może po kądzieli (mat-
ce), a nie po mieczu (ojcu)?

Jeśli tak rzeczywiście było, a dla od-
miany ojciec Mieszka I był po prostu 
Mojmirowiczem, który z resztą swo-
ich oddziałów po klęsce udał się na 
północ, gdzie założył nowe państwo, 
to wszystko staje się jasne. Także na-
gła eksplozja państwa Piastów w Wiel-
kopolsce i fakt, że Morawianie uzna-
wali Chrobrego za swojego legalne-
go władcę. Znikają również wszelkie 
niejasności związane z chrztem Pol-
ski (o czym za miesiąc).

No i znika zagadka haplogrupy R1b 
u Piastów. Bo Samon był Frankiem, 
więc ta grupa była u niego oczywista, 
a przynajmniej najbardziej prawdo-
podobna.

Dariusz Dyrda
(Ślůnski Cajtung, nr 3/2021)

Magazyn  Trudna historia

Gdy Bolesław Chrobry najeżdża należące do Czech Morawy, nie jest traktowany jak 
okupant, lecz jak swój. A gdy jest zmuszony się wycofać, to oddziały Morawian stoją 
przy nim wiernie, stanowiąc straż tylnej jego armii Grafika Stanisława Heykowskiego

Fresk z początku X wieku na Rotundzie w Znojmo. Pokazuje wszystkich władców 
Moraw (i Śląska), poczynając od Samona żyjącego w VII wieku, postaci jak 
najbardziej historycznej, w odróżnieniu od legendarnych pierwszych Piastów

Fot. sportovnilisty.cz
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Jan Henryk XV – naprawdę wielki Ślązak
Urodził się jako najstarszy 

syn jednego z najznamienit
szych niemieckich rodów ma
gnackich, hrabia von Hoch
berg, ale jednocześnie książę 
pszczyński (von Pless) i baron 
na Książu (zu Fürstenstein), 
który to zamek jest obecnie 
trzecim największym w Pol
sce, po Malborku i Wawelu.

Życie księcia było tak ciekawe 
i pełne zwrotów, że stanowi go-
towy scenariusz filmu (zresztą 
powstał w 1987 oparty na kan-
wie jego życia film Filipa Bajona 

„Magnat”, ale znacznie odbiega 
on od rzeczywistości), bo był on 
choćby adiutantem i przyjacielem 
cesarza Wilhelma II, a przez pe-
wien czas miał nawet nadzieję na 
polską koronę – ale tym razem 
warto się skupić na jego działa-
niach na rzecz Śląska.

Za Republiką 
Górnośląską

Bo gdy po I wojnie świato-
wej większość górnośląskiej 
arystokracji opowiadała się za 

pozostaniem w Niemczech, ale 
gdy cesarstwo upadło, książę 
pszczyński jednoznacznie po-
stawił na niepodległe państwo 
śląskie. I mniejsza z tym, że po-
dobno licząc, iż zostanie jego 
premierem.

Nie tylko finansował działa-
nia śląskich niepodległościow-
ców, ale też udał się z prywat-
ną wyprawą dyplomatyczną na 
konferencję pokojową w Pary-
żu, gdzie do idei takiego pań-
stwa zdołał przekonać prezyden-
ta USA Woodrowa Wilsona. Na 

tyle że prezydent zlecił swoim 
ekspertom poważne przeanali-
zowanie wraz z księciem tej kon-
cepcji, wraz z granicami ewen-
tualnego „Państwa węgla i sta-
li”. I wtedy Hochberg podobno 
pogrzebał szanse na powstanie 
tego państwa...

Pogrzebał nadzieje?
Będąc bowiem właścicielem 

nie tylko latyfundium pszczyń-
skiego (oprócz 42 000 hektarów 
także kopalnie i  tyski browar) 
posiadał jeszcze potężniejszy 
majątek w Wałbrzychu i oko-
licy (9 kopalń, koksownia itd.) 
– więc książę bardzo chciał, by 
i on znalazł się w wymarzonym 
państwie. I wyrysował mapę re-
publiki górnośląskiej z ewident-
nie przecież dolnośląskim Wał-
brzychem. A jeśli tak, to aby za-
chować ciągłość terytorialną, 
w jego „górnośląskim” musiały 
się znaleźć przynajmniej (rów-
nież, dolnośląskie) Dzierżoniów, 
Ząbkowice itd. Doradcy Wilsona, 
gdy zobaczyli taką mapę „Gór-
nego Śląska”, wpadli zapew-
ne w rozbawienie – a na pew-
no od tego momentu prezydent 
Wilson zaczął uważać księcia 
pszczyńskiego za człowieka nie-
poważnego. Co za tym idzie, je-
go koncepcje też za niepoważne.

Dopiero gdy nadzieja na 
państwo śląskie upadła, Jan 

Henryk XV opowiedział się po 
stronie niemieckiej. Jednak gdy 
Śląsk podzielono granicą, wciąż 
jego główną siedzibą była leżąca 
w Polsce skromniejsza Pszczy-
na, a nie przepyszny Książ, któ-
ry pozostał w Niemczech.

Ale to jednak Jan Henryk XV, 
a nie Konstanty Wolny, dążył 
do upodmiotowienia Ślązaków, 
do powstania państwa górno-
śląskiego. Na pytanie więc, któ-
ry z nich był górnośląskim (a nie 
polskim czy niemieckim) patriotą, 
odpowiedź jest więc oczywista.

Dariusz Dyrda
(Ślůnski Cajtung, nr 3/2021)

Magazyn  Trudna historia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zamek w Książu Fot. AB

Hans Heinrich XV graf von Hochberg, 
znany jako książę pszczyński 
Jan Henryk XV  
 Fot. Wikimedia Commons
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Magazyn  Chmury nad polem bitwy

Każda misja wojskowa jest poprzedzona dokładną 
prognozą meteorologiczną

Wojna i pogoda
Każdy dowódca wojskowy przy-

zna, że pogoda wpływa na przebieg 
wojny. Znamy z historii wiele przy-
kładów, które świadczą o tym, jak 
ważna jest znajomość warunków 
pogodowych i środowiskowych, 
gdy wysyła się żołnierzy do wal-
ki – od 1588 roku, gdy pomyślne 
wiatry przyczyniły się do zwycię-
stwa Brytyjczyków nad hiszpańską 
Wielką Armadą, do pierwszej woj-
ny światowej, gdy wiosenne rozto-
py na froncie zachodnim powstrzy-
mały niemiecką armię.

Prognoza pogody 
a wojna

Oficjalnie prognozowanie pogody 
sięga 1861 roku, gdy Robert FitzRoy, 
wiceadmirał Królewskiej Marynar-
ki Wojennej, opublikował w „The 
Times” pierwszą dzienną progno-
zę pogody. FitzRoy był przekonany, 
że potrafi przewidywać pogodę i ja-
ko pionier w dziedzinie meteorologii 
w 1854 roku położył podwaliny pod 
brytyjską służbę meteorologiczną, 
tworząc Meteorological Office, mały 
departament w ministerstwie han-
dlu. Głównym zadaniem wczes nego 
prognozowania pogody było wów-
czas ostrzeganie kapitanów stat-
ków i okrętów przed nadciągający-
mi złymi warunkami atmosferycz-
nymi. Pierwsze prognozy pogody 
były bardzo proste i nieprecyzyjne, 
a z FitzRoya często szydzono, po-
nieważ się nie sprawdzały. Po wie-
lu latach sukcesów i niepowodzeń 
w prognozowaniu pogody admirał 
w 1865 roku przeszedł na emerytu-
rę, ale jego pomysły zapoczątkowa-
ły działania meteorologów, którzy 
zaczęli zdobywać wiedzę na temat 
funkcjonowania atmosfery i podej-
mować kolejne próby przewidywa-
nia pogody na następny dzień.

Po wielu dziesiątkach lat od opu-
blikowanej w „The Times” pierwszej 
prognozy FitzRoya meteorologia sta-
ła się nauką, a prognozowanie pogo-
dy rozpowszechniło się w Europie 
i Ameryce Północnej. W początko-
wej fazie pierwszej wojny światowej 
armia brytyjska szybko sobie uświa-
domiła, że potrzebuje wsparcia Met 
Office, szczególnie w kwestii kierun-
ku i siły wiatru. Na polach bitew sto-
sowano wówczas gaz, więc żołnierze 
musieli wiedzieć, w którym kierun-
ku będzie się rozchodził: przewidy-
wanie wiatrów w wyższych partiach 
atmosfery pomagało zwłaszcza ar-
tylerii i siłom powietrznym, które 
potrzebowały informacji na temat 
chmur i mgieł.

Wiadomości meteorologiczne sta-
ły się bardzo ważne dla wojska, które 
codziennie domagało się coraz wię-
cej informacji. W 1918 roku prognozo-
wanie pogody było już podstawowym 

składnikiem strategii armii brytyjskiej. 
Wraz z rozwojem techniki, wojsko-
wości oraz wzrostem liczby samolo-
tów używanych przez Królewskie Si-
ły Powietrzne prognozowanie pogo-
dy stawało się coraz niezbędniejszą 
częścią strategii i taktyki. Od począt-
ku drugiej wojny światowej brytyj-
ska służba meteorologiczna wspie-
rała armię prognozami pogody, nad 
którymi pracowało kilka tysięcy me-
teorologów w mundurach.

Zwyciężanie 
a prognozowanie

Przygotowania do lądowania 
w Normandii w czerwcu 1944 roku 
były bardzo skrupulatnie zaplano-

wanym przedsięwzięciem obejmu-
jącym wszystkie aspekty, jakich wy-
magała taka operacja. Przetrans-
portowanie tysięcy żołnierzy na 
statkach, okrętach i samolotach 
przez La Manche było nie lada wy-
czynem. Jedynym, czego nie mogli 
zaplanować dowódcy wojsk sprzy-
mierzonych, była pogoda. Warunki 
pogodowe na kanale musiały być po 
prostu idealne – bez silnych wiatrów, 
wzburzonego morza, niskich chmur 
czy złej widzialności. Lądowanie mu-
siało się odbyć o świcie, między od-
pływem i przypływem (by zlokalizo-
wać niemieckie przeszkody na pla-
żach) i najlepiej podczas pełni (by 
nie dopuścić do bałaganu podczas 
nocnego przejścia przez kanał). To 
wszystko oznaczało, że alianci mieli 
do dyspozycji okno pogodowe liczą-
ce od trzech do pięciu dni, w ciągu 
których musieli przeprowadzić ca-
łą operację.

Mając tak niewiele czasu, dowódcy 
podczas planowania poszczególnych 

faz lądowania w Normandii poprosili 
jednostkę meteorologiczną o jak naj-
więcej informacji. Jednostką tą do-
wodził pułkownik lotnictwa James 
Stagg, który musiał koordynować 
działania trzech zespołów meteo-
rologów – z Met Office, brytyjskiej 
marynarki wojennej i z  jednost-
ki amerykańskiej – ponieważ każ-
dy stosował nieco inne metody pro-
gnozowania. Różnice te spowodowa-
ły, że Stagg musiał zinterpretować 
trzy sprzeczne prognozy i dopiero 
wtedy mógł ostatecznie przekazać 
informację wyższemu dowództwu 
wojsk sprzymierzonych.

Co więcej, poproszono go rów-
nież, by przygotował prognozę na 

pięć dni, chociaż w tamtych czasach 
limitem było przewidywanie pogody 
na dwanaście godzin, a najwyżej na 
dobę. Obserwacja pogody odbywa-
ła się z lądu oraz ze statków i samo-
lotów rozlokowanych na terytorium 
Wielkiej Brytanii i Francji. Jedynym 
słabym punktem było to, że Niem-
cy szyfrowali swoje obserwacje me-
teorologiczne, więc nie było dokład-
nie wiadomo, co się dzieje na lądzie. 
Na szczęście kryptolodzy z tajnego 
ośrodka Bletchley Park w Milton Key-
nes zdołali złamać szyfr, dzięki cze-
mu alianci zyskali lepszy obraz sy-
tuacji pogodowej w Europie i mogli 
wykorzystać niemieckie dane w swo-
ich prognozach.

Okno pogodowe gwarantujące 
idealne warunki związane z pływa-
mi morskimi i  fazą Księżyca było 
coraz bliżej, Stagg działał więc pod 
ogromną presją, a cała operacja za-
częła całkowicie zależeć od progno-
zy pogody. Niestety, pod koniec ma-
ja i na początku czerwca aura była 

bardzo niestabilna, pojawiały się 
fronty z silnym wiatrem i deszczem, 
przez co przewidzenie odpowiednie-
go okna pogodowego było bardzo 
trudne. W końcu ustalono tymcza-
sową datę lądowania w Normandii 
na 5 czerwca, ale oceniono, że zła 
pogoda, która panowała 4 czerwca, 
może się przeciągnąć, więc desant 
został przełożony. Z każdym dniem 
zwłoki przypływ był coraz większy, 
a na prognostów wywierano coraz 
większą presję.

Ponadto między trzema zespoła-
mi meteorologów trwał konflikt, bo 
każdy podawał inną prognozę. Prze-
łożeni naciskali na Stagga, ale puł-
kownik nie mógł zmienić niepew-
nych danych w prognozie – to było 
po prostu niewykonalne. Brytyjczy-
cy z Met Office i marynarki wojennej 
uważali, że 6 czerwca będzie lepsza 
pogoda, ale Amerykanie się z tym 
nie zgadzali. Stagg przedstawił wła-
sną prognozę i zasugerował, że wa-
runki pogodowe tego dnia będą zno-
śne. Generał Eisenhower, naczelny 

dowódca sił alianckich, wydał więc 
rozkaz rozpoczęcia operacji.

Prognoza nie do końca się spraw-
dziła, bo chociaż pogoda 6 czerwca 
nieco się uspokoiła, to wciąż wiał 
silny wiatr, a morze było wzburzo-
ne. Wielu żołnierzy cierpiało na cho-
robę morską, łodzie się wywracały, 
a spadochroniarze nie trafiali do ce-
lu, ponieważ wiatr był silniejszy, niż 
przewidywano. Niemniej, jak wie-
my, lądowanie w Normandii się po-
wiodło. Gdyby tamtego dnia pułkow-
nik Stagg nie postawił prognozy, że 
pogoda będzie lepsza, następne od-
powiednie warunki pogodowe – bio-
rąc pod uwagę pływy morskie i fazę 
Księżyca – zapanowałyby dopiero 
dwa tygodnie później. Gdyby alian-
ci opóźnili operację aż do tego cza-
su, pogoda – z porywistymi wiatrami 
i falami sięgającymi sześciu metrów 
– byłaby o wiele gorsza. Po tym po-
tężnym sztormie Eisenhower napisał 
do Stagga: „Dziękujmy bogom woj-
ny, że zrobiliśmy to właśnie wtedy”.

Meteorolodzy 
wojskowi

Lądowanie w Normandii udowod-
niło, jak ważna jest praca meteoro-
logów w warunkach bojowych, ale 
nie odnosi się to przecież wyłącznie 
do wojsk lądowych. Podczas drugiej 
wojny światowej zwiększyła się licz-
ba samolotów w Królewskich Siłach 
Powietrznych i  jednocześnie stało 
się oczywiste, że latające maszyny 
są niezmiernie wrażliwe na warun-
ki pogodowe. W związku z tym po-
wołano do życia Oddział Meteorolo-
giczny Ochotniczej Rezerwy RAF. 
Wstąpiło do niego tysiące meteoro-
logów z Met Office, którzy ostro za-
brali się do pracy w bazach wojsko-
wych w Wielkiej Brytanii i Europie 
kontynentalnej, opracowując bez-
cenne dla wojska prognozy pogo-
dy. Dzięki temu, że potrafili przewi-
dzieć, kiedy warunki pogodowe bę-
dą nieodpowiednie dla lotów, ocalały 
tysiące ludzi.

Wkrótce po zakończeniu wojny 
wielu meteorologów w mundurach 
przeszło do cywila. Pozostało jedy-
nie dwustu, którzy nadal wspierali 
swoimi umiejętnościami weekendo-
we loty i ćwiczenia wojskowe. W cza-
sie pokoju wsparcie całej jednostki 
meteorologicznej okazało się niepo-
trzebne, więc z czasem została roz-
wiązana. W czasie nasilenia zimnej 
wojny we wczesnych latach sześć-
dziesiątych znowu pojawiła się po-
trzeba prognozowania pogody dla ce-
lów wojskowych. W roku 1963 Oddział 
Meteorologiczny RAF został przy-
wrócony do życia, ale tym razem ja-
ko oficjalna jednostka Królewskich 
Sił Powietrznych pod nazwą Mobile 
Met Unit (MMU). Zakres jej działa-
nia został zdefiniowany jako „wspar-
cie meteorologiczne dla sił zbroj-
nych Wielkiej Brytanii w miejscach, 
w których działania lokalnych służb 
pogodowych są niewystarczające”.

Meteorologiczna 
„Drużyna A”

Mobile Met Unit składał się w głów-
nej mierze z prognostyków, inżynie-
rów i obserwatorów pogody. Byli oni 
rezerwistami w cywilu zatrudniony-
mi w Met Office, chociaż większość 
pracowała też w bazach wojskowych. 
Kiedy powoływano ich do służby, wy-
konywali swoją pracę, ale tym razem 
w mundurach i w siedzibie swojej 
jednostki wojskowej.

Pracowali w czasie zimnej woj-
ny, uczestniczyli w ćwiczeniach woj-
skowych, a potem ich doświadcze-
nie przyniosło konkretne korzyści 
w 1982 roku podczas wojny o Falklan-
dy. Zostali rozlokowani na Wyspach 
Wniebo wstąpienia, skąd wspierali si-
ły zbrojne Wielkiej Brytanii, w szcze-
gólności opracowując prognozy po-
gody dla lotów na Falklandy oraz dla 
bombowców Vulcan zrzucających 
bomby na lotnisko w Port Stanley.

W latach dziewięćdziesiątych na-
pięcie na Bliskim Wschodzie dopro-
wadziło do wojny w Zatoce Perskiej. 
Wiązało się to z rozlokowaniem jed-
nostek wojskowych w miejscach, 

Synoptycy z brytyjskich oddziałów Mobile Met Unit biorą udział we wszystkich odprawach królewskich sił zbrojnych Fot. MMT
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w których lokalne służby meteoro
logiczne nie działały, zatem Mobi
le Met Unit również został wysłany 
w samo serce konfliktu. Pierwotnie 
dowódcy wojskowi twierdzili, że nie 
będą potrzebowali prognoz pogody, 
ponieważ „na pustyni zawsze jest go
rąco i słonecznie”. Jednak po kilku 
burzach (w tym piaskowych) zmieni
li zdanie i MMU został bardzo szyb
ko wysłany w miejsce działań zbroj
nych. W szczytowym okresie funk
cjonowania – czyli pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych dwudziestego 
wieku i na początku następnego stu
lecia – oddziały MMU znajdowały się 
w całej Europie Wschodniej, w Iraku, 
Afganistanie i Zatoce Perskiej, bez
pośrednio przekazując wojsku infor
macje na temat pogody.

Iść czy nie iść?  
– oto jest pytanie

Obecnie prognozy MMU są inte
gralną częścią planowania i proce
su operacyjnego każdej misji woj
skowej. W prognozach tych znajdu
je się mnóstwo szczegółów, których 
nie znajdziemy w radiu, telewizji ani 
w internecie – zawierają one precy
zyjne dane dotyczące wysokości i licz
by chmur, widzialności, zmian wia
tru w prognozowanym czasie oraz 
prawdopodobieństwa pojawienia się 
ekstremalnych zjawisk pogodowych. 
To tylko kilka z wielu szczegółowych 
danych opracowywanych przez woj
skowych meteorologów. Aby podkre
ślić, jak ważna jest pogoda, wystar
czy zauważyć, że na codziennych 
odprawach synoptycy zajmują czo
łowe miejsce. Informują dowódców, 
jaką pogodę przewidują na kolejny 
dzień, a w czasie operacji wojsko
wych wielokrotnie w ciągu dnia od
bywają spotkania, na których infor
mują wojska lądowe i siły powietrz
ne o aktualnym stanie pogody.

Wszystko, co na 
morzu: pogoda 

i marynarka wojenna

MMU prognozuje pogodę dla Bri
tish Army i Royal Air Forces, ale po
goda jest równie ważna dla Royal 
Navy, o czym niejednokrotnie mo
gliśmy się przekonać – wystarczy 
sobie przypomnieć o pionierze pro
gnozowania pogody, wiceadmirale 
Robercie FitzRoyu. Początkowo pro
gnozowanie pogody dla marynarki 
wojennej było zadaniem Met Office, 
ale ponieważ meteorologia stawa
ła się coraz ważniejsza dla opera
cji militarnych na morzu, w roku 
1937 utworzono specjalny oddział 
do spraw meteorologii morskiej i hy
drografii (Naval Branch of Meteo
rology and Hydrography). Od tego 
czasu synoptycy mogą się specjali
zować w meteorologii i hydrogra
fii (w skrócie METEOCs) i znaleźć 
zatrudnienie w Navy Meteorologi
cal Services (służba prognozują
ca pogodę na morzu). MMU i Navy 
METEOCs wspierają wojsko w co
dziennych działaniach odbywają
cych się na całym świecie, pomaga
jąc mu zdobyć przewagę militarną. 

Obie jednostki ściśle ze sobą współ
pracują w ramach Joint Operation 
Meteorological Oceanographic Cen
tre z siedzibą w High Wycombe.

Czy pogoda może się 
stać najważniejszą 

bronią?
Irving Krick, amerykański meteo

rolog i inżynier, powiedział: „Naród, 
który pierwszy zdobędzie kontrolę nad 
pogodą, przejmie władzę nad świa
tem”. Wiemy już, że pogoda odgry
wa strategiczną rolę w operacjach 
wojskowych i pomaga armii wyko
rzystać cały potencjał, więc prawdo
podobnie nie powinniśmy się dziwić, 
że wszystkie rządy na przestrzeni 
dziejów próbowały i wciąż próbują 
manipulować pogodą dla własnych 
korzyści lub by powstrzymać wroga.

Zacznijmy od manipulacji pogodą 
w celu zwiększenia własnych korzy
ści. W roku 1942, gdy trwała druga 
wojna światowa, wiele lotów w Wiel
kiej Brytanii skończyło się tragicznie 
z powodu mgły nad lotniskami. Win
ston Churchill rozkazał swojemu na
czelnemu doradcy naukowemu lor
dowi Cherwellowi, by pilnie znalazł 
jakieś rozwiązanie. Lord Cherwell za
proponował rozpalenie wzdłuż pasów 
startowych wielu ognisk, które pod
niosłyby temperaturę wokół strefy lą
dowania i „wypaliły” mgłę. Ten eks
peryment, zwany FIDO (Fog Inves
tigation and Dispersal Operation, 
czyli badanie i rozpraszanie mgły), 
w listopadzie 1942 roku okazał się 
pierwszym sukcesem – rozproszo
no wówczas gęstą mgłę sięgającą po
nad 180 metrów. Po tej udanej ope
racji FIDO zaczęto stosować w wie
lu bazach RAF. Jedną z głównych 
kwestii związanych z tym przedsię
wzięciem był niewyobrażalny koszt. 
Operacja wymagała ogromnych ilo
ści paliwa – 450 tysięcy litrów benzy
ny i nafty na godzinę. Wziąwszy pod 

uwagę inne koszty operacji wojen
nych, uznano jednak, że to się opłaca, 
bo dzięki rozpraszaniu mgły tą me
todą zwiększono liczbę wylatanych 
godzin i znacznie zmniejszono licz
bę katastrof lotniczych, do których 
wcześniej dochodziło podczas lądo
wań we mgle. Twierdzono nawet, że 
FIDO skróciły wojnę i ocaliły życie 
tysiącom lotników.

Podczas tajnej operacji w czasie 
wojny wietnamskiej rząd Stanów 
Zjednoczonych wykorzystał tech
niki modyfikacji pogody, by zyskać 
przewagę nad przeciwnikiem. Z kolei 
w Azji PołudniowoWschodniej Sta
ny Zjednoczone w operacji „Popeye” 
zastosowały zasiewanie chmur, że
by zwiększyć opady deszczu na szla
ku Ho Chi Minha. Pomysł polegał na 
tym, żeby wzmożone opady deszczu 
rozmiękczały drogi, wywoływały osu
wiska i lokalne powodzie, czyli prze
rywały linie zaopatrzeniowe armii 
północno wietnamskiej. Operację za
siewania chmur przeprowadziła 54. 
eskadra rozpoznania pogodowego, 
której zadaniem w warunkach po
koju było gromadzenie danych pogo
dowych. Jej dewizą było „Czyń błoto, 
nie wojnę” (w nawiązaniu do anty
wojennego hasła „Make peace, not 
war”). Podczas sezonu deszczowego 
(od marca do listopada) codziennie 
przez pięć lat startowały dwa samo
loty, których zadaniem było zasiewa
nie chmur. Oficjalnie nie wiadomo, 
czy operacja „Popeye” się powiodła, 
głównie dlatego, że eksperyment był 
tajny. W końcu jednak wieść się roz
niosła i doszło do wielu przesłuchań 
w Kongresie, ale zarówno dowódcy 
wojskowi, jak i prezydent Nixon za
przeczali, by takie przedsięwzięcie 
w ogóle prowadzono.

Niemniej operacja „Popeye” wzbu
dziła protesty opinii publicznej. Wy
korzystywanie modyfikacji pogo
dy jako broni było postrzegane jako 
bardzo niebezpieczny precedens. 

W rezultacie w roku 1978 Zgroma
dzenie Ogólne ONZ przyjęło kon
wencję o zakazie używania tech
nicznych środków oddziaływania 
na środowisko, która zakazała sto
sowania technik modyfikacji pogody 
w celu powodowania zniszczeń i wy
rządzania szkód. Od tego czasu ba
dania dotyczące modyfikacji pogody 
zostały ograniczone. Powstało wie
le teorii spiskowych, według których 
armie wciąż jednak pracują nad ta
kimi metodami, by zyskać przewa
gę nad przeciwnikami.

Czy pogoda 
kiedykolwiek 

wywołała wojnę?

W odpowiedzi na to pytanie waż
ne jest, by pamiętać, że istnieją fun
damentalne różnice między pogodą 
przejawiającą się określonymi wa
runkami atmosferycznymi, jakich do
świadczamy każdego dnia czy tygo
dnia, a klimatem, który dyktuje dłu
goterminowe warunki pogodowe na 
dziesięciolecia.

Z tego, co wiemy, zmiana pogo
dy z dnia na dzień, w ciągu tygodni 
czy miesięcy, nie doprowadziła bez
pośrednio do poważnego konfliktu 
zbrojnego, chociaż zmiana klima
tu prawdopodobnie mogłaby go wy
wołać. Łącząc zmiany klimatyczne 
z wojnami na świecie, musimy być 
jednak nieco ostrożni, chociaż nie 
możemy odrzucić założenia, że mo
że to być jeden z decydujących czyn
ników. W 2018 roku Bank Światowy 
sporządził raport, z którego wyni
ka, że zmiana klimatu wpływa nie
korzystnie na produkcję żywności, 
zwłaszcza na terenach rolniczych, 
gdzie żyje 80 proc. ubogiej ludno
ści świata. Upraszczając, wyobraź
my sobie, że region, w którym ży
jemy, dotknęła katastrofalna susza 
i nie możemy już produkować żyw
ności. W takim wypadku większość 

nas próbowałaby przenieść się w in
ne miejsce. W rezultacie doszłoby 
do nasilenia migracji z kraju do kra
ju, co z kolei mogłoby doprowadzić 
do nasilenia się konfliktów. To samo 
można powiedzieć o innych ekstre
malnych warunkach pogodowych, 
takich jak burze, powodzie czy fale 
upałów. Niektórzy naukowcy suge
rują, że wzrost temperatury o 0,5°C 
mógłby zwiększyć prawdopodobień
stwo konfliktu o 10 – 20 proc.

Jednym z przykładów takiego „kon
fliktu pogodowego” jest Syria, w któ
rej długotrwała susza w latach 2006 
– 2011 według raportu ONZ spowo
dowała upadek 75 proc. gospodarstw 
rolnych i wymarcie 85 proc. bydła. 
Susza zmusiła do emigracji dzie
sięć milionów Syryjczyków, a w kra
ju rozpętała się krwawa wojna do
mowa. Uważa się też, że susza w Je
menie, Libii i Sudanie Południowym 
zaostrzyła stan wojny.

Uchodźcy 
klimatyczni

Bank Światowy w sprawozda
niu z 2018 roku zajął się również 
sprawą migracji klimatycznej i za
sugerował, że do roku 2050 – o  ile 
nie zostaną podjęte działania zapo
biegające zmianom klimatycznym 
– dojdzie do migracji wewnętrznej 
ponad 143 milionów ludzi w Afry
ce Subsaharyjskiej, Azji Południo
wej i Ameryce Łacińskiej. Najbied
niejsi mieszkańcy tych krajów będą 
zmuszeni do migracji w związku ze 
zmniejszającą się produkcją roślin
ną, brakiem wody i wzrostem pozio
mu morza. Nie mówimy tu wyłącznie 
o krajach rozwijających się – świat 
rozwinięty również na tym ucierpi.

Porozumienie paryskie z 2018 roku 
zaleca utrzymanie globalnego ocie
plenia na poziomie 1,5°C w stosunku 
do okresu przedindustrialnego, ale 
powszechnie się uważa, że ta wiel
kość zostanie przekroczona. Niektó
rzy naukowcy szacują, że nawet je
śli zdołamy ją utrzymać, to globalny 
wzrost poziomu mórz do 2100 roku 
wyniesie około pięćdziesięciu cen
tymetrów (to dość ostrożne prze
widywanie w porównaniu z innymi 
modelami pogodowymi). Oznacza 
to, że takie wielkie metropolie jak 
Nowy Jork, Miami, Londyn, Bang
kok czy Szanghaj ucierpią z powodu 
wielkich powodzi. Z tym problemem 
będzie musiało się zmierzyć ponad 
500 wielkich miast. Wielu ludzi miesz
kających na wybrzeżach będzie się 
musiało przenieść w głąb lądu. Gdy 
świat się ociepli, nastąpi ekspansja 
pustyni na północ, więc większość 
Morza Śródziemnego zasypią piaski. 
Jeśli nie zapobiegniemy temu pro
cesowi, będziemy świadkami migra
cji klimatycznej na północ. I choć ta
ka migracja nie musi bezpośrednio 
prowadzić do konfliktów, które zna
my z historii, to zapewne zdestabi
lizuje nasz świat i zagrozi pokojowi.

Simon King 
Clare Nasir 

„Jak pachnie deszcz?”, Poznań 
2019, s. 340.Jednostki meteorologiczne odegrały kluczową rolę w lądowaniu aliantów w Normandii Fot. mir24.tv
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Polecamy

Kajś. Opowieść
o Górnym Śląsku 
– Zbigniew Rokita

Przez większość życia uważa-
łem Ślązaków za jaskiniowców
z kilofem i roladą. Swoją śląskość
wypierałem. W podstawówce pani
Chmiel grała nam na akordeonie
Rotę, a ja nie miałem pojęcia, że
ów plujący w twarz Niemiec z pie-
śni był moim przodkiem.

O swoich korzeniach wiedzia-
łem mało. Nie wierzyłem, że na
Śląsku przed wojną odbyła się ja-
kakolwiek historia. Moi antenaci
byli jakby z innej planety, nosili ja-
kieś niemożliwe imiona: Urban,
Reinhold, Liselotte.

Później była ta nazistowska bur-
delmama, major z Kaukazu, pra-
dziadek na „delegacjach” w Pol-
sce we wrześniu 1939, nagrobek
z zeskrobanym nazwiskiem przy
kompoście. Coś pękało. Pojąłem,
że za płotem wydarzyła się alter-
natywna historia, dzieje odwróco-
ne na lewą stronę. Postanowiłem
pokręcić się po okolicy, spróbo-
wać złożyć to w całość. I czego
tam nie znalazłem: blisko milion
ludzi deklarujących „nieistniejącą”
narodowość, katastrofę ekologicz-
ną nieznanych rozmiarów, opowie-
ści o polskiej kolonii, o separaty-
zmach i ludzi kibicujących nie tej
reprezentacji co trzeba. Oto nasza
silezjogonia.

Zbigniew Rokita

Autor tej wa¿nej ksi¹¿ki wyzna-
je, ¿e d³ugo przeprasza³ siê ze
swoj¹ œl¹skoœci¹. Teraz pomaga
nam zrozumieæ dramat krainy le-
¿¹cej na pograniczu kultur i histo-
rii – dlaczego Œl¹sk ci¹gle jest
„kajœ“, a nie w centrum polskiej
œwiadomoœci.

Ma³gorzata Szejnert

Zamówienia telefoniczne:

02174 8964480
Zamówienia pisemne:

Verlag Matuszczyk KG
Luisental 2, 51399 Burscheid

Oferujemy 3-warstwowe maski medyczne

wykonane z włókniny, które zapewniają

ochronę naszego organizmu przed szkodliwymi

substancjami znajdującymi się w powietrzu.

zawierają filtr BFE 99, który minimalizuje

możliwość przedostania się szkodliwym

cząstkom do naszych dróg oddechowych

posiadają elastyczny drucik - usztywnienie

na nos, dzięki któremu maska jest lepiej

dopasowana, daje to gwarancję lepszego

bezpieczeństwa i komfortu

są mocowane na elastycznych gumkach

wymiary masek 17 cm x 9,5 cm

dostępne w opakowaniach po 50 sztuk

polskiej produkcji

Zalety naszych masek:
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Jednorazowe maski

medyczne typ II

25 szt.

9,99 €

Maski filtrujące FFP2
�

�

�

�

�

�

�

Przeznaczona do ochrony uk adu oddechowego

przed st ymi i ciek ymi cz stkami tworz cymi

aerozole (py y, dymy, mg y).

Wykonana z kilku warstw elastycznego materia u

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

typu Spunbond i Air Through oraz Meltblown.

Spe nia wymagania normy europejskiej

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

Mo e ogranicza potencjaln ekspozycj na koronawirusa

i mo e wp yna na zmniejszenie jego transmisji, chroni

przed zanieczyszczeniami powietrza.

Produkowana w 100% w Polsce, z wykorzystaniem

w kniny od polskich producent w, z surowc w

z certyfikatem Oeko-Tex.

Certyfikowana przez Centralny Instytut

Ochrony Pracy - Pa stwowy Instytut Badawczy

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

6,99 €

Maski filtrujące FFP2

Siegmund Care GmbH
Maski filtruj ce z oznaczeniem CE,

spe 1

.

Gumki

ą

łnia wymagania normy EN 49:2001

+A1:2009 Klasa ochrony 2009 FFP2

(PPE = osobiste wyposażenie ochronne)

Wysoka wydajność filtra w połączeniu

z wysokim komfortem noszenia

na głowę służą do wielogodzinnego

profesjonalnego użytku (gdy są noszone

z dołączonym klipsem)

Ochrona własna i zewnętrzna zgodnie z normą

EN 149: 2001 + A1: 2009 ( osobiste

wyposażenie ochronne)

Indywidualne opakowanie - gwarancja

higienicznej, pyłoszczelnej, długiej trwałości

PPE =

1 szt. 0,99 €

20 szt.

9,99 €

Na ie :stron internetowej

www.sklep.de �� ��Kupon na str. 27

Maseczki ochronne

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

wane na bokach. Możliwość dokładnego dopasowania maski do twarzy.

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

Wymar: 17,5 x 9,5 cm

10 szt. 0,99 €

Koziorożec (23.XII – 20 I)

W tym roku musisz popra-
cowaæ nad swoimi emocjami,
które czêsto zbyt g³êboko
ukrywasz. Nadchodzi mo-

ment, aby choæ trochê siê ods³oniæ. Nikt
ciê nie skrzywdzi, ale za to otrzymasz to,
o czym marzysz. Czêsto spe³niasz za-
chcianki innych, staj¹c siê dobr¹ wró¿k¹.
Zastanów siê, czego tak naprawdê ocze-
kujesz. Masz œwietn¹ intuicjê, dziêki cze-
mu ³atwo rozpracowujesz innych i jesteœ
w stanie zdobyæ ka¿dy szczyt. Szczêœcie
bêdzie ci dopisywaæ w tym roku, wiêc te-
go nie zmarnuj. Czêsto cierpisz z powodu
swojej ³atwowiernoœci. W domu poszukaj
spokoju oraz bezpieczeñstwa, gdy¿ bez
tego nie umiesz ¿yæ – nawet jeœli tego so-
bie do koñca nie uœwiadamiasz. Nie za-
mykaj siê w sobie. Wierz w to, ¿e jesteœ
urodzony pod szczêœliw¹ gwiazd¹.

MI£OŒÆ: Trudno ci oddzieliæ mi³oœæ od
obowi¹zku. Wszyscy na tym trac¹. Mo¿e
warto powiedzieæ osobom, które s¹ dla
ciebie wa¿ne, ¿e je kochasz. Taka okazja
mo¿e siê ju¿ d³ugo nie zdarzyæ.

ZDROWIE: Masz k³opoty ze zdrowiem,
ale staæ ciê na zdyscyplinowanie i jesteœ
w stanie sam zaradziæ wszelkim k³opo-
tom. Dbaj o siebie, unikaj t³umów.

Wodnik (21.I – 20.II)

Lubisz ci¹g³e zmiany i w³a-
œnie teraz bêdziesz móg³ siê
wykazaæ. Odwa¿nie patrz
w przysz³oœæ, nawet jeœli dziœ

wydaje ci siê bardzo zamglona. Nadcho-
dz¹cy rok bêdzie dla ciebie wielkim
sprawdzianem. Nie zawsze bêdzie tak,
jakbyœ sobie tego ¿yczy³, ale twoje sukce-
sy zale¿¹ od tego, czy dasz z siebie
wszystko. Nie bój siê nowych wyzwañ.
Broñ swego zdania, nawet gdy wydaje ci
siê, ¿e ca³y œwiat jest przeciwko tobie. Nie
nale¿ysz do wielkich strategów i decyzje
podejmujesz szybko, co czasami jest
przyczyn¹ powa¿nych komplikacji. Cza-
sami jednak bêdziesz musia³ postawiæ na
swoim, a decyzje te przynios¹ ci spore
pieni¹dze oraz przysporz¹ zawistników.
Nie zapominaj o chwili na relaks. 

MI£OŒÆ: Masz szansê na zmianê ca³e-
go ¿ycia, jeœli tylko pozwolisz siê poko-
chaæ. Najlepszy zwi¹zek stworzysz z oso-
b¹, która bêdzie twoj¹ bratni¹ dusz¹. Po-
³¹cz¹ was wspólne zainteresowania i pa-
sje. Jest szansa na to, ¿e wreszcie bê-
dziesz naprawdê szczêœliwy. 

ZDROWIE: Masz tendencje do stawia-
nia w³asnych diagnoz. Nie zawsze takie
leczenie jest efektywne. Raz na pó³ roku
zrób wszystkie podstawowe badania.
Uwa¿aj na migrenowe bóle g³owy.

Ryby (21.II – 20.III)

W tym roku nie rób ryzy-
kownych interesów, gdy¿
wielkie pieni¹dze nie s¹ ci pi-
sane. Nie szukaj sensacji, bo

przecie¿ wolisz swój bezpieczny œwiat,
w którym otoczony jesteœ szacunkiem.
Dbaj o rodzinê, szczególnie w czasie wa-

kacji. Powinniœcie wypoczywaæ razem
bez wzglêdu na okolicznoœci. Najbli¿si
czekaj¹ na twoje wsparcie i pomocn¹
d³oñ. Staraj siê pomna¿aæ dobra, nie za-
pominaj¹c jednak o innych. W pracy wa¿-
niejsza dla ciebie jest pensja ni¿ stanowi-
sko, ale postaraj siê zawalczyæ o podwy¿-
kê. Wszystko wskazuje na to, ¿e nie bê-
dziesz mia³ z tym problemów. W po³owie
roku bêdziesz potrzebowa³ zamieniæ siê
w ostro¿nego negocjatora. Jesteœ najlep-
szym przyjacielem i najgroŸniejszym
wrogiem. 

MI£OŒÆ: Twoje serce rwaæ siê bêdzie
do flirtów. Ryby zwi¹zane wêz³em ma³-
¿eñskim bêd¹ chcia³y go troszeczkê po-
luŸniæ, ale skoñczy siê tylko na chwilo-
wych marzeniach. 

ZDROWIE: Musisz uwa¿aæ na k³opoty
¿o³¹dkowe. Czasami zatracasz umiar
w jedzeniu i piciu, wiêc na wiosnê powi-
nieneœ pomyœleæ o zdrowym od¿ywianiu.
Zacznij uprawiaæ jakiœ sport.

Baran (21.III – 20.VI)

Nale¿ysz do typu wra¿liw-
ców, mimo ¿e na zewn¹trz nie
zawsze to okazujesz. Jesteœ
lubiany w towarzystwie, bo

wyczuwasz nastroje innych. Czêsto po-
trzebujesz zmian i sta³oœæ ci nie s³u¿y.
Czekaj¹ ciê nowe znajomoœci oraz ekscy-
tuj¹ce towarzystwo. W tym roku poznasz
osobê, która mo¿e zniszczyæ twój dotych-
czasowy zwi¹zek. Zastanów siê, czy na-
prawdê tego chcesz. Przed tob¹ ciekawe
propozycje zawodowe i dalekie podró¿e.
Nie przywi¹zuj siê do miejsca pracy, na-
wet je¿eli tak ci jest wygodnie. Lubisz
zg³êbiaæ niepoznane, choæ w wielu wy-
padkach robisz to zbyt pobie¿nie. Oddaj
siê jednej pasji i poznaj temat do samego
koñca. Nie zabraknie ci rozrywki oraz po-
tyczek intelektualnych.

MI£OŒÆ: Twoje zwi¹zki s¹ bardzo
burzliwe. Nie nale¿ysz do najwierniej-
szych partnerów, ale tym razem musisz
siê bardziej postaraæ. Zbyt wiele masz do
stracenia.

ZDROWIE: Masz bardzo wra¿liwy
uk³ad nerwowy, co czêsto objawia siê na-
wrotow¹ depresj¹. £atwo siê stresujesz,
co odbija siê nie tylko na twoim zdrowiu,
ale kondycji ca³ej rodziny. 

Byk (21.IV – 20.V)

Zawsze stawiasz sobie za
cel uszczêœliwienie najbli¿-
szych i zapewnienie im jak
najlepszych warunków.

W tym roku musisz równie¿ zadbaæ o sie-
bie i sprawiæ sobie kilka niespodzianek.
Zagraj w totka, masz szanse wygraæ. In-
tuicyjnie wyczuwasz, gdy dzieje siê ko-
muœ w rodzinie krzywda. Bêdziesz móg³
liczyæ na wsparcie przyjació³, wiêc nie
skrywaj przed nimi swoich k³opotów.
Szybciej rozwi¹¿esz problemy, które do-
padn¹ ciê po wakacjach. Nabierz zaufa-
nia do obcych, choæ uwa¿aj, aby ktoœ nie
wykorzysta³ twoich dobrych intencji. Po-
wa¿niejsze niepowodzenia bêd¹ omijaæ
ciê szerokim ³ukiem. W pracy terminy bê-

d¹ nagliæ, obowi¹zki wzywaæ, ale nied³ugo
odetchniesz pe³n¹ piersi¹. 

MI£OŒÆ: Nale¿ysz do osób sta³ych,
którym nie w g³owie przelotne flirty. To
rok na osi¹gniêcie harmonii, jeœli tylko
bêdzie staæ ciê na kompromis. Pamiêtaj,
¿e kochaæ mo¿na wiele razy, nawet jeœli
w to nie wierzysz.

ZDROWIE: Nale¿ysz do osób bardzo
wra¿liwych na ból i dlatego nie pozwól,
aby siê rozwin¹³. Przeciwdzia³aj mu od
samego pocz¹tku. Uwa¿aj, aby przeziê-
bienia nie pomyliæ z czymœ powa¿niej-
szym. 

Bliźnięta (21.V – 21.VI)

To rok, który udowodni ci,
¿e nie zawsze musisz brylo-
waæ. Wiele rzeczy osi¹gniesz
bez wiêkszego wysi³ku.

W twoim ¿yciu bêdzie siê wiele dzia³o, ale
z ka¿dej potyczki wyjdziesz zwyciêsko
i do tego pe³en nowych doœwiadczeñ. Na-
le¿ysz do urodzonych przywódców, któ-
rym trudno zaimponowaæ. Wykorzystaj te
atuty. Lubisz obdarowywaæ innych, ale
czyñ to z rozwag¹ i nie czekaj na wdziêcz-
noœæ. W miarê mo¿liwoœci otaczaj siê luk-
susem i przyjació³mi, którzy umiej¹ doce-
niæ twoje zalety. Byæ mo¿e uda ci siê
awansowaæ i zrealizowaæ dawno zaplano-
wane cele. Uwa¿aj na sk³onnoœæ do roz-
rzutnoœci i dwa razy pomyœl zanim wy-
dasz gotówkê na zupe³nie zbêdne przed-
mioty. Nie chowaj siê przed ludŸmi, gdy¿
ktoœ wa¿ny chce ciê poznaæ.

MI£OŒÆ: Nale¿ysz do osób zabor-
czych, które chc¹ partnera zag³askaæ na
œmieræ. Najwy¿sza pora daæ mu trochê
wytchnienia. Na pewno dziêki temu wa-
sze uczucie i zwi¹zek zyskaj¹ na jakoœci.
Czeka ciê w tym roku wiele uniesieñ i za-
skakuj¹cych zwrotów akcji.

ZDROWIE: Najczêœciej nie wierzysz,
¿e w³aœnie ciebie mo¿e dotkn¹æ jakaœ
choroba. Nie unikaj lekarzy. Nadmiernie
eksploatujesz krêgos³up. 

Rak (22.VI – 21.VII) 

W tym roku najwa¿niejsze,
abyœ nie dzia³a³ pod wp³ywem
przypadkowego impulsu.
Masz szansê na spokojne

i dostatnie ¿ycie, bo gwiazdy ci sprzyjaj¹.
Jesteœ w stanie osi¹gn¹æ niemal wszyst-
ko tylko musisz uwierzyæ, ¿e szczêœliwy
los masz we w³asnych d³oniach. W pracy
wiele drzwi stanie przed tob¹ otworem,
jeœli tylko nie zabraknie ci inicjatywy.
Masz szanse przesun¹æ siê o kilka szcze-
bli w hierarchii zawodowej. Uwierz w sie-
bie i nie chowaj w drugim szeregu. Fi-
nansowo nie bêdzie to nadzwyczajny rok,
ale za to uzyskasz stabilnoœæ i wiarê w to,
¿e bêdzie lepiej. Czeka ciê kilka stagnacji,
ale pojawi¹ siê one tylko po to, aby ci
uzmys³owiæ, jak wiele do tej pory osi¹-
gn¹³eœ. 

MI£OŒÆ: Twoim przekleñstwem jest
samotnoœæ. wiêc nie zamykaj siê w swoim
pancerzu. Potrzebujesz stabilizacji
w zwi¹zku. Partner udzieli ci wsparcia,
którego bardzo potrzebujesz.

ZDROWIE: Mog¹ pojawiæ siê k³opoty z
ciœnieniem i problemy z kr¹¿eniem. Nie
bagatelizuj tego i bierz regularnie zaleca-
ne leki.

Lew (22.VII – 22.VIII)

Niezale¿nie od zajmowane-
go stanowiska zawsze chcesz
staæ na œwieczniku i do tego
nie lubisz krytyki. Nowy rok

przyniesie sporo zmian, które bêdziesz
musia³ zaakceptowaæ. Szybko z nimi siê
pogódŸ, bo to wiele u³atwi. Jesteœ zbyt
wymagaj¹cy w stosunku do siebie i in-
nych. ZnajdŸ czas na chwilê odpoczynku i
przemyœl, co tak naprawdê liczy siê dla
ciebie w ¿yciu. Napisz na kartce trzy ma-
rzenia i postaraj siê je spe³niæ. Niczego
nie odk³adaj na potem. Unikniesz niepo-
trzebnych nerwów i nie pope³nisz niepo-
trzebnych b³êdów. Mo¿esz otrzymaæ pro-
pozycjê intratnej, ale bardzo odpowie-
dzialnej pracy, która ograniczy twój wolny
czas, a nawet zmusi do rezygnacji z ulu-
bionych rozrywek. Twój portfel, mimo wy-
datków, bêdzie gruby.

MI£OŒÆ: Bardzo d³ugo ukrywasz swo-
je namiêtnoœci. To rok, który sprawi, ¿e
powinieneœ siê zadeklarowaæ, mimo tego
¿e starasz siê unikaæ takich sytuacji. Two-
je uczucia bêd¹ poddawane ci¹g³ym pró-
bom. Od ciebie zale¿y, czy wyjdziesz z te-
go zwyciêsko. 

ZDROWIE: Twoj¹ wad¹ jest ma³a odpor-
noœæ psychiczna na wszelkie niepowodze-
nia, co powoduje zaburzenia ¿o³¹dkowe.

Panna (23.VII – 22.IX)

Od pocz¹tku zimy czekasz
na ciekawe propozycje finan-
sowe, a oczy zapalaj¹ ci siê
przy ka¿dej sk³adanej obiet-

nicy. Nie spiesz siê jednak z podejmowa-
niem decyzji, bo mog¹ byæ one pochopne.
Za kilka miesiêcy nadarzy siê dobry mo-
ment na zmianê pracy. To bêdzie jedna
z trudniejszych decyzji, bo obarczona du-
¿¹ dawk¹ niepewnoœci. Warto jednak,
abyœ poszed³ na ca³oœæ i zmierzy³ siê
z konkurencj¹. Postaw wszystko na jedn¹
kartê. W ubieg³ym roku wiele straci³eœ
i zdobyte doœwiadczenie pozwoli ci podj¹æ
najrozs¹dniejsz¹ decyzjê. Niezale¿nie od
tego, co zrobisz, ten rok jest obietnic¹ sa-
tysfakcji finansowej. Charakteryzuje ciê
spora intuicja, która objawia siê zdolno-
œciami przewidywania. Uda ci siê poko-
naæ wszelkie problemy.

MI£OŒÆ: Swego partnera mo¿esz do-
prowadziæ do depresji, jeœli jest on od cie-
bie charakterologicznie s³abszy. Umiesz
g³êboko kochaæ i pomagaæ, ale czasami
wieje od ciebie ch³ód. Zmieñ to.

ZDROWIE: Nie za bardzo umiesz kon-
trolowaæ emocje i dlatego bezpoœrednim
objawem s¹ k³opoty jelitowe na tle streso-
wym.

Waga (23.IX – 22.X)

Potrzebujesz wolnoœci i
bezapelacyjnego zrozumie-
nia. Znasz odpowiedzi na naj-
bardziej nurtuj¹ce pytania,

ale potrzebujesz ludzi, którzy obdarz¹ ciê
mi³oœci¹. To rok na zastanowienie, co jest
dla ciebie najwa¿niejsze: prawdziwi przy-
jaciele, którzy akceptuj¹ ciê z twoimi wa-

dami, czy t³um pochlebców bij¹cy brawo?
Musisz w tym roku zwolniæ i podejmowaæ
bardziej przemyœlane decyzje. Wrogowie
czekaj¹ na twoje potkniêcie. Nie daj siê
sprowokowaæ, bo konsekwencje mog¹
byæ d³ugoterminowe. Wiêcej czasu powi-
nieneœ poœwiêciæ ludziom, którzy s¹ bli-
sko, ale zepchniêci przez ciebie na margi-
nes. Nie podpisuj na razie ¿adnych umów
– wszystko musisz dok³adnie przemyœleæ. 

MI£OŒÆ: Nie jest skory do sta³ych
zwi¹zków, mimo ¿e nie umiesz ¿yæ sam.
Nie oczekuj ci¹g³ych dowodów mi³oœci, bo
przeci¹gniesz strunê. Spraw, aby twój
partner poczu³ siê doskonale. 

ZDROWIE: Twoje najwra¿liwsze czêœci
cia³a to biodra i uda. Przyda³yby ci siê re-
gularne wizyty na p³ywalni.

Skorpion (23.X – 22.XI)

Uwa¿any jesteœ za symbol
rozs¹dku i opanowania. Nig-
dy nie podejmujesz pochop-
nych decyzji i tego trzymaj

siê w tym roku. Zmieñ pogl¹d wielu z two-
ich znajomych, ¿e jesteœ nieczu³y, bo
przecie¿ to nieprawda. Masz nosa do in-
teresów i wiesz gdzie szukaæ dodatko-
wych zarobków. Przyda³by siê w tym roku
ma³y remanent w sprawach zawodowych.
Spróbuj oceniæ, jak uda³y siê twoje ostat-
nie projekty. Spotykaj siê z ludŸmi i nie za-
mykaj w czterech œcianach. Samotnoœæ ci
nie s³u¿y, a poza tym nowe kontakty po-
szerzaj¹ zakres twoich zainteresowañ.
Zrealizuj plan, do którego konsekwentnie
d¹¿ysz od jakiegoœ czasu. Wiêcej czasu
poœwiêæ na w³asny rozwój.

MI£OŒÆ: W mi³oœci wszystko traktu-
jesz na serio. Kochasz g³êboko, nie oka-
zuj¹c jednak zbyt wiele emocji. Najwa¿-
niejsze, abyœ nauczy³ siê nie raniæ, gdy
coœ pójdzie nie po twojej myœli.

ZDROWIE: Wiele czasu powinna po-
œwiêciæ uprawianiu sportu. Na wra¿liwej
skórze czêsto wystêpuj¹ ró¿ne alergie.
Zajmij siê tym.

Strzelec (23.XI – 22 XII)

Umiesz zaraziæ swoim
œmiechem nawet najwiêksze-
go ponuraka. Jesteœ dusz¹ to-
warzystwa i bez ludzi mo¿esz

obyæ siê, ale na krótko. Twoje poczucie
sprawiedliwoœci czêsto jest przyczyn¹
konfliktów. Nie stawiaj na swoim. Czasa-
mi lepiej siê wycofaæ ni¿ pogniewaæ na
œmieræ i ¿ycie. Chêtnie pomagasz innym,
w ka¿dej chwili bêd¹c gotowym zmieniaæ
œwiat. WeŸ jednak pod uwagê, ¿e wiele
mo¿esz straciæ, gdy bêdziesz siê g³upio
upieraæ. Charakteryzujesz siê spor¹ tole-
rancj¹ i poczuciem wolnoœci. Nie lubisz
byæ ograniczany, ale pamiêtaj, ¿e inni te¿
chc¹ byæ podobnie traktowani. W pracy
pojawi siê na pocz¹tku roku trochê pro-
blemów, ale dziêki wrodzonej przebojo-
woœci dasz sobie z nimi radê.

MI£OŒÆ: Najwa¿niejsze jest dla ciebie
porozumienie duchowe, a ca³a reszta jest
tylko dope³nieniem. Uwielbiasz zachwy-
ciæ siê swym partnerem, który nagle oka-
¿e siê tym wymarzonym. 

ZDROWIE: Miewasz k³opoty z kr¹¿e-
niem, które najczêœciej bagatelizujesz.
Czêœciej chodŸ na spacery i wycieczki.
Potrzebujesz ruchu.

Wróżka Komala

Horoskop na 2022 rok

sklep.de 
czynny 24 h na dobę
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Jak zdradzają Polacy

Facet, który od piętnastu lat
miał drugą rodzinę
Rozmowa Zuzanny i Patryka Szulców z Dariuszem Korganowskim, prywatnym detektywem

Drugie życie. Każdy o nim 
słyszał, choć większość się 
z tym nie spotkała. Ale niektó-
rzy w jego prowadzeniu wręcz 
się wyspecjalizowali. Piętna-
ście lat z żoną i dwójką dzie-
ci w jednym domu. Piętnaście 
lat płacenia rachunków i robie-
nia zakupów. Niektórzy jed-
nak muszą te wydatki podwoić 
– przez wiele lat mają dwie ko-
biety, czwórkę dzieci, dwa do-
my na utrzymaniu i kilka sa-
mochodów na zmianę. Im dłu-
żej to trwa, tym mniejsza jest 
czujność i pojawia się więcej 
błędów. I mniej jest pieniędzy, 
bo nie da się ukryć, że dwie ro-
dziny wymagają o wiele więk-
szych zarobków aniżeli jedna.

– I tak jak niektórzy spe-
cjalizują się w utrzymywaniu 
dwóch rodzin, tak są też lu-
dzie, którzy to ujawniają. To 
dobrze, bo w takim układzie 
oszukiwane są jednocześnie 
dwie partnerki i dzieci z obu 
związków.

D.K.: – Kolejna ciekawa hi
storia zaczyna się tak jak więk
szość poprzednich, ale inaczej 
się kończy. Trafiła do nas pani 
grubo po pięćdziesiątce, która 
podejrzewała męża o romans. 
Przeprowadziliśmy standardo
we szczegółowe rozpytanie. Pań
stwo byli małżeństwem od wie
lu lat, ale tak naprawdę od dłuż
szego już czasu ich związek był 
fikcją. Żyli obok siebie, i to do te
go stopnia, że pan bardzo rzad
ko bywał w domu, a jak wracał 
w nocy, to spał w innym pokoju 
– w drugiej części całkiem du
żego domu.

P.S.: – Tak wyraźny i długo
trwały podział między nimi mu
siał mieć chyba jakieś podłoże?

D.K.: – To właśnie było zasta
nawiające. Pytałem panią, z cze
go to wynika. Okazało się, że ją 
całkowicie pochłonęło dziecko, 
a na pewnym etapie zabrakło 
komunikacji z mężem. Jedyne, 
co nam pozostawało, to spraw
dzenie męża. Tylko ten pan był 
bardzo trudnym przeciwnikiem 
– dziwnie się poruszał.

P.S.: – Co to znaczy „dziwnie”?
D.K.: – Nie, że helikopterem 

czy jakimś, kurwa, wodolotem. 
Po prostu mieszkał z żoną w jed
nym mieście, a pracował w innym, 
sporo oddalonym od pierwszego. 

Nie było prostą sprawą ustale
nie choćby tego, gdzie pan da
nej nocy będzie spał. Mógł we 
własnym domu, mógł w firmie, 
a mógł też u swojej matki. Dlate
go musieliśmy mieć go pod bez
pośrednią obserwacją praktycz
nie cały czas i niekiedy jeździć 
za nim sto pięćdziesiąt kilome
trów w tę i z powrotem bez żad
nych konkretów.

P.S.: – I gdzie sypiał najczęściej?
D.K.: – Nawet częściej niż 

w domu sypiał w mieszkaniu 
na zamkniętym osiedlu aparta
mentowców. Mieliśmy problem 
z wytypowaniem konkretnego 
lokalu, bo było ich tam kilkaset 
– blok wielki jak Koloseum. Nie 
można było nawet zawęzić ob
szaru do jednej klatki schodo
wej, bo chociaż do każdej, ozna
czonej od A do G, było oddziel
ne wejście, to w środku można 
było swobodnie się między nimi 
przemieszczać. Nasz pan mógł 
więc pójść wszędzie.

P.S.: – Co w takiej sytuacji?
D.K.: – No cóż, trzeba było wy

korzystać stary dobry patent na 
klatki schodowe – zamiatanie 
schodów o siódmej rano, czyli 
serwis sprzątający.

P.S.: – Sprawdzony, to znaczy 
skuteczny?

D.K.: – Tak, chociaż nie za
wsze. Nigdy nie ma stuprocen
towej skuteczności. Plus tego 
rozwiązania jest taki, że prowa
dzi się obserwację bez wzbudza
nia podejrzeń. Inna sprawa, że 
spółdzielnia powinna nam jesz
cze za to płacić, bo jej ładnie po
zamiataliśmy klatkę schodową. 
W każdym razie tym razem ta le
genda najpierw pozwoliła nam 
ustalić, na którym piętrze pan 
ma mieszkanie, a potem – pod 
jakim numerem – wystarczyło 
wsiąść razem z nim do windy, 
a potem wysiąść za nim i poza
miatać mu pod drzwiami. Po kil
ku dniach obserwacji na intere
sującym nas korytarzu pojawiła 
się starsza pani, doświadczona 
emerytka. Traf chciał, że w tym 
samym czasie z mieszkania wy
szedł obserwowany mąż.

P.S.: – I okazało się, że to oni 
mają romans! (śmiech)

D.K.: – To już byłaby przesa
da! Spotkali się na klatce scho
dowej i – uwaga – przywitali sło
wami: „Cześć, mamusiu”, „Cześć, 

syneczku”, a na dodatek wymienili 
się kluczami od tego mieszkania.

P.S.: – Czyli on mieszkał tam 
z matką, a wy jakimś cudem 
wcześniej tego nie ustaliliście?

D.K.: – Ustaliliśmy. I na tym 
polegał cały problem! Ani matka, 
ani teściowa nie mieszkały na
wet w tym mieście, a poza tym, 
kurwa, wyglądały zupełnie ina
czej niż ta kobieta.

P.S.: – O co chodziło?
D.K.: – Słuchaj, początkowo 

sami nie wiedzieliśmy. Byliśmy 
w tak ciężkim szoku, że od no
wa zaczęliśmy sprawdzać, jak 
wyglądają jego prawdziwa mat
ka i teściowa i czy aby na pewno 
mieszkają tam, gdzie wskazała 
nam klientka. Wszystko się po
twierdziło. Z tym że panu zdublo
wały się teściowe. Pierwszą była 
matka jego żony, a drugą – eme
rytka z klatki schodowej. To był 
facet, który od piętnastu lat miał 
drugą rodzinę w innym mieście 
– kochankę i dwójkę dzieci, już 
wcale nie takich małych.

P.S.: – Dla żony to musiał być 
ogromny cios...

D.K.: – Jak się pewnie domy
ślasz, sprawa zakończyła się roz
wodem, a dla pani – załamaniem. 
Wiedziała, że między nią a mę
żem się nie układa, ale nie podej
rzewała, że aż tak. Pan odrzucił 
jej dzieci, bo wolał tamte z dru
giej rodziny... Kobieta przeżyła 
dramat, dzieci przeżyły dramat, 
a pan teraz w sądzie też przeży
je dramat (śmiech).

P.S.: – Jak wygląda prowadze
nie podwójnego życia? Przecież 
trzeba mieć chyba na to dwa ra
zy więcej czasu i dwa razy wię
cej wszystkiego.

D.K.: – Technicznie czas nie 
jest największym problemem, bo 
raz śpisz w jednym domu, innym 
razem w drugim. W poniedział
ki, środy i piątki z  jedną rodzi
ną, a we wtorki, czwartki i week
endy z drugą. Patent jest zawsze 
– jedziesz w delegację, na szko
lenie, jesteś przedstawicielem 
handlowym, da się to jakoś za
planować. I nikt na to nie zwra
ca większej uwagi, bo co naj
mniej w jednym z tych domów 
nie jest wcale sielankowo. Fa
cet też nie jest, kurwa, żadnym 
supermanem i nie ma ogrom
nego pytonga w majtkach, żeby 
regularnie dawał radę w dwóch 

rodzinach i z dwiema kobietami. 
Po prostu ktoś ma kogoś w du
pie, są jakieś problemy i się za
czyna. Gorzej z tym, że musisz 
dziesięć razy tyle zarabiać, no 
bo jak inaczej? Oczywiście są 
tacy fachowcy, którzy poprowa
dzą dwa domy jednocześnie. Nie 
mówię, że nie. Tylko muszą wte
dy mieć bardzo dużo pieniędzy 
i świetną organizację logistycz
ną. Z reguły jednak dwa domy to 
efekt tego, że ludzie się nie doga
dują, nie mają wspólnych zainte
resowań i żyją tylko obok siebie. 
Ale się nie rozwodzą – bo religia, 
bo dzieci, bo kredyt na mieszka
nie... Wspólnie spłacamy miesz
kanie tylko po to, żeby później, 
kurwa, i tak się o nie pokłócić. 
W takim układzie wystarczy, że 
mąż czy żona kogoś pozna, poja
wią się emocje, jakieś zakocha
nie i zaczynają razem żyć. Jak 
już wszystko wychodzi na jaw, 
małżonka bardzo często mówi: 
„Kurwa, wiedziałam, podejrze
wałam, bo od dawna nam się nie 
układało”.

P.S.: – Jak ludziom się uda
je ukrywanie podwójnego życia 
przez lata?

D.K.: – To bardzo proste – nie 
interesują się sobą wzajemnie.

P.S.: – Jasne, to już mówiłeś, 
ale nawet jeśli małżonek tego 
nie widzi, to są jeszcze inni lu
dzie – rodzice, teściowie, rodzeń
stwo, znajomi.

D.K.: – Tak, ale z założenia 
mąż czy żona są tymi najbliż
szymi. I jeśli oni się nie intere
sują, to pozostali też niczego nie 
zauważają. Nawet jak ktoś sko
mentuje: „Widzę, że coś jest nie 
tak. O co chodzi?” — to odpo
wiedź jest jedna: „A, daj spokój!”. 
I każdy żyje dalej, zapominamy 
o sprawie. Dlaczego? Znów: bo 
pieniądze, dzieci, mieszkanie... 
Ale w grę wchodzą też inne po
budki. Na przykład na trzeciej 
rozprawie okazuje się, że żona 
też ma kochanka, i  to, kurwa, 
od ośmiu lat. No, żenada! Ręce 
i majtki opadają.

Z.S.: – Jak takie rzeczy wy
chodzą na światło dzienne, tym 
bardziej już w sądzie?

D.K.: – Powiedzmy, że żo
na twierdzi, jakoby nie sypia
ła z mężem od tych ośmiu lat: 
„No, nie kochaliśmy się bardzo 
dawno. Ja przez cały ten czas 

tylko wibratorem robiłam so
bie dobrze. Musiałam się ja
koś zaspokoić”. Jakim, kurwa, 
wibratorem? Osiem lat?! Gów
no prawda! Ma kochanka albo 
dwóch, spotyka się z nimi regu
larnie i to oni są tymi jej wibra
torami. Taka jest prawda.

P.S.: – W tej historii pojawił 
się wątek nowego zamknięte
go osiedla. W takich miejscach 
jest zwykle ochrona. Ma ona za
pewniać chociaż minimalne bez
pieczeństwo i prywatność. Tym
czasem wy rozmawiacie z tymi 
ochroniarzami i wyciągacie od 
nich informacje...

D.K.: – Niestety, w większości 
przypadków za bezpieczeństwo 
obiektu – czy to firmowego, czy 
mieszkalnego – odpowiadają lu
dzie, którzy z ochroną mają tyle 
wspólnego co napis na koszulce. 
To wynika poniekąd z tego, że ta 
branża jest mocno niedocenia
na. Stawki godzinowe propono
wane takim ochroniarzom są po 
prostu śmieszne, a do tego nie 
są oni nawet w zakresie podsta
wowym wyszkoleni. Efekt jest je
den – przychodzimy na portier
nię w bloku i zaczynamy dzia
łać: „Dzień dobry, nazywam się 
Jan Kowalski. Może powtórzę: 
Jan Kowalski, proszę sobie za
pisać. Chciałbym się dowiedzieć, 
na którym piętrze mieszka Ju
rek Nowak, mój dawny kolega, 
nie wiem, kurwa, ze szkoły, ze 
studiów, a może z przedszkola”. 
Odpowiedź częściej, niż myślicie, 
jest taka: „Ósme piętro, mieszka
nie numer osiemset trzynaście, 
po prawej stronie od windy. Te
raz akurat nie ma go w domu, bo 
pojechał do pracy. Jeździ zielo
nym fordem mondeo”.

P.S.: – Czyli ochroniarz zu
pełnie nie spełnia swojej funk
cji, za to wy macie przynajmniej 
część podstawowych informacji 
o interesującym was człowieku 
podanych na tacy. A jak prawi
dłowo powinien zachować się 
ochroniarz?

D.K.: – Zasadniczo powinien 
powiedzieć, że nie jest upoważ
niony do udzielania takich infor
macji. Mamy przecież RODO. 
Ewentualnie mógłby ustalić, 
kim jesteśmy, o kogo i o co pyta
my, a przede wszystkim dlacze
go. I tylko jeśli okazałoby się, że 
przychodzimy z policji czy ABW, 
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czy CBŚP, to rozmawiać z nami 
dalej, przekazać pewne wiadomo-
ści. Niestety, ochrona w Polsce 
wygląda, jak wygląda: „Dobra, 
panie, pytaj szybko i nie zawra-
caj mi więcej gitary, bo, kurwa, 
«M jak miłość» leci, a ja akurat 
oglądam”.

P.S.: – Naprawdę nie trzeba 
stosować jakichś bardziej za-
awansowanych technik, aby wy-
ciągnąć te wszystkie informacje?

D.K.: – No naprawdę. Wiado-
mo, że zawsze tworzymy sobie 
jakąś legendę, jesteśmy przygo-
towani na ewentualną podejrz-
liwość ze strony rozmówcy, ale 
w dziewięćdziesięciu procentach 
przypadków wystarcza najprost-
sza technika – po prostu zapy-
tać. Zupełnie inaczej jest w tej 
kwestii za granicą. Tam nikt nie 
udzieli ci żadnych informacji, je-
śli nie złożysz oficjalnego pisma 
i nie udokumentujesz, do czego 
tak naprawdę są ci potrzebne te 
dane. U nas natomiast to jest ta-
ka gra pozorów – niby jesteśmy 
ubrani, a w rzeczywistości lata-
my na golasa i z byle powodu wy-
strzelamy się ze wszystkiego, co 
wiemy. Wystarczy trzydzieści se-
kund, aby zdobyć czyjeś zaufa-
nie, a potem to już leci, kurwa, 
jak po sznurku – każdy wypier-
doli się na każdego.

P.S.: – W wielu miejscach ochro-
na i serwis sprzątający dobrze 
się znają, bo pracują razem w da-
nym obiekcie od lat. Istnieje więc 
ryzyko, że zostaniecie zdema-
skowani...

D.K.: – Ryzyko jest minimal-
ne, bo czujność załącza się mniej 
więcej po czterdziestu pięciu mi-
nutach czy po godzinie. My na-
tomiast nie potrzebujemy wię-
cej czasu, bo jeśli wiemy, że ob-
serwowany wychodzi do pracy 
między siódmą a ósmą, to w tym 
momencie wejdziemy na klatkę 
schodową. Potwierdzamy tylko, 
które mieszkanie zajmuje śledzo-
ny, i zaraz się zmywamy. Zanim 
taki ochroniarz załapie, że w bu-
dynku może być ktoś niepowoła-
ny, to nas dawno już tam nie ma. 
Inna sprawa, że akurat między 
siódmą a ósmą wychodzi do pra-
cy wielu ludzi, a na portierniach 
następuje wymiana pilnujących. 
To daje nam pole do popisu.

P.S.: – Z jednej strony pole 
do popisu, a z drugiej możecie 
spotkać się w tym czasie z praw-
dziwą sprzątaczką. Jak unikacie 
takich sytuacji?

D.K.: – Nie unikamy. Na sto 
sprzątaczek zareaguje jedna, 
gwarantuję wam. To po prostu 
nie działa w ten sposób, że ktoś 
od razu się interesuje i zaczyna 
krzyczeć czy się awanturować. 
Tym bardziej jeśli nie robimy nic 
złego – sprzątamy. Nie wybijamy 
szyb, nie malujemy, kurwa, graf-
fiti. Wtapiamy się w tłum i wcie-
lamy w swoją rolę, aby nie wzbu-
dzać podejrzeń. I tu ważna rzecz 
– serwis sprzątający to nie może 

być gość, który ma dwa metry 
wzrostu, jest łysy i cały wydzia-
rany. Ludzi dobieramy adekwat-
nie do sytuacji. Taki człowiek prę-
dzej nadałby się do obserwacji na 
ulicy, udając jakiegoś robotnika.

P.S.: – Jak to jest, że są miej-
sca z tak trudnym dostępem 
jak zamknięty apartamento-
wiec, a wam i tak udaje się do-
piąć swego?

D.K.: – Wiemy, jak to robić, a lu-
dzie, swoją drogą, zawsze popeł-
niają jakieś błędy. Na przykład 

umawiają się z kochanką pod 
blokiem zamiast już w mieszka-
niu albo spotykają się trzy razy 
w tygodniu w tym samym miej-
scu. Choć i tak metody aranżo-
wania schadzek się zmieniły, bo 
teraz można przez te wszystkie 
Bookingi czy Airbnb wynająć sobie 
jedno z tysięcy mieszkań w mie-
ście za stówkę, ruchać całą noc 
jak głupi, a nawet nie wchodzić 
w żaden kontakt z właścicielem. 
Płacisz przelewem, dostajesz kod 
do skrzynki przy drzwiach, z któ-
rej sam odbierasz klucz. To roz-
wiązanie o wiele lepsze niż po-
koje w hotelach czy hostele na 
godziny. Tam ludzie zostawiają 
za dużo śladów – jest w książce 
wpis rezerwacji na nazwisko, 
pojawiają się osobiście w re-
cepcji, mijają dziesiątki innych 
osób, często płacą kartą kredy-
tową i muszą podpisać potwier-
dzenie z terminala.

Z.S.: – Czy są jeszcze trudniej-
sze miejsca do obserwacji niż ta-
ki apartamentowiec z ochroną, 
wejściem z jednej strony, w cia-
snej uliczce?

D.K.: – Uwierzcie mi, że to 
mimo wszystko nie jest wybit-
nie trudne miejsce. Wyobraźcie 

sobie na przykład obserwację je-
dynego domu w szczerym polu. 
Normalnie stoi sobie domek jed-
norodzinny, z każdej strony tyl-
ko pole – nie ma drzew, innych 
budynków, wiatraków czy cze-
gokolwiek. I co?

P.S.: – Jak prowadzi się ta-
ką obserwację, aby jednak by-
ła skuteczna i nie wzbudzała 
podejrzeń?

D.K.: – Zatrudniasz geode-
tów (śmiech). Mamy taki samo-
chód oklejony wielkimi napisa-

mi „Geodezja”. Idziemy, pomiary 
robimy. No, ale nie stoimy jak te 
kołki w polu, tylko coś tam niby 
działamy. A jak przyjdzie Janek, 
właściciel pola, to i pięćdziesiąt 
gramów się z nim wypije i wte-
dy możesz stać tam, kurwa, na-
wet do rana.

P.S.: – Zdarzyło się, że ktoś od-
krył wasz prawdziwy cel?

D.K.: – Bezpośrednio raczej 
nie, ale zdarzyło się, że ktoś 
miał jakieś podejrzenia, bo na 
przykład jego zdaniem robot-
nik za dużo siedział, stał czy pa-
lił, zamiast pracować i wzywano 
do niego policję.

P.S.: – Co się wtedy dzieje?
D.K.: – Dwa lata temu mieli-

śmy taki przypadek w Warsza-
wie. Prowadziliśmy obserwację 
trzyosobową załogą przez kil-
ka dobrych dni w tym samym 
miejscu. Tego miejsca nie dało 
się zmienić, bo nie pozwalała na 
to zabudowa. W dodatku mowa 
o nowym apartamentowcu, w któ-
rym od frontu rzeczywiście by-
ła portiernia i ochrona, a od ty-
łu był cały ogrodzony. My mieli-
śmy potwierdzić, czy pan bywa 
tam z kochanką. Wszystko działo 
się późną jesienią, więc co jakiś 

czas zmienialiśmy się – ktoś wra-
cał do samochodu się ogrzać, 
a  inna osoba wychodziła wte-
dy na obserwację. Problem po-
legał na tym, że mogliśmy tam 
zaparkować tylko jeden samo-
chód. W końcu to, że od kilku 
dni w jednym miejscu stoi ten 
sam samochód i ciągle wsiada-
ją do niego albo wysiadają z nie-
go ludzie, wzbudziło czyjeś po-
dejrzenia. Ja nie musiałem się 
tego w żaden sposób obawiać, 
bo przed podjęciem działań po-

informowałem miejscową jed-
nostkę policji, że będzie tu i tu 
obserwacja do sprawy rozwo-
dowej. Co zrobił z tym dyżurny 
– czy puścił to dalej, czy puścił 
mimo uszu – to już mnie nie in-
teresuje. Ja zrobiłem wszyst-
ko jak należy. Teoretycznie po-
winien wpisać to do książki czy 
nawet okólnikiem puścić: „Uwa-
ga, w dniach takich i takich przy 
ulicy takiej i  takiej obserwację 
do sprawy z pojazdu o nume-
rach rejestracyjnych takich i ta-
kich prowadzić będą prywatni 
detektywi”. W praktyce jednak 
kim ja jestem, żeby oni mnie ja-
koś wybitnie słuchali, jak przy-
chodzę na komendę? Zwykłym 
gównem. Mają nawał swojej ro-
boty. Co ich obchodzi, czym ja 
się będę zajmował. I mają rację. 
W każdym razie bodajże czwar-
tego czy piątego dnia wjechała 
w uliczkę, a potem zaparkowa-
ła kilkadziesiąt metrów przed 
nami ciemnobrązowa kia cee’d. 
Od razu było czuć, że to policja. 
Podszedłem, wylegitymowałem 
się, pogadałem. Nie chciałem 
siłowego wjazdu, bo tak mogło-
by się zdarzyć – wystarczyłoby, 
żeby w okolicy wzrosła liczba 

kradzieży aut czy rozkwitł han-
del narkotykami, a już takich po-
dejrzanych typów jak my, postu-
ry raczej słusznej, położyliby na 
glebie. Panowie policjanci pode-
szli do tematu bardzo profesjo-
nalnie – sprawdzili nas i nasz sa-
mochód w bazie, a że wszystko 
się zgadzało, pojechali. Ale nie 
obyło się bez innych problemów.

P.S.: – Ujawniono waszą ob-
serwację?

D.K.: – Tak. I przez to musieli-
śmy zmienić całą załogę. Wszyst-
ko odbywało się naprzeciwko 
wejścia do tego apartamentow-
ca. Pani ochroniarz, taka star-
sza, co chwilę wychodziła tam 
na fajkę, no i widziała, jak podje-
chał samochód, wysiadło z niego 
dwóch drabów z blachami policji 
na szyi – broń przy pasku odzna-
czała im się pod kurtką – a do te-
go legitymowali trzech innych 
drabów z auta, które stało tam 
od kilku dni. No, sensacja. Pani 
jeszcze podeszła do policjantów 
i powiedziała: „O, znam tego ty-
pa. Był u mnie, pytał o jednego 
z lokatorów”.

P.S.: – Zmiana załogi w ta-
kiej sytuacji wystarczy? Prze-
cież inni ludzie też rzucaliby się 
tam w oczy.

D.K.: – Wystarczy. Już wam 
tłumaczę dlaczego. Po pierw-
sze, pani ochroniarz dostała przy 
policji potwierdzenie, że nie je-
steśmy żadnymi zbirami, tyl-
ko detektywami. Wcześniej nie 
do końca w to wierzyła, i słusz-
nie – bo w sumie dlaczego mia-
ła wierzyć komuś, kto jej mach-
nął przez sekundę legitymacją 
chuj wie skąd? Potem pani sa-
ma chciała nam pomóc, dzięki 
czemu druga załoga miała ła-
twiej – zamiast gnieść się w sa-
mochodzie, chodziła do niej na 
kawkę i herbatkę. Przy okazji za-
wsze czegoś ciekawego się do-
wiedziała. Po drugie, jeśli ktoś 
inny zauważa naszą obserwację, 
a później akcję z policją i zoba-
czył, że mimo to nadal ktoś stoi 
pod budynkiem, to nabiera prze-
konania, że wszystko jest w po-
rządku. I nie zadzwoni już dru-
gi raz na posterunek.

P.S.: – Zdarza się, że obserwu-
jąc kogoś, nawet do sprawy roz-
wodowej, korzystacie z pomocy 
dawnych kolegów z policji? Na 
przykład, aby ustalić, co znajduje 
się pod danym adresem.

D.K.: – Nie, nie ma takiej moż-
liwości. Sprawdzamy adresy oso-
biście – w wielu przypadkach wy-
starczy zapukać. Natomiast dla 
mnie jako byłego już funkcjona-
riusza policji pozyskiwanie in-
formacji od kolegów z czasów 
służby to działanie nielegalne. 
Dlatego załatwiamy wszystko 
samodzielnie, ale niejednokrot-
nie były z tym problemy – bo ktoś 
drzwi nie otwiera albo sąsiedzi 
nic nie wiedzą. Wtedy bardzo 

  20

Przed rozpoczęciem obserwacji prywatny detektyw powinien powiadomić o tym policję. Wtedy nie będzie miał kłopotów
Fot. adsfactory.ru



20 Samo Życie 1/22 (600)

Magazyn Do czego zdolni są ludzie

Wycieraczki do samochodów, kamizelki kuloodporne, 
helikopter...

Tak, to wymyślili Polacy
Wytwórnia filmowa 
Warner Bros.

Jej założycielami są bracia 
Warner urodzeni we wsi Krasno
sielc na Mazowszu. Harry, Albert, 
Sam i Jack zapisali się złotymi 
zgłoskami w historii kina. Jack 
i Sam doprowadzili do powsta
nia filmu „Śpiewak jazzbandu”, 
który uważa się za pierwszy film 
dźwiękowy w historii.

Walkie-talkie
Konstruktor o polskich korze

niach Henryk Magnuski w 1943 
roku wyprodukował radiosta
cję plecakową nazwaną walkie
talkie. Pracował wtedy w kon
cernie Motorola.

Urządzenie ważyło 17 kg i miało 
zasięg 15 km. Używała go nawet 
armia amerykańska w ostatnich 
latach drugiej wojny światowej.

Wycieraczki 
do samochodów

Obserwując wahadłowy ruch 
metronomu, polski muzyk Józef 
Hofmann wpadł na genialny po
mysł. Stworzył pierwsze mecha
niczne wycieraczki do samocho
dów. Pomysł ten tak się spodobał 
właścicielowi Forda, że na po
czątku XX wieku uczynił je nie
odłącznym elementem każdego 
auta. Hofmannowi przypisuje się 
też wynalezienie podwyższane
go stołka do fortepianu, prototy
pu nawigacji GPS, pneumatycz
nych amortyzatorów samocho
dowych, zegara elektrycznego, 
maszynki elektrycznej do go
towania, wielu rozwiązań kon
strukcyjnych w fortepianach, 
balonach i samolotach, a także 
spinacza biurowego. Ten ostat
ni przypadł do gustu angielskie
mu przedsiębiorcy Williamowi 
Middle brookowi, który postanowił 

go zaadaptować i skonstruować 
maszynę do produkcji spinaczy 
zwijającą drut w formę „gem” 
(czyli w najpopularniejszy, kla
syczny kształt spinacza).

Kosmetyki w tubkach
Max Factor to jedna z najbar

dziej znanych firm kosmetycz
nych na świecie. Niewiele osób 
wie, że jej założycielem jest Mak
symilian Faktorowicz.

Urodzony w Zduńskiej Woli, 
a pochodzący z biednej żydow
skiej rodziny Faktorowicz już 
w wieku 14 lat podjął się pracy 

pomocnika w drogerii. Miał więc 
możliwość eksperymentowania 
z mieszankami kremów, perfum 
i różnych kosmetyków. Sześć lat 
później otworzył w Moskwie wła
sny sklep drogeryjnoperukarski. 
Jego kariera nabrała rozpędu.

Wkrótce zajął się charakte
ryzacją aktorów Cesarskiego 

Teatru Imperialnego. To pozwo
liło mu awansować na stanowi
sko doradcy do spraw kosmety
ki na dworze carskim.

W roku 1904 wyjechał z rodzi
ną do Stanów Zjednoczonych.

Miał 32 lata. Od tamtej po
ry zaczął współpracować z naj
większymi gwiazdami kina. Na
dał szmince współczesny cha
rakter i opracował sposób łatwo 
nakładanego, zmywalnego ma
kijażu dla aktorów. To on dopro
wadził do powstania pierwszych 
wodoodpornych kosmetyków, 
sztucznych rzęs, błyszczyku i pe

ruk wykonanych z naturalnych 
włosów; to jemu zawdzięczamy 
angielskie wyrażenie makeup. 
Bez Maxa Factora nie byłoby 
dzisiejszej kosmetyki.

Witamina
Twórcą pierwszej na świecie 

witaminy był Polak Kazimierz 

i często z pomocą przychodzi in
ternet – jak się poszuka wystar
czająco głęboko, to znajdzie się 
informacje wskazujące, że w da
nym miejscu jest choćby agen
cja towarzyska, typowa miesz
kaniówka. Ich adresy nie są tak 
od razu podawane – trzeba so
bie zawęzić obszar poszukiwań 
na przykład do danej dzielnicy, 
sprawdzić zdjęcia w ogłoszeniu 
erotycznym... To dużo daje, bo 
jak prostytutka do nich pozuje, 
to często da się zauważyć widok 
za oknem. I wtedy możemy wy
typować konkretną panią, umó
wić się telefonicznie, a ona poda
je adres praktycznie na miejscu 
– chwilę przed wejściem do bu
dynku, nie wcześniej. Może to 
się wydaje takie proste, szyb
kie i oczywiste, ale tych burdeli 
w jednej dzielnicy może być pięć
dziesiąt siedem, a zdjęcia mo
gą się do niczego nie nadawać. 
Trzeba wtedy siedzieć i mozol
nie do nich dzwonić, jednego po 
drugim. Prędzej czy później bę
dzie trafienie – jeśli adres zbie
ga się z tym, pod który regular
nie przyjeżdża obserwowany, nie 
pozostaje nam nic innego, jak 
wejść tam jako klienci. Robimy 
przy okazji materiał fotograficz
ny, wszystko opisujemy w spra
wozdaniu i mamy dowody – pan 
dwa razy w tygodniu przyjeżdża 
na kurwy. I tyle.

P.S.: – Mieliście inne przypad
ki dekonspiracji niż ten przywo
łany przed chwilą?

D.K.: – W sumie mieliśmy ich 
już kilkanaście przy okazji róż
nych spraw. Natomiast zawsze 
wtedy ktoś wzywał policję. Lu
dzie nie podejmują samodziel
nych interwencji, bo się zwyczaj
nie boją. Ale nie przypominam 
sobie sytuacji, aby to obserwo
wany do nas podszedł i miał pre
tensje typu: „Wy mnie, kurwa, 
śledzicie. Czego chcecie? Wy
pierdalać stąd!”.

P.S.: – Nie idealizujesz trochę? 
Mimo tylu spraw obserwowana 
osoba nigdy nie zauważyła, że 
jest śledzona? Rozumiem, że 
zmienia się załogi i samochody, 
ale przecież nie robi się tego co 
pół godziny.

D.K.: – Nic o tym nie wiem, 
nigdy obiekt tego nie zauważył. 
Największe ryzyko jest zawsze 
na początku akcji, kiedy jesz
cze nie widzieliśmy obserwowa
nej osoby na żywo i nie wiemy 
do końca, jak się porusza. Póź
niej już sobie jakoś to układamy 
– czy gość jeździ autem, czy ro
werem, w jakich godzinach się 
przemieszcza, czy jest czujny. 
Wiedząc to wszystko, nie musi
my go prowadzić dwadzieścia 
cztery godziny na dobę codzien
nie, a dzięki temu mniej rzucamy 
się w oczy. Mam za to ciekawszą 

historię, dosłownie sprzed kilku 
dni. Prowadziliśmy jakiś czas te
mu sprawę rozwodową na zlece
nie pewnej pani. Cały materiał 
zebraliśmy mniej więcej w dwa 
tygodnie. Oczywiście podstawą 
były obserwacja, sprawozdania 
i zdjęcia. Udokumentowaliśmy, 
że jej mąż ma kochankę, u któ
rej nocuje co drugi dzień, a ta ko
chanka jest z nim w ciąży. Spra
wę zamknęliśmy, rozliczyliśmy, 
trafiła do sądu. I w zeszłym ty
godniu, to jest po kilku miesią
cach od zakończenia zlecenia, 
dzwoni do mnie klientka: „Mój 
mąż twierdzi, że cały czas go 
obserwujecie”.

Z.S.: – Skąd u niego takie prze
konanie?

D.K.: – Nie wiem. Może się te
go obawiał albo był w Castora
mie w dziale metalowym i tam 
się jebnął młotkiem. Ewentual
nie za dużo białego proszku, bo 
z tego, co wiem, pan od niego nie 
stronił. Jest też opcja, że po pro
stu bardzo mnie polubił i wszę
dzie mnie widział (śmiech). Ale 
żeby było zabawniej – ja akurat 
w tej konkretnej obserwacji nie 
brałem bezpośredniego udzia
łu. Ogólnie nie jestem w stanie 
prowadzić wszystkich spraw, 
chociaż wszystkie przechodzą 
przez moje ręce. To ja opraco
wuję plan, rozmawiam z klien
tem, zapoznaję się z materiałem. 
Tutaj działania terenowe należa
ły już do innych osób.

Z.S.: – Pozostańmy jeszcze przy 
temacie dekonspiracji. Bierzesz 
udział w obserwacjach i jedno
cześnie pokazujesz się w inter
necie i czasem w mediach. Nie 
ukrywasz tego, że jesteś prywat
nym detektywem. To pomaga czy 
przeszkadza w pracy?

D.K.: – Nie pomaga ani nie 
przeszkadza, bo biorę bezpo
średni udział w czynnościach, 
kiedy nie ma ryzyka, że ktoś 
mnie w sekundę rozpozna. Zu
za, gdybyśmy obserwowali cie
bie, to na pewno nie ja bym cię 
sprawdzał. Jak by to wyglądało? 
Przychodzę jako dostawca pizzy 
i już widzę twoją reakcję: „O kur
czę, Darek, siema. Co ty tu ro
bisz? Boguś, idź się schowaj, bo 
Darek przyszedł z pizzą, a Patryk 
nie może się o nas dowiedzieć!” 
(śmiech). Ale na serio, to nie je
stem aż tak rozpoznawalny, że
by to w czymkolwiek przeszka
dzało, zwłaszcza gdy prowadzę 
działania w drugiej części Euro
py. Natomiast tutaj, lokalnie, zwy
kle to wręcz pomaga – bo skoro 
ktoś mnie kojarzy i mam chyba 
całkiem dobrą opinię, to wszyst
ko jest w porządku. Nie mam nic 
za uszami, aby się chować i uda
wać, że mnie nie ma.

„Jak zdradzają Polacy, Da-
riusz Korganowski w rozmowie 
z Zuzanną i Patrykiem Szulc”, 
Warszawa 2020, s. 182.

Najbardziej absurdalne 
wypadki sportowców

• W roku 1992 amerykański 
bokser Daniel Caruso miał wziąć 
udział w Golden Gloves – mi
strzostwach bokserów amato
rów. Musiał się jednak wycofać, 
gdyż podczas treningu tak moc
no uderzył się w twarz, że zła
mał sobie nos. Lekarze uznali, 
że nie może w takim stanie ry
walizować.

• W roku 1984 na igrzyskach 
olimpijskich w Los Angeles bie
gaczka Leda Diaz de Cano z Hon
durasu znalazła się tak daleko za 
konkurencją na trasie maratonu, 

że organizatorzy musieli ją na
mawiać do wycofania się z rywa
lizacji, żeby można było otworzyć 
drogi dla samochodów.

• W roku 1989 podczas prze
jazdu honorowego i wymachi
wania do publiczności po zaję
ciu 4. miejsca na mistrzostwach 
świata motocyklistów Kevin 
Magee spadł ze swego pojazdu 
i złamał nogę.

• Zawodnicy brytyjskiej dru
żyny rugby Doncaster przegra
li 40 meczów z rzędu. Podczas 
jednego z pojedynków nie byli 

w stanie rozróżnić swoich stro
jów, gdyż całe były pokryte bło
tem, i w rezultacie zaczęli ata
kować siebie nawzajem.

• Bobsleistka Gillian Cooke 
stała na linii startu i szykowa
ła się do przejazdu, gdy jej ko
stium pękł, odsłaniając widzom 
pupę sportsmenki.

• Biegaczka narciarska Justy
na Kowalczyk w dniu swoich uro
dzin uderzyła stopą w nogę sto
łu, doznając wielowarstwowego 
złamania. Kontuzja wykluczyła ją 
z najbliższych zawodów, ale nie 

Facet, który od piętnastu lat...
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Maksymilian Faktorowicz, twórca słynnej firmy kosmetycznej Max Factor 
 Fot. Wikimedia Commons
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Funk. Dokonał tego w roku 1912, 
wyodrębniając witaminę B1 z otrę-
bów ryżowych. Jemu również za-
wdzięczamy istnienie słowa „wi-
tamina”, dziś powszechnie uży-
wanego na całym świecie.

Zespół The Doors
Słynna kapela to nie tylko Jim 

Morrison. Jednym ze współzało-
życieli był Ray Manzarek – Ame-
rykanin polskiego pochodzenia, 
który przyczynił się do tego, że 
zespół sprzedał 100 milionów płyt.

Łazik księżycowy
Lunar Roving Vehicle to pojazd 

kołowy, którego astronauci pro-
gramu Apollo używali do prze-
mieszczania się po powierzchni 
Księżyca. Stworzył go Mieczysław 
G. Bekker, inżynier polskiego po-
chodzenia pracujący w Stanach 
Zjednoczonych.

„Piraci z Karaibów”
Jedna z najpopularniejszych 

kinowych serii ostatnich lat, któ-
rej reżyserem jest Gore Verbinski 
– urodzony w Tennessee Amery-
kanin polskiego pochodzenia ze 
strony ojca. To właśnie on nama-
wiał producentów do obsadzenia 
w roli charyzmatycznego kapitana 
Jacka Sparrowa hollywoodzkiego 
aktora Johnny’ego Deppa. Opłaci-
ło się sowicie, gdyż Depp dostał za 
Sparrowa nominację do Oscara.

Kamizelka kuloodporna
Pierwszą kamizelkę skon-

struowano na początku XX wie-
ku. Tworzyła ją jedwabna tkani-
na, którą dla pewności wzmoc-
niono specjalnymi blaszkami. 
Za jej powstanie odpowiadają 
dwaj Polacy – Jan Szczepanik 
(nazywany polskim Edisonem) 
oraz Kazimierz Żegleń. Ochron-
ny materiał ocalił życie królowi 
Hiszpanii Alfonsowi XIII. Szes-
nastoletni władca z wdzięczności 
uhonorował Szczepanika orde-
rem Izabeli Katolickiej – najwyż-
szym odznaczeniem państwo-
wym. Nadał mu również tytuł 
szlachecki. Szczepanik wsławił 

się ponadto osobistym testowa-
niem kamizelki.

Pierwsza próba odbyła się na 
wiedeńskim dziedzińcu. „Pol-
ski Edison” poprosił o postrze-
lenie go pistoletem z odległości 
trzech kroków. Próba wypadła 
pomyślnie.

Wykrywacz min
Jego autorami byli dwaj pol-

scy oficerowie – Józef Kosac-
ki i Andrzej Garboś służący na 
Zachodzie podczas drugiej woj-
ny światowej. Gdy w roku 1941 
polski patrol wjechał na minę 
w pobliżu szkockiego miasta 
Arbroath, wstrząśnięty Kosac-
ki rozpoczął pracę nad proto-
typem wykrywacza min. 5 mar-
ca 1942 roku przeprowadzono 
pierwsze testy. Twórcy przeka-
zali go Anglikom, za co otrzyma-
li list dziękczynny od króla An-
glii. Wykrywacz min służył woj-
sku jeszcze przez rok po śmierci 
Kosackiego w roku 1990. Po raz 
ostatni użyto go podczas wojny 
w Zatoce Perskiej.

Helikopter
Jego istnienie zawdzięczamy 

Polakowi Adamowi Ostaszewskie-
mu. Pod koniec XIX wieku jego 
pojazd o nazwie Stibor 1 unosił 
się nad Krakowem na wysoko-
ści 100 metrów.

W roku 1908 Ostaszewski stwo-
rzył model śmigłowca Stibor 2. 
Konstrukcja opierała się na me-
chanizmie rowerowym i wyko-
rzystywała siłę mięśni rąk i nóg 
pilota. Była jednak zbyt delikat-
na i uniemożliwiła twórcy wzbi-
cie się w powietrze. Co praw-
da planowano zbudować śmi-
głowiec Stibor 3, projekt jednak 
nie doszedł do skutku. Zrażony 
niepowodzeniami Ostaszewski 
wrócił do Francji, gdzie skon-
struował samolot Ost-I. Zrobił 
też kurs pilotażu.

Marcel Szuplewski
Dawid Tekiela

„Bezużyteczna.pl Codzien-
na dawka wiedzy bezużytecz-
nej”, Kraków 2015, s. 97.

Dziesięciu najstraszniejszych 
seryjnych morderców

Leonarda Cianciulli (1894 – 1970) 
– włoska seryjna morderczyni zwa-
na Wiedźmą z Coreggio i Mydlar-
ką. Zabijała swoje ofiary, a następ-
nie kroiła na kawałki i przetapiała 
na mydło. Ich krwi używała jako 
przyprawy do swoich słynnych 
ciasteczek, którymi częstowa-
ła przyjaciół. Zmarła w szpitalu 
psychiatrycznym.

Richard Trenton Chase (1950 
– 1980) – amerykański seryjny 
morderca, nekrofil oraz kanibal 
zwany Wampirem z Sacramen-
to. Chase był uzależniony od picia 
krwi. W celu jej pozyskiwania za-
bijał króliki, psy i ludzi. W latach 
1977 – 1978 zamordował 6 osób, pi-
jąc ich krew i zjadając fragmen-
ty ciał. Cierpiał na paranoję. Wy-
dawało mu się, że naziści planu-
ją przerobić jego krew na proszek 
i jedynym ratunkiem są praktyki 
kanibalistyczne. W roku 1978 ska-
zano go na śmierć. Nie doczekał 
jednak wyroku, gdyż dwa i pół ro-
ku później popełnił samobójstwo, 
przedawkowując antydepresanty.

Andriej Czikatiło (1936 – 1994) 
– radziecki seryjny morderca 
o przydomku Rzeźnik z Rostowa 
lub Rozpruwacz z Rostowa. Dzia-
łał głównie w latach 80. Przyznał 
się do zabicia 56 osób, mimo iż 
śledczym udało się powiązać go 
z „zaledwie” 36 morderstwami. 
W związku z tym, że ciał trzech 
ofiar nigdy nie odnaleziono, Czi-
katiło został oskarżony o 36 mor-
derstw.

Rzeźnik z Rostowa miał proble-
my z potencją. Erekcję udawało 
mu się osiągnąć tylko wtedy, gdy 
dźgał lub ciął swoje ofiary. Polo-
wał na kobiety i dzieci, wypatru-
jąc ich na dworcach kolejowych. 
Po zdobyciu ich zaufania wywo-
ził je do lasu, mordował, a czasem 
nawet zjadał. Został skazany na 
śmierć i rozstrzelany w roku 1994. 
Wcześniej o jego zbrodnie mylnie 
oskarżono trzy inne osoby, które 
również stracono.

Kuba Rozpruwacz – jeden z naj-
słynniejszych seryjnych morder-
ców, którego tożsamości do dziś 
nie ustalono. Działał w Londy-
nie pod koniec XIX wieku. Jego 
ofiarami były głównie prostytutki 
wypatrujące klientów w ubogich 
dzielnicach miasta. Rozpruwacz 
zabijał je przez podcięcie gardła. 
Na ciałach niektórych ofiar znaj-
dowano również rany kłute. Mi-
mo iż Kuba Rozpruwacz nie ma 
na swoim koncie wielu ofiar, dzia-
łał w okresie rozkwitu prasy, któ-
ra potęgowała niepokój społecz-
ny. Nie zachowały się żadne do-
wody sądowe, które mogłyby 
pomóc w rozszyfrowaniu tożsa-
mości mordercy.

Luis Garavito (ur. 1957) – kolum-
bijski seryjny morderca, gwałci-
ciel i pedofil o przydomku Bestia. 
W latach 90. zamordował 140 dzie-
ci w wieku 8 – 16 lat. Niektóre da-
ne wskazują nawet na 300 osób. 
Każdą ofiarę odznaczał kreską 
w notesie, który prowadził. Obec-
nie odsiaduje karę dożywotniego 
więzienia.

Gilles de Rais (1404 – 1440) 
–  francuski żołnierz, arystokra-
ta i... bohater narodowy. Skaza-
ny za gwałty, tortury i zamordo-
wanie 30 dzieci. Niektóre źródła 
podają, że jego ofiar mogło być na-
wet 200. Najczęściej wybierał so-
bie chłopców o jasnych włosach 
i niebieskich oczach.

Anatolij Onoprijenko (1959 
– 2013) – ukraiński seryjny mor-
derca zwany Bestią z Żytomierza. 
Inne przydomki, jakie mu nada-
no, to Ukraińskie Zwierzę, Termi-
nator i Obywatel O. W latach 1989 
– 1996 za pomocą broni palnej za-
mordował co najmniej 52 osoby. 
Schemat jego działania był nastę-
pujący: wybierał samotne domy, 
wchodził do środka i zabijał prze-
bywające w środku ofiary. Nie wa-
hał się mordować kobiet i dzieci. 
Po wszystkim podpalał dom. Po-
czątkowo skazany na karę śmierci, 

ale w związku z  jej zniesieniem 
zmuszony był do odsiadywania 
dożywotniego wyroku. Zmarł na 
zawał serca w 2013 roku.

Herold Shipman (1946 – 2004) 
– angielski lekarz domowy z Man-
chesteru, który zyskał przydomek 
Doktor Śmierć. Udowodniono mu 
218 zabójstw, choć mówi się, że 
mogło ich być nawet 250. Ofiary 
uśmiercał zastrzykiem z morfi-
ny. W roku 2000 skazany na doży-
wocie bez możliwości wcześniej-
szego wyjścia z więzienia. Cztery 
lata później popełnił samobój-
stwo w celi.

Aileen Wuornos (1956 – 2002) 
– amerykańska prostytutka, któ-
rej historię opowiada film „Mon-
ster” z laureatką Oscara Charlize 
Theron w roli głównej. W latach 
1989 – 1990 Wuornos zabiła sied-
miu klientów – ciała jednego z nich 
nigdy nie odnaleziono. Sąd skazał 
ją na sześciokrotną karę śmier-
ci. Nie pomogły tłumaczenia, że 
robiła to w samoobronie. W rze-
czywistości mściła się na męż-
czyznach za swoje życiowe nie-
powodzenia. Zmarła po wstrzyk-
nięciu trucizny.

Elżbieta Batory (1560 – 1614) 
– węgierska księżna, zwana rów-
nież Krwawą Hrabiną, siostrze-
nica króla Polski Stefana Bato-
rego. Jej pasją był widok cudzej 
krwi na własnej skórze. Po ślubie 
z Ferencem Nadasadym zaczęła 
się znęcać fizycznie nad służkami. 
W wieku ponad 40 lat, w obawie 
przed starością, posłuchała cza-
rownicy, która powiedziała jej, że 
krew na jej skórze działa odmła-
dzająco i dodaje uroku. Zleciła jej 
też zażywanie magicznych kąpie-
li. Elżbieta zabiła ponad 600 osób. 
Za karę zamurowano ją żywcem 
w jej własnym zamku.

Marcel Szuplewski
Dawid Tekiela

 
„Bezużyteczna.pl Codzienna 
dawka wiedzy bezużytecznej”, 
Kraków 2015, s. 97.

przeszkodziła później w zdoby-
ciu złotego medalu na igrzyskach 
olimpijskich w Soczi.

• David Beckham, gdy był 
jeszcze piłkarzem Mancheste-
ru United, doznał uszkodze-
nia łuku brwiowego po tym, 
jak trener sir Alex Ferguson 
podszedł do niego i kopnął le-
żący przed nim but, trafiając 
go w twarz.

• Były koszykarz Charles Bar-
kley wybrał się kiedyś na kon-
cert Erica Claptona. Oświetle-
nie było tak mocne, że Charles 
zaczął przecierać oczy dłoń-
mi posmarowanymi kremem. 
W konsekwencji uszkodził so-
bie rogówkę.

• Koszykarz Jermaine O’Neal 
przez kilka dni cierpiał na zabu-
rzenie widzenia w prawym oku, 

po tym jak zbyt mocno wydmu-
chiwał nos.

• Chorwacki piłkarz ręcz-
ny Ivan Cupić zahaczył kiedyś 
obrączką o ogrodzenie. Upada-
jąc, urwał sobie palec serdecz-
ny lewej dłoni.

• Piłkarz Darren Fletcher 
doznał urazu głowy, gdy drzwi 
do toalety wypadły z zawiasów 
i go przygniotły.

• Francuski bramkarz Lionel 
Letizi naciągnął sobie mięśnie 
grzbietu, gdy grając w scrabble, 
schylił się po literkę, która wpa-
dła mu pod stół.

Marcel Szuplewski
Dawid Tekiela

„Bezużyteczna.pl Codzien-
na dawka wiedzy bezużytecz-
nej”, Kraków 2015, s. 97.

Andriej Czikatiło, zwany Rzeźnikiem 
z Rostowa, przyznał się do zabicia 
56 osób Fot. vestnik.az

Kuba Rozpruwacz polował głównie na prostytutki. XIX-wieczna grafika angielska
 Fot. keyworbasket.com
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Gdzie kaczki mają uszy, dlaczego nie widujemy 
piskląt gołębi i czy ptaki mają pęcherze

Od nietoperzy  
po wybuchające mewy
Dlaczego nietoperze 
wiszą głową w dół?

Budowa ich tylnych kończyn 
jest inna niż u ptaków. Cienka bło
na skrzydeł ciągnie się od wydłu
żonych palców przednich kończyn 
aż do kończyn tylnych i jest przy
rośnięta do boków ciała. Większość 
nietoperzy ma także dużą błonę 
pomiędzy nogami; działa ona jak 
worek, w który chwytane są owa
dy. A to znaczy, że tylne kończyny 
nietoperza nie mogą poruszać się 
swobodnie, ale są jak gdyby spęta
ne błoną skrzydeł i ogona.

Dlatego też zwierzęta te nie 
zdołały wykształcić tak różnorod
nych kończyn dolnych, jakie spo
tyka się u ptaków – weźmy choćby 
długie nogi bociana i krótkie łapy 
kaczek. Wygląda na to, że nietope
rzom najłatwiej jest złożyć swoje 
błoniaste skrzydła i ogon właśnie 
wtedy, gdy wiszą głową w dół. In
nymi słowy, jest to dla nich najwy
godniejsza pozycja.

Dlaczego krew 
nie napływa nietoperzom 
do głowy, gdy wiszą 
do góry nogami?

Nasze krążenie ma zdolność do
stosowywania się do tego, w jakiej 
pozycji akurat się znajdujemy, i to 
samo dzieje się z krążeniem u nie
toperzy. Jeżeli staniemy na głowie, 
nasze serce, tętnice, naczynia wło
sowate oraz żyły będą tak pracować, 
żeby krew krążyła w odpowiednim 
kierunku, bez względu na to, jak 
ułożone jest ciało.

W porównaniu z innymi ssakami 
nietoperze mają dość duże serce 
w stosunku do swoich niewielkich 
rozmiarów. Mają też dużą objętość 
wyrzutową, czyli podczas jednego 
skurczu serca wtłaczana jest do ich 
tętnic znaczna ilość krwi. Połącze
nie dużego serca z szybkim tętnem 
oraz dużą objętością wyrzutową po
zwala im swobodnie odpoczywać 
do góry nogami. Dodatkowo w ich 
sercu znajdują się zastawki zapo
biegające cofaniu się krwi, a tętni
ce, żyły i naczynia włosowate w ich 
błonie lotnej mają specjalnie zmo
dyfikowaną budowę.

Dlaczego nietoperze 
nie wydają dźwięków, 
które byśmy słyszeli?

Nietoperze stale wydają różne 
odgłosy, ale stosunkowo prosta 
budowa naszych uszu nie pozwa
la nam ich usłyszeć. Zwierzęta te 
wydają dźwięki o wysokiej często
tliwości, tak zwane ultradźwięki. 
Podobnie jak delfiny i wieloryby, 
nietoperze wykorzystują je, żeby 

namierzyć zdobycz, określić włas
ne położenie i wykryć przeszkody 
na swojej drodze. Zjawisko to no
si nazwę echolokacji. Dźwięki wy
dawane przez nietoperza odbijają 
się od przeszkody – budynku, drze
wa, innego stworzenia itd. Zwierzę 
wsłuchuje się w to echo, dzięki cze
mu może precyzyjnie określić, jak 
daleko znajduje się przeszkoda i ja
ki jest jej kształt.

Dlaczego jedne ptaki 
podskakują,  
a inne spacerują?

Ptaki bytujące na lądzie, na przy
kład bażanty, najczęściej kroczą, 
podczas gdy ptaki śpiewające, za

mieszkujące na drzewach, raczej 
podskakują, ponieważ muszą się 
przemieszczać z gałęzi na gałąź. 
Papugi często spacerują po gałę
ziach, a wróble domowe skaczą 
po ziemi; z drugiej strony lasówka 
kasztanowogłowa przechadza się 
po ziemi, a niektóre ptaki śpiewa
jące, takie jak drozd wędrowny czy 
kos zwyczajny, zarówno kroczą, jak 
i podskakują. Niektóre ptaki o krót
kich nogach, na przykład jerzyki, 
kolibry, żołny i wiele dzioborożców, 
używają nóg tylko do przysiadania 
na gałęziach i bardzo rzadko cho
dzą. Z kolei ptaki o mocnych koń
czynach dolnych, takie jak perliczki, 
przemieszczają się głównie na pie
chotę. To, czy dany ptak podskaku
je, czy kroczy, zależy najwyraźniej 
od tego, jak przystosował się do ży
cia w konkretnym środowisku na
turalnym – po ziemi można wygod
nie spacerować, ale już wśród gałę
zi najlepiej poruszać się skokami.

Czy ptaki mają w uszach 
woskowinę?

Nie, ptaki nie mają woskowi
ny w uszach. Mają bardzo krótki, 

a w niektórych przypadkach szcząt
kowy zewnętrzny kanał słuchowy, 
którego ujście pokrywa błona bę
benkowa. Zadaniem woskowiny 
jest chronić tę błonę w kanale słu
chowym, ale ponieważ ptaki prak
tycznie go nie mają, nie jest im ona 
do niczego potrzebna.

Czy ptaki mają pęcherze 
moczowe?

Nie, nie mają. Większość płynu 
jest wchłaniana i utylizowana, po 
czym wraz z innymi substancjami 
wchodzi w skład odchodów i  jest 
wydalana. Ptak ma w ciele tylko 
jeden otwór, przez który wydosta
ją się wszystkie odchody.

Skąd u ptaków biorą się 
pióra?

Naukowcy wciąż się o to spierają; 
jedne teorie zyskują popularność, 
inne ją tracą, ale ogólnie przeważa 
przekonanie, że u pierzastych di
nozaurów – takich jak słynny ko
palny archeopteryks sprzed pra
wie 150 milionów lat, przez wie
lu uważany za pierwszego ptaka 
– pióra wyewoluowały z łusek i po
czątkowo pełniły funkcję izolacyj
ną. Uważa się, że gdy te stworze
nia lądowe wykształciły opierzone 
kończyny przednie przypominają
ce skrzydła, zaczęły chwytać nimi 
owady. Niektórzy naukowcy sądzą, 
że machanie tymi nibyskrzydłami, 
przydatne do zdobywania pokar
mu, dało początek lataniu. Brzmi 
to mało prawdopodobnie, ale sta
nowi obecnie powszechnie przyję
ty punkt widzenia.

Istnieje jeszcze jedna teoria, 
mówiąca, że pióra wyewoluowa
ły u dinozaurów nadrzewnych, że
by amortyzować ewentualny upa
dek w czasie przeskakiwania z jed
nego drzewa na drugie. Możemy 
w to wierzyć, jeśli chcemy. Nie ma 

jednej dobrej odpowiedzi. Kopalny 
archeopteryks nie musi być wcale 
najważniejszą skamieliną. Inne di
nozaury, zarówno te żyjące przed 
nim, jak i po nim, również miały pió
ra i niewykluczone, że posługiwały 
się skrzydłami, żeby latać.

Dlaczego gdy ptak znosi 
jajo, ono nie pęka?

Skorupka kurzego jaja potrze
buje nawet szesnastu godzin, żeby 
rozwinąć się w organizmie ptaka. 
Zbudowana jest z kryształów kal
cytu, który jest rodzajem węglanu 
wapnia wzmocnionego włóknami 
białkowymi. Złożone jajo jest już 
tak twarde jak te, które kupujemy. 
Skorupka jaja jest całkiem wytrzy
mała, dzięki czemu może bezpiecz
nie przejść przez jajowód, czyli zbu
dowany z mięśni przewód, którego 
skurcze przesuwają jajo na zewnątrz. 
Jeżeli weźmiemy do ręki kurze jajo 
i zaciśniemy dłoń, przekonamy się, 
że potrzeba zaskakująco dużej siły, 
żeby je zgnieść. Jajo musi wytrzy
mać działanie sił wypychających je 
na zewnątrz do gniazda oraz wysia
dywanie przez kurę. Jajowód pta
ków jest na tyle elastyczny, że roz
ciąga się i dopasowuje do wielko
ści jaja, dzięki czemu skorupka nie 
pęka, a jajo nie ulega zgnieceniu.

Jak można zmienić kolor 
skorupki kurzego jaja?

Jest tylko jeden sposób, żeby 
zmienić kolor skorupki jaja – trze
ba ją pomalować. O barwie sko
rupki decydują geny. Wbrew po
wszechnemu przekonaniu po
karm, jaki dajemy kurom, w żaden 
sposób nie wpływa na kolor sko
rupki, a  jej odcień nie ma zna
czenia dla wartości odżywczej 
jaja. Niektórzy uważają, że jaja 
o brązowej skorupce są smacz
niejsze niż białe i na odwrót, lecz 
nie ma w tym ani źdźbła prawdy. 
Jeżeli chcemy mieć jaja o białej 
skorupce, musimy znaleźć ku
rę, która zawsze takie znosi, na 
przykład rasy white leghorn. To 
właśnie rasa kury ma wpływ na 
barwę skorupki jaja.

Dlaczego nie widujemy 
piskląt gołębi?

Gołębie pisklęta nie opuszczają 
gniazda wcześniej niż po upływie 
trzydziestu pięciu dni od momentu 
wyklucia, a wtedy muszą już mieć 
pełne upierzenie, żeby móc latać. 
Innymi słowy, gdy są gotowe opuścić 
gniazdo, wyglądają już jak dorosłe 
osobniki. Nie widujemy piskląt, bo 
po prostu są jeszcze w gnieździe.

Dlaczego mewy nie mogą 
siadać na gałęziach 
drzew?

W budowie anatomicznej me
wy nie ma niczego, co uniemożli
wiałoby jej siadanie na gałęziach. 
W istocie niektóre gatunki mew 
gniazdują wyłącznie na drzewach, 
zwłaszcza mewa kanadyjska, któ
ra zakłada gniazda na drzewach 
iglastych, zawsze na poziomych 

gałęziach około 4,5 metra nad zie
mią. Z kolei bardziej popularna 
mewa srebrzysta buduje gniazda 
w wielu różnych miejscach, w tym 
na klifach, występach muru oraz 
na drzewach.

Tak więc mewy mogą z powodze
niem siadać na gałęziach drzew, jed
nak to, czy tak robią, zależy od pre
ferowanego przez nie naturalnego 
środowiska. Niektórych gatunków 
mew nigdy nie zobaczymy na drze
wach, bo na przykład są specjalist
kami od gniazdowania na klifach.

Gdzie kaczki mają uszy?
Kaczki mają uszy w zwykłym miej

scu, po obu stronach głowy. Braku
je im jednak wystających małżowin 
usznych, takich jak nasze. Zamiast 
tego ujście kanału słuchowego po
kryte jest u nich piórkami tworzą
cymi specjalną warstwę ochronną, 
która zatrzymuje wodę, i dlatego 
uszy kaczki są dla nas niewidoczne.

Czy gdyby dać 
mewie alka-seltzer, 
toby wybuchła?

Przypuszczam, że za tym pyta
niem kryje się inna wątpliwość: 
ponieważ żołądek mewy to w isto
cie zbiornik z kwasem, dodanie 
do niego zasadowej substancji, ja
ką jest alkaseltzer, spowodowałoby 
gwałtowną reakcję, podczas której 
uwolniłyby się duże ilości dwutlen
ku węgla, co prawdopodobnie było
by zabójcze w skutkach. Na podob
nej zasadzie niektórzy sądzą, że nie 
powinno się obrzucać młodej pary 
ryżem, ponieważ jego ziarna pęcz
nieją potem w żołądkach ptaków, aż 
te eksplodują.

Prawda jest taka, że mewa nie wy
buchłaby po spożyciu tabletki alka
seltzera, a gołębie nie eksplodują 
po zjedzeniu ryżu. Zastanówmy się 
nad tym przez chwilę: gdyby pęcz
niejący ryż rzeczywiście rozrywał 
ptasie żołądki, w Chinach nie było
by ani jednego ptaka. Wiele wędru
jących gatunków kaczek oraz gęsi 
co roku żeruje zimą na zalanych 
wodą polach ryżowych, żeby zgro
madzić odpowiednie zapasy tłusz
czu i odbudować siły przed czeka
jącą je długą drogą powrotną na 
położone na półkuli północnej te
reny lęgowe.

A jeśli chodzi o mewy, oto co po
wiedział nam pewien ornitolog: „Ze 
stuprocentową pewnością mogę 
wszystkich zapewnić, że mewa by 
nie wybuchła.

Chociaż żołądek tego ptaka jest 
niewielki, układ trawienny najpraw
dopodobniej poradziłby sobie z tą 
substancją tak samo jak układ tra
wienny człowieka. Nawet gdyby me
wa połknęła tabletkę alkaseltzera 
w całości, zamiast wypić ją rozpusz
czoną w szklance wody, prawdopo
dobnie po prostu rozpuściłaby się 
ona powoli w jej żołądku”.

Paul Heiney

„Czy koty mają pępki?” Odpo-
wiedzi na 244 kłopotliwe pytania, 
Warszawa 2014, s. 295.

Ze względu na błoniaste skrzydła i ogon wisząca pozycja jest dla nietoperzy 
najwygodniejsza Fot. www.culture.com
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Łamigłówka

Uwolnić monetę
Mamy dwie szklanki odwróco

ne dnem do góry, jak na poniż
szym rysunku. Pod jedną szklan
ką znajduje się moneta. Między 
szklankami umieszczono zapałkę.

Czy potrafisz usunąć monetę 
spod szklanki tak, aby zapałka 
nie opadła?

Zagadkę z bezpieczną zapał
ką wymyślono w połowie XIX 

wieku i przez sto lat zadania 
z zapałkami były bardzo popu
larnym, międzypokoleniowym 
rodzajem łamigłówek. Obec
nie zapałki nie pojawiają się już 
w zadaniach tak często jak kie
dyś, bo mniej ludzi pali, a pala
cze używają przede wszystkim 
zapalniczek. Dobrymi substy
tutami zapałek są wykałaczki, 
ołówki i patyczki.

Magazyn  Rozmaitości

Najmłodsza Mądralówna i naj
młodszy Iksiński spostrzega
ją na spacerze w parku całują
cą się parę.

– Dlaczego oni to robią? – py
ta mała.

– Nie rozumiesz? On jej chce 
ukraść gumę do żucia!

* * *
Student zdaje ostatni egza

min. Jest to test z odpowiedzia
mi „tak” lub „nie”. Siada w sali, 
gapi się w test przez pięć mi
nut, gdy nagle doznaje olśnie
nia. Wyjmuje portmonetkę, 
a z niej monetę i zaczyna nią 
rzucać, zaznaczając odpowie
dzi „tak”, kiedy wypadnie orze
łek, a ”nie”, kiedy wypadnie 
reszka. W pół godziny zrobił 
wszystkie zadania, podczas 
gdy wszyscy inni pocą się nad 
odpowiedziami. Kiedy zostaje 
kilka minut do końca, student 
w desperacji zaczyna rzucać 
monetą, mamrotać i się po
cić. Podchodzi do niego egza
minator i pyta, co się dzieje. 
Student na to:

– Sprawdzam moje odpowie
dzi i wydaje mi się, że nie były 
właściwe!

* * *
Dowódca jednostki w straży po

żarnej przychodzi rano do stra
żaków i mówi:

– Komu się nie chce dzisiaj pra
cować, to niech wystąpi.

Wszyscy wystąpili, tylko jeden 
Kazik nie. Dowódca na to:

– To co, Kazik, tylko wy będzie
cie dzisiaj pracować?

– Nie, panie dowódco, mi to się 
nawet wystąpić nie chce.

* * *
Wezwany telefonicznie gine

kologpołożnik wbiega spocony 
do mieszkania.

– Gdzie żona? – pyta mężczy
znę, który otworzył mu drzwi.

– Podobno zaczęła rodzić?
– Ech, ta moja żona... Przed 

tygodniem stwierdzono, że jest 
w ciąży. I dziś chciała koniecz
nie sprawdzić, ile czasu potrzeba 

lekarzowi, aby tutaj przybył, gdy 
ona zacznie rodzić!

* * *
Kiedyś do pewnego człowie

ka przyszli goście i zasiedzieli 
się do późna w nocy. Gospodarz 
miał już dosyć tej wizyty i posta
nowił delikatnie dać im do zro
zumienia, że pora się wynosić. 
Podszedł więc do okna i niby od 
niechcenia powiada:

– A od sąsiada to goście już 
wychodzą.

– No tak, a ile prezentów nio
są... – zauważa jeden z gości.

* * *
Do oddziału banku w trakcie 

remontu wchodzi zdenerwowa
ny klient i od drzwi już krzyczy 
na dysponenta:

– Co to jest, co to ma znaczyć?!
Pracownik banku nie wie, co 

jest grane, jednak grzecznie 
podpytuje:

– W czym mogę pomóc?
– Co to za remonty i malowa

nie? Po jaką cholerę pomalowa
no cały budynek? Pracownik:

– Dzięki temu nasza placów
ka wygląda ładniej, schludniej, 
aby nasi klienci czuli się lepiej.

Klient:
– Może i  tak, tylko tam przy 

bankomacie miałem zapisany 
na ścianie numer PIN i za cho
lerę nie mogę teraz wypłacić!

* * *
Na balu sylwestrowym młody 

człowiek jest oczarowany uro
dą jednej z pań. Co  rusz prosi 
ją do tańca:

– Gdy z panią tańczę, czas się 
kurczy. Wydaje mi się, że te me
lodie grane przez orkiestrę trwa
ją tylko chwilę.

– Wcale się panu nie wydaje. 
Szefem orkiestry jest mój na
rzeczony.

* * *
Pewien kot w pogoni za zdo

byczą zapędził się na wąski cy
pel nad jeziorem. Podjadł tro
chę i zamierzał właśnie ułożyć 
się do snu, co, jak wiadomo, jest 
nader ważną czynnością w życiu 

każdego kota – kiedy zobaczył 
zmierzającego w jego kierunku 
bulteriera z mordem w oczach. 
Kot rozejrzał się – wkoło woda, 
żadnych drzew, a jedyną drogę 
ucieczki zagradza prześladowca. 
„Ale wpadłem”, pomyślał. Nagle 
dojrzał w pobliżu stertę ogryzio
nych kości – ślad ucztowania ja
kiegoś większego drapieżnika. 
Udając, że nie dostrzega zbli
żającego się napastnika, usiadł 
przy resztkach, przeciągnął się 
leniwie i powiedział głośno:

– Mniam, to był rzeczywiście 
smaczny bulterier. Trzeba się 
rozejrzeć, może w pobliżu jest 
ich więcej?

Słysząc to, bulterier wycofał 
się cichutko na bezpieczną od
ległość.

Tymczasem mała myszka, 
która obserwowała całą scenę 
ze swojej norki, uznała, że oto 
nadarza się świetna okazja, że
by pozbyć się kota z okolicy. Po
deszła do bulteriera i wyjaśniła 
mu, w jaki sposób sprytny kot 
go oszukał. Pies był wściekły, że 
tak dał się zastraszyć i zawołał:

– Siadaj mi na grzbiecie, mysz
ko, a zobaczysz, jak się rozpra
wię z tym cwaniaczkiem.

Kot zauważył zbliżającego się 
ponownie bulteriera z myszką 
na grzbiecie. Zamiast uciekać, 
usiadł tyłem do nich, udając, że 
nic nie widzi, i miauknął z iryta
cją: – Co za czasy! Nikomu już 
wierzyć nie można. Posłałem 
tę mysz jakiś czasu temu, że
by przyprowadziła mi jakiegoś 
bulteriera, i nadal nici z obiadu!

* * *
Klient chce kupić ptaka w skle

pie zoologicznym. Sprzedawca 
pokazuje mu kanarka.

– Proszę pana – mówi klient. 
– On ma tylko jedną nóżkę!

– Panie, czy on ma panu śpie
wać czy tańczyć?

* * *
– Panie Kowalski! – oburza 

się bankier.
– Jak pan śmie oświadczać się 

mojej córce?! Pan nie masz ani 
interesu, ani pieniędzy, ani na
wet posady!

Wytęż wzrok...Uśmiechnij się

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

Rozwiązanie zagadki  
nr 12/2021



Samo Życie 1/22 (600)24

Unikaj ludzi smutnychRozrywka

Pasażerka w autobusie przepra-
sza siedzącego obok niej staruszka: 

– Tak mi przykro, usiadłam na
pańskich okularach... 

– Nic się nie stało – odpowiada
grzecznie starszy pan. – Moje oku-
lary nie takie rzeczy widziały.

* * *
W podeszłym wieku Maurice

Chevalier chętnie przebywał w to-
warzystwie młodych dziewczyn. Na
docinki przyjaciół odpowiadał: 

– Tylko raz w życiu jest się sta-
rym...

* * *
Młoda żona ma starego męża.

Radzi się lekarza: 
– Tak chciałabym mieć dziecko,

ale... 
– Najlepiej wyjechać – odpowia-

da lekarz. 
– Ale jak, gdzie, wszędzie tak

drogo? 
– Wystarczy, jeśli wyjedzie pani

dokądkolwiek.
* * *

Starego kawalera mającego przy-
jaciółkę wdowę, do której od wielu
lat chodził co wieczór, zapytał kie-
dyś przyjaciel: 

– Powiedz mi, dlaczego ty się
z nią nie ożenisz? 

– Miałem już kiedyś taki zamiar –
odpowiada stary kawaler – ale po-
myślałem sobie: „dokąd ja bym
wtedy chodził wieczorami”.

* * *
– Babciu, czy to mówiłaś, że na

zło trzeba odpłacać dobrem? – pyta
mały Jaś. 

– Tak, dziecko. – To daj mi na ki-
no dwadzieścia złotych, bo przed
chwilą stłukłem ci okulary.

* * *
Dziadziuś dał wnuczce trochę

pieniędzy. Mamusia obserwuje có-
reczkę i wreszcie mówi: 

– Podziękuj, dziadziusiowi, Kry-
siu! 

– A co mam powiedzieć? 
– No, powiedz tak, jak zawsze

mówi mamusia do tatusia, gdy ta-
tuś daje mamusi pieniądze.

– Czemu tak mało?
* * *

– Pan się żeni? 
– Tak. 
– Ale przecież pan ma 85 lat, a

narzeczona 17. 
– Nie lubię zmieniać przyzwycza-

jeń, moja pierwsza żona, gdy brała
ze mną ślub, też miała 17.

* * *
Syn, ojciec i dziadek pojechali do

Paryża. Wieczorem całą trójka wy-
brali się do domu uciech cieles-
nych. Rano spotykają się przy śnia-
daniu. Syn wzdycha: 

– Ależ te paryżanki mają tempe-
rament... 

Na to ojciec: 
– A jakie doświadczenie... 
Dziadek dodaje: 
– A ile cierpliwości... 

* * *
– Kiedy byłem młody, byłem bar-

dzo hardy. Wszystkie członki mia-
łem miękkie, jeden tylko twardy.
Dzisiaj jestem stary, cierpię straszne
męki. Mam wszystkie członki twar-
de, jeden tylko miękki.

* * *
Para staruszków przychodzi do

adwokata i prosi o pomoc w uzy-
skaniu rozwodu.

– Ile pani ma lat? – pyta adwo-
kat. 

– 85. 
– A pan? 
– 90. 
– I w tak poważnym wieku chce-

cie się państwo rozwodzić? 
– Czekaliśmy, aż umrą nasze

dzieci.
* * *

Ekshibicjonista przyszedł rano na
plażę i zakopał się w piasku tak, że
wystawało mu tylko to, co bardzo
chciał pokazać. Jako pierwsze prze-
chodziły tamtędy na porannym spa-
cerze dwie stare panny. 

– Popatrz Zosiu, my tego tyle lat
szukamy, a to tutaj rośnie dziko –
mówi jedna do drugiej.

* * *
Starszy pan do znajomego: 
– Słyszałem, że twoja żona

chciała jechać do Ciechocinka. 
– Tak, marzyła o tym, ale ja kate-

gorycznie powiedziałem „nie”.
– A jednak wyjechała? 
– Owszem, ale bez mojego po-

zwolenia.
* * *

Z płonącego budynku strażak wy-
nosi na rękach piękną, nagą dziew-
czynę. 

– Dziękuję panu, to był prawdzi-
wy wyczyn. 

– Rzeczywiście, nieźle musiałem
się namęczyć, żeby nie dopuścić do
pani żadnego z moich kolegów.

* * *
Nocą we wsi zaczyna palić się

gospoda. Wśród pomagających
w gaszeniu pożaru jest policjant,
który niosąc wiadro z wodą, mówi
do kogoś: 

– Jakie szczęście, że pali się aku-
rat tutaj. Gdyby było ciemno, nie
wiedzielibyśmy skąd brać wodę!

* * *
Dyżurujący przy telefonie strażak

odbiera zgłoszenie o pożarze i od-
powiada do słuchawki: 

– Niestety, wszystkie wozy wyje-
chały na akcje gaszenia, nic nie
mogę na to poradzić. 

Gdy odłożył słuchawkę, siedzący
obok niego kolega mówi: 

– Zwariowałeś?! Przecież
wszystkie wozy są wolne. 

– Tak, ale to pali się domek mojej
teściowej.

zebrał WM

uœmiech ¿ycia
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Rozrywka

Poziomo:
1 – trzeci pod względem wielkości

stan USA, 
6 – prawy dopływ górnej Wisły, 
10 – koń z torsem i głową człowieka, 
11 – narząd oddechowy wielu zwierząt

wodnych, 
12 – ponoć chowa głowę w piasek, 
13 – rysunki na ścianach, 
16 – miejscowość uzdrowiskowa nad

morzem, 
17 – główny dopływ (prawy) rzeki Styr

na Ukrainie, 
19 – dawna broń europejskiej piechoty, 
21 – hermafrodytyzm, 
24 – guzik z dwóch części, 
25 – równina stepowa w Ameryce Połu-

dniowej, 
28 – większa litera rozpoczynająca roz-

dział, 
29 – elegancki strój, 
30 – duże miasto w zachodniej Rumunii, 
31 – człowiek pragnący absolutnej wol-

ności jednostki, nieuznający żadnych ogra-
niczeń.

Pionowo: 
1 – odkrył zarazek gruźlicy, 
2 – maszyna drukarska, 
3 – dobry jest nań trunek, 
4 – służy do transportu cieczy i gazów, 
5 – powstanie zbrojne, 
7 – rodzaj pomnika, 
8 – pracownik zakładu oczyszczania

miasta, 
9 – przenoszenie przedmiotów przez

prądy morskie, 
14 – nazwa parlamentu w Serbii, 
15 – horyzont, 
18 – partacz, 
20 – utrzymuje statek w jednym 

miejscu, 
22 – damski kostium plażowy niezakry-

wający piersi, 
23 – człowiek nikczemny, podły, 
26 – urządzenie nadające statkowi pożą-

dany kierunek ruchu, 
27 – stolica Jemenu. 
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16           17    

          18     

19  20   21       22   

    23           

24         25      

        26      27 

28        29       

               

30     31          

– Wygl¹da³o na to, jakby wszyscy
cz³onkowie rodziny w jednym mo-
mencie opuœcili mieszkanie. Ale czy
tak by³o w rzeczywistoœci? – zasta-
nawia siê œledczy. Znikniêcie rodzi-
ny Bogdañskich ze Starowej Góry
pod £odzi¹, to jedna z najbardziej
tajemniczych spraw ostatnich lat.

Takiego zaginiêcia nie by³o w Pol-
sce od czasów zakoñczenia II wojny
œwiatowej – twierdza eksperci od
poszukiwañ. Od tamtego czasu mi-
nê³o ju¿ 17 lat. Teraz za œledztwo
bierze siê Archiwum X oraz nie-
miecka policja, która równie¿ wzna-
wia dochodzenie. Dlaczego niemiec-
ka?

– Bogdañscy mieli znajomych
w Niemczech i byæ mo¿e do nich
wyjechali. Teraz ¿yj¹ w Niemczech
albo stamt¹d wyjechali gdzieœ dalej
– dodaje dochodzeniowiec. 

– To jest Krzysztof, a to jego ¿ona
Bo¿ena, mama Danuta i dwóje dzie-
ci: Ma³gosia i Jakub – pokazuje ko-
lejne fotografie Danuta, siostra Bo-
¿eny.

Ka¿dego dnia, gdy otwiera skrzy-
nkê na listy, ma nadziejê, ¿e znaj-
dzie w niej list od rodziny. Wci¹¿
wierzy, ¿e oni ¿yj¹. Ostatni raz roz-
mawia³a z zaginion¹ siostr¹ na kilka
dni przed jej znikniêciem. Nie by³a
w dobrym nastroju. 

– Twierdzi³a, ¿e ma k³opoty. Obie
umówi³y siê na spotkanie. Gdy przy-
jecha³am, nikogo ju¿ nie zasta³am
w domu – t³umaczy Danuta. 

Kilka dni póŸniej do Starowej Gó-
ry przyjecha³ Tadeusz, ojciec Danu-
ty i Bo¿eny. Spotka³ ziêcia Krzyszto-
fa.

– Bo¿ena wyjecha³a na kurs do
Wroc³awia – wyjaœni³ mu Krzysztof. 

Rzeczywiœcie, Bogdañscy otwo-
rzyli tam biuro turystyczne i Bo¿e-
na mia³a w planach wyjechaæ na
szkolenie. Dlaczego zabra³a z sob¹
16-letni¹ wtedy Ma³gosiê i 12-letnie-
go Kubê? 

– Mo¿e chcieli pozwiedzaæ. Nie
zastanawia³em siê nad tym specjal-
nie – przyzna³ Tadeusz.

Krzysztof wspomina³ jeszcze w te-
lefonicznej rozmowie z Danut¹, ¿e
na Wielkanoc wybieraj¹ siê do zna-
jomych z Niemiec. To by³ jego ostat-
ni telefon do szwagierki. Gdy trzy
tygodnie po œwiêtach rodzina nie
dawa³a znaku ¿ycia, Danuta posta-
nowi³a zawiadomiæ policjê. Wstêpne
rozpoznanie nie da³o odpowiedzi na
pytanie, gdzie mog¹ przebywaæ
Bogdañscy. Za to ujawniono, ¿e
Krzysztofa i Bo¿enê poszukuje kilka
banków i prokuratur. Krzysztof Bog-
dañski w przesz³oœci prowadzi³ fir-
mê komputerow¹. Sprowadza³ czê-
œci z zagranicy. Szybko zbudowa³

dom i jeŸdzi³ volvo s70. Wygl¹da³o,
¿e ma pieni¹dze.

– Wysz³o te¿ na jaw, ¿e interesy
prowadzi³ niezbyt czyste, poza tym
gra³ na gie³dzie. D³ugi ros³y. To wie-
my na pewno. Œwiadkowie mówi¹,
¿e po¿ycza³ albo usi³owa³ od nich
po¿yczaæ ró¿ne sumy. Pieni¹dze
obieca³ dobrze inwestowaæ. Znalaz³
kilku, od których wzi¹³ niema³e su-
my. Nigdy ich nie odda³, a przed
znikniêciem na swoich kartach kre-
dytowych zrobi³ doœæ spore debety –
zdradza œledczy.

Bogdañscy zniknêli jednego dnia.
Gdy policjanci weszli do ich domu
drzwi, nie by³y zamkniête na zamek.
Gra³ telewizor i radio. Na biurku Ja-
kuba pali³a siê lampka. Ksi¹¿ki i ze-
szyty Ma³gosi le¿a³y otwarte. Tylko
z komputerów usuniêto twarde dys-
ki...

– Wygl¹da³o jakby wyparowali
w jednej sekundzie – odtwarza
w pamiêci obraz mieszkania œled-
czy.

Policja szuka³a œladów, przekopa-
no ca³y przydomowy ogródek. Do
akcji w³¹czono psy tropi¹ce i sprzêt
specjalistyczny. Nic nie znaleziono.

Wersji jest kilka. Rodzina zosta³a
zamordowana, a zw³oki wywiezione,
rozszerzone samobójstwo, gdzieœ
na odludziu, albo wyjazd za granicê,
do Niemiec, gdzie bywali wczeœniej
kilkakrotnie. Policjanci sk³aniaj¹ siê
ku tej trzeciej wersji. Bogdañski
zby³ bowiem swój samochód i wzi¹³
kredyt pod zastaw domu, a tak¿e
kilka po¿yczek w ró¿nych bankach.

– Œlad siê urwa³. Czekamy na wy-
niki prac naszych kolegów z Nie-
miec, a potem siê zobaczy. Mamy
kilka pomys³ów – kiwa g³ow¹ œled-
czy. TK

Urwany œlad
Bogdañscy mieli znajomych w Niemczech
i byæ mo¿e do nich wyjechali...

w oczach Edwarda Tomenki
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Szt. S odyczeł Cena

Chałwa waniliowa 100g unitop

Chałwa waniliowa 12x100g unitop

Chałwa waniliowa 65g unitop

Chałwa waniliowa 24x65g unitop

Grześki 36g kaliszanka

Grześki 36x36g kaliszanka

Kamyki orzechowe 100g jutrzenka

Kasztanki 430g wawel

Krówka mleczna 250g wawel

Krówki 250g polonia premium

Kukułki 120g wawel

Malaga 430g wawel

Michaszki 260g mieszko

Mieszanka krakowska 280g wedel

Pistachio 400g colian

Prince polo classic 35g olza

Prince polo classic 32x35g olza

Princessa kokosowa 44g nestle

Princessa kokosowa 28x44g nestle

Princessa zebra 44g nestle

Ptasie mleczko 360g wedel

Raczki 120g wawel

Sezamki 27g polonia premium

Sezamki 24x27g polonia premium

Sezamki 23g unitop

Sezamki 32x23g unitop

Śliwka w czekoladzie 190g solidarność

Tiki taki 430g wawel

Zamówienia pisemne:

Verlag Matuszczyk KG
Luisental 2, 51399
Burscheid

Zamówienia telefoniczne:
02174 8964480
Na ie :stron internetowej
www.sklep.de
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Kod pocztowy, miejscowość

Ulica, nr domu

Imi , nazwiskoę
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Szt. Kosmetyki Cena

Barwa Naturalna Ekspresowa odżywka drożdżowa w sprayu 200ml

Barwa Naturalna Szampon jajeczny 300ml

Barwa Naturalna Szampon piwny 300ml

Barwa Ziołowa Szampon ziołowy brzoza 250ml

Barwa Ziołowa Szampon ziołowy czarny bez 250ml

Barwa Ziołowa Szampon ziołowy mięta 250ml

Biały Jeleń krem do twarzy kojący 50ml

Biały Jeleń krem do twarzy nawilżający 50ml

Biały Jeleń krem do twarzy wygładzający 50ml

Biały Jeleń mydło naturalne cynk, skóra z problemami 125g

Biały Jeleń mydło naturalne glinka biała, skóra sucha i szara 125g

Biały Jeleń mydło naturalne glinka czerwona, skóra naczynkowa 125g

Biały Jeleń mydło naturalne glinka zielona, skóra tłusta i mieszana 125g

Biały Jeleń mydło naturalne siarka, normalizujące 125g

Biały Jeleń mydło naturalne węgiel aktywny, skóra zanieczyszczona 125g

Biały Jeleń mydło naturalne ichtiol, skóra podrażniona 125g

yć może... PARIS perfumy 10ml 4,50

Być może... ROME perfumy 10ml 4,50

Być może... SUMMER IN PARIS perfumy 10ml 4,50

Być może... LONDON perfumy 10ml 4,50

Być może... Tokyo perfumy 10ml 4,50

Być może... NEW York perfumy 10ml

Lider zestaw classic - krem do golenia 65g + płyn po goleniu 100ml

+ woda kolońska 100ml + pędzel do golenia + skrzynka

Maroko Ałun sztyft na skaleczenia po goleniu 5g

Pani Walewska krem nawilżający olej z awokado na dzień 50ml

Pani Walewska krem półtłusty na dzień i noc 50ml

Pani Walewska krem przeciw zmarszczkom na dzień i noc 50ml

Pani Walewska krem tłusty na dzień i noc 50ml

Pani Walewska perfumy classic 30ml

Pani Walewska perfumy gold 30ml

Pani Walewska perfumy sweet romance 30ml

Pani Walewska zestaw kosmetyków classic - perfumy 30 ml + dezodorant 90ml

Pollena-Ewa SA Krem nawilżający róża jerychońska 50ml

Pollena-Ewa SA Krem odżywczy - półtłusty owies 50ml

Pollena-Ewa SA Krem przeciwzmarszczkowy jagody goji 50ml

Pollena-Ewa SA Szampon brzozowy 1000g

Wars zestaw classic - krem do golenia 65g + płyn po goleniu 90ml

+ woda kolońska 90ml + pędzel do golenia + skrzynka

Wars zestaw classic - pianka do golenia 300ml + płyn po goleniu 90ml

Ziaja krem do rąk z proteinami kaszmiru i masłem shea 100ml

Ziaja krem do stóp głęboko nawilżający 80ml

Ziaja krem do stóp na pękającą skórę pięt 60ml

Ziaja krem kozie mleko 1 nawilżanie 50ml

Ziaja krem kozie mleko 2 odżywianie 50ml

Ziaja krem masło kakaowe 50ml

Ziaja krem nagietek 100ml

Ziaja krem naturalny oliwkowy 50ml

Ziaja krem pod oczy z witaminą e 15ml

Ziaja naturalny oliwkowy odżywczy krem pod oczy i na powieki 15ml

B

Pani Walewska zestaw kosmetyków classic - perfumy 30 ml + krem przeciw zmarszczkom 50ml

Pani Walewska zestaw kosmetyków sweet romance - perfumy 30 ml + dezodorant 90ml
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Szt. Ksi ki Cenaąż

Anioł stróż - Nicholas Sparks tw.opr.

Bezpieczna przystań - Nicholas Sparks tw.opr.

Beztroski książę - Nora Roberts

Była arabską stewardesą - Marcin Margielewski

Catherine - Nora Roberts

Diabelski urok - Janusz Rolicki

Drugie spojrzenie - Jodi Picoult tw.opr.

Dziennik Reni Spiege. Życie młodej dziewczyny w cieniu Holocaustu - R Spiegel

I wciąż ją kocham - Nicholas Sparks tw.opr.

Jesienna miłość - Nicholas Sparks tw.opr.

Kaprys milionera - Izabella Frączyk, Jagna Rolska

Kochanka - Edyta Folwarska

Lwowska odyseja. Pora westchnień, pora burz - Magdalena Kawka

Lwowska odyseja. Powrót z piekła - Magdalena Kawka

Najdłuższa podróż - Nicholas Sparks tw.opr.

Nieznośny urok PRL - Janusz Rolicki

Noce w Rodanthe - Nicholas Sparks tw.opr.

Od pierwszego wejrzenia - Nicholas Sparks tw.opr.

Ostatnia piosenka - Nicholas Sparks tw.opr.

Pokusa - Edyta Folwarska

Prawdziwy cud - Nicholas Sparks tw.opr.

Spójrz na mnie - Nicholas Sparks tw.opr.

Śląski Kopciuszek - Gabriela Anna Kańtor tw.opr.

Ślub - Nicholas Sparks tw.opr.

Zniewolona. Bez prawa do miłości - Olga Krzeczewska, Pristajecka,

Walentina Szewiachowa

Zniewolona. Po drugiej stronie wolności - Olga Krzeczewska, Tala Pristajecka,

Walentina Szewiachowa

Antoni Macierewicz. Biografia nieautoryzowana - Gielewska & Dzierżanowski

Asty kasztana czyli opowieści o Śląsku niewymyślonym - Ginter Pierończyk

Czas wyklętych. Przeciwko sowieckiemu zniewoleniu - Dionizy Garbacz

Czas zabijania - Stephan Lehnstaedt

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

Gott mit uns! Ostatni żołnierze - Marian Kulik

Hajmat - Dariusz Dyrda

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

Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku - Zbigniew Rokita

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

Macierewicz i jego tajemnice - T. Piątek

Morawiecki i jego tajemnice - Tomasz Piątek

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

Prezes i Spółki. Imperium Jarosława Kaczyńskiego - A Kondzińska, I Szpala

Rychtig Grafno Godka - Dariusz Dyrda

Sowieci. Opowieści niepoprawne politycznie. - Piotr Zychowicz

Szczerze - Donald Tusk tw.opr.

Uzurpator. Podwójne życie prałata Jankowskiego - Aksamit & Głuchowski

.
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.

. .

Idealny prezent
Podaruj bliskiej osobie prenumerat
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Prenumerata na terenie Niemiec 6 miesiecy 12 miesiecy

Cała Ty

Chwila na relaks

Cienie i blaski

Claudia

Co przyniesie los

Dobre rady

Kobieta i życie

Krz. 100 Panoramicznych Technopolu

Krz. Chwila na 100 panoram

Poradnik 50+

Poradnik domowy

Przepis na zdrowie

Świat kobiety

Zwierciadło

Pani domu

Przyjaciółka

Sukcesy i porażki

Tina

Z życia wzięte

100 Rad

Angora-PL

Chwila dla ciebie

Polityka

Życie na gorąco

Samo życie
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Szt. CD Cena

CD Alibabki - My z wielkiej gry, złota kolekcja

CD Banaszak Hanna - W moim magicznym domu, złota kolekcja

CD Cygan Jacek - Laleczka z saskiej porcelany, złota kolekcja

CD Fogg Mieczysław - Jesienne róże, złota kolekcja

CD Formacja Nieżywych Schabuff - Klub wesołego szampana, złota kolekcja

CD Frąckowiak Halina - Mały Elf, złota kolekcja

CD German Anna - Bal u Posejdona, złota kolekcja

CD Giżowska Krystyna - Bądź blisko mnie, złota kolekcja

CD Jeżowska Majka - Najpiękniejsza w klasie, złota kolekcja

CD Kunicka Halina - Od nocy do nocy, złota kolekcja

CD Majewska Alicja - Być kobietą, złota kolekcja

CD Mazowsze - Kukułeczka kuka, złota kolekcja

CD Połomski Jerzy - Sentymentalny świat, złota kolekcja

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

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

CD Schuberth Rudi - Wars wita, złota kolekcja

CD Skaldowie - Wszystko kwitnie wkoło, złota kolekcja

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

CD Sztywny Pal Azji - Nieprzemakalni, złota kolekcja

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

CD Trubadurzy - Cóż wiemy o miłości, złota kolekcja

CD Villas Violetta - Pocałunek ognia, złota kolekcja

CD Vox - Bananowy Song, złota kolekcja

CD Wanda i banda - Hi Fi, złota kolekcja

CD Wawele - Biały latawiec, złota kolekcja

23,90

6,90

9,90

8,90

10,90

17,90

7,50

12,90

8,50

14,90

24,90

19,90

12,90

6,90

14,90

14,90

8,90

9,90

6,90

11,90

9,90

19,90

12,90

12,90

16,90

5,90

11,90

7,90

8,90

Szt. DVD Cena

DVD 40-latek - 7DVD / re

,

ż. Gruza Jerzy / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Antek / reż. Fiwek Wojciech

DVD Awantura o Basię - 2DVD / reż. Tarnas Kazimierz

DVD Blondynka - 4DVD/ reż. Gronowski Mirosław

DVD Chichot losu - 4DVD / reż. Dejczer Maciej

DVD Chłopi - 5DVD / reż. Rybkowski Jan / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Czarodziej z Harlemu / reż. Karpiński Paweł

DVD Echo serca. Sezon 1 - 5DVD / reż. Szafrański Tomasz

DVD Kabaret pod Egidą. Słynny sezon '80 / reż. Pietrzak Leonard

DVD Kabaret Młodych Panów - Ślązisz Is Easy / muzyka

DVD Korona Królów. Sezon 1, odc. 1-84 - 11DVD/ reż. Pacyna Wojciech,

Sołtysiak Jacek, Krysiak Jerzy, Fiedziukiewicz Piotr

DVD Lalka - 5DVD / reż. Ber Ryszard / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Ludzie i bogowie - 4DVD / reż. Kox Bodo

DVD Marysia i Napoleon / reż. Buczkowski Leonard

DVD Mazowsze 60 lat - Z piosenką przez świat / CD + DVD

DVD Noce i dnie / reż. Antczak Jerzy / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Pan Tadeusz / reż. Wajda Andrzej

DVD Panny z wilka / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Pierścionek z orłem w koronie / reż. Wajda Andrzej

DVD Piłsudski / reż. Rosa Michał

DVD Polityka / reż. Vega Patryk

DVD Polskie drogi - 6DVD / reż. Morgenstern Janusz

DVD Stulecie winnych - 4DVD / reż. Trzaskalski Piotr

DVD Stulecie winnych. Sezon 2 - 4DVD / reż. Rogalski, Trzaskalski Śliskowski

DVD Stulecie winnych. Sezon 3 - 4DVD / reż. Śliskowski Piotr, Kochańska Klara

DVD Szaleństwa panny Ewy / reż. Tarnas Kazimierz

DVD Trędowata / reż. Hoffman Jerzy

DVD Wielki tydzień / reż. Wajda Andrzej

DVD Zemsta / reż. Wajda Andrzej

Ksi ki
Nicholas
Sparks

ąż

za ka d
8,90 €

ż ą

Ksi ki
o l sku

ąż
Ś ą

6,00 €
już od

CD
Z ota kolekcjał

ju od
8,90 €

ż

Filmy
na DVD
ju od
5,90 €

ż

Prenumerat kupisz tak e:
dzwoni c pod numer:
wysy aj c e-mail na adres:

ę ż
ą

ł ą
02174 - 89 644 80

abo@prenumerata.de
�

�

Prenumerata.de
Wi cej tytu w znajdziesz :ę łó na

Wyj tkowe pisma pe ne porad, ciekawostek,
pasjonuj cych historii i wiele innych.

ą ł
ą
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Zdrowie

Po imprezie...

Po œwiêtach i zabawie sylwestrowej najczêœciej
przybywa nam kilogramów. Tradycyjny barszcz
z uszkami, s³odkie ciasta, potrawy z kapusty
i aromatyczny karp to wysokokaloryczne dania,
mog¹ce mocno zakwasiæ organizm i obci¹¿yæ ca-
³y uk³ad trawienny. 

Jest jednak sposób, aby pomóc organizmowi
w szybszej regeneracji. Sok z pomarañczy i jar-
mu¿u pobudzi perystaltykê jelit, a zupa krem
zpomidorów o tradycyjnym polskim smaku
wspomo¿e pracê nerek i w¹troby, kluczowych
narz¹dów w procesie oczyszczania. Sok z anana-
sa u³atwi trawienie bia³ek. Œwie¿e soki w koktaj-
lu doskonale wspieraj¹ dodatki, na przyk³ad
otrêby, które dzia³aj¹ wrêcz jak „odkurzacz” –
silnie wspomagaj¹c usuwanie z³ogów jelitowych.
Siemiê lniane dzia³a przeciwzapalnie, ³agodz¹c
dolegliwoœci pokarmowe, jakie mog³y wywo³aæ
œwi¹teczne potrawy.

Odkwaszający koktajl z jabłkiem
i płatkami jaglanymi
Kuracjê koktajlow¹ nale¿y zastosowaæ przez

tydzieñ – raz dziennie. – Mo¿e byæ traktowana ja-
ko posi³ek uzupe³niaj¹cy, podawany w ci¹gu
dnia, najlepiej jednak piæ go tu¿ przed obiadem
czy kolacj¹ zawieraj¹c¹ du¿o bia³ka – radzi au-
torka przepisu, dietetyk Anna Czy¿. – Wykorzy-
stane w nim sk³adniki maj¹ zasadotwórcze dzia-
³anie, przyczyniaj¹c siê do zachowania równo-
wagi kwasowo-zasadowej w organizmie. Ona
z kolei pozytywnie wp³ywa na efektywny detoks.

Sk³adniki:
– ma³e jab³ko,
– kiwi,
– ³y¿ka soku z cytryny,

– butelka œwie¿ego soku z pomarañczy i jar-
mu¿u

– czubata ³y¿ka p³atków jaglanych,
Ewentualnie: nieco cynamonu oraz 2 ³y¿ki so-

ku z pokrzywy.

Zmiksowaæ jab³ko i kiwi, w tym czasie stopnio-
wo dolewaj¹c soku z pomarañczy i jarmu¿u oraz
z cytryny. Wymieszaæ z p³atkami, a po 15 minu-
tach ponownie zmiksowaæ. Mo¿na doprawiæ cy-
namonem i sokiem z pokrzywy.

Koktajl z sokiem ananasowym
i siemieniem lnianym
Koktajl nale¿y piæ przed obiadem lub kolacj¹

zawieraj¹c¹ produkty bia³kowe. Za jego skutecz-
noœci¹ stoj¹ przede wszystkim sk³adniki œwie-
¿ych soków: pomarañcze wzmacniaj¹ organizm i
pobudzaj¹ perystaltykê jelit, a jarmu¿, poza do-
starczaniem mocy witamin i minera³ów, podob-
nie jak wiele innych, zielonych warzyw, dzia³a
oczyszczaj¹co. Z kolei sok z ananasa zawiera
bromelainê – naturalny enzym, który pomaga
rozk³adaæ bia³ka.

Sk³adniki:
– pó³ butelki œwie¿ego soku z pomarañczy i

jarmu¿u,
– pó³ butelki œwie¿ego soku ananasowego,
– 1 czubata ³y¿ka otrêbów owsianych,
– 1 ³y¿ka siemienia lnianego.

Siemiê lniane zmieliæ lub zalaæ 3 ³y¿kami cie-
p³ej wody. Po blisko kwadransie po³¹czyæ z soka-
mi i otrêbami, odstawiæ na kolejne 15
minut. (am)

Nieliczni szczêœciarze nigdy
nie zaliczyli kaca – dolegliwo-
œci, która niszczy czar poprzed-
niego dnia To reakcja organi-
zmu na zbyt du¿e spo¿ycie al-
koholu. Mo¿e trwaæ nawet d³u-
¿ej ni¿ 24 godziny. Naukowcy
twierdz¹, ¿e odpowiedzialny
jest za niego aldehyd octowy,
który powstaje w czasie rozk³a-
du alkoholu. Inni twierdz¹, ¿e
winny jest hormon wydzielany
na skutek odwodnienia organi-
zmu.

Ka¿da dziedzina ¿ycia robi
du¿e postêpy i w tej równie¿
odnotowano spore. Nie jeste-
œmy ju¿ zdani na ca³odzienne
le¿enie w ³ó¿ku i czekanie, a¿
sufit wreszcie siê zatrzyma, a
my bêdziemy mogli bez wiêk-
szych k³opotów przyj¹æ inn¹
pozycjê.

Oto rady z pamiêtników na-
szych babæ, szalonych zielarek
oraz specjalistów od kaca ro-
dem z XXI wieku:

– Jeœli mamy dostêp do sau-
ny, to jest w stanie zadzia³aæ
cuda, szczególnie druga faza
polegaj¹ca na ch³odzeniu. Je-
¿eli dysponujemy jedynie w³a-
sn¹ ³azienk¹, to skórê z toksyn
oczyœci prysznic, który powi-
nien byæ zimny.

– Koniecznie trzeba nawod-
niæ organizm du¿¹ iloœci¹ wody
niegazowanej z dodatkiem ma-
gnezu i wapnia. Najlepsza bê-
dzie z dodatkiem wyciœniêtej
cytryny. Alkohol wyp³ukuje wi-
taminê C, wiêc warto j¹ jak naj-
szybciej uzupe³niæ.

– Ró¿ne rodzaje koktajli, któ-
re testowa³y ju¿ tysi¹ce osób.
Po nich ból g³owy mo¿e byæ
o kilka poziomów mniejszy,
szczególnie gdy podniesiemy
poziom cukru. Jednym z nich
jest napój z dwóch zmiksowa-
nych jajek, dwóch ³y¿eczek cu-
kru, dwóch ³y¿eczek serka ho-
mogenizowanego i dodatku
œmietany. Cuda czyni koktajl
z soku pomidorowego zmiesza-
nego w równej proporcji z so-
kiem z kiszonej kapusty i ³y-
¿eczk¹ mielonego kminku. Po-
dobne dzia³anie ma napój po-
midorowy z ¿ó³tkiem, szczypt¹
soli, pieprzu i keczupu. Do 2/3
szklanki soku pomidorowego
dodaæ 2 ³y¿ki œmietany, 1 jajko,
sól, pieprz i ga³kê muszkato³o-
w¹.

– Na œniadanie najlepsza jest
jajecznica i pieczywo wieloziar-
niste posmarowane miodem.
Na deser jab³ko lub grejpfrut.

– Soki warzywne (np. pomi-
dorowy), owocowe (najlepsze
z truskawek, pomarañczy, cy-
tryn i bananów), woda mineral-
na niegazowana lub kawa z du-
¿¹ iloœci¹ mleka. Pomo¿e te¿
kawa z cytryn¹, herbata z miê-
t¹, imbirem – wszystko, aby na-
wodniæ organizm i uzupe³niæ
brakuj¹ce minera³y.

– Kwaœna zupa, np. ¿urek,
kwaœnica, kapuœniak, ogórko-
wa. Idealny bêdzie równie¿ sok
z kapusty czy te¿ ogórków ki-
szonych. Pomo¿e talerz roso³u.

Papierosy potêguj¹ kaca, a
wiêc lepiej po nie siêgaæ. (am)

Szczególnie dotkliwy jest kac po nocy sylwestrowej,
urodzinach, zabawie karnawa³owej czy rodzinnej imprezie

Porady na kaca
dla pocz¹tkuj¹cych
i zaawansowanych

Koktajl cytrynowy działa orzeźwiająco na kaca zdj. A.Malik

Tylko szczêœciarze mogli bezkarnie pozwoliæ sobie na jedzenie
wszystkiego co by³o na œwi¹tecznym stole. 95 procent osób zaczyna
nowy rok z pe³nym ¿o³¹dkiem i czasami wyrzutami sumienia.

Zdrowie na nowy rok

Œwiec¹ce ekrany laptopów, table-
tów i smartfonów towarzysz¹
wiêkszoœci z nas przez ca³y
dzieñ, do póŸnych godzin noc-
nych. A to nie jest najlepsze dla
naszych oczu.

Problem przybra³ na sile za
spraw¹ pandemii, która wymu-
sza bardzo czêsto pracê zdaln¹,
co oznacza korzystanie z kompu-
terów znacznie czêœciej ni¿ do-
tychczas. Konsekwencj¹ tego
jest wzrost liczby osób narzeka-
j¹cych na swêdzenie oczu, niewy-
raŸne widzenie czy bóle g³owy.
38 proc. respondentów ankiety
przeprowadzonej w USA przez
organizacjê charytatywn¹ Fight
for Sight stwierdzi³a, ¿e ich
wzrok pogorszy³ siê od pocz¹tku
pandemii. Specjaliœci radz¹, co
zrobiæ, by unikaæ nadmiernego
zmêczenia oczu. Oto piêæ zasad,
którymi powinniœmy siê kiero-
waæ:

20 – 20 – 20 – korzystaj¹c
nieprzerwanie z laptopa czy
smartfona, nale¿y co 20 minut
przez 20 sekund spojrzeæ na coœ,
co jest oddalone o co najmniej 20

stóp (ok. 7 metrów). To zapewni
rozluŸnienie miêœni oczu i wokó³
nich, daj¹c im potrzebny odpo-
czynek.

Mruganie – nasze powieki
dzia³aj¹ jak wycieraczki przed-
niej szyby w samochodzie.
Oczyszczaj¹ z kurzu i brudu
oraz przemywaj¹ powierzchniê
oka p³ynem ³zowym. Bez takiego
nawil¿enia rogówka wysycha,
przez co widzenie staje siê nie-
wyraŸne. Tymczasem patrz¹c na
ekran laptopa czy smartfona,
mrugamy rzadziej.

Dopasuj odleg³oœæ – dla na-
szych oczu nie jest obojêtne, z ja-
kiej odleg³oœci patrzymy na
ekran komputera. Powinien on
znajdowaæ siê w odleg³oœci 40 –
75 cm od twarzy. Jeœli jest zbyt
blisko, ryzykujemy przemêcze-
niem miêœni oka. Z kolei, gdy
jest za daleko, trudno dostrzec
wszystkie szczegó³y. Dlatego
specjaliœci zalecaj¹, by korzystaæ
z zewnêtrznej klawiatury lub ze-
wnêtrznego monitora. Ekran po-
winniœmy mieæ na poziomie oczu
lub nieco poni¿ej. Patrzenie w gó-

rê grozi zespo³em suchego oka
i zmêczeniem. Trzeba te¿ mini-
malizowaæ odblaski œwiat³a s³o-
necznego.

Wiêkszy tekst – ka¿dy powi-
nien dostosowaæ rozmiar czcion-
ki na ekranie do swoich potrzeb.
Dotyczy to tak¿e jasnoœci ekranu,
by wspó³gra³o to z poziomem
œwiat³a w otoczeniu. Nale¿y uni-
kaæ pracy w ciemnym pomiesz-
czeniu z jasnym ekranem. Ponoæ
ciemny tekst na jasnym tle jest
generalnie lepszy dla oczu ni¿ ja-
sny tekst na ciemnym tle.

WyjdŸ na zewn¹trz – to brzmi
jak truizm, ale robienie regular-
nych przerw od korzystania
z laptopa czy smartfona jest nie-
zbêdne. Przy czym regularne,
krótsze przerwy s¹ lepsze od
d³u¿szych, ale rzadszych. Istniej¹
dowody na to, ¿e szczególnie
u dzieci intensywne u¿ywanie
ekranu i niewystarczaj¹ca iloœæ
czasu spêdzanego na zewn¹trz
mog¹ prowadziæ do trwa³ej krót-
kowzrocznoœci.
Tygodnik ANGORA nr 10/2021

Jak nie mêczyæ oczu?
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Zamówienia telefoniczne:

02174 8964480
Zamówienia pisemne:

Verlag Matuszczyk KG
Luisental 2, 51399 Burscheid

Oferujemy 3-warstwowe maski medyczne

wykonane z włókniny, które zapewniają

ochronę naszego organizmu przed szkodliwymi

substancjami znajdującymi się w powietrzu.

zawierają filtr BFE 99, który minimalizuje

możliwość przedostania się szkodliwym

cząstkom do naszych dróg oddechowych

posiadają elastyczny drucik - usztywnienie

na nos, dzięki któremu maska jest lepiej

dopasowana, daje to gwarancję lepszego

bezpieczeństwa i komfortu

są mocowane na elastycznych gumkach

wymiary masek 17 cm x 9,5 cm

dostępne w opakowaniach po 50 sztuk

polskiej produkcji

Zalety naszych masek:

�

�

�

�

�

�

Jednorazowe maski

medyczne typ II

25 szt.

9,99 €

Maski filtrujące FFP2
�

�

�

�

�

�

�

Przeznaczona do ochrony uk adu oddechowego

przed st ymi i ciek ymi cz stkami tworz cymi

aerozole (py y, dymy, mg y).

Wykonana z kilku warstw elastycznego materia u

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

typu Spunbond i Air Through oraz Meltblown.

Spe nia wymagania normy europejskiej

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

Mo e ogranicza potencjaln ekspozycj na koronawirusa

i mo e wp yna na zmniejszenie jego transmisji, chroni

przed zanieczyszczeniami powietrza.

Produkowana w 100% w Polsce, z wykorzystaniem

w kniny od polskich producent w, z surowc w

z certyfikatem Oeko-Tex.

Certyfikowana przez Centralny Instytut

Ochrony Pracy - Pa stwowy Instytut Badawczy

Producent CIECH Pianki Sp. z o.o.

ł

ał ł ą ą

ł ł

ł

ó ż ł ś ś

ł
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ż ć ą ę

ż ł ć

łó ó ó
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_

50 szt.

6,99 €

Maski filtrujące FFP2

Siegmund Care GmbH
Maski filtruj ce z oznaczeniem CE,

spe 1

.

Gumki

ą

łnia wymagania normy EN 49:2001

+A1:2009 Klasa ochrony 2009 FFP2

(PPE = osobiste wyposażenie ochronne)

Wysoka wydajność filtra w połączeniu

z wysokim komfortem noszenia

na głowę służą do wielogodzinnego

profesjonalnego użytku (gdy są noszone

z dołączonym klipsem)

Ochrona własna i zewnętrzna zgodnie z normą

EN 149: 2001 + A1: 2009 ( osobiste

wyposażenie ochronne)

Indywidualne opakowanie - gwarancja

higienicznej, pyłoszczelnej, długiej trwałości

PPE =

1 szt. 0,99 €

20 szt.

9,99 €

Na ie :stron internetowej

www.sklep.de �� ��Kupon na str. 27

Maseczki ochronne

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

wane na bokach. Możliwość dokładnego dopasowania maski do twarzy.

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

Wymar: 17,5 x 9,5 cm

10 szt. 0,99 €

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

Ż łąo dkowa gorzka
0,5l 34% 5,99€ W dka Sobieski

PET 0,5l 40%
ó

4,99€

Mini ShopMini Shop51375 Leverkusen
Am Kühnsbusch 2

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

sob 8.00 12.00
i 15.00 19.00

ąt. -
-

. -
-

Gazety dla sklepów

www prasa de. .

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�

Monta kamer i sprz tu
do monitoringu domowego

ż ę

.sklep.dewww

Filmy DVD
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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. Vereinbarung

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

�

�

� §

www.sklep.de

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

� �

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

www.prenumerata.de

Jeste my
dla was online

ś

www.samo-zycie.de
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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
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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 najlepszych tekstów dotyczących tej tematyki. Część
wydana w Niemczech oferuje artykuły i informacje serwisowe
dla polskojęzycznych mieszkańców Niemiec

�
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� ół

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

- BEZPŁATNA

�

�

� ół

prenumerata - dwa wydania
prenumerata roczna - 62 euro
prenumerata p roczna - 35 euro

- BEZPŁATNA

Zadzwo i zam w:ń ó
02174 - 8964480

ez żadnych dodatkowych kosztów!Zam w prenumerat bó ę

Schütze, 
was du liebst. 
Mit deiner 
Spende.

www.schuetze-was-du-liebst.de 

Kupię KAŻDĄ nieruchomość
w Polsce, a także UDZIAŁY

Tel. 0048 535 787267- -

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

Poszukujemy k yierowc
do ro wożenia

ą
.

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

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.

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:

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.
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tanio i wygodnie!
�

�

prosto do skrzynki!

ponad 250 tytu w!łó

PRENUMERATA
to nasza specjalno
od 1997 r.

ść

www.prenumerata.de

Świnoujście -

www.hotelpolaris.de

Tel +48 91 3215412.

wekendowe

mo sowanier
Ü - €2 /HP 110 za osobę

prasa.de
Hurt

i kolportaż

polskiej

prasy

Zadzwoń!

Zapytaj!

Zamów!

T. 02174-8941155

F. 02174-8941156



Gdy Stwórca rozdawa³ narodom
czêœæ Ziemi, Gruzini zaspali po su-
to zakrapianej uczcie. Zostali z ni-
czym. Ale dobry Bóg ulitowa³ siê
nad nimi i da³ im tê krainê, któr¹
zostawi³ dla siebie. I st¹d wziê³o
siê wszystko: majestat gór, ciep³e
morze, obfitoœæ wina, radoœæ ¿y-
cia, magiczne piêkno Gruzji.

Pierwszy raz pojecha³am do
Gruzji w czasie Wielkanocy. Z lot-
niska w Tbilisi, które ju¿ kilka lat
temu by³o o wiele bardziej nowo-
czesne ni¿ warszawskie Chopina,
jechaliœmy do hotelu star¹, rozkle-
kotan¹ Wo³g¹, w³asnoœci¹ naszego
znajomego.

W Tbilisi ci¹gle jest Wschód: eg-
zotyczny, siermiê¿ny i te¿ trochê
nostalgiczny. Ale jest te¿ i coraz
wiêcej Zachodu, z komfortowym
¿yciem, najlepszymi sklepami
i luksusowymi hotelami. Znikaj¹
postkomunistyczne blokowiska,
ale i zapmniane zau³ki, klimatycz-
ne podwórka, stragany z arbuza-
mi urz¹dzane wprost w otwartych
baga¿nikach trabantów. 

Dlatego trzeba tam pojechaæ
jak najszybciej? ¯eby jeszcze zo-
baczyæ to zderzenie dwóch œwia-
tów, tê Gruzjê, to Tbilisi – zanim
ca³kiem upodobni siê do europej-
skich metropolii. Kto ma doœæ
Hiszpanii, Majorki, wysp Kanaryj-
skich, t³umu turystów, ten mo¿e
pojechaæ na piêkn¹ objazdówkê
z bardzo dobrym organizatorem
do Gruzji.

Tbilisi jest przepiêknie po³o¿o-
ne wœród wzgórz. Pastelowe,
w delikatnych odcieniach ró¿u,
b³êkitu i sepii, poprzetykane plata-
nami. Warto je zobaczyæ ze Œwiê-
tej Góry, na której króluj¹ twierdza
i statua Matki Gruzji.

Trzeba powêdrowaæ uliczkami
Tbilisu. Ot, takie pl¹tanie siê bez
celu. Zagl¹daæ do kolejnych ko-
œcio³ów, przechodziæ przez po-
dwórka. Zegary stanê³y w nich
dawno temu, nikt nie pogania
czasu. Czy to bezpieczne? Tak.
Choæ istnieje pewne zagro¿enia,
¿e cz³owiek naje i napije siê do
nieprzytomnoœci. Hotele serwuj¹

œwietne jedzenie i wyborne napo-
je. Sto³y siê dos³ownie uginaj¹.
Dla niejednego turysty to szok.
Nie bardzo wiadomo, po co tyle
jedzenia. Dla Gruzinów to nor-
malne. Potrawy s¹ bogate i zró¿-
nicowane. Ka¿dy region ma w³a-
sn¹ tradycjê kulinarn¹, ka¿da
wioska, ka¿de miasto, ba nawet
ka¿da rodzina.

Jest w gruziñskiej kuchni wiele
zieleniny, mnóstwo dañ na bazie
orzechów, pyszne sosy. Doskona-
³e miêso, du¿o baraniny i jagniê-
ciny. No i oczywiœcie wino. £a-
twiej tu o nie, ni¿ o wodê mineral-
n¹. Nie jest traktowane jak alko-
hol, a pijane w ogromnych ilo-
œciach. Duszkiem, do dna.

W prywatnych domach na uro-
czystoœciach pije siê z rogu, który
mieœci ponad litr trunku. Pije siê
na has³o tamady, czyli mistrza
ceremonia³u, który wyg³asza toa-
sty. Nigdzie na œwiecie nie ma tak
kwiecistych i d³ugich. Do tego
wspólne œpiewy, tañce. Zabawa
tak naturalna i powszechna, ¿e

ten, który nie bierze w niej udzia-
³u, uznawany jest za dziwaka. Po
jedzeniu koniecznie trzeba iœæ do
bani, czyli ³aŸni. W Tbilisi s¹ ³aŸ-
nie zasilane wod¹ z gor¹cych Ÿró-
de³ siarkowych, jak na w³oskiej
wyspie Ischia.

Tbilisi po³o¿one jest w cen-
trum Gruzji. To doskona³a baza
wypadowa, tak¿e dla objazdówek.
Trzeba wybraæ siê do dawnej sto-
licy Mcchety. Gruzini mówi¹, ¿e
to ich duchowe centrum. Tutaj
znajduje siê najwa¿niejsza kate-
dra Sweti Cchoweli, a nad ni¹, na
wzgórzu, klasztor Œwiêtego Krzy-
¿a.

I Kaukaz, który jest na wyci¹-
gniêcie rêki, ci¹gnie jak magnes.
Zw³aszcza pokryta lodowcem gó-
ra Kazbek, jedna z najwy¿szych
na Kaukazie. Do po³o¿onej u jej
stóp miejscowoœci Kazbegi pro-
wadzi gruziñska droga wojenna,
w czasach carskich budowana
przez wojsko. Mo¿na pojechaæ
tam marszrutk¹, czyli busikiem.

Ja jecha³am tamtêdy w kwiet-
niu. Pamiêtam ogromny œnieg,
wy¿³obione w nim dwumetrowe
tunele. I zaciœniêcie gard³a, gdy
£ada, któr¹ jechaliœmy, œlizga³a

siê na serpentynach, a kierowca
taksówki zabawia³ nas rozmow¹,
czêœciowo na migi.

W lecie jad¹c t¹ drog¹, widaæ
jak wije siê nad ob³êdnymi prze-
paœciami, przedziera przez góry,
ponad zielono-granatow¹ prze-
strzeni¹, coraz bli¿ej nieba. Co
chwila, niemal znik¹d wyrasta
budowla obronna albo œrednio-
wieczny kamienny koœció³. Trze-
ba Gruzinom przyznaæ, ¿e po mi-
strzowsku wybierali miejsca pod
budowê œwi¹tyñ. Miejsca, w któ-
rych wystarczy stan¹æ, spojrzeæ
w dó³, by poczuæ sacrum.

Wycieczki takie najlepiej robiæ
grupowo, z dobrym przewoŸni-
kiem. Wtedy mo¿na siê wszyst-
kim delektowaæ i nie martwiæ siê
o nic. 

Violetta Dabrowski
Reisebüro Pfau

Wilhelm-Nagel-Str. 62
71642 Ludwigsburg

mailto:info@pfau-reisen.de
www. pfau-reisen.de

Tel. 07141 52121
Fax 07141 52509

Raj nieodkryty – Gruzja



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISOnewspaper26v4)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU (EPM Hagen)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName (Flattening_EPM_Nov10)
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 0.990000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [963.780 1360.630]
>> setpagedevice


