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Zdrajczynie i matki Polki
Zakaz kontaktów towarzyskich i seksualnych z Polkami i Polakami obowi¹zuj¹cy w Trzeciej
Rzeszy przewidywa³ karê dla obojga obwinionych. Jak jednak rekonstruuje Maren Roger
w ksi¹¿ce „Wojenne zwi¹zki”, ró¿nica miêdzy prawem a praktyk¹ by³a du¿a. 14

Od wielu lat rz¹dy.
federalne by³y.
zbyt tchórzliwe,.
aby zareagowaæ.
odpowiednio ostro.
w stosunku do Rosji..

– uwa¿a Hans Olaf Henkel,.
niemiecki ekonomista.i polityk..
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O tym siê mówi

Nie żyje dyrektor od podsłuchów, 
Roman Giertych może trafić za kraty

Zmar³ Piotr K., wa¿ny dyrektor
od Pegasusa. Mê¿czyzna odpo-
wiada³ za testy systemu, za jego
uruchomienie i nastêpnie przez
trzy lata nadzorowa³ to, w jaki
sposób by³ on wykorzystywany
w codziennej s³u¿bie. 

Tymczasem dzieñ po tym, jak
Roman Giertych przekaza³ swój
telefon do ekspertyzy, prokuratu-
ra wyst¹pi³a z wnioskiem o jego
aresztowanie.

Oficjalna wersja informacji
o œmierci funkcjonariusza mówi,
¿e zmar³ on na COVID-19. Jak
podaje tvn24.pl, zmar³y dyrektor
by³ wœród pierwszych funkcjona-
riuszy, których Mariusz Kamiñ-
ski œci¹gn¹³ do tworzenia Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjne-
go w 2006 roku. Odpowiada³ m.in.
za uruchamianie pods³uchów.
W 2008 r. us³ysza³ jednak zarzuty
w zwi¹zku z prac¹ w poprzednim
miejscu – Komendzie Sto³ecznej
Policji. Najpierw zosta³ zawieszo-
ny, a nastêpnie odszed³ ze s³u¿by.

Na prze³omie 2015 i 2016 r., gdy
w³adzê odzyska³o PiS, znów zo-
sta³ szefem biura techniki opera-
cyjnej. Jego kariery nie przerwa³
nawet wyrok, który zapad³ w lu-
tym 2018 roku. Kilkanaœcie mie-
siêcy póŸniej w drugiej instancji
dyrektor zosta³ uznany za nie-
winnego.

– Czyli jednego œwiadka mniej.
Co za przypadek! – skomentowa³
na Twitterze mecenas Roman
Giertych.

– Pan mecenas, czu³y na punk-
cie swojego dobrego imienia, nie
ma hamulców, by w zwi¹zku ze
œmierci¹ drugiej osoby szerzyæ
insynuacje na potrzeby politycz-
ne – odpowiedzia³ Stanis³aw ¯ar-
nyn, rzecznik ministra koordyna-
tora s³u¿b specjalnych.

Na Giertychu ci¹¿y nakaz
aresztowania, o który wystara³
siê sam Zbigniew Ziobro.

Z informacji przekazanych
przez lubelsk¹ prokuraturê wyni-
ka, ¿e œledczy zamierzaj¹ posta-
wiæ Giertychowi dodatkowe za-
rzuty pod pozorem umowy na re-
prezentowanie Polnordu przez
kancelariê prawn¹ Giertycha

przed Naczelnym S¹dem Admi-
nistracyjnym. Zawiadomienie
w tej sprawie mia³ z³o¿yæ m.in.
nowy zarz¹d spó³ki. Zdaniem
œledczych, umowa z kancelari¹
prawn¹ Giertycha mia³a s³u¿yæ
wyprowadzeniu pieniêdzy z Pol-
nordu. „Rzekome honorarium
zosta³o przekazane w gotówce
w wysokoœci 2 mln z³, a 2,5 mln z³
– w postaci szeœciu mieszkañ,
w atrakcyjnych lokalizacjach w
Sopocie i Warszawie“ – przekaza³
Blajerski. Doda³, ¿e ani Giertych,
ani jego kancelaria nie podjêli
¿adnych merytorycznych dzia³añ
uzasadniaj¹cych wyp³atê 4,5 mln
z³ wynagrodzenia. Kwotê tê okre-
œli³ te¿ jako „drastycznie odbie-
gaj¹c¹ od realiów rynkowych“.

Adwokat ma przebywaæ obec-
nie w swoim domu we W³oszech.
W resorcie sprawiedliwoœci po-
wa¿nie rozwa¿aj¹ wydanie za
nim Europejskiego Nakazu Za-
trzymania.

Roman Giertych w swoim wy-
st¹pieniu podkreœli³, ¿e zarzuty
wobec niego s¹ wynikiem tego,
¿e prokuratura nie rozumie
spraw, które opisuje. Jak doda³,
zatrzymano go i przeszukano
nielegalnie. „Do tego Komisja
Europejska i Rzecznik Praw
Obywatelskich stwierdzili, ¿e
dzia³ania wobec mnie mia³y cha-
rakter polityczny – zaznaczy³. TK

Amerykañska agencja praso-
wa Associated Press poda³a,
powo³uj¹c siê na ustalenia
dzia³aj¹cej przy Uniwersytecie
w Toronto grupy Citizen Lab,
¿e za pomoc¹ opracowanego
przez izraelsk¹ spó³kê NSO
Group oprogramowania Pega-
sus inwigilowany by³ senator
KO Krzysztof Brejza, adwokat
Roman Giertych i prokurator
Ewa Wrzosek.

Swój telefon do ekspertyzy
odda³ tak¿e Donald Tusk. To

akurat fa³szywy trop, ale szef
Platformy Obywatelskiej i by³y
przewodnicz¹cy Radu Euro-
pejskiej ostrzega, ¿e w tej spra-
wie bêdzie siê jeszcze dzia³o.
„To jest dopiero pocz¹tek spra-
wy; jedno jest absolutnie pew-
ne, to ju¿ nie tylko komisja
œledcza, ale prokuratura, gdy
stanie siê znowu niezale¿na od
polityków, i s¹dy bêd¹ mia³y
pe³ne rêce roboty.”

– Nie ma ju¿ ¿adnej w¹tpli-
woœci, ¿e pope³niono rzeczy

wyj¹tkowo cuchn¹ce. Mówiê
nie tylko o samym akcie pod-
s³uchiwania. Jest zabójcze dla
demokracji, ¿e w³adza pods³u-
chuje opozycjê przy u¿yciu na-
rzêdzi, które maj¹ s³u¿yæ do
walki z terroryzmem. Zdaje
siê, ¿e przy tej okazji pope³nio-
no tak¿e wiele innych wykro-
czeñ – powiedzia³ Tusk
w TVN24. 

Rzecznik rz¹du Piotr Müller
zapewni³ jeszcze po Nowym

Roku, ¿e "¿adna s³u¿ba nie z³a-
ma³a zasad prawa; kontrola
operacyjna – je¿eli by³a podej-
mowana – mia³a zgodê s¹do-
w¹". Z kolei wicerzecznik PiS
Rados³aw Fogiel kpi³ w telewi-
zyjnym programie s³owami:
„sk¹d mogê mieæ pewnoœæ, ¿e
któryœ z autorów nie odnalaz³
gdzieœ na strychu starej konso-
li Pegasus z komunii i mu siê
nie pomyli³o?”

W koñcu problem rozwia³ Ja-
ros³aw Kaczyñski przyznaj¹c,
¿e s³u¿by u¿ywa³y cyberbroni
wobec obywateli. „To siê mia³o

dziaæ w roku 2019, nie by³em
wówczas wicepremierem do
spraw bezpieczeñstwa, nie
mam o tym wiêkszego pojêcia”
– wyjaœni³. 

Szef PiS zabra³ g³os, gdy zo-
rientowa³ siê, ¿e po¿aru wywo-
³anego kolejnymi publikacjami
na temat Pegasusa nie da siê
st³umiæ. Przy okazji skompro-
mitowa³ kilku towarzyszy z oto-
czenia, wraz z premierem Ma-
teuszem Morawieckim, którzy
jeszcze dzieñ wczeœniej zakli-
nali siê, ¿e o ¿adnym Pegasusie
nie s³yszeli. TK

Przebudzenie Pegasusa

Roman Girtych
zdj. Sejm RP

Prezydent Andrzej Duda nie
zdecydowa³ siê na podpisanie
ani odes³anie do Trybuna³u
Konstytucyjnego nowelizacji
ustawy o radiofonii i telewizji,
popularnie zwanej „lex TVN”.
Co kryje siê za t¹ decyzj¹? Ko-
mentatorzy polityczni podej-
rzewaj¹ ustawkê PiS.

Monika Rosa, pos³anka Ko-
alicji Obywatelskiej, uzna³a de-
cyzjê prezydenta za "zwyciê-
stwo oporu spo³ecznego" prze-
ciw "lex TVN". Ma³gorzata
Tracz, przewodnicz¹ca Zielo-
nych nazwa³a decyzjê prezy-
denta "dobr¹, zgodn¹ z polsk¹
racj¹ stanu". Gratulacje prezy-
dentowi z³o¿y³ Marek Belka –
europose³, by³y premier, lewi-
cowiec.

Brawo bito Dudzie równie¿
za oceanem. Doradca ds. bez-
pieczeñstwa narodowego USA
Jake Sullivan przekaza³ wyrazy
uznania prezydenta Bidena dla
Andrzeja Dudy, zauwa¿aj¹c ¿e
jest to „pozytywny sygna³ tu¿
przed tym, jak Polska obejmie
przewodnictwo Organizacji
Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy
w Europie 1 stycznia".

Tylko Szymon Ho³ownia by³
nieco bardziej powœci¹gliwy
w komentarzach: 

– Niewa¿ne, czy rozegrali to
na z³ego i dobrego policjanta,
czy Duda zrobi³ to ze strachu o
siebie, ze z³oœci, a mo¿e – o cu-
dzie – z przekonania. Decyzja
dobra, jedyna mo¿liwa. Nie bo-
haterstwo – obowi¹zek.

Przed hurraoptymizmem
ostrzeg³ za to Jacek Stefano-
wicz, by³y dziennikarz Radia
Zielona Góra, który odszed³
z rozg³oœni po nadejœciu „do-
brej zmiany”:

„Nie ma siê z czego cieszyæ.
Dlaczego? Pouk³adajcie sobie
puzzle. Do Sejmu wraca Lex
TVN, Amerykanie podra¿nieni,
wycieka informacja o pods³u-
chiwaniu Pegasusem senatora
Brejzy. Kto j¹ ujawni³? Associa-
ted Press – amerykañska
agencja prasowa. Na PiS i PAD
pada blady strach, bo mog¹
ujawniæ wiêcej. Mo¿e nagranie
z Tupolewa, mo¿e pods³uchy
innych pos³ów i senatorów opo-
zycji, mo¿e Trzaskowskiego,
mo¿e Tuska...? Pomimo tego,
¿e PAD ma jeszcze sporo czasu
na decyzjê, ju¿ dziœ informuje
o wecie... Dlaczego? No dlacze-
go? – napisa³ Stefanowicz na
Facebooku.

Stefanowicz wydaje siê mieæ
racjê. Duda, choæ nie ma ju¿ ni-

czego do stracenia jeœli chodzi
o prezydenturê. Jest jednak
w stosunkowo m³odym wieku.
Za trzy lata na emeryturê siê
raczej nie wybierze. Aby móc
dalej funkcjonowaæ w polityce,
musi trzymaæ siê blisko Ka-
czyñskiego. Poza tym ludzie ta-
cy jak on swojej partii nie zdra-
dz¹, to zagorzali zwolennicy
PiS. Duda by³by dziœ nikim,
gdyby nie ³aska Jaros³awa Ka-
czyñskiego. Za takie prezenty
skóry siê nie sprzedaje, a Lex
TVN pole¿y sobie jeszcze tro-
chê w zamra¿arce jako zas³ona
dymna kolejnych afer, a¿
w koñcu zajmie siê ni¹ Julia
Przy³êbska, towarzyskie od-
krycie Jaros³awa Kaczyñskie-
go. I ona swego mocodawcy te¿
nie zawiedzie. TK

Lex TVN – troska o demokracjê czy kolejna
ustawka prezydenta Dudy?

Kto tu kogo kryje?

Prezydent RP Andrzej Duda zdj. Kancelaria Prezydenta RP
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Emil Czeczko, dezerter z 11. ma-
zurskiego pu³ku artylerii w Wê-
gorzewie, który w grudniu uciek³
na Bia³oruœ, napisa³ list do mini-
stra obrony narodowej Mariusza
B³aszczaka. Jego treœæ opubliko-
wa³a organizacja powi¹zana
z w³adzami Bia³orusi. W liœcie
padaj¹ ¿¹dania wyp³aty pieniê-
dzy oraz oskar¿enia pod adre-
sem polskiej Stra¿y Granicznej.

Czeczko porzuci³ s³u¿bê
i uciek³ na Bia³oruœ. Do zdarze-
nia dosz³o 16 grudnia 2021 r.
przed godz. 18 w okolicach Bia³o-
wie¿y. „¯o³nierz znikn¹³ z poste-
runku, zostawiaj¹c broñ. Kilka
godzin trwa³y poszukiwania” –
czytamy w komunikacie. Od tam-
tego czasu dezerter wystêpuje
w bia³oruskich mediach, opowia-
daj¹c o wydarzeniach na granicy
polsko-bia³oruskiej, których – jak
twierdzi – by³ œwiadkiem. Wed³ug
jego relacji Polacy zabijali
uchodŸców na polsko-bia³oru-
skiej granicy jak faszyœci w fil-
mach.

Czeczko mówi³ o co najmniej
240 zabitych migrantach przez
polskich ¿o³nierzy od 8 czerwca
2021 r. we wsi Siemianówka obok
Hajnówki oraz innych miejscach
w pasie przygranicznym. Twier-
dzi, ¿e zw³oki obcokrajowców by-
³y chowane w masowych gro-
bach, kopanych w lasach. Bia³o-
ruska strona oœwiadczy³a, ¿e te
„dowody“ uzupe³ni¹ wnioski
przeciwko Polsce o z³amanie hu-
manitarnego prawa miêdzynaro-
dowego, choæ ma³o kto jest w sta-
nie uwierzyæ, ¿e to co opowiada
dezerter, polega na prawdzie.

– 16 grudnia 2021 musia³em
uciekaæ na Bia³oruœ, bo w³adze
Stra¿y Granicznej wyda³y mi roz-
kaz mordowania Arabów. Teraz
jestem bezpieczny – wyjaœnia
Czeczko. Czuje siê jednak pew-

nie. Ba, za¿¹da³ nawet wyp³aty
zaleg³ych poborów:

„Proszê o wyp³atê pensji za
grudzieñ 2021 r. oraz za styczeñ
2022 r. Nie pracowa³em w grud-
niu 2021 r. i styczniu 2022 r., bo
Stra¿ Graniczna wydawa³a mi
nielegalne rozkaz mordowania
niewinnych ludzi. W ten sposób
zosta³em zmuszony do niepracy
przez samo Ministerstwo Obro-
ny. Dlatego proszê o wyp³atê mo-
jej pensji. Informujê równie¿, ¿e
chcê przed³u¿yæ umowê o pracê.
Wrócê do pracy, gdy tylko proku-
rator w Hadze uwiêzi wszystkich
przestêpców wojskowych, którzy
kazali mi mordowaæ Arabów“ –
napisa³ w swoim ostatnim liœcie
do szefa resortu obrony.

– W przypadku braku otrzyma-
nia œrodków Czeczko zapowie-
dzia³ odwo³anie do s¹du – poin-
formowa³ szef organizacji poza-
rz¹dowej „Centrum Systemowa
Ochrona Prawna“, œciœle powi¹-
zanej z bia³oruskimi w³adzami.

We wrzeœniu 2021 r. 25-letni
Emil Czeczko zosta³ nieprawo-
mocnie skazany na szeœæ miesiê-
cy ograniczenia wolnoœci za pobi-
cie matki, ale odwo³a³ siê od wy-
roku. Prokuratura w Bia³ymsto-
ku wystawi³a list goñczy za pol-
skim dezerterem. W rozmowie
z reporterem rosyjskiej telewizji
przyzna³ siê do swoich proble-
mów z alkoholem i narkotykami,
twierdz¹c jednoczeœnie, ¿e takie
problemy s¹ powszechnym zja-
wiskiem w polskiej armii. Wed³ug
jego s³ów, w wojsku nie ma co
prawda oficjalnego przyzwolenia
na picie, ale nikt te¿ pod tym k¹-
tem szczególnie ¿o³nierzy nie
kontroluje. „By³y takie sytuacje,
kiedy skacowany przychodzi³em
na s³u¿bê. Ale gdyby zwalniali
z wojska wszystkich, którzy poja-
wili siê na s³u¿bie na kacu, to
trzeba by³oby zwolniæ pó³ pol-
skiej armii“ – stwierdzi³. TK

Zdezerterował, ale chce „zaległej wypłaty“

Takiego chaosu jeszcze nie by-
³o. Od Polskiego £adu boli g³o-
wa. Ksiêgowi s¹ bezradni, po-
dobnie jak sami podatnicy. Za-
protestowa³y nawet urzêdy
skarbowe, których pracownicy
obawiaj¹ siê, ¿e wszelkie pora-
dy udzielone interesantom mo-
g¹ okazaæ siê broni¹ obosiecz-
n¹. 

Nauczyciele jako pierwsi
zrozumieli, ¿e coœ jest nie tak
jak trzeba. Na Polskim £adzie
stracili, bo ich zarobki nie s¹
wysokie. Od 3 stycznia otrzy-
mywali pensje ni¿sze od 40 do
nawet 400 z³. Kto siê pomyli³?
Œledztwo trwa. Polski £ad, któ-
ry mia³ w zamyœle pomys³o-
dawców ul¿yæ Polakom, na ra-
zie wystawia ich na próbê ner-
wów. Nikt nie wie, ile straci na
nowych przepisach, a mo¿e zy-
ska. Szkopu³ w tym, ¿e przed
pierwsz¹ wyp³at¹ trzeba siê
okreœliæ na oficjalnym formula-
rzu, który trafi do urzêdu skar-
bowego, a potem czekaæ na
przelew. Ten zaœ mo¿e przypra-
wiæ o zawa³ serca. Co gorsza,
ma³o kto rozumie, o co w tym
wszystkim w³aœciwie chodzi. 

Wprowadzone zmiany w po-
datku dochodowym wi¹¿¹ siê
z nowymi schematami nalicza-
nia wynagrodzeñ pracowników.
Ma to zwi¹zek z wprowadze-
niem tzw. ulgi dla klasy œred-
niej, brakiem mo¿liwoœci odli-
czenia sk³adek zdrowotnych,
podniesieniem limitu progu po-
datkowego oraz wzrostem kwo-
ty wolnej od podatku.

Jaros³aw Kaczyñski zapew-
ni³, ¿e choæ przy wdra¿aniu
Polskiego £adu pope³nione zo-
sta³y b³êdy, to jednak zarabiaj¹-

cy „normalnie“ nie strac¹ na
nowych rozwi¹zaniach podat-
kowych. Pytanie, kogo prezes
uwa¿a za zarabiaj¹cego „nie-
normalnie”.

Zwi¹zkowcy z Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej wys³ali
list do premiera Mateusza Mo-
rawieckiego i ministra finan-
sów, w którym przekonuj¹, ¿e
przepisy Polskiego £adu s¹
niejasne i niedoprecyzowane:
„Jako wysoko wykwalifikowani
pracownicy urzêdów skarbo-
wych z ca³ej Polski jesteœmy
oburzeni i g³êboko zaniepoko-
jeni tym, co siê dzieje wokó³ re-
formy podatkowej zwanej Pol-
skim £adem. Reforma zosta³a
przygotowana poœpiesznie,
z bardzo krótkim vacatio legis
i bez odpowiedniego przygoto-
wania pañstwa do jej wdro¿e-
nia. Nie godzimy siê, by konse-
kwencje Ÿle przygotowanej re-
formy systemu podatkowego
ponosili pracownicy Krajowej
Administracji Skarbowej”.

Po tygodniu obowi¹zywania
reformy podatkowej w ramach
Polskiego £adu minister finan-
sów zmieni³ zasady wyliczania
zaliczek na podatek od pensji.
Ale zdaniem przedstawicieli
rz¹du winni zamieszania
z „Polskim £adem“ s¹ ksiêgo-
wi. Ci jednak stanowczo zapro-
testowali.

– W ustawie w zakresie wyli-
czania wynagrodzeñ nie ma
b³êdów, a my naliczyliœmy wy-
nagrodzenia zgodnie z treœci¹
przepisów. Rz¹d w panice po-
stanowi³ zrzuciæ na nas winê za
to, ¿e aktualnie obowi¹zuj¹ce
przepisy w realny sposób obni-
¿y³y wynagrodzenia pracowni-

ków i zleceniobiorców. B³êdów
nie by³o – powtarzam po raz ko-
lejny. Jedna osoba mog³aby go
pope³niæ. Ale czy to mo¿liwe, ¿e
wszystkie kadrowe w Polsce
pope³ni³y ten sam "b³¹d"? – wy-
jaœnia w rozmowie z Bankier.pl
Magdalena Micha³owska,
z biura rachunkowego Mer-
tum.

Innego zdania jest natomiast
Krajowa Izba Biur Rachunko-
wych. Zdaniem tamtejszych
ekspertów rz¹d pope³ni³ b³¹d,
próbuj¹c naprawiæ wytykane
niejasnoœci rozporz¹dzeniem,
które ma ni¿sza rangê od usta-
wy. I dlatego jest niezgodne
z obowi¹zuj¹cymi ustawami.
W takiej formie absolutnie nie
mog³o byæ wydane. 

„Za rok lub dwa lata mo¿e
siê okazaæ, ¿e jako podmioty
zobowi¹zane do obliczenia
i przekazania zaliczek na poda-
tek zostaniemy ukarani w³a-
œnie za to, ¿e do tego rozporz¹-
dzenia siê zastosowaliœmy” –
napisali w komunikacie.

Czyje g³owy polec¹ za ca³y
ten nie³ad? Na razie pewnie wi-
ceministrów, a w konsekwencji
mo¿e paœæ na samego premie-
ra Morawieckiego, który jesz-
cze nie tak dawno temu zapew-
nia³, ¿e Polski £ad to spójna
i kompleksowa wizja nowocze-
snego i sprawiedliwego pañ-
stwa, a wraz z tarcz¹ antyinfla-
cyjn¹ ma na celu zapewnienie
bezpieczeñstwa i szansy na
rozwój milionów polskich ro-
dzin.

Za to wszystko trudno prze-
cie¿ winiæ prezesa. On przecie¿
– jak zawsze – chcia³
dobrze. TK

Polski £ad wywo³a³ podatkowy chaos

A prezes chcia³ dobrze...

Inflacja, wzrost cen dos³ownie
na wszystko oraz op³at za ener-
giê gaz czy wodê, powoli staje
siê w Polsce zmor¹. Chc¹c ra-
towaæ sytuacjê i twarz, rz¹d
PiS zaproponowa³ obni¿enie na
pó³ roku stawki podatku VAT
na ¿ywnoœæ z 5 proc. do 0 proc.
Jednak... 

– Podatki to nie jedyny sk³ad-
nik, który decyduje o cenie. Ro-
sn¹ ceny w hurtowniach – mó-
wi w³aœcicielka jednego ze
sklepów. – Roœnie cena pr¹du,
a ja przecie¿ p³acê du¿e ra-
chunki, bo mam nie tylko œwia-
t³o, ale i lodówki. W górê posz³a
te¿ pensja minimalna. W³aœnie

teraz chcia³am podnieœæ trochê
ceny i jeœli tego nie zrobiê, bê-
dê musia³a do sklepu dok³adaæ.
To co, mam obni¿yæ ceny
i splajtowaæ? Poza tym, jeœli te-
raz wprowadzê podwy¿ki, a od
lutego obni¿ê ceny o VAT, to
i tak obni¿ki nikt nie zobaczy.
A gdy klienci zauwa¿¹, ¿e cena
jest bez zmian, to pomyœl¹, ¿e
zarabiam wiêcej. Nie wiem, co
robiæ w tej sytuacji, bo bojê siê,
¿e któryœ z klientów na mnie
doniesie.

Obawy s¹ uzasadnione, bo
przewodz¹cy rz¹dowi Mateusz
Morawiecki pogrozi³ sprzedaw-
com palcem, mówi¹c: „Wszy-

scy, którzy handluj¹ produkta-
mi spo¿ywczymi, powinni obni-
¿yæ ceny na te artyku³y. Mamy
Inspekcjê Handlow¹ i Urz¹d
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów. Zapewniam, ¿e
wszystkie mechanizmy po stro-
nie pañstwa zostan¹ urucho-
mione, ale liczê te¿ na aktyw-
noœæ obywatelsk¹ i konkuren-
cjê”.

Zdaniem wiêkszoœci eksper-
tów Polacy nie odczuj¹ obni¿ki
VAT na ¿ywnoœæ w swoich port-
felach, bo dro¿eje tak¿e wszyst-
ko inne, nie tylko ¿ywnoœæ.
A gdy podatek VAT zostanie
przywrócony, sklepy ju¿ nie za-

wahaj¹ siê przed podwy¿kami
cen. Wed³ug obliczeñ rz¹do-
wych dziêki czasowemu znie-
sieniu podatku VAT przeciêtna
rodzina zaoszczêdzi... ok. 45 z³
miesiêcznie. Czy te niespe³na
4 euro to du¿o, bior¹c pod uwa-
gê, ¿e tylko pr¹d zdro¿a³ o pra-
wie 40 procent?!

Wróæmy do ¿ywnoœci. W 2021
roku ceny miêsa, mas³a czy cu-
kru wzros³y w Polsce nawet
o 20 proc., a w 2022 r mog¹
pójœæ w górê o kolejne 4,5 proc.
– prognozuj¹ analitycy. Zreszt¹
ceny nie rosn¹ równomiernie –
w ci¹gu roku najbardziej po-
dro¿a³o miêso, t³uszcze i pie-
czywo. Miêso drobiowe posz³o
w górê a¿ o 23,7 proc., wo³owi-
na o 14,2 proc., chleb
o 12,4 proc., a oleje roœlinne
o 21 proc. Cena cukru skoczy³a
o 19,4 proc. 

Kilka przyk³adów: obecnie
pó³kilogramowy bochenek
chleba pszenno-¿ytniego kosz-
tuje œrednio 3,38 z³, przed ro-
kiem kosztowa³ 2,97 z³, a w
2015 r., kiedy PiS wygra³ wybo-
ry – 2,20 z³ – czyli podro¿a³ o 53
proc. od 2015 r.! 

Kostka mas³a kosztuje œred-
nio 6,58 z³, w rok podro¿a³a
o 1 z³, a w 2015 r kosztowa³a
3,98 z³ – czyli teraz o 65 proc.
wiêcej. O ponad po³owê podro-
¿a³ od 2015 olej, ziemniaki i np.
kie³basa wêdzona.

Ceny bêd¹ ros³y z kilku po-
wodów: inflacji, wy¿szych kosz-
tów energii i pracy (p³aca mini-
malna). Zdaniem analityków
wzrost cen ¿ywnoœci nale¿y do
najbardziej stresogennych, bo
dotyka najbiedniejszych. (kor)

W³aœciciele sklepów obawiaj¹ siê donosów

Po co ta „heca z VAT-em”?
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Rozmowa

? Od kilku tygodni prowo-
kacyjne zachowanie Rosji nie-
pokoi nie tylko Europê. Czy
Niemcy prowadz¹ w³aœciw¹
politykê wobec Ukrainy?
Ukraina prosi Niemcy o broñ
– Berlin odmawia. Ambasador
Ukrainy w Berlinie Andrej
Melnyk twierdzi, ¿e "Niemcy
ponosz¹ tak¹ sam¹ historycz-
n¹ odpowiedzialnoœæ za Ukra-
inê, jak za Izrael i dlatego
w Kijowie oczekuje siê maso-
wego wsparcia wojskowego
ze strony Niemiec". Czy to
s³uszna argumentacja?

– Tak to s³uszna opinia.
W stosunku do konfliktu na
Ukrainie, jak i do wiêkszoœci in-
nych miêdzynarodowych kon-
fliktów Berlin stosuje od lat zna-
n¹ politykê unikania trudnych
i problematycznych decyzji.
Ka¿dy niemiecki rz¹d w podob-
nych chwilach udaje, ¿e pro-
blem nie istnieje lub ¿e za³atwi¹
go inni. Berlin zawsze, nawet
gdy jest to nieprawdopodobne,
opowiada siê za jak¹œ enigma-
tyczn¹ drog¹ dyplomatyczn¹. 

? Czy niemieccy politycy nie
dostrzegaj¹ prawdziwego za-
gro¿enia ze strony Rosji?

– Oczywiœcie, ¿e dostrzegaj¹,
ale chowaj¹ siê za niewidoczn¹
œcian¹ moralnej niemieckiej od-
powiedzialnoœci za nazistow-
skie zbrodnie, dokonane pod-
czas drugiej wojny œwiatowej.
Moim zdaniem odmowa szefo-
wej niemieckiej dyplomacji An-
naleny Baerbock dostarczenia
broni na Ukrainê i do tego argu-
mentacja, ¿e powodem tej decy-
zji jest niemiecka historia – to
cynizm niezrozumia³y dla in-
nych pañstw. Oczywiœcie nie
opowiadam siê za wywo³aniem
konfliktu zbrojnego, ale szcze-
gólnie trudna do zaakceptowa-
nia jest sytuacja, gdy Ukraina
jest zagro¿ona. Niemcy, które
wyrz¹dzi³y Ukrainie tyle cier-
pieñ, odmawiaj¹ pomocy. Ukra-
iñcy wycierpieli pod nazistow-
skim i rosyjskim butem prawie
tyle samo, co Polacy i teraz ich
zostawiæ na lodzie, to jest b³¹d
z moralnego i politycznego pun-
ku widzenia. 

? Czy Niemcy w kwestii ro-
syjskiej agresywnej polityki
wobec Ukrainy i innych by-
³ych krajów nale¿¹cych kiedyœ
do ZSRR straci³y instynkt po-
lityczny?

– Tak mo¿na powiedzieæ, ale
ca³a powojenna polityka zagra-
niczna Niemiec by³a podobna.
To specyficznie pojmowana
"niemiecka moralna odpowie-
dzialnoœæ za drug¹ wojnê œwia-
tow¹". Niemieccy politycy cy-
nicznie to wykorzystuj¹, aby
unikaæ jakiejkolwiek politycznej
odpowiedzialnoœci i to zarówno
w kraju, jak i na arenie miêdzy-
narodowej. 

? Wiêkszoœæ Niemców od
lat twierdzi, ¿e Rosja nie jest
zagro¿eniem dla europejskiej
demokracji? 

– Od wielu lat rz¹dy federal-
ne by³y zbyt tchórzliwe, aby w
stosunku do Rosji odpowiednio
ostro zareagowaæ. Z jednej
strony Berlin nie chce zbyt
ostro przeciwstawiaæ siê Mo-
skwie, ale z drugiej ci¹gle ma
nadziejê, ¿e w razie w³asnego
zagro¿enia w ich obronie stan¹
Amerykanie. To jest swoiste
rozdwojenie jaŸni, które prowa-
dzi do absurdalnych i b³êdnych
decyzji. 

Moim zdaniem jest to ju¿ pro-
blem psychologiczny lub nawet
psychiatryczny. Niemieccy oby-
watele w znakomitej wiêkszoœci
nale¿¹ do "towarzystwa kanapo-
wego z syndromem notoryczne-
go ulepszacza". Dotyczy to
przyjmowania uchodŸców, eko-
logicznego ratowania œwiata,
czy wreszcie wprowadzania
ekologicznych Ÿróde³ energii.
Wœród niemieckich elit prawdzi-
we problemy spychane s¹ na
plan dalszy, a b³êdne oceny po-
woduj¹ podejmowanie z³ych,
choæ z punktu widzenia Berlina
bezpiecznych decyzji. Dlatego
od lat Niemcy ze wzglêdu na
moraln¹ odpowiedzialnoœæ za-
wsze musz¹ byæ mistrzami
w ulepszaniu œwiata.

Dobrym przyk³adem tego
niezrozumia³ego d¹¿enia do do-
skona³oœci i ratowania œwiata
by³a reakcja na katastrofê w Fu-

kuszimie. Wtedy Angela Merkel
wbrew logice postanowi³a, ¿e
Niemcy natychmiast rezygnuj¹
z elektrowni atomowych. Od te-
go momentu Niemcy prezentu-
j¹ siê na œwiecie, jako „moralny
energetyczny mistrz“. 

Innym przyk³adem jest rok
2015 i 2016, kiedy ta sama kanc-
lerz podjê³a decyzjê o wpusz-
czeniu do kraju oko³o pó³tora
miliona uchodŸców. Od tamtego
czasu staliœmy siê dodatkowo
"moralnymi mistrzami w przyj-
mowaniu i pomaganiu uchodŸ-
com". 

Elity w Niemczech wychodz¹
z za³o¿enia, ¿e na Niemczech
ci¹¿y du¿a odpowiedzialnoœæ
z to, co zrobili w czasie wojny
i dlatego teraz musz¹ prezento-
waæ swoje zupe³nie odnowione
moralne oblicze. Moim zdaniem
zarówno niemieckie elity, jak
i spo³eczeñstwo ju¿ nie umie
normalnie reagowaæ, tutaj sku-
teczna mo¿e byæ jedynie pomoc
psychiatryczna. 

? Nowa rz¹dowa koalicja
w Niemczech marzy o „Sta-
nach Zjednoczonych Europy”.
Czy to w³aœciwy kierunek? 

– Nie potrzebujemy ¿adnych
Stanów Zjednoczonych Europy.
To by³by katastrofalny b³¹d.
Unia musi byæ oparta na wspól-
nocie ojczyzn, tak jak chcieli
pierwsi jej za³o¿yciele m.in.
Charles de Gaulle lub Konrad
Adenauer. Tworzenie jakiegoœ
wspólnego, nieokreœlonego
rz¹du, wspólnych ministerstw
by³oby wielkim b³êdem. Dla
mnie najwa¿niejsze jest, aby
Unia Europejska mia³a swobo-
dê wymiany handlowej, swobo-
dê podró¿owania i reprezento-
wa³a wspólne wartoœci. Powin-
niœmy zamiast o tworzeniu Sta-
nów Zjednoczonych Europy i
scentralizowaniu w³adzy w
Brukseli myœleæ o zachowaniu
ró¿norodnoœci naszych wielu
regionów, przy zachowaniu
wspólnych wartoœci.

? Jak pan ocenia w tej kwe-
stii obecny polski rz¹d, który
stoi na stanowisku wolnoœci
gospodarczej i handlowej, a
zawsze krytykowa³ socjali-

styczne zapêdy brukselskich
urzêdników? 

– Popieram tak¹ postawê.
Polski rz¹d post¹pi³ s³usznie nie
przyjmuj¹c euro. Ta decyzja po-
mog³a i nadal pomaga Polsce
uzyskiwaæ szybki rozwój gospo-
darczy. Z zainteresowaniem
przygl¹dam siê sytuacji w kra-
jach takich jak: Polska, Czechy,
Dania i Szwecja, gdzie rozwój
gospodarczy nastêpuje szybciej
ni¿ u nas w Niemczech i w ca³ej
strefie euro. W kwestii podej-
œcia do gospodarki obecny pol-
ski rz¹d oceniam bardzo do-
brze, ale w innych kwestiach
tak¿e go krytykujê. 

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
Niemcy i Polska maj¹ lub po-
winny mieæ takie same prawa
w Unii Europejskiej, a sêdzio-
wie obydwu pañstw maj¹ prawo
krytykowaæ decyzje sêdziów
unijnych. Jednak w Polsce – we-
d³ug mojej wiedzy – sprawa do-
tyczy zupe³nie czegoœ innego.
Mianowicie Trybuna³ Sprawie-
dliwoœci Unii Europejskiej
(TSUE) uzna³, ¿e rz¹d w Polsce,
a konkretnie rz¹d Prawa i Spra-
wiedliwoœci upolitycznia s¹dy
dla w³asnych celów politycz-
nych. Zdaniem sêdziów TSUE
takie dzia³ania s¹ sprzeczne
z unijnym prawem i unijnymi
wartoœciami. Nie jestem sêdzi¹,
ale zawsze mia³em du¿y re-
spekt przed ka¿dym wyrokiem
i ¿yczy³bym sobie, aby takie sa-
mo podejœcie obowi¹zywa³o
w Polsce. 

? Stephan Harbarth przez
wiele lat by³ wiceprzewodni-
cz¹cym frakcji federalnej
CDU-CSU, a teraz zosta³ pre-
zesem Federalnego Trybuna-
³u Konstytucyjnego. Dlaczego

co dozwolone w Niemczech,
jest zakazane w Polsce?

– Ma pan trochê racji. Fak-
tycznie system wyboru sêdziów
w niemieckim wymiarze spra-
wiedliwoœci wzbudza du¿o kon-
trowersji. Tak¿e wybór Stepha-
na Harbartha zosta³ w Niem-
czech ostro skrytykowany. Ale
musimy tu otwarcie przyznaæ,
¿e w koñcu ktoœ musi zostaæ wy-
brany na sêdziego. Poszczegól-
ne rz¹dy i parlamenty wybiera-
j¹c sêdziów musz¹ znaleŸæ od-
powiedni balans pomiêdzy
wp³ywami politycznymi danego
rz¹du i opozycji. To jest trudne,
ale czêsto udaje siê to zrobiæ.
Przez siedemdziesi¹t lat po
wojnie nie przypominam sobie
¿adnego przypadku, aby
w Niemczech z³amano zasadê
politycznego balansu. W nie-
mieckim wymiarze sprawiedli-
woœci istnieje zasada, ¿e sê-
dziów powo³uje zarówno opozy-
cja jak i partie rz¹dowe.

Moim zdaniem polski rz¹d
przesadza z upolitycznianiem
sêdziów i to w³aœnie dostrzeg³a
Komisja Europejska. Moim zda-
niem zwolnienie za jednym ru-
chem tak du¿ej liczby sêdziów
musia³o wzbudziæ niepokój
w krêgach unijnych. 

Wygl¹da na to, ¿e Prawo
iSprawiedliwoœæ rzeczywiœcie
przesadza z upolitycznianiem
nie tylko s¹dów, ale tak¿e me-
diów. Moim zdaniem krytyka
p³yn¹ca z Brukseli jest s³uszna
i polski rz¹d powinien j¹ zaak-
ceptowaæ. Miejsce Polski jest
jak najbardziej w Unii Europej-
skiej, ale z drugiej strony ka¿dy
cz³onek wspólnoty musi wyko-
nywaæ wyroki s¹dów. 

Waldemar Maszewski

Hans Olaf Henkel wykłada
od 2000 r. na uniwersytecie
w Mannheim. Od 1996 r. jest
członkiem Amnesty International;
na rzecz tej organizacji przezna-
cza swoje honoraria za książki
i występy w telewizji. 

W latach 1995-2001 był preze-
sem federalnego zrzeszenia nie-
mieckiego przemysłu BDI. Do
2013 r. zasiadał w radach nadzor-

czych wielu niemieckich koncer-
nów, m.in. Bayer, Continental. 

Jako członek – obecnie obser-
wowanej przez niemiecki urząd
ochrony konstytucji – partii AfD
został w 2014 r. posłem do Parla-
mentu Europejskiego; pod koniec
2015 r. wystąpił z AfD ze słowa-
mi: „Martwi mnie, że pomogłem
stworzyć monstrum”.

zdj. Mathesar

Niemiecka polityka wobec Rosji to zdaniem
Hansa Olafa Henkela:

Rozdwojenie jaŸni
Z „Samym Życiem“ o niemieckiej reakcji na zagrożenia płynące ze strony Rosji,
o stosunku Niemiec do Ukrainy, ale także o praworządności rozmawia wybitny niemiecki
ekonomista i polityk Hans Olaf Henkel. Tłumaczy, dlaczego Niemcy w zetknięciu
z rosyjskim zagrożeniem zachowują się nieodpowiedzialnie. Chwali polski rząd 
za osiągnięcia gospodarcze, za sprzeciw wobec niebezpiecznych socjalistycznym 
tendencjom w EU, ale krytykuje za upolitycznianie wymiaru sprawiedliwości. 
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O tym siê mówi

Tusk i Niemcy znów w ogniu krytyki 

Jaros³aw Kaczyñski ponownie
potêpia politykê Niemiec. Nie
mówi te¿ „nie” wczeœniejszym
wyborom, a win¹ za wszelkie
niedoci¹gniêcia dotychczaso-
wej polityki PiS obarcza Donal-
da Tuska.

– Prawo i Sprawiedliwoœæ
ma pe³n¹ wolê doprowadzenia
do kolejnego zwyciêstwa, najle-
piej w wyborach w roku 2023.
Choæ mo¿e siê zdarzyæ, ¿e bê-
dzie to wczeœniej – powiedzia³
prezes Prawa i Sprawiedliwo-
œci, wicepremier Jaros³aw Ka-
czyñski w wywiadzie dla tygo-
dnika „Sieci“.

Kaczyñski zwróci³ tak¿e
uwagê na zmianê nastawienia
du¿ej czêœci spo³eczeñstwa,
które – w jego opinii – „bardziej
realistycznie“ patrzy na rze-
czywistoœæ europejsk¹. Uzna³
to za wa¿ny i pozytywny pro-
ces. Wyrazi³ tak¿e pogl¹d na
kwestie nemieckie.

– ¯¹da siê oficjalnego uzna-
nia niemieckiej dominacji.
A nowej niemieckiej koalicji
mo¿emy byæ w pewien sposób
wdziêczni za to, ¿e sprawê po-
stawi³a jasno, deklaruj¹c budo-
wê europejskiego pañstwa fe-
deracyjnego pod w³asnym
oczywiœcie przywództwem.
Przy czym s³owo „federacja“
jest tu pewn¹ fasad¹, w istocie
chodzi o pañstwo centralistycz-
ne. To zosta³o jasno powiedzia-
ne, chocia¿ z tego, co wiem,
dzisiaj dyplomacja niemiecka

próbuje to rozmywaæ, twier-
dz¹c, i¿ chodzi o plan tak przy-
sz³oœciowy, ¿e nie warto siê
tym teraz przejmowaæ. Dzia³a-
nia niemieckie œwiadcz¹ jed-
nak o czymœ innym, dlatego siê
przejmujemy – stwierdzi³ pre-
zes PiS.

– Okreœlenie „IV Rzesza“
jest w kontekœcie tych planów
ca³kowicie zasadne. Niemcy
otwarcie g³osz¹, ¿e to oni maj¹
decydowaæ. (...) Je¿eli to
wszystko po³¹czymy, a w tle
jest jeszcze nasza niewielka
wiêkszoœæ w Sejmie i k³opoty,
które wywo³a³ by³y wicepre-
mier Jaros³aw Gowin, to sk³a-
da siê to wszystko na rzeczywi-
œcie wyj¹tkowo trudny rok –
oceni³ Kaczyñski.

W jego opinii obecne rz¹dy
krajów europejskich s³abo
opieraj¹ siê niemieckim pla-
nom.

– Jednak gdy spojrzymy g³ê-
biej, to dostrze¿emy opór sil-
niejszy. W wielu pañstwach
w górê id¹ si³y takim planom
siê sprzeciwiaj¹ce, w tym naj-
wiêkszych: W³och, Hiszpanii,
Francji. Czy zdobêd¹ w³adzê,
zobaczymy. Sytuacja jest dyna-
miczna, mo¿e to pójœæ w ró¿-
nych kierunkach – uwa¿a wice-
premier. 

Kaczyñski robi dobr¹ minê
do z³ej gry. Twierdzi, ¿e wybory,
obojêtnie czy odbêd¹ siê one w
2023 r. czy wczeœniej, zaowocu-
j¹ trzecim zwyciêstwem jego
ugrupowania.

– Szymon Ho³ownia nie zo-
sta³ liderem opozycji, Platfor-
ma odzyska³a to, co wczeœniej
straci³a. My te¿ trochê zyskali-
œmy, bo wróci³a twarz rz¹dów
przez wielu Polaków pamiêta-
nych bardzo Ÿle. Plan Tuska te¿
jest ³atwy do rozpoznania: ulica
i zagranica. St¹d nasilenie ata-
ków z Brukseli i Berlina. To s¹
pi³ki rzucane liderowi Platfor-
my. I on w to gra, choæ dzieje
siê to kosztem Polski i Polaków.
Bierze to na swoje sumienie.
Najwidoczniej znowu ma tutaj
jakieœ zadanie do wykonania, a
potem zapewne obiecan¹ na-
grodê w Brukseli – mówi Ka-
czyñski. TK

Trzydzieœci lat ¿mudnego gro-
madzenia materia³ów i oto jest.
Na ekrany polskich kin wcho-
dzi fabularny obraz w re¿yserii
Micha³a Wêgrzyna pt. „Gie-
rek”. Zebra³ ju¿ bardzo dobre
opinie œrodowiska filmowego
i kinomanów, a nawet prof.
Adama Gierka, syna by³ego
I sekretarza PZPR.

Film nakrêcony przez Global
Studio stanowi ca³oœciowe
spojrzenie na postaæ I sekreta-
rza PZPR i ca³¹ epokê z nim
zwi¹zan¹. Jest swoistym psy-
chologicznym portretem
Edwarda Gierka i jego rodziny.
Akcja toczy siê w latach
1970–1982, od momentu, kiedy
zostaje on I sekretarzem KC
PZPR, do koñca internowania. 

– Pokazujemy Edwarda
Gierka za kulisami w³adzy, czy-
li to, czego ludzie dotychczas
nie wiedzieli. Relacje rodzinne,
które nigdy nie ujrza³y œwiat³a
dziennego, bêd¹ istotn¹ czê-
œci¹ tej historii, a sam Gierek
zaskoczy niejednego widza –
podkreœla producent filmu Ja-
nusz Iwanowski.

Najwiêksze wra¿enia na wi-
dzu, który prze¿y³ okres rz¹-
dów Edwarda Gierka, wywiera-
j¹ sceny przedstawiaj¹ce ¿ycie
bohatera filmu i towarzysz¹-
cych mu ludzi z partyjnego oto-
czenia, na internowaniu. To
zrozumia³e. Ten okres ¿ycia by-
³ego „przywódcy narodu” zna-
ny jest przeciêtnemu Kowal-
skiemu to z plotek, a to z znowu
z pojedynczych publikacji me-
dialnych. W pierwszych dniach
stanu wojennego internowano
ok. 5 tys. osób, które przetrzy-
mywano w 49 oœrodkach od-
osobnienia na terenie ca³ej Pol-
ski. W celach propagandowych
zatrzymano równie¿ kilkadzie-
si¹t osób „ze œwiecznika”, m.in.
Edwarda Gierka, Piotra Jaro-
szewicza i Edwarda Babiucha.

„Osadzeni w internacie dla
podoficerów nie wiedz¹, co
o ich losie zdecyduje Jaruzel-
ski; nie maj¹ kontaktu z rodzi-
nami, które przez pierwsze ty-
godnie nie wiedz¹ nawet, gdzie
zostali uwiêzieni” – pisa³
w swej ksi¹¿ce „Gierek, Jaro-

szewicz, Wojty³a” Wies³aw Ki-
czan, by³y wiceminister górnic-
twa, wspó³osadzony na inter-
nowaniu w G³êbokiem.

Wiadomo równie¿, ¿e to w³a-
œnie Edward Gierek jako
pierwszy wybuchn¹³ gniewem,
¿¹daj¹c od w³adz widzenia z ro-
dzinami. Adam Gierek, syn
I sekretarza, dowiedzia³ siê
11 stycznia 1982 r., ¿e mo¿e od-
wiedziæ ojca. Wraz z Hann¹ Ki-
czan, ¿on¹ by³ego wiceministra
górnictwa, pojechali do Kwi-
dzyna. Tam czeka³ na nich woj-
skowy gazik, którym zosta³
przewiezieni do G³êbokiego. 

„Na miejscu zobaczyliœmy
dramatyczny obraz. Stary, roz-
sypuj¹cy siê budynek, siatka
dooko³a, drut kolczasty wieñ-
cz¹cy ogrodzenie. I ci wszyscy
ludzie chodz¹cy w kó³ko jak na
spacerniaku krymina³u. Jakiœ
gówniarz w mundurze zacz¹³
mnie rewidowaæ, zwracaj¹c siê
do mnie per „panie Adamie”.
W koñcu zobaczy³em ojca. Roz-
p³aka³ siê na mój widok. Nie
mogliœmy spokojnie rozma-
wiaæ, bo baliœmy siê pods³uchu.
Wyj¹³em kartkê, o³ówek. To, co
chcieliœmy powiedzieæ – zapi-
sywaliœmy. Rozstawaliœmy siê,
nie wiedz¹c w³aœciwie, co bê-
dzie dalej. Gazik odwióz³ nas na
dworzec kolejowy w Gdañsku”
– opisywa³ w jednym z wywia-
dów.

Adam Gierek w rozmowie
z dziennikarzem S¯ nie kry³
swojej g³êbokiej niechêci do
gen. Wojciecha Jaruzelskiego. 

– Zawsze stara³ siê przymi-
laæ ojcu, a potem zwyczajnie go
zdradzi³. To bardzo negatywna
postaæ tamtego czasu. T³uma-
czenie, ¿e wprowadzaj¹c stan
wojenny uchroni³ Polskê, bo
Rosjanie chcieli wkroczyæ, jest
pokrêtne. Rosjanie nie musieli
wkraczaæ. Oni przecie¿ byli w
naszym kraju, mieli w bazach
swoje wojska, i bardzo nie
chcieli interweniowaæ. Dlatego
te¿ to oni od pocz¹tku inspiro-
wali, monitorowali, a póŸniej
kontrolowali twórców stanu
wojennego. Jaruzelski wie-
dzia³, ¿e gdyby odmówi³, to zna-
laz³by siê ktoœ inny na jego
miejsce, zaœ jego los zosta³by
przes¹dzony – przekonywa³.

O ojcu mówi³ krótko: 
– Kiedy zada³em mu pytanie,

ju¿ pod koniec jego ¿ycia, co
mam mówiæ, gdy mnie spytaj¹,
kim by³ – komunist¹ czy socjali-
st¹? Odpar³ po d³u¿szym namy-
œle: Synu, powiedz, ¿e by³em
Polakiem.

Prof. Adam Gierek, by³y pol-
ski europarlamentarzysta, zo-
baczy³ film jako jeden z pierw-
szych widzów. Nie bra³ ¿adnego
udzia³u w jego powstaniu.

– Film ogl¹daliœmy z synem
w Warszawie, nie znaliœmy te-
go wszystkiego, co pan Janusz
zrobi³, byliœmy bardzo ciekawi.
Zreszt¹ dziennikarze pytali,
czy w ogóle coœ na ten temat
wiem, czy mia³em wp³yw na
scenariusz. Nie, nie konsulto-
wa³em scenariusza, nic nie
wiedzia³em. Film trwa 2,5 go-
dziny i przez ten czas siedzieli-
œmy wryci, ogl¹daj¹c ten film –
dzieli³ siê swoimi odczuciami
tu¿ po premierze. 

– Jeœli chodzi o sam¹ grê ak-
torsk¹, to pan Koterski w spo-
sób idealny, w stuprocentowy
oddaje emocje mojego ojca. Oj-
ciec by³ cz³owiekiem emocjo-
nalnym, i myœlê, ¿e te emocje
zosta³y w stu procentach ideal-
nie oddane. Ten film mo¿e wy-
wo³aæ pewien wstrz¹s, ludzie
nie znaj¹ tej historii – doda³.

Jako ciekawostkê warto do-
daæ, ¿e Koterski bardzo zaan-
ga¿owa³ siê w rolê. Specjalnie
przyty³ prawie 20 kg i nauczy³
siê jêzyka francuskiego. TK

Film o by³ym „pierwszym”

Wicepremier Jarosław Kaczyński
zdj. Adrian Grycuk
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O tym siê mówi

Robert Lewandowski, kapitan
pi³karskiej reprezentacji Pol-
ski, wygra³ 87. Plebiscyt Prze-
gl¹du Sportowego i Polsatu na
Najlepszego Sportowca Roku
2021. Wyprzedzi³ lekkoatletkê
Anitê W³odarczyk i ¿u¿lowca
Bartosza Zmarzlika, a po plebi-
scytowy sukces siêgn¹³ raz
trzeci w historii. 

Po raz pierwszy w czo³owej
dziesi¹tce znalaz³ siê w 2011 r.,
zajmuj¹c 10. miejsce. Wówczas
by³ zawodnikiem Borussii
Dortmund, w barwach której
odnosi³ pierwsze sukcesy. Od
tego czasu nieprzerwanie zaj-
mowa³ miejsce wœród dziesiê-
ciu czo³owych sportowców Pol-
ski. Kolekcjonowanie zwyciê-
skich statuetek 33-letni dziœ na-
pastnik rozpocz¹³ w 2015 roku,
kiedy po raz pierwszy otrzyma³
to presti¿owe wyró¿nienie, a
w 2020 roku ponownie okaza³
siê najlepszy. Trzykrotnie te¿
zajmowa³ drug¹ lokatê (2016,
2017, 2019). 

A oto najlepsi polscy spor-
towcy 2021 roku: 1. Robert Le-
wandowski (pi³ka no¿na),
2. Anita W³odarczyk (lekkoatle-
tyka), 3. Bartosz Zmarzlik (¿u-
¿el), 4. Dawid Tomala (lekko-
atletyka), 5. Wojciech Nowicki
(lekkoatletyka), 6. Maria And-
rejczyk (lekkoatletyka), 
7. Sztafeta mieszana 4 x 400 m
(lekkoatletyka): Karol Zalew-
ski, Natalia Kaczmarek, Justy-
na Œwiêty-Ersetic, Kajetan Du-
szyñski, Dariusz Kowaluk, Iga
Baumgart-Witan, Ma³gorzata
Ho³ub-Kowalik, 8. Czwórka po-
dwójna kobiet (wioœlarstwo):
Agnieszka Kobus-Zawojska,

Marta Wieliczko, Maria Sajdak,
Katarzyna Zillmann, 9. Karoli-
na Naja i Anna Pu³awska (kaja-
karstwo), 10. Tadeusz Michalik
(zapasy). 

– Chcia³bym pogratulowaæ
wszystkim nominowanym
i zwyciêzcom – powiedzia³ „Le-
wy” odbieraj¹c nagrodê. –
W minionym roku, gdy by³em
w szatni i wiedzia³em, ¿e nasi
sportowcy wystêpuj¹, w³¹cza-
³em telewizor i dawa³em g³o-
œniej, ¿eby wszyscy ogl¹dali na-
szych wspania³ych sportow-
ców. Serdecznie i z wielk¹ du-
m¹ was wspieram i wam kibi-
cujê. Trzymam za was kciuki
i liczê na wiêcej. Chcê te¿ po-
dziêkowaæ wszystkim polskim
kibicom, którzy s¹ najlepsi na
œwiecie i zawsze mnie wspiera-
j¹. Jestem bardzo dumny z tej
statuetki, poniewa¿ otrzyma-
³em j¹ w Polsce. Jest dla mnie
szczególna i znajdê zawsze dla
niej najlepsze miejsce. Wiele
osób pyta mnie – ile jeszcze.
Ale ja nie chcê i nie mam za-
miaru koñczyæ. Kilka lat mam
zamiar jeszcze pograæ. Mam
nadziejê, ¿e nadal bêdê dostar-
cza³ emocje kibicom.

Pozosta³e nagrody w Plebi-
scycie 2021 zdobyli: Trener Ro-
ku: – Aleksander Matusiñski
(lekkoatletyka), Dru¿yna Roku:
Grupa Azoty ZAKSA Kêdzie-
rzyn-KoŸle (siatkówka), Sport
bez Barier: Ró¿a Kozakowska
(lekkoatletyka), Superczem-
pion: Piotr Ma³achowski (lek-
koatletyka), Od zawsze ze spor-
tem: Totalizator Sportowy, Im-
preza Roku: Dru¿ynowe Mi-
strzostwa Europy w Lekkoatle-
tyce – Silesia 2021. (kor)

Najlepsi z najlepszych 2021
Plebiscytowy hat-trick Lewandowskiego

zdj. Sven Mandel

Przy dŸwiêkach hymnu Wiel-
kiej Orkiestry Œwi¹tecznej Po-
mocy, na czele z Karolin¹ Czaj-
k¹, wolontariuszk¹ Sztabu
WOŒP Oberhausen, ruszy³a
w niedzielê 23 stycznia grupa
30 rowerzystów, aby przeje-
chaæ dooko³a jezioro Baldeney-
see w Essen – pod has³em
„WOŒPowy Rajd za dychê lub
dwie”.

Tego samego dnia parê go-
dzin póŸniej inna grupa, pod
przewodnictwem wolontariu-
szy Marty i Roberta zorganizo-
wa³a wycieczkê do esseñskiej
Starej Synagogi oraz na lodowi-
sko. Podczas wycieczki rów-
nie¿ zbierano datki do puszki.
Wszystko zasili cele 30. Fina³u
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej

Pomocy, czyli wesprze polsk¹
okulistykê dzieciêc¹. 

W bardzo trudnych warun-
kach przysz³o organizowaæ te-
goroczny 30 Fina³ WOŒP, dlate-
go Sztab Oberhausen chwyta
siê ró¿nych sposobów, ¿eby
zgromadziæ ludzi, nag³oœniæ
sprawê i zbieraæ przy tej okazji
datki. 

Zarówno wycieczka do Syna-
gogi jak i Rajd Rowerowy by³y
nie tylko okazj¹ do zebrania ka-
sy dla Dzieciaków, ale równie¿
stworzy³y mo¿liwoœæ integracji
polonijnego œrodowiska.

Oprócz dzia³añ „w realu”
Sztab w Oberhausen od
1 stycznia prowadzi licytacje
na grupie whatsappowej. To, co
siê tam dzieje, napawa wolon-

tariuszy wielkim optymizmem
i radoœci¹. Codziennie Ania,
Gosia, Ola, Przemek i Robert
prowadz¹ licytacje ró¿nych ga-
d¿etów, obrazów oraz bonów na
przeró¿ne us³ugi. By³ bon na
ca³odniow¹ sesjê w studiu tatu-
a¿u, wylicytowany za 700 euro,
by³ bon na namalowanie por-
tretu ulubionego zwierzaka,
czy bon na wycieczkê motocy-
klow¹ jako pasa¿er w asyœcie
cz³onków Bractwa Motocykli-
stów Polskich na ObczyŸnie,
wylicytowany za 270 euro, a
tak¿e dwugodzinna wycieczka
Harleyem po Nadrenii Pó³noc-
nej-Westfalii za 205 euro oraz
wiele gad¿etów.

Ka¿dorazowo Fina³ tej naj-
piêkniej graj¹cej Orkiestry
Œwiata budzi wiele serc i inte-
gruje ludzi. I tak z ca³¹ pewno-
œci¹ jest w tym roku, nawet mi-
mo tak ogromnych ograniczeñ.

Tekst: Leonard Paszek
Zdjęcia: Robert Widera

30. Fina³ WOŒP
w Oberhausen

prenumerata.de
gazeta prosto do domu
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Bêdzie siê dzia³o

Polonia hanowerska pokaza³a,
¿e ma wiekie serce. Dziêki niej
18 grudnia 2021 r. przy wspól-
nym stole zasiad³y w pomiesz-
czeniach PMK, udostêpnio-
nych przez ksiêdza Tadeusza
Klubê, osoby bezdomne, sa-
motne i ubogie z Hanoweru.
Spêdzi³y kilka godzin w towa-
rzystwie naszych wspania³ych
wolontariuszy, bez których to
wydarzenie nie by³oby mo¿li-
we, gospodarza hanowerskiej
Misji i wspó³organizatora pro-
jektu proboszcza Tadeusza
Kluby, wikarego naszej parafii
Tomasza S³owika oraz zapro-
szonych duchownych – rektora
Micha³a Wilkosza i jego sekre-
tarza, ks. Jana Gwi¿d¿a.

By³o to, po rocznej przerwie,
trzecie ju¿ przyjêcie dla potrze-
buj¹cych w Hanowerze. Przy
bogato zastawionym stole,
op³ywaj¹cym w polskie trady-
cyjne dania wigilijne, atmosfe-
ra by³a weso³a i bardzo œwi¹-
teczna. Taki moment zapo-
mnienia dla wszystkich, powro-
tu – choæby myœlami – do „tych
innych, szczêœliwych lat“. Cze-
go nie uda³o siê zjeœæ, osoby
bezdomne mog³y zabraæ na wy-
nos – „dla kolegi“ lub „na póŸ-
niej“. 

Nastêpnego dnia rodzina Ja-
sionów wraz z ma³¿eñstwem
Œcierskich spakowa³a paczki
œwi¹teczne z przechowywa-
nych w hanowerskiej PMK da-
rów ca³ej naszej Polonii. Wysz³y
144 paczki, kilka kartonów pó³-
produktów oraz wiele worków
ubrañ. Wszystko to zosta³o,
dziêki bezinteresownej pomocy
firmy Autoprofi, dostarczone
w pierwszy dzieñ Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia do œwietlicy œrodo-
wiskowej Nordbahnhof, gdzie
w ten w³aœnie dzieñ dy¿ur pe³-
ni³ sam szef stowarzyszenia
SeWo e.V. Paczki trafi³y do po-
trzebuj¹cych ró¿nej narodowo-
œci w naszym mieœcie.

Akcja rozpoczê³a siê prawie
miesi¹c wczeœniej, a ka¿dy
chc¹cy wzi¹æ udzia³ móg³ zg³o-
siæ siê w PMK Hannover lub u
Sylwii Jasion. W realizacji tego-
rocznej akcji pomog³o nam wie-
lu wspania³omyœlnych ludzi, na
których wsparcie zawsze mo-
¿emy liczyæ. Wszystkim im,
prywatnym osobom, jak i fir-
mom, które zwozi³y dary do do-
mu parafialnego i do mnie do
domu, wszystkim, którzy w³¹-
czyli siê do naszej akcji,
DZIÊKUJEMY z ca³ego serca.
Nie sposób wymieniæ wszyst-
kich uczestników imiennie,

mam jednak nadziejê, ¿e ta nie-
pe³na lista odda wymiar tego
wk³adu hanowerskiej Polonii:
Konsulat Generalny w Ham-
burgu, Biuro £¹cznoœci Orga-
nizacji Polonijnych, Radio Po-
lenflug Neo, Polska Domena,
Salonik Literacki, sklep Lukul-
lus Berenbostel, sklep Kurpiak,
Gaststätte „Bei Emil“, Print
Roj, Avon, Duo Diamonts,
Druckpoint, Bestattungssienst
Lesch.

Wpó³organizatorowi ks. Ta-
deuszowi Klubie i ca³ej PMK
w Hanowerze dziêkujemy za
wspania³¹ wspó³pracê. Zaan-
ga¿owania Polskiej Misji w Ha-
nowerze nie da siê przeceniæ.
Marzymy o tym, aby kolejna
akcja – wielkanocny „Koszy-
czek“ – sta³a siê przeprowadzo-
nym w ka¿dym mieœcie
w Niemczech, gdzie jest taka
potrzeba. Zapraszamy do
wspó³udzia³u wszystkie lokalne
PMK i organizacje polonijne.
Bardzo chêtnie podzielimy siê
doœwiadczeniami i rad¹. Zrób-
my z tego wielk¹, fajn¹, dobro-
czynn¹ akcjê. Pamiêtajmy, ¿e
„pomoc jednej osobie nie zmie-
ni œwiata, ale mo¿e zmieniæ
œwiat dla jednej osoby“.

Sylwia Jasion 
(Arkapol Hannover)

Polonia w Hanowerze:

Œwi¹teczna paczka i wigilia
dla bezdomnych,
samotnych i ubogich

Œwiêta ju¿ za nami, ale skrom-
ne prezenty sk³adaæ mo¿na
przecie¿ przez ca³y rok.
Zw³aszcza, kiedy odbiorcami
s¹ nasi milusiñscy. Czêsto nie
mamy czasu, ¿eby czytaæ dzie-
ciom najpiêkniejsze bajki, któ-
re pamiêtamy jeszcze z nasze-
go dzieciñstwa. Usprawiedli-
wiamy siê brakiem czasu albo
z³¹ dykcj¹. Dlatego te¿ gor¹co
polecam p³ytê CD „Wierszowa
kraina”, na której Jola Wolters,
znakomita wokalistka z Duis-
burga oraz znany aktor Artus
Barciœ prezentuj¹ dzieciom a¿
44 krótkie wierszowane bajki,
które wci¹gaj¹ do s³uchania za-

równo du¿ych, jak i ma³ych s³u-
chaczy. W ci¹gu godziny i piêt-
nastu minut autorzy zbior¹ nas
w podró¿ po krainie wyobraŸni
i na spotkanie z Julianem Tu-
wimem, Mari¹ Konopnick¹, Ja-
nem Brzechw¹ i innymi znany-
mi poetami. Pos³uchamy jak
„pêdzi po szynach lokomoty-
wa”, jak „biega krzyczy pan Hi-
lary... Gdzie s¹ moje okulary”,
dowiemy siê „Kto misiowi
urwa³ ucho” oraz pos³uchamy
opowieœci o „Kaczce dziwacz-
ce” i „S³oniu Tr¹balskim”.

Wiersze dla dzieci s¹ jednym
z niewielu „kluczy” zdolnych
otwieraæ tajemne wrota wy-
obraŸni. Potrafi¹ w niego
wejœæ, odkryæ i kreowaæ. P³yta
„Wierszowa kraina” mo¿e byæ
bardzo przydatna dla rozwija-
nia wyobraŸni, pobudzania
wra¿liwoœci, poszerzania s³ow-

nictwa, zw³aszcza dla dzieci,
które ucz¹ siê jêzyka polskiego
albo chc¹ jego znajomoœæ pod-
trzymaæ.

Wiersze na p³ycie „Wierszo-
wa kraina” s¹ praktycznym wy-
k³adem na temat dobrych ma-
nier, w³aœciwych norm zacho-
wania i pozytywnych nawyków.
To fantastyczny sposób na
wspieranie i wzbogacanie wie-
lu sfer wa¿nych dla ogólnego
rozwoju dziecka. Ponadto
umo¿liwia wspóln¹ zabawê
z rodzicem i prze¿ywanie ra-
zem fantastycznego œwiata.

Jolanta Wolters to znana nie
tylko wœród Polonii polska pio-
senkarka i szansonistka, wyko-
nuje piosenkê aktorsk¹
w trzech jêzykach – polskim,
niemieckim i francuskim. Jej
kana³ na youtube „Jolatna czy-

ta dzieciom” odwiedzi³o ju¿ po-
nad trzy miliony internautów.

– P³yta „Wierszowa kraina”
ma za zadanie nie tylko bawiæ,
ale te¿ i uczyæ – mówi Jola Wol-
ters. – Mo¿e ponadto zachêciæ
do s³uchania w gronie bliskich
lub zainspirowaæ dzieci do
wcielania siê w postacie z wier-
szy i zachêciæ do odkrywania
rozmaitych sposobów pos³ugi-
wania siê g³osem.

P³ytê zamówiæ mo¿na drog¹
mailow¹ u autorki: 

jolantawolters@arcor.de
Dla dwóch czytelników, któ-

rzy wyœl¹ maila na adres
Leonard.p@interia.pl czeka
w nagrodê p³yta ze specjaln¹
dedykacj¹.

Leonard Paszek

Entdeckung (Odkrycie) – Projekt SZYMBORSKA

Alix Dudel, Celina Muza – recytacje
Michaela von Pilsach – wiolonczela

Jola Wolters i jej
„Wierszowa kraina”

W 10. rocznicê œmierci Wis³awy
Szymborskiej, laureatki lite-
rackiej Nagrody Nobla (1996)
prezentujemy wybrane wier-
sze w doskona³ych niemieckich
przek³adach Karla Dedeciusa. 

W swojej poezji Szymborska
przygl¹da siê codziennym zda-
rzeniom z nietypowych per-
spektyw, lekkim piórem pod-
chodzi do filozoficznych pytañ
i dokonuje zaskakuj¹cych od-
niesieñ, które ³¹cz¹ wyobraŸ-
niê z rzeczywistym œwiatem.
Z pozoru bez wysi³ku, z czu³¹
ironi¹ podejmuje g³êboko ludz-
kie tematy i raz po raz zaska-
kuje czytelników i s³uchaczy.

Alix Dudel, szansonistka, ak-
torka i prezenterka, koncertu-
j¹ca w ca³ych Niemczech z pro-
gramami chanson i muzyczno-
literackimi (Kaléko, Brecht,
Kreisler, Kändler, Knef) pra-
gnie tego wieczoru rzuciæ no-
we œwiat³o na twórczoœæ Wis³a-
wy Szymborskiej, której czaru-
j¹ce i ponadczasowe wiersze
zdecydowanie zas³uguj¹ na
wiêcej uwagi w krajach nie-
mieckojêzycznych.

Celina Muza, polska aktorka,
kompozytorka i szansonistka,
berliñskiej publicznoœci dobrze
znana dziêki projektom z pol-

skimi artystami, którzy inter-
pretuj¹ polsk¹ poezjê œpiewa-
n¹, oraz w³asnym wieczorom
z piosenk¹ aktorsk¹ (Kaléko,
Dietrich, Brecht, Ginczanka),
przedstawia biograficzne frag-
menty z ¿ycia Szymborskiej
tworz¹c pomost pomiêdzy nie-
mieckimi t³umaczeniami a wy-
œmienitym, charakterystycz-
nym poczuciem humoru Wis³a-
wy Rzymborskiej.

Michaela von Pilsach, wio-
lonczelistka i malarka z Hano-
weru, przy pomocy dŸwiêków
i precyzyjnie dobranych frag-
mentów muzycznych stworzy
atmosferê, w której poezja Wi-
s³awy Szymborskiej nabierze
szczególnego blasku.

1 luty 2022, godz. 20.00 
Kunstfabrik Schlot, Invalidenstr. 117,

10115 Berlin
Bilety: 15/10 euro, Zgłoszenia:
info@muza.de albo info@pol-in.eu
Obowiązują zasady 2G+ 

Projekt realizowany przy
wspó³pracy ze stowarzyszenia-
mi: POLin Polki w Gospodarce
i Kulturze, pol-in.eu oraz Kul-
tur-Schmuggel e.V.
facebook.com/Kulturschmuggel

Foto: Gabriella Falana
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O tym siê mówi

Bogaty wybór czasopism i gazet

www.prenumerata.de

Jedenasta edycja plebiscytu
"S³owo Roku" organizowanego
przez Uniwersytet Warszawski
ju¿ za nami. Rok temu wygra³o
s³owo "koronawirus". Tym ra-
zem w g³osowaniu bra³y udzia³
takie wyra¿enia zwi¹zane z ko-
ronawirusem, ale tak¿e s³owa,
które pada³y z ust polityków.

Nie pandemia, miêkiszon,
wyp³aszczenie, bezobjawowy
czy ozdrowieniec, lecz szcze-
pienie zosta³o wybrana s³owem
roku 2021 w Polsce. Na kolej-
nych miejscach w g³osowaniu
internautów znalaz³y siê s³owa:
granica, cnota (niewieœcia)
oraz zdalny. Pozosta³e s³owa
w fina³owej dziesi¹tce to fala,

reasumpcja, inflacja, granica,
antyszczepionkowcy, lockdown
i obostrzenia.

Niezale¿nie od g³osowania
internetowego, wyboru S³owa
Roku dokona³a tak¿e kapitu³a
konkursu. S³owem roku ex
aequo zosta³y równie¿ szcze-
pienie i granica. Prof. Magdale-
na Derwojedowa, przybli¿aj¹c
historiê s³owa "szczepiæ", przy-
pomnia³a, ¿e historycznie wi¹-
¿e siê ono z zabiegami ogrodni-
czymi. Dopiero z czasem zosta-
³o przeniesiono znaczeniowo
na medycynê. 

M³odzie¿owym s³owem roku
2021 w Polsce w plebiscycie
Wydawnictwa Naukowego

PWN jest: œpiulkolot. Oznacza
miejsce do spania. „S³owo na-
wi¹zuje do mema œpiulkaæ czy-
li spaæ” – czytamy na stronie
PWN. Œpiulkolot uzyska³ 9 656
g³osów w g³osowaniu internau-
tów i wyprzedzi³ „nara” (skrót
od: na razie), które uzyska³o
9 401 g³osów oraz okreœlenie
„twoja stara" definiowane jako
dezaprobuj¹ca odpowiedŸ na
pytanie: kto? lub na dowoln¹
inn¹ wypowiedŸ (6 665 g³osów).

Ponadto kapitu³a za najcie-
kawsze jêzykowo uzna³a s³owo
„mrozi" (reakcja na coœ ¿enuj¹-
cego) i dodatkowo wyró¿ni³a
zwrot odciszyæ (siê). TK

Mateusz Morawiecki cieszy siê
najwiêkszym zaufaniem Pola-
ków, ale na szczycie rankingu
toczy siê zaciêta walka. Tu¿ za
nim plasuj¹ siê Rafa³ Trza-
skowski oraz Andrzej Duda.
Najwiêkszymi przegranymi
w tym miesi¹cu s¹ Szymon Ho-
³ownia i Donald Tusk. Powody
do zadowolenia ma Krzysztof
Bosak – wynika z sonda¿u
IBRiS dla Onetu.

Na pierwszym miejscu ran-
kingu znalaz³ siê premier Ma-
teusz Morawiecki. Ostatni raz
otwiera³ go w paŸdzierniku
2021 r. Szefowi rz¹du ufa 37,6
proc. badanych. To wiêcej o 0,2
pkt proc. w porównaniu do gru-
dniowego rankingu. Mniej sta-
bilne s¹ notowania jego konku-
rentów. Na drugim miejscu
z wynikiem 36,8 proc. zaufania
(–1,1 pkt proc.) uplasowa³ siê
dotychczasowy lider Rafa³
Trzaskowski. Trzeci wynik

w styczniu nale¿y do Andrzeja
Dudy, któremu ufa 35,7 proc.
respondentów (–2,1 pkt proc.).
W przypadku prezydenta to
najs³abszy wynik od blisko
czterech lat. 

Na czwartym miejscu stycz-
niowego rankingu znalaz³ siê li-
der Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego W³adys³aw Kosiniak-
Kamysz, który jest pozytywnie
oceniany przez 32,9 proc. bada-
nych. Nastêpny jest Szymon
Ho³ownia z zaufaniem na po-
ziomie 30,6 proc., a za nim Do-
nald Tusk, któremu ufa 29 proc.
badanych. Pierwsz¹ dziesi¹tkê
rankingu zaufania zamykaj¹:
wicepremier i prezes PiS Jaro-
s³aw Kaczyñski – 28,9 proc.,
marsza³ek Senatu Tomasz
Grodzki – 27,8 proc., marsza³ek
Sejmu El¿bieta Witek – 26,5
proc. oraz jeden z liderów Le-
wicy Robert Biedroñ – 25,1
proc.

Profesor medycyny s¹dowej
z £odzi, który zdaniem podko-
misji Antoniego Macierewicza
potwierdzi³ jej teoriê o zama-
chu w Smoleñsku, zosta³ w³a-
œnie oskar¿ony o przekrêty fi-
nansowe. Prokuratura zarzuci-
³a Jaros³awowi B. malwersacje
podczas kierowania Zak³adem
Medycyny S¹dowej w £odzi.

Eksperymenty prowadzono
w okresie, gdy ³ódzkim Zak³a-
dem Medycyny S¹dowej kiero-
wa³ prof. Jaros³aw B. W innej
sprawie jest oskar¿ony o mal-
wersacje finansowe. W innych
swoich kontrowersyjnych opi-
niach wspiera³ wersje podej-
rzanych policjantów, m.in.
w g³oœnej sprawie œmierci Igo-
ra Stachowiaka

– Pokrzywdzonych dzia³a-
niem prof. Jaros³awa B. jest
ponad 100 ekspertów, którzy
wydawali opinie zlecone ³ódz-
kiemu ZMS. Niestety powo³ani
przez nas biegli nie byli w sta-
nie dok³adnie wykazaæ, jaka
jest kwota stwierdzonych nie-
prawid³owoœci – mówi w roz-
mowie z Onetem prokurator
Daniel Prokopowicz, rzecznik
prowadz¹cej œledztwo Proku-
ratury Okrêgowej w Kielcach.

Tymczasem portal poda³ in-
formacjê, ¿e lekarze s¹dowi
z Zak³adu Medycyny S¹dowej
w £odzi mieli strzelaæ do

zw³ok! Szokuj¹cy eksperyment
mia³ byæ prowadzony w 2011 r. 

– Strzelano do nich w tajem-
nicy, bez wiedzy i zgody proku-
ratury. Gdy sprawa wysz³a na
jaw, sta³a siê niewygodna za-
równo dla lekarzy, jak i dla pro-
kuratorów. Dla medyków, bo
nie mieli zgody na strza³y. Dla
prokuratorów, bo choæ zgodnie
z prawem powinni byæ na sek-
cjach, czêsto siê na nich nie po-
jawiali i tym samym nie dope³-
niali swoich obowi¹zków – po-
wiedzia³ portalowi jeden z pra-
cowników ³ódzkiego ZMS.

– Wesz³am do sali sekcyjnej,
a tam na stole le¿a³ mê¿czyzna
o nieustalonej to¿samoœci. Mia³
liczne rany w okolicach brzu-
cha, od broni œrutowej. Pyta-
³am szefa laborantów, czy to ja-
kieœ zabójstwo? On siê zaœmia³
i powiedzia³, ¿e niektórzy leka-
rze strzelaj¹ sobie wieczorami
do zw³ok. Doda³, ¿e nasz szef
kaza³ nie wpisywaæ tych strza-
³ów do protoko³ów sekcyjnych –
opowiada cytowany w materia-
le lekarz z ZMS w £odzi.

Sprawê bada³ prokurator
Maciej Antczak, który prowa-
dzi³ œledztwo w czterech w¹t-
kach. Wszystkie umorzy³ posta-
nowieniem z grudnia 2020 r.,
o którym nie by³o wiadomo a¿
do teraz – poinformowa³a z ko-
lei Wirtualna Polska. TK

Premier Morawiecki na topie

W Łodzi lekarze strzelali do... zwłok w prosektorium

– Budujemy koalicjê pañstw,
które sprzeciwiaj¹ siê niektó-
rym rozwi¹zaniom pakietu
unijnego „Fit for 55” – powie-
dzia³ rzecznik rz¹du Piotr
Müller. Rz¹d chce wszelkimi
œrodkami zatrzymaæ galopu-
j¹ce ceny energii elektrycz-
nej i pog³êbiaj¹ce siê ubóstwo
energetyczne Polaków.

– Polska podejmie wszelkie
dzia³ania w Brukseli i w Pol-
sce, by ochroniæ Polaków
przed skutkami b³êdnej poli-
tyki, jak¹ serwuje Komisja
Europejska. Zrobimy wszyst-
ko, aby pakiet Fit for 55 nie
wszed³ w ¿ycie – zadeklaro-
wa³ wicepremier Jacek Sa-
sin.

Jednak na unijnym szczy-
cie w 2020 r. premier Mateusz
Morawiecki zgodzi³ siê na za-
ostrzenie celu zbijania reduk-
cji gazów cieplarnianych do
55 proc. w 2030 r. Z kolei we-
d³ug informacji Ministerstwa
Klimatu i Œrodowiska z kwiet-
nia 2020 r. od pocz¹tku au-
kcyjnej sprzeda¿y uprawnieñ
bud¿et pañstwa zasili³o ok.
20,5 mld z³. Te pieni¹dze mia-
³y zostaæ przeznaczona budo-
wê czystych technologii pro-
dukcji energii elektrycznej.
Co siê z nimi sta³o? Tego nie
wiadomo.

Wiadomo za to, ¿e Zbi-
gniew Ziobro szykuje wnio-
sek do Trybuna³u Konstytu-
cyjnego, by sprawdziæ, czy
tryb przyjêcia decyzji o dra-
stycznej zmianie systemu

ETS (unijny system handlu
emisjami CO2), na któr¹ zgo-
dzili siê Donald Tusk i Ewa
Kopacz, nie narusza³ przepi-
sów Konstytucji RP.

– Sama zasada certyfika-
tów jest bezu¿yteczna i nie
przynosi ¿adnych skutków w
postaci redukcji emisji. Ro-
sn¹ za to koszty produkcji
energii elektrycznej dla od-
biorców indywidualnych i go-
spodarczych. Jedyni, którzy
s¹ z tego zadowoleni to ci,
którzy handluj¹ certyfikata-

mi. Najlepszym dowodem na
to jest fakt, ¿e pozwolenia
kosztowa³y szeœæ lat temu
4 euro za tonê, cztery lata te-
mu 8 euro za tonê, a teraz 85
euro za tonê, choæ nie ma
¿adnego pozytywnego skutku
dla ograniczenia emisji CO2.
To jest mechanizm typowo
spekulacyjny, obliczony na
sprowokowanie ubóstwa
energetycznego w Unii Euro-
pejskiej, a zw³aszcza w kra-
jach produkuj¹cych energiê
elektryczn¹ z surowców ko-
palnych. Wobec tego nale¿y
ten mechanizm ukróciæ –
uwa¿a Jerzy Markowski, by³y
wiceminister gospodarki od-
powiedzialny za górnictwo.

Tymczasem na Œl¹sku na-
stroje wœród górników s¹ co-
raz bardziej napiête. Wielu
wziê³o mniejsze wyp³aty
zwi¹zane z ba³aganem w Pol-
skim £adzie. W styczniu gór-
nicy zablokowali wagony
z wêglem jad¹ce do elektrow-
ni, ¿¹daj¹c rekompensaty za
przepracowane weekendy.
Chc¹ te¿ szybkiej odpowiedzi
na pytanie, czy Bruksela no-
tyfikuje umowê spo³eczna dla
górnictwa zak³adaj¹c¹ odej-
œcie od wêgla do 2049 r. i po-
moc publiczna dla sektora.
Na razie górnicy wywalczyli
kolejne podwy¿ki i rekompen-
saty. Problem jednak w tym,
¿e Polska Grupa Górnicza nie
ma ju¿ œrodków na wyp³aty
w lutym. Zapowiada siê wiêc
gor¹cy koniec zimy. TK

Kolejny front walki z Bruksel¹ otwarty

Górnicy wziêli podwy¿kê
i szykuj¹ kilofy

Szczepienie, granica
i œpiulkolot s³owami roku

Zbigniew Ziobro (minister
sprawiedliwości) szykuje wniosek
do Trybunału Konstytucyjnego,
by sprawdzić, czy tryb przyjęcia
decyzji o drastycznej zmianie
systemu ETS (unijny system
handlu emisjami CO2) nie naruszał
przepisów Konstytucji RP.

zdj. Adam Guz / KPRM
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Wydarzenia

Polecamy

Hajmat 
– Dariusz Dyrda

„Hajmat” to powieœæ, w której
autor próbuje dotkn¹æ œl¹skiej
duszy, zmierzyæ siê z trudnymi
dla zrozumienia przez Pola-
ków zawi³oœciami ¿yciorysów
i to¿samoœci Œl¹zaków. Napi-
sana czêœciowo po polsku, a
czêœciowo po œl¹sku stanowi
zarazem doskona³e kompen-
dium wiedzy o œl¹skiej historii
i œl¹skiej odrêbnoœci. Jest na-
pisana lekkim, chwilami hu-
morystycznym jêzykiem, z któ-
rego s³ynie ten autor.

DARIUSZ RYDRA (1964-
2021) by³ pisarzem i dziennika-
rzem narodowoœci œl¹skiej, pi-
suj¹cym jednak g³ównie po
polsku. Przez ponad trzydzie-
œci lat aktywnoœci zawodowej
pracowa³ w wielu znacz¹cych
tytu³ach prasowych, by³ redak-
torem naczelnym kilku tygo-
dników, jednak od roku 2011
koncentrowa³ siê przede
wszystkim na wydawaniu w³a-
snego miesiêcznika „Œlùnski
Cajtung”.

Ma równie¿ w dorobku kilka
ksiê¿ek reporta¿owych oraz
powieœæ „Operacja papie¿”.
Byæ mo¿e wielu ludzi zadaje
sobie do dziœ pytanie: jak to
siê mog³o staæ, ¿e rozwijaj¹cy
siê w niespotykanym dot¹d
tempie na pocz¹tku lat 70. XX
wieku kraj – ju¿ kilka lat póŸ-
niej popad³ w nieprzezwyciê-
¿alne trudnoœci gospodarcze
i spo³eczne? Oczywiœcie podjê-
to wiele prób wyjaœnieñ tego
procesu, lecz ¿adna z nich nie
t³umaczy go jednoznacznie
i przekonuj¹co. A mo¿e nie
wiemy o czymœ istotnym?
„Operacja papie¿” to jedna
z bardzo prawdopodobnych
wersji...

SKLEP.de

S¹d Okrêgowy w Warszawie
umorzy³ postêpowanie w spra-
wie zniewa¿enia prezydenta
Andrzeja Dudy przez Jakuba
¯ulczyka. Pisarz nazwa³ g³owê
pañstwa "debilem".

Sprawa, któr¹ zajmowa³ siê
s¹d, dotyczy internetowego
wpisu zamieszczonego przez
Jakuba ¯ulczyka w listopadzie
2020 roku. Pisarz skomentowa³
w nim zw³okê Dudy w przeka-
zaniu gratulacji Joemu Bideno-
wi po jego zwyciêstwie w wybo-
rach prezydenckich w USA
w 2020 r. "Joe Biden jest 46.
prezydentem USA. Andrzej
Duda jest debilem" – napisa³
wtedy na Facebooku.

Prokuratura domaga³a siê
wyroku skazuj¹cego, t³uma-
cz¹c ¿e inna decyzja doprowa-

dzi³aby do legitymizacji hejtu
i wulgaryzacji jêzyka. Oskar¿y-
ciel wniós³ o karê piêciu mie-
siêcy ograniczenia wolnoœci
w formie nieodp³atnej pracy
spo³ecznej i opublikowania
przeprosin na Facebooku.
Obrona pisarza chcia³a z kolei
jego uniewinnienia.

On sam t³umaczy³: "Stoj¹c
przed s¹dem za s³owa, które
napisa³em na Facebooku czujê
siê jak poddany, jak petent, jak
cz³onek ciemnego ludu, który
w³adzê ma jedynie wielbiæ, bo
do tego w³adza jest, aby byæ
wielbion¹. Nie! W demokra-
tycznym spo³eczeñstwie, któ-
rym zaczêliœmy siê stawaæ ja-
kiœ czas temu, i którym wci¹¿
siê stajemy, to w³adza jest dla
nas. Ma nas reprezentowaæ i

nam pomagaæ. A my mamy
prawo – a nawet powinniœmy –
reagowaæ, gdy ta w³adza dzia³a
przeciwko naszym (i równie¿
swoim) interesom. Nawet
kosztem bon-tonu, savoir vivru,
³adnej polszczyzny i dobrego
wychowania – mówi³ Jakub
¯ulczyk.

Ostatecznie s¹d umorzy³
sprawê. "Oskar¿ony swoim za-
chowaniem nie pope³ni³ prze-
stêpstwa" – uzasadni³ sêdzia,
dodaj¹c, ¿e "spo³eczna szkodli-
woœæ czynu by³a znikoma". 

Tymczasem 22-letnia
gdañszczanka z Fundacji Wi-
dzialne, która podczas jednej
z manifestacji krzycza³a na ca-
³e gard³o "Jeb..æ PiS" musi za-
p³aciæ 50 z³ grzywny (ok. 10 eu-

ro). Tak orzek³ s¹d. "W demo-
kratycznym pañstwie prawa
u¿ywanie s³ów ‘Jeb..æ PiS’
w miejscu publicznym podczas
zgromadzenia spontanicznego
wyra¿aj¹cego sprzeciw wobec
tzw. Trybuna³u Konstytucyjne-
go w sprawie zakazu aborcji
stanowi wyraz dozwolonej kry-
tyki" – skomentowa³ znany
prawnik prof. Micha³ Roma-
nowski. 

Za podobne okrzyki, ba, jesz-
cze bardziej pikantne („PiS wy-
pierd...æ”) s¹d z Przemyœla
uniewinni³ obwinion¹ demon-
strantkê, wyjaœniaj¹c, ¿e dzia-
³a³a w granicach swoich praw
obywatelskich, wyra¿aj¹c ne-
gatywn¹ opiniê na temat wyda-
nego przez Trybuna Konstytu-
cyjny orzeczenia. A w konse-
kwencji ocenê dotycz¹c¹ aktu-
alnie rz¹dz¹cej partii. I jak tu
demonstrowaæ? TK

Kolejne dwie kompromitacje
polskiej polityki zagranicznej.
Najpierw odwo³any zosta³ am-
basador Polski w Pradze, a po-
tem pe³nomocnik rz¹du ds. kon-
taktów z diaspor¹ ¿ydowsk¹.

Miros³aw Jasiñski, dzia³acz
opozycji, za³o¿yciel i cz³onek
Solidarnoœci Polsko-Czecho-
s³owackiej, kilkuletni attaché
kulturalny w Pradze, do nie-
dawna dyrektor Galerii Miej-
skiej we Wroc³awiu, obj¹³ sta-
nowisko ambasadora Polski
w Czechach cztery dni przed
Bo¿ym Narodzeniem. Premier
zapowiedzia³ odwo³anie go
z funkcji za s³owa oceniaj¹ce
negocjacje w sprawie kopalni
Turów, u¿yte wywiadzie dla
Deutsche Welle:

– Ten problem powinien by³
byæ rozwi¹zany nawet nie na
poziomie prezesów, ale dyrek-
torów technicznych kopalni.
Ka¿da powa¿na firma ma prze-
cie¿ oddzia³ zajmuj¹cy siê na-
prawianiem szkód. Nazywamy
to odpowiedzialnym biznesem.
To by³ brak empatii, brak zro-
zumienia i brak chêci podjêcia
dialogu – i to w pierwszym rzê-
dzie z polskiej strony. W koñcu
podobne rzeczy zdarza³y siê i w
Be³chatowie czy Koninie i nikt
tam z tego nie robi³ afery.

„To zdrada dyplomatyczna!
Natychmiastowa dymisja!” –
zabrzmia³ na Twitterze ostry
komentarz pos³anki PiS Anny
Zalewskiej. 

Premier Mateusz Morawiec-
ki pope³nia b³¹d odwo³uj¹c am-
basadora Miros³awa Jasiñskie-
go. To kolejna dyplomatyczna
wpadka w negocjacjach w spra-
wie odkrywki Turów!

– Premier RP woli schlebiaæ
„patriotyzmowi wêglowemu”,
zamiast próbowaæ wygraæ kwe-
stiê Turowa na arenie czeskiej,
unijnej i... polskiej. Polityka
rz¹du RP prowadzi zamiast do
wykorzystania ok. 1 mld z³
œrodków ze sprawiedliwej
transformacji na restruktury-
zacjê regionu bogatyñsko-zgo-
rzeleckiego, do zap³aty ponad
200 mln z³ kar i jeszcze wiêcej
do bud¿etu UE za nierespekto-
wanie orzeczenia TSUE. Am-
basador Jasiñski zamiast wra-

caæ do Polski winien kontynu-
owaæ zadanie zawarcia ugody
z Czechami – skomentowa³ Ra-
dos³aw Gawlik ze Stowarzysze-
nie Ekologiczne EKO-UNIA.

G³ow¹ za swoje pogl¹dy za-
p³aci³ tak¿e Jaros³aw Marek
Nowak. W wywiadzie dla bry-
tyjskiej gazety "Jewish News"
(„Nowiny ¿ydowskie”) skryty-
kowa³ dzia³ania PiS wobec œro-
dowisk ¿ydowskich. Nowak na-
zwa³ nowelizacjê ustawy o IPN,
która mia³a zapobiec przypisy-
waniu Polsce wspó³odpowie-
dzialnoœci za Holokaust, „jedn¹
z najg³upszych poprawek, jakie
kiedykolwiek pojawi³y siê
w prawie". Stwierdzi³ te¿, ¿e
Polska „w pewnym momencie"
bêdzie musia³a zrobiæ coœ
w kwestii zwrotu mienia ¿y-
dowskiego. Ta prawda nie mie-
œci siê w g³owie pisowskich
urzêdników. TK

Resztki wolnoœci s³owa

Dwie dymisje polityczne

Sejm g³osami pos³ów Prawa
i Sprawiedliwoœci przyj¹³ po-
prawkê do ustawy bud¿etowej
obni¿aj¹c¹ o 40 mln z³ nak³ady
na naukê jêzyków mniejszo-
œciowych i jêzyka regionalne-
go. „Nie wszystko für Deut-
schland. My dbamy o Polaków"
– skomentowa³ minister Czar-
nek. Wspar³ go pose³ Janusz
Kowalski z Solidarnej Polski,
alarmuj¹c, ¿e "mniejszoœæ Pol-
ska, Polonia jest szanta¿owa-
na, dyskryminowana przez
pañstwo niemieckie".

„Minister Czarnek twierdzi,
¿e Niemcy nie przeznaczaj¹
"ani jednego euro" na naucza-
nie polskiego. Strona niemiec-
ka z kolei podaje, ¿e z niemiec-

kich dotacji oœwiatowych prze-
znaczonych na nauczanie pol-
skiego korzysta niemal 15 tys.
uczniów szkó³ œrednich, a kwo-
ta dotacji liczona jest, w przeli-
czeniu na z³otówki, w setki mi-
lionów. Czarnek ewidentnie nie
ma wiêc racji." – komentuje na
³amach Onet Witold Jurasz.

Zwi¹zek Stowarzyszeñ Nie-
mieckich Warmii i Mazur re-
prezentuj¹cy obywateli Polski
pochodzenia niemieckiego ¿¹-
da zaniechania dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do zmniejszenia sub-
wencji oœwiatowej dla polskich
szkó³ na nauczanie jêzyka nie-
mieckiego jako jêzyka mniej-
szoœci, gdy¿ s¹ dzia³ania ogra-
niczaj¹ce nasze konstytucyjne

prawo, a tak¿e – szkodliwe dla
stosunków polsko-niemieckich.

Organizacjê nauczania jêzy-
ka mniejszoœci narodowej
szczegó³owo reguluje Rozpo-
rz¹dzenie Ministra Edukacji
Narodowej z 18 sierpnia 2017 r.
Okreœla ono m.in. liczbê godzin
tygodniowo i liczebnoœæ grup.
Ograniczenie o ok. 40 mln z³
subwencji oœwiatowej spowo-
duje, ¿e minister edukacji
zmieni rozporz¹dzenie z 2017 r.
Liczba godzin jêzyka niemiec-
kiego zostanie zmniejszana
z 3 do 1 tygodniowo. 

– To poni¿ej jakiegokolwiek
minimum, zapewniaj¹cego
efektywna naukê – podkreœlaj¹
dzia³acze mniejszoœci niemiec-
kiej.

– PZPR, która mistrzowsko
powi¹za³a idee socjalizmu i na-
cjonalizmu, zna³a zapewne
myœl Wilhelma von Humboldta:
„Prawdziw¹ ojczyzn¹ jest w³a-
œciwie jêzyk. To on determinuje
têsknotê za ni¹, a oddaliæ kogoœ
od ojczyzny mo¿na zawsze naj-
szybsz¹ i naj³atwiejsz¹ drog¹,
choæ tak¿e najbardziej cicho,
dziêki jêzykowi”. St¹d te¿ ka¿-
dy nacjonalizm uderza³ w inny
ni¿ w³asny jêzyk, jego naukê
ipos³ugiwanie siê nim. Dra-
styczne obni¿enie finansowa-
nia nauki z wykorzystaniem
Sejmu ma temu s³u¿yæ – napi-
sa³ Bernard Gaida, szef Zwi¹z-
ku Niemieckich Stowarzyszeñ
Spo³eczno-Kulturalnych w Pol-
sce. TK

Sejm obni¿y³ dotacjê nauki jêzyków mniejszoœciowych o 40 mln z³otych

Nie wszystko „für Deutschland”



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

2/2022
? Dosta³em wezwanie na rozpra-

wê jako œwiadek. Czy przys³uguje
mi ze tego powodu odszkodowa-
nie?

Œwiadek ma roszczenie o odszko-
dowanie za utracony zarobek i zwrot
kosztów zwi¹zanych z przybyciem
na rozprawê stosownie do ustawy
o odszkodowaniach w wymiarze
sprawiedliwoœci (Justizvergütungs-
und -entschädigungsgesetz). 

Jeœli œwiadek nie jest w stanie lub
nie mo¿na od niego oczekiwaæ op³a-
cenie kosztów podro¿y z góry z w³a-
snych œrodków, to mo¿e z³o¿yæ wnio-
sek o przyznanie zaliczki we w³aœci-
wym s¹dzie. 

Generalnie odszkodowanie doty-
czy zwrotu kosztow podro¿y i zwró-
cenie utraty zarobku. Zwrot kosztów
podró¿y dotyczy rzeczywiœcie po-
wsta³ych koniecznych kosztów
z miejsca wskazanego w wezwaniu
do miejsca terminu rozprawy. Przy
korzystaniu ze œrodków regularnie
kursuj¹cej komunikacji publicznej
zwracane s¹ rzeczywiœcie powsta³e
koszty do wysokoœci odpowiednich
kosztów za korzystanie wagonu
pierwszej klasy kolei, w³¹cznie z wy-
datkami zwi¹zanymi z rezerwacj¹
miejsca i przewozem niezbêdnego
baga¿u. Przy korzystaniu z w³asnego

samochodu lub nieodp³atnie samo-
chodu danego do dyspozycji zwraca-
ne s¹ koszty w wysokoœci 0,35 euro
za ka¿dy przejechany kilometr, ³¹cz-
nie z regularnymi w takich przypad-
kach wydatkami w trakcie podro¿y
zap³aconymi w gotówce, w szczegól-
noœci za parking. 

Wy¿sze koszty jak równie¿ koszty
lotu samolotem mog¹ byæ zwrócone
tylko wtedy, jeœli przez te dodatkowe
kwoty bêdzie mo¿na zaoszczêdziæ na
wysokoœci odszkodowania lub jeœli
istniej¹ szczególne okolicznoœci (na
przyk³ad stan zdrowia, wiek, szcze-
gólnie niekorzystne po³¹czenia dro-
gowe, nak³ad czasu, nag³y przypa-
dek). 

W razie utraty zarobku nale¿y wy-
pe³niæ odpowiednie zaœwiadczenie
przez pracodawcê i przynieœæ je na
termin rozprawy. Jeœli siê prowadzi
samodzieln¹ dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹ lub pracuje w wolnym zawodzie,
nale¿y przed³o¿yæ odpowiednie do-
kumenty (na przyk³ad zezwolenie na
prowadzenie dzia³alnoœci gospodar-
czej, kartê rzemieœlnika, potwierdze-
nie o dopuszczeniu do wykonywania
zawodu itd.). Roszczenie o odszkodo-
wanie mo¿e byæ dochodzone ustnie
lub pisemnie w odpowiednim oddzia-
le kancelarii tutejszego s¹du. Wyga-

sa ono, jeœli w przeci¹gu 3 miesiêcy
nie bêdzie siê go dochodziæ w oddzia-
le s¹du, który wezwa³ uprawnionego
do wziêcia udzia³u w postêpowaniu.
Termin zaczyna biec od momentu
zakoñczenia przes³uchania.

? Jestem juz w podesz³ym wieku
i mieszkam w Niemczech. Coraz
trudniej jest mi zajmowaæ siê swo-
imi sprawami. Chcia³bym ustano-
wiæ opiekuna. W jaki sposób mam
to zrobiæ ?

Opiekun (Betreuer) jest ustana-
wiany w drodze postêpowania s¹do-
wego przez odpowiedniego sêdziego
(Betreuungsrichter). Taki wniosek
o ustanowienie opiekuna z³o¿yæ mo-
¿e ka¿da osoba w odpowiednim urzê-
dzie lub bezpoœrednio w s¹dzie.
Przed wydaniem orzeczenia s¹d
orzeka o potrzebie ustalenia opieku-
na po zasiêgniêciu wczeœniej opinii
niezale¿nego bieg³ego. O ile osoba
niesprawna nie zjawi siê na termin
badañ ustalony przez s¹d, to mo¿e to
mieæ dla niej daleko id¹ce konse-
kwencje, dlatego nale¿y takie we-
zwanie traktowaæ powa¿nie.

mgr prawa Artur Balon
ArturBalon@samo-zycie.com

tel. 030 43924611

Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia

Nie chcę być wykonawcą
testamentu

Znajomy powo³a³ mnie bez mojej
wiedzy na wykonawcê swojego te-
stamentu, o czym dowiedzia³am
siê po jego œmierci. Nie czujê siê
na si³ach podj¹æ tego zadania. Co
mam zrobiæ? 

Zgodnie z treœci¹ art. 987 Kodeksu
cywilnego, „je¿eli osoba powo³ana ja-
ko wykonawca testamentu nie chce
tego obowi¹zku przyj¹æ, sk³ada od-
powiednie oœwiadczenie przed s¹-
dem albo notariuszem”. Jeœli sto-
sowne oœwiadczenie bêdzie sk³adane
przed s¹dem, bêdzie nim s¹d spad-
ku, a wiêc co do zasady s¹d (rejono-
wy) ostatniego miejsca zwyk³ego po-
bytu spadkodawcy.

Spadek tylko dla dzieci

Przed 10 laty rodzice przepisali na
mnie dom jednorodzinny. Mój m¹¿
nie chcia³ byæ jego wspó³w³aœcicie-
lem, poniewa¿ by³ w³aœcicielem
mieszkania komunalnego, a poza
tym musia³by op³aciæ podatek od
darowizny. Rodzice mieszkaj¹ na
parterze, a ja z mê¿em i trójk¹
dzieci na górze. Przez kilka lat
utrzymanie domu (remonty, opa³,
pr¹d, podatki itd.) pokrywaliœmy

po po³owie – rodzice i my. Od 5 lat
m¹¿ przesta³ p³aciæ na utrzymanie
domu i teraz po³owê p³acê sama, a
drug¹ po³owê rodzice. Jak mogê
zabezpieczyæ moje dzieci, ¿eby – w
razie, gdyby coœ z³ego wydarzy³o
siê ze mn¹ – by³y jedynymi spad-
kobiercami? M¹¿ obecnie mieszka
z nami i jest zameldowany. 

Sprawa jest stosunkowo prosta.
Zgodnie z treœci¹ art. 926 § 1 Kodek-
su cywilnego, „powo³anie do spadku
wynika z ustawy albo z testamentu”.
W przypadku, gdy nie sporz¹dzi Pani
testamentu, spadkobranie nast¹pi
na podstawie przepisów Kodeksu cy-
wilnego, a zatem je¿eli w chwili
œmierci bêdzie Pani pozostawaæ
w zwi¹zku ma³¿eñskim, to spadek
odziedziczy m¹¿ i dzieci na podsta-
wie art. 931 § 1 k.c.

Je¿eli wiêc jest Pani jedyn¹ w³a-
œcicielk¹ nieruchomoœci i chce, ¿eby
tylko dzieci sta³y siê jej jedynymi
w³aœcicielami w razie Pani œmierci,
musi Pani sporz¹dziæ testament,
w którego treœci powo³a je Pani (po-
mijaj¹c mê¿a) do dziedziczenia po
sobie.

Mo¿e Pani wybraæ jedn¹ z form te-
stamentu wskazan¹ w Kodeksie cy-
wilnym. Najpopularniejszy (i naj-
trudniejszy do podwa¿enia) jest te-
stament notarialny, sporz¹dzony

przed notariuszem w formie aktu no-
tarialnego. Mo¿e te¿ Pani sporz¹dziæ
testament holograficzny (czyli w³a-
snorêczny), który polega³by na tym,
¿e napisze go Pani w ca³oœci pismem
rêcznym, podpisze i opatrzy dat¹.
Kolejnym rodzajem testamentu (co-
raz rzadziej spotykanym) jest testa-
ment allograficzny, czyli ustny – we-
dle art. 951 § 1 k.c., „spadkodawca
mo¿e sporz¹dziæ testament tak¿e
w ten sposób, ¿e w obecnoœci dwóch
œwiadków oœwiadczy swoj¹ ostatni¹
wolê ustnie wobec wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta), starosty,
marsza³ka województwa, sekretarza
powiatu albo gminy lub kierownika
urzêdu stanu cywilnego”. W takim
przypadku „oœwiadczenie spadko-
dawcy spisuje siê w protokole z po-
daniem daty jego sporz¹dzenia. Pro-
tokó³ odczytuje siê spadkodawcy
w obecnoœci œwiadków. Protokó³ po-
winien byæ podpisany przez spadko-
dawcê, przez osobê, wobec której
wola zosta³a oœwiadczona oraz przez
œwiadków. Je¿eli spadkodawca nie
mo¿e podpisaæ protoko³u, nale¿y to
zaznaczyæ w protokole ze wskaza-
niem przyczyny braku podpisu” (art.
951 § 2 k.c.). 

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA nr 31, 32/2021
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Warto wiedzieæ

Tak orzeka³y s¹dy niemieckie

Pracow-
nik

Zarówno w prawie polskim,
jak i niemieckim istnieje pojê-
cie wiêzi prawnej ³¹cz¹cej pra-
codawcê z osob¹ pracuj¹c¹ na
sta³e na jego rzecz. Tak zwany
stosunek pracy (Arbeitsver-
hältnis) opiera siê zazwyczaj
na pisemnej umowie o pracê
(Arbeitsvertrag). W takim wy-
padku okreœlimy pracownika
mianem Arbeitnehmer. Pra-
cownicy z mianowania (w Pol-
sce dotyczy to np. nauczycieli
akademickich lub urzêdników
s³u¿by cywilnej) to w Niem-
czech Beamte. Ale uwaga:
osoby zatrudnione w niemiec-
kiej s³u¿bie publicznej (öffen-
tlicher Dienst) mog¹ byæ za-
równo urzêdnikami, jak i pra-
cownikami na podstawie umo-
wy cywilnoprawnej. Trzeba
wiêc pamiêtaæ o ró¿nicy miê-
dzy Arbeitnehmer a Beamter,
który w Niemczech jest za-
trudniony zawsze na podsta-
wie stosunku s³u¿bowego
(Dienstverhältnis). 

Napotkamy tak¿e na Ange-
stellte i Arbeiter, ci pierwsi
wykonuj¹ pracê umys³ow¹, ci
drudzy pracê fizyczn¹. S³owa
takie jak Beschäftigte lub Ar-
beitskräfte s¹ neutralne i obej-
muj¹ wszystkich pracowników.
Nieco przestarza³e s³owo Be-
dienstete okreœla osoby za-
trudnione w s³u¿bie publicznej
niezale¿nie od rodzaju stosun-
ku pracy. Erwerbstätige jest
terminem zbiorczym obejmu-
j¹cym osoby czynne zawodowo
niezale¿nie od statusu zawo-
dowego (nie tylko pracownicy
etatowi, ale tak¿e osoby pro-
wadz¹ce w³asn¹ dzia³alnoœæ
lub pracuj¹ce na podstawie
umowy o dzie³o s¹ erwerbs-
tätig).

Pracownicy na niepe³nym
etacie, czêsto na czas okreœlo-
ny, to potocznie Jobber. Na
pracowników danego przed-
siêbiorstwa mo¿na powiedzieæ
Mitarbeiter (dos³ownie:
„wspó³pracownicy”). Wszyscy
wspó³pracownicy tworz¹ ze-
spó³ (Team, Belegschaft lub
Personal) i s¹ dla siebie „kole-
gami” (Kollegen), a w niemiec-
kim górnictwie tradycyjnie
wrêcz „kumplami” (Kumpel).

tłumacz przysięgły
mgr Adam Gałamaga

117er Ehrenhof 3a,
55118 Mainz

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

Porady t³umacza

Czy to dla powodzian,
dzieci czy zwierząt: Jeśli
przekazujesz pieniądze,
robisz coś dobrego
i możesz zaoszczędzić na
podatkach. Jakich zasad
należy przestrzegać

Tak naprawdê prywatne wy-
datki s¹ tabu w zeznaniu podat-
kowym. Jednak w przypadku
darowizn na rzecz niektórych
organizacji lub partii politycz-
nych, organy podatkowe robi¹
wyj¹tek: jeœli przestrzega siê
okreœlonych zasad, mo¿na te
darowizny odliczyæ od dochodu
podlegaj¹cego opodatkowaniu
jako specjalne wydatki pozwa-
laj¹ce na zaoszczêdzenie po-
datku. 

Zasady 
Ale co dok³adnie nale¿y

wzi¹æ pod uwagê? Odliczenie
jest mo¿liwe, jeœli p³atnoœci s¹
dobrowolne, a darczyñca nie
otrzymuje nic w zamian. Zgod-
nie z § 10b EStG wydatki na
wspieranie celów charytatyw-
nych, dobroczynnych lub ko-
œcielnych podlegaj¹ odliczeniu.
Odliczenie kosztów specjal-
nych jest ograniczone do 20
procent ca³kowitej kwoty do-
chodu. Nie powinno to jednak
interesowaæ wiêkszoœci podat-
ników, poniewa¿ limit dotyczy
tylko bardzo wysokich daro-
wizn. Przyk³ad: Para emerytów
ma emeryturê i dochody z wy-

najmu w wysokoœci 30.000 euro.
Przekazuj¹ 600 euro na rzecz
stowarzyszenia charytatywne-
go. Konsekwencja: Jest on
w ca³oœci zaliczany do kosztów
specjalnych, pozwalaj¹cych na
zaoszczêdzenie podatku. Obaj
mogli przekazaæ w sumie do
6.000 euro (20 procent). 

Pokwitowanie 
darowizny 
Zasadniczo darczyñca musi

byæ w posiadaniu pokwitowa-
nia darowizny. Nie musi byæ
ono jednak do³¹czone do zezna-
nia podatkowego. Trzeba je z³o-
¿yæ tylko wtedy, gdy za¿¹da te-
go urz¹d skarbowy. Wyj¹tek:

W przypadku darowizn do 300
euro wystarczy przed³o¿yæ wy-
ci¹g bankowy lub dowód wp³aty
gotówkowej, jeœli zosta³y one
dokonane na rzecz krajowych
osób prawnych prawa publicz-
nego lub stowarzyszeñ. 

Obowi¹zek 
przechowywania
dokumentacji 
Jeœli podatnik ubiega siê

o odliczenie wydatków na daro-
wizny, a urz¹d skarbowy wysy-
³a niezakwestionowane rozli-
czenie podatkowe, nie mo¿na
wyrzuciæ potwierdzenia daro-
wizny do kosza na œmieci przez
zwrot poczty. Zgodnie z § 50

ust. 8 EStDV obowi¹zuje rocz-
ny okres przechowywania da-
nych, który rozpoczyna siê
w momencie og³oszenia wy-
miaru podatku (data sporz¹-
dzenia aktu plus 3 dni). Nawet
jeœli masz ju¿ w rêku swoje roz-
liczenie podatkowe, urz¹d
skarbowy mo¿e poprosiæ
o wgl¹d w pokwitowanie daro-
wizny w ci¹gu jednego roku.
Jeœli nie bêdziesz w stanie do-
starczyæ dowodu, bêdziesz mu-
sia³ spodziewaæ siê zmiany
w swoim rozliczeniu podatko-
wym: Urz¹d skarbowy unie-
wa¿ni odliczenia za niepotwier-
dzone darowizny. 

Przeznaczenie
œrodków 
Jeœli darowizna jest przeka-

zywana na konkretny cel, np.
na rzecz konkretnego zwierzê-
cia w schronisku dla zwierz¹t,
wielu urzêdników skarbowych
nie zgadza siê na odliczenie
wydatków specjalnych. Uza-
sadnienie: Darowizna nie wp³y-
wa do organizacji do swobod-
nego wykorzystania. Federalny
Trybuna³ Skarbowy (Bundes-
finanzhof) jest innego zdania
i dopuszcza odliczenie nawet
w przypadku istnienia konkret-
nego celu (BFH, sygn. X
R37119).

Datki przy
drzwiach
Niestety, datki zbierane bez-

poœrednio przy drzwiach lub
podczas mszy w koœciele nie
kwalifikuj¹ siê do specjalnej
ulgi. Zasadniczo nie mo¿na
przedstawiæ jako dowodu ani
pokwitowania darowizny, ani
wyci¹gu z konta bankowego.

Jak urz¹d skarbowy
nagradza darczyñców

Specyfika darowizn 
na rzecz partii politycznych 
Osoby wp³acaj¹ce datki na rzecz partii politycznych musz¹

przestrzegaæ nieco innych zasad ni¿ np. w przypadku kampanii
charytatywnych czy koœcielnych: Od pierwszych 1650 euro lub
3300 euro dla osób samotnie lub wspólnie opodatkowanych przy-
s³uguje odliczenie podatkowe w wysokoœci 50 procent, ale mak-
symalnie 825 lub 1650 euro. Kwota ta zgodnie z § 34g EStG po-
tr¹cana jest bezpoœrednio z naliczonego podatku. Pozosta³¹
czêœæ darowizny, która nie stanowi jeszcze kosztu uzyskania
przychodu, mo¿na odliczyæ rocznie jako koszt specjalny do kwo-
ty 1650 lub 3300 euro odpowiednio dla osób samotnie lub wspól-
nie opodatkowanych. Przyk³ad: Samotny mê¿czyzna przekazuje
5.000 euro na rzecz partii politycznej. Konsekwencja: 825 euro
jest bezpoœrednio odliczane od naliczonego podatku (50 procent
z 1650 euro). Od pozosta³ej kwoty darowizny w wysokoœci 3350
euro urz¹d skarbowy przyznaje maksymalne odliczenie kosztów
specjalnych w wysokoœci 1650 euro dla osób samotnych.

Poślizgnięcie się
w kałuży paliwa
Tankowanie prywatnego pojaz-

du w drodze do pracy lub domu
przerywa ochronê ustawowego
ubezpieczenia od nastêpstw nie-
szczêœliwych wypadków.
(BSG,Az.B2U9/18R).

Tym orzeczeniem Drugi Senat
Federalnego S¹du Spo³ecznego
zmienia swoje dotychczasowe
orzecznictwo dotycz¹ce wypad-
ków w drodze do pracy, w którym
tolerowa³ przystanki na tankowa-
nie w drodze do pracy, o ile by³y
one konieczne do osi¹gniêcia
"ubezpieczonego punktu koñco-
wego". Zasada ta nie ma ju¿ zasto-
sowania. Uzasadniano to tym, ¿e
tankowanie nie jest sta³e pod
wzglêdem czasu i miejsca, a pa-
trz¹c z perspektywy oceny, mo¿na
je równie¿ przypisaæ do prywatnej
sfery ekonomicznej. Zgodnie z t¹
decyzj¹ ochrona ubezpieczeniowa
jest wznawiana dopiero wtedy, gdy

przejazd jest kontynuowany na
dotychczasowej trasie.

Kłusownictwo ryb nie
jest błahą sprawą 

£owienie bez karty wêdkarskiej
prowadzi do konfiskaty wêdki i pu-
de³ka z przynêtami oraz grzywny
w wysokoœci 50 dziennych stawek
po 50 euro ka¿da. (AG Mona-
chium, sprawa nr 842 Cs 237 Js
196396/19)

Znaczenie tego orzeczenia jest
mniejsze ni¿ wymóg posiadania
karty wêdkarskiej i lokalnego ze-
zwolenia na wêdkowanie - g³ównie
dlatego, ¿e wêdki i wszelkiego ro-
dzaju akcesoria oferowane s¹ za
niewielkie pieni¹dze w cotygo-
dniowych promocjach dyskontów.
Ci, którzy skusz¹ siê na zakup
tych rzeczy, powinni mieæ œwiado-
moœæ, ¿e konsekwencje nieupraw-
nionego po³owu mog¹ byæ doœæ
powa¿ne. W tym przypadku fakt,
¿e sprawca by³ ju¿ wczeœniej wie-

lokrotnie karany, równie¿ odegra³
rolê przy wymiarze kary.

Dzieci też ponoszą
odpowiedzialność 

Oœmiolatki mog¹ ponieœæ odpo-
wiedzialnoœæ, jeœli spowoduj¹
szkodê innym pieszym w ruchu
drogowym. (OLG Celle, sprawa nr
14 U 69/19)

Wielu rodziców nie zdaje sobie
sprawy, ¿e dzieci mog¹ byæ poci¹-
gniête do odpowiedzialnoœci, jeœli
w momencie wypadku wykazywa-
³y niezbêdn¹ zdolnoœæ pojmowa-
nia. Tak by³o równie¿ w przypadku
oœmiolatki, która potr¹ci³a rowe-
rem pieszego. Szkoda zostanie te-
raz pokryta z ubezpieczenia OC
rodziców. Zasadniczo dzieci poni-
¿ej siódmego roku ¿ycia nie mog¹
byæ poci¹gane do odpowiedzialno-
œci za szkody wyrz¹dzone innym
osobom; ponadto dzieci poni¿ej
dziesi¹tego roku ¿ycia nie pono-
sz¹ odpowiedzialnoœci za wypadki

z udzia³em pojazdów mechanicz-
nych lub szynowych. 

Honoraria prawników
pod kontrolą 

Uzgodnienie w ogólnych warun-
kach honorarium adwokata, zgod-
nie z którym za ka¿de 15 minut lub
ich czêœæ pobierana jest jedna
czwarta stawki godzinowej, jest
niedopuszczalne w stosunku do
konsumentów. (BGH, sprawa
nr IX ZR 140/19)

Senat BGH znalaz³ tu jasne s³o-
wa: 15-minutowy cykl czasowy,
który jest uruchamiany przez na-
wet najbardziej b³ahe czynnoœci
adwokata i mo¿e byæ stosowany
dowolnie czêsto, nie jest w niczym
uzasadniony i narusza zasadê do-
brej wiary w stosunku do konsu-
mentów. Przyk³adowo, prawnik
móg³by pobieraæ op³aty za kwa-
drans za nawet pobie¿ne przejrze-
nie przychodz¹cego e-maila. 
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Czy nowy pomysł uratuje perłę przemysłowej architektury?

Szombierki – ruina albo prestiż
Czy nowy pomysł uratuje per-

łę przemysłowej architektury?
Elektrociepłownia Szombierki 

to jeden z najpiękniejszych za-
bytków przemysłowych w Polsce, 
Europie i na świecie. W innych 
krajach o takie miejsca dba się 
nie mniej niż o dawne królew-
skie zamki – natomiast u nas 
bytomski obiekt popada w ru-
inę. Już na pierwszy rzut oka 
różnica pomiędzy jego wyglą-
dem dziesięć lat temu (gdy wy-
gaszono tam produkcję ciepła) 
a dniem dzisiejszym jest ogrom-
na. Powoli straszy nas ruina...

Już dwa lata temu organiza-
cja Europa Nostra zaliczyła ją 
do siedmiu najbardziej zagro-
żonych obiektów o wielkim zna-
czeniu dla dziedzictwa naszego 
kontynentu. Rok temu elektrow-
nia obchodziła stulecie swojego 
istnienia, ale dla niszczejącego 
obiektu był to raczej przykry ju-
bileusz. Bo chociaż przez ostat-
nie 10 lat wiele było wspania-
łych pomysłów, co w nim może 
powstać, inwestorzy zachwyca-
li swoimi wspaniałymi wizjami, 
to rzeczywistość okazywała się 
zupełnie inna. Jednak na począt-
ku maja znów pojawiła się szan-
sa, by obiekt jednak uratować 
i nadać mu znaczącą rangę. Bur-
mistrz Radzionkowa Gabriel To-
bor zaproponował otóż, by zabyt-
kowy kompleks stał się siedzibą 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Me-
tropolii. A warto dodać, że rada 
miasta Bytomia jeszcze w ubie-
głej kadencji podjęła uchwałę, 
by ulokować Metropolię właśnie 
w ich mieście.

Zaś ledwie kilka dni wcześniej 
środowiska naukowców, archi-
tektów i wiele innych napisały 
rozpaczliwe apele do marszałka 
województwa Jakuba Chełstow-
skiego, wicepremiera i ministra 

kultury Piotra Glińskiego i wie-
lu innych ważnych osób w kwestii 
ratowania elektrociepłowni. Mo-
że więc tym ratunkiem okaże się 
ulokowanie w przepięknym zabyt-
kowym obiekcie Metropolii? Na 
razie jednak jego dewastacją na 

wniosek prezydenta miasta Ma-
riusza Wołosza zainteresował się 
prokurator. Właściciel obiektu nie 
wypełnił bowiem zaleceń konser-
watora zabytków w kwestii jego 
zabezpieczenia przed dalszym 
niszczeniem. Lokalni działacze 

zaś alarmują, że na złom tra-
fia wyposażenie elektrociepłow-
ni, sprzedawana jest zabytkowa 
kostka brukowa z dziedzińca, sło-
wem, mamy do czynienia nie tylko 
z niszczeniem, ale i wyprzedażą 
wszystkiego, co da się sprzedać.

Rozpaczliwe listy
– To kulturobójstwo – mówią 

przedstawiciele inicjatywy Kon-
gres Ochrony Zabytków. Zaś 
właś ciciel obiektu – spółka Re-
zonator SA – milczy. W liście, ja-
ki Kongres Ochrony Zabytków 
napisał do wice premiera Gliń-
skiego, czytamy: „Oczekiwania 
związane z przejęciem obiektu 
w 2011 roku przez zagraniczne-
go inwestora – fińską spółkę For-
tum – okazały się płonne. Nastą-
piło zamknięcie zakładu i zawie-
szenie działalności kulturalnej. 
W kolejnych latach coraz bardziej 
niszczejący gmach, za niewielką 
kwotę, sprzedano spółce Rezona-
tor SA, która mimo obietnic i de-
klarowanych intencji nie tylko nie 
dokonała rewitalizacji komplek-
su, ale dopuściła do jego skrajnej 

dewastacji technicznej, wywozu 
ruchomego dziedzictwa material-
nego, a nawet rozbiórki i sprze-
daży zabytkowego bruku z tere-
nu zakładu (...). Obiekt wpisano 
do rejestru zabytków w styczniu 
2013 roku. Nie objęto skuteczną 
ochroną ani układu krajobrazowe-
go, ani wyposażenia ruchomego, 
na które składały się zabytkowe 
maszyny i urządzenia. W efekcie 
dokonał się akt bezprecedenso-
wej dewastacji, na który złożyło 
się opróżnienie obiektu z więk-
szości zabytkowego wyposaże-
nia technicznego. W latach 2017 
– 2019 z obiektu wymontowano 
wszystkie pozostałe maszyny, że-
liwne podesty i schody niewpisa-
ne do rejestru zabytków jako ma-
terialne dziedzictwo ruchome. Po 
Industriadzie 2019 obiekt skreś-
lono ze Szlaku Zabytków Techni-
ki, znalazł się za to na liście za-
grożonych obiektów europejskie-
go dziedzictwa Europa Nostra 
w 2020 roku. Podobnie jak wielu 
innych dotacji, które obiekt mógł 
otrzymać, środków finansowych 
wskazanych przez Europę Nostra 
również nie pozyskano. Obecnie 
stoimy u progu licytacji komor-
niczej, której spodziewamy się 
w najbliższych tygodniach; licy-
tacji, która potencjalnie może do-
prowadzić do rozdzielenia zespo-
łu budynków (wyodrębnionych po 
obrysie) z otoczeniem i krajobra-
zem. Co z kolei może skutkować 
bezpośrednim zagrożeniem utra-
ty integralności urbanistycznej 
oraz wartości kulturowej całego 
zabytkowego zespołu (...). Sprze-
daż obiektu w prywatne ręce nie 
zwalnia z podejmowania wszel-
kich środków, łącznie z ostrymi 
działaniami prawno-administra-
cyjnymi, w celu ocalenia skarbów 
naszej kultury od zagłady. Daw-
na Elektrociepłownia Szombier-
ki, projekt autorów Nikiszowca, 
Giszowca czy Nowych Gliwic, to 
zabytek tak wysokiej klasy, że po-
winien być pod szczególną opieką 
władz i służb odpowiedzialnych 
za zachowanie obiektu. Nie mo-
żemy jako społeczeństwo dopu-
ścić, by – podobnie jak wiele in-
nych świadectw dziedzictwa kul-
turowego polskiej ziemi – uległ 
zagładzie i zapomnieniu. Uważa-
my, że tej wagi obiekt historyczny 
powinien stać się przedmiotem 
nadzwyczajnej interwencji władz 
ministerialnych i wojewódzkich, 
których obowiązkiem jest rato-
wanie tej rangi dziedzictwa dla 
przyszłości.

Dotychczasowe działania spo-
łeczności lokalnej, władz lokal-
nych, Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków, 
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Elektrociepłownia Szombierki kiedyś była perłą architektury przemysłowej w skali świata. Dziś niszczeje 
   Fot. Strażnicy czasu

EC Szombierki – historia
Imponujący przemysłowy kompleks budowano w latach 1916 – 1923. Początkowo jako fabrykę 

prochu, ostatecznie jednak właściciele koncernu Scharffgotschów zdecydowali się ulokować w nim 
jedną z największych podówczas w Europie elektrowni. Kompleks zaprojektowali kuzyni Georg 
i Emil Zillmannowie, wybitni i sławni architekci, autorzy m.in. katowickiej dzielnicy Nikiszowiec.

Elektrownia miała ogromne znaczenie strategiczne, dlatego znajduje się w trójkącie torów. 
W razie zagrożenia elektrociepłownię miały bronić pociągi pancerne.

Ale trudno się dziwić, w zatrudniającej (lata 30.) 900 osób firmie wytwarzano więcej prądu niż 
razem we wszystkich polskich elektrowniach na wschód od Wisły.

W latach 70., gdy powstawało budownictwo z wielkiej płyty, zakład przeszedł modernizację, 
zmieniając się w elektrociepłownię zapewniającą ciepło sporej części Bytomia. W roku 1988 za-
przestano wytwarzania tu prądu (w górnośląskiej aglomeracji powstało kilka potężnych, nowo-
czesnych elektrowni), w roku 2011 także wytwarzania ciepła. Obiekt przestał być zakładem prze-
mysłowym. Ale kiedy jeszcze nim był, odbywały się tu znaczące wydarzenia kulturalne, jak cho-
ciażby Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego czy Gala Mozartowska.

W roku 2011 obiekt z terenem kupiło fińskie konsorcjum Fortum. Wbrew ambitnym planom 
obiekty stojące na powierzchni 17,88 ha zaczęły niszczeć. Niewiele pomogło wpisanie w 2013 ro-
ku do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego. W 2017 roku EC Szombierki przejęła spółka 
Rezonator. Znów były wielkie opowieści o tym, że będzie realizować tu cele kulturalne, muze-
alne, edukacyjne i rozrywkowe. Ale jedyne, co dało się zaobserwować, to przyspieszenie dewa-
stacji i niszczenia.
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prokuratury wyczerpały możli-
wość oddziaływania na obecnego 
właściciela. Obecny stan prawny 
nie daje wielu innych, dalej idą-
cych, możliwości wymuszenia na 
właścicielu zadbania o ten wy-
jątkowy obiekt” – czytamy w li-
ście skierowanym do Glińskiego.

Wywożeniem sprzętu i wypo-
sażenia prokurator zajmować się 
nie zamierza. Z prostej przyczy-
ny – do rejestru zabytków wpi-
sany jest tylko sam obiekt, a nie 
znajdujące się w nim ruchomo-
ści. Inna sprawa, że te zazwyczaj 
nie miały większej wartości, bo 
pochodziły z czasów PRL-u, lat 
50. czy 60. XX wieku.

Coraz dziwniejsi 
właściciele

Jednak sam los elektrociepłow-
ni musi budzić niepokój. Gdy dzie-
więć lat temu kupowała ją fińska 
firma Fortum, zapowiadała tam 
wspaniałe życie naukowo-kultu-
ralne. Ostatecznie jednak z pla-
nów tych się wycofała. Wolę ku-
pienia obiektu od Finów wyrazi-
ło wówczas województwo śląskie, 
a marszałek województwa Woj-
ciech Saługa w 2016 roku nawet 
zwiedzał obiekt, zlecił eksperty-
zę, jak można by go zrewitalizo-
wać, jak nadać mu tę funkcję, któ-
rą początkowo zapowiadali Fino-
wie. Wydawało się, że wszystko 
jednak idzie ku lepszemu.

Aż nagle, jak grom z jasnego 
nieba, gruchnęła wieść, że nic 
z tego, bo obiekt – przy poparciu 

bytomskiego prezydenta Damia-
na Bartyli – kupiła za niewielkie 
pieniądze spółka Rezonator. Nowy 
właściciel zapowiadał, że zamie-
rza w elektrociepłowni stworzyć 
teatr muzyczny i studio nagrań. 
Sceptyków było jednak sporo, bo 
kilka lat wcześniej ludzie związani 
z Rezonatorem kupili piękny ra-
tusz w Hajdukach Wielkich (obec-
nie Chorzów Batory), też rozta-
czając piękne wizje –  i od tego 
momentu obiekt zaczął błyska-
wicznie niszczeć. Czy to oznacza, 
że z elektrociepłownią będzie po-
dobnie? – pytano. Niestety, szyb-
ko okazało się, że tak.

W 2019 roku elektrociepłownia 
została wykreślona z Industriady, 
wielkiej imprezy po zabytkach ślą-
skiej techniki. Z prostej przyczy-
ny – wchodzić tam zaczynało być 
niebezpiecznie. Poza tym nie by-
ło powoli czego pokazać. Za rzą-
dów Rezonatora zniknęły wielkie 
kotły, wymontowano piętra, zli-
kwidowano setki metrów scho-
dów w kotłowni. Przestał dzia-
łać system sprzężonych ze sobą 
zegarów Siemensa. Przepiękne 
lampy projektu Petera Behren-
sa, prekursora wzornictwa prze-
mysłowego, są już w większości 
zniszczone.

Ale o sprawie ostatnio jest 
głośno. Dr hab. inż. arch. To-
masz Wagner podczas zorgani-
zowanej w tej sprawie 26 kwiet-
nia konferencji grzmiał: – Obiekt 
sprzedano za 800 tys. prywatne-
mu właścicielowi w sytuacji, gdy 

spółka chciała oddać elektrocie-
płownię miastu za symboliczną 
złotówkę. Obudźmy się! To jest 
po prostu źródło taniego zarob-
ku dla kombinatorów. To nie jest 
pierwszy obiekt zabytkowy, który 
sprzedaje się z wielkimi wizjami 
za paręset tysięcy złotych, a po-
tem jest wycinany kawałek po 
kawałku. Tak się dzieje również 
w kopalniach.

Zwraca on uwagę, że w Polsce, 
inaczej niż w pozostałych krajach 
Europy, zabytki postindustrialne 
traktowane są jako „gorszy sort”. 
I chyba ma rację, nawet prezen-
tując Nowy Ład, liderzy zjedno-
czonej prawicy mówili o remon-
tach i renowacjach pałaców, ale 
nie zająknęli się nawet na temat 
zabytków poprzemysłowych.

Szansa dla zabytku, 
miasta i metropolii
Ale być może właśnie ten szum, 

który na przełomie kwietnia i maja 
zrobił się wokół elektrociepłowni, 
zainspirował burmistrza Radzion-
kowa Gabriela Tobora. – Jako wło-
darze miast GZM zobowiązani je-
steśmy do pielęgnowania odzie-
dziczonego po przodkach dorobku 
duchowego i materialnego. Jego 
istotną częścią jest dziedzictwo 
przemysłowe, którego ikoną jest 
znajdująca się w Bytomiu Elek-
trociepłownia Szombierki – pisze 
Gabriel Tobor w liście, który roze-
słał do wojewody, marszałka wo-
jewództwa, włodarzy gmin zrze-
szonych w Metropolii.

Tobor przekonuje, że jego po-
mysł to szansa i dla Elektrocie-
płowni Szombierki, i dla Metro-
polii, i dla miasta Bytomia. Dla 
Metropolii, bo jeśli ma rzeczywi-
ście stać się znaczącym ośrod-
kiem na mapie Polski, to jej 
władze muszą mieć odpowied-
nią siedzibę. Obecna w Katowi-
cach prezentuje się raczej mar-
nie. A elektrociepłowni, choć 
z bliska wygląda już byle jak, to 
z daleka wciąż zachwyca i (za-
pewne z pomocą środków unij-
nych i rządowych) będzie można 
przywrócić jej dawny blask. Co 
też ważne, przy obecnej siedzibie 
Metropolii trudno choćby zapar-
kować, znajduje się w centrum 
zatłoczonego miasta. Przy elek-
trociepłowni miejsca jest sporo. 
Można tu urządzić przestronne 

biura, można też znaleźć miej-
sce na działalność kulturalną, 
wystawienniczą. Elektrociepłow-
nia odzyskałaby zarazem dawny 
blask. A podupadający od ponad 
20 lat Bytom dostałby impuls, by 
odbić się od dna i znów stać się 
perłą Górnego Śląska.

– Podoba mi się ten pomysł. 
Jeszcze jako radny wskazywa-
łem, że idealną siedzibą dla Me-
tropolii byłaby Elektrociepłow-
nia Szombierki. Cieszę się, że 
burmistrz Tobor do tematu po-
wrócił. Nie jest to rzecz do zre-
alizowania w rok czy dwa, ale je-
śli Metropolia ma się rozwijać, 
trzeba myśleć perspektywicz-
nie – mówi Mariusz Wołosz, pre-
zydent Bytomia.

Dariusz Dyrda
(Ślůnski Cajtung, nr 5/2021)
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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

Europa Nostra, która w roku 2020 umieściła Szombierki na liście 
siedmiu najbardziej zagrożonych zabytków w Europie, to założo-
na w 1963 roku federacja, w której skład wchodzi 250 organizacji 
członkowskich – stowarzyszeń ochrony dziedzictwa kulturowego 
i fundacji. Zajmuje się m.in. ochroną i ratowaniem zagrożonych 
zabytków, miejsc lub krajobrazów na Starym Kontynencie, jed-
nak Europa Nostra nie zapewnia wsparcia finansowego zagro-
żonym obiektom. Zwraca jedynie uwagę świata na problem ra-
towania zagrożonego dziedzictwa europejskiego.

Oto pełna lista zagrożonych obiektów:
 z Blok Y w Oslo (Norwegia)
 z  Teatr Narodowy Albanii w Tiranie (Albania) – w między czasie 

został zburzony
 z Zamek Samzzano w Toskanii (Włochy)
 z Twierdza Belgrad (Serbia)
 z Stadion Bežigrad w Lublanie (Słowenia)
 z Zamek Horní Jiřetín (Czechy).
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Magazyn  Trudna historia

Kobiety w okupowanej Polsce, czyli...

Zdrajczynie i matki Polki
W Muzeum II Wojny Świato-

wej w Gdańsku w sali poświę-
conej robotnikom przymuso-
wym można obejrzeć cztero-
minutowy film z 1941 roku, 
nakręcony we wsi Steinsdorf 
(Ścinawa Nyska) na Śląsku 
Opolskim. Widać na nim pa-
rę młodych ludzi. Ona ma na 
imię Bronka i jest Polką skie-
rowaną do wsi na roboty. On 
– Gerhard – Niemcem z bied-
nej miejscowej rodziny, który 
pracował razem z nią w gospo-
darstwie. Naciągnięto na nich 
worki – na jej szyi wisi tablicz-
ka po niemiecku z napisem, 
że jest polską świnią. Na jego 
– że jest niemieckim zdrajcą.

Dookoła widać tłum dzieci 
i dorosłych, młodzież z Hitler
jugend i osoby w mundurach SS. 
Bronka i Gerhard są prowadze
ni przez wieś – pochód otwiera 
grupa chłopców grających na 
puzonach, a za nimi idzie tłum. 
Dochodzą na plac przed gospodą 
– tam nożyczkami obojgu obcię
to włosy. Następnie włosy zawi
nięto w gazetę i spalono, a Bron
kę i Gerharda odprowadzono na 
posterunek. Tu film się kończy 
– wiadomo natomiast, że upoko
rzeni na nim młodzi ludzie tra
fili do więzienia Gestapo w Ny
sie. Los Bronki jest nieznany, 
Gerharda zaś wysłano na front 
wschodni, gdzie został ranny. 
Zmarł w 1945 roku.

Głowy na łyso
Nie trzeba czytać opisu filmu, 

żeby domyślić się, jakie przestęp
stwo popełnili młodzi ludzie. Klu
czem jest tu golenie głów, mają
ce swoje źródło w Biblii i obec
ne w kulturze europejskiej co 
najmniej od średniowiecza ja
ko kara wykonywana na kobie
tach za cudzołóstwo i nie tylko. 
Włosy w czasie procesów ścina
no czarownicom w celu znalezie
nia ewentualnych znaków pozo
stawionych przez diabła; w Au
strii w XVIII wieku z kolei golono 
głowy prostytutkom. W XX wie
ku ten rodzaj kary, wymierzanej 
najczęściej w drodze samosą
du, niespodziewanie odżył: po 
pierwszej wojnie światowej Bel
gijki traciły włosy za zbytnie za
przyjaźnianie się z wrogiem, za 
czasów Republiki Weimarskiej 
odnotowano przypadki upoka
rzania w ten sposób kobiet oskar
żonych o przyjaźń z żołnierzami 
francuskimi okupującymi Zagłę
bie Ruhry, a podczas wojny do
mowej w Hiszpanii – zwolenni
czek rządu republikańskiego. 
Golenie głów to nie tylko stygma
tyzowanie kobiet, odebranie im 

atrakcyjności i kobiecości, ale 
także oznaczenie własności – wi
doczny znak, że władzę nad ni
mi mają „właściwi” mężczyźni. 
„Kolaboracja horyzontalna”, jak 
nazywają ją badacze, spotykała 
się z potępieniem we wszystkich 
krajach okupowanej Europy. Sek
sualność kobiet i łóżkowe rela
cje z wrogiem postrzegano jako 
wyjątkowe zagrożenie dla naro
du i szczególną zdradę. Podczas 
wojny – co często podkreślają ba
dacze zajmujący się gender stu-
dies – ciało kobiety zaczyna być 
traktowane jako dodatkowe pole 
walki. Gwałty wojenne i przemoc 
seksualna to jedna z form pod
boju, upokorzenia i wymuszenia 
władzy. Z kolei oddanie się – do
browolne, ale często i pod przy
musem – wrogowi może być in
terpretowane jako zdrada, za
akceptowanie jego obecności 
w okupowanym kraju i plama 
na honorze narodu, nie wspo
minając już o zagrożeniu dla in
tegralności narodu i jego „czy
stości” – w końcu stosunki sek
sualne mogą skończyć się ciążą.

Łapanki do domów
 publicznych

Nie wiadomo, kto wydał Bronkę 
i Gerharda – jedna z wersji mó
wi o ojcu chłopaka, inna o Pola
ku również pracującym we wsi. 
Zakaz kontaktów towarzyskich 
i seksualnych z Polkami i Polaka
mi obowiązujący w Trzeciej Rze
szy przewidywał karę dla obojga 
obwinionych. Jak jednak rekon
struuje Maren Roger w książce 
„Wojenne związki”, różnica mię
dzy prawem a praktyką była du
ża. Mimo nadzoru i regulowania 
przez prawo kwestii seksualności 
Niemcy stworzyli w okupowanej 
Polsce system domów publicznych 
dla żołnierzy, w których pracowa
ły nie tylko „oficjalne” przedwo
jenne prostytutki, ale też kobie
ty podejrzewane przez okupanta 
o uprawianie najstarszego zawo
du świata lub po prostu oskarżo
ne o kontakty z Niemcami i kie
rowane przymusowo do burdeli. 
Prostytucja w Generalnym Gu
bernatorstwie była regulowana 
na podstawie rozkazu Reinharda 

Heydricha z 9 września 1939 roku, 
który zabraniał prostytucji ulicz
nej oraz nakazywał ewidencjono
wanie kobiet podejrzanych o nie
rząd. Ewidencję tę sporządzano 
w 1939 i 1940 roku w czasie łapa
nek. Znalazło to swoje odzwier
ciedlenie na łamach „Biulety
nu Informacyjnego”, w którym 
opisywano zatrzymywanie ko
biet na badania: „W szeregu cu
kierni (Lardelli, Polonia, Cafe 
Club) zarządzono obławy i mło
de kobiety odesłano na zbadanie 
do Szpitala św. Łazarza. Zdarza
ją się częściej wypadki zabrania 
z ulicy przygodnych młodych ko
biet na zbadanie”. Zaznaczano 
przy tym, że „zachodzi podej
rzenie, iż akcja ta, obok słusz
nych posunięć higienicznych, 
kryje za sobą zbrodnicze polo
wanie na dziewczęta do żołnier
skich domów publicznych w po
bliżu frontu zachodniego”. Przy 
okazji ubolewano, że mimo łapa
nek w kawiarniach wciąż są one 
„upokarzająco przepełnione”. 
Donoszono również o porwa
niach dziewcząt – jak sądzono, 

do domów publicznych: „Wypad
ki te powtarzają się nieustannie. 
Dziewczęta przywożone są m.in. 
do koszar lotniczych na Okęciu 
i koszar art. przeciwlotn. na Ra
kowieckiej. Jesteśmy w posiada
niu szeregu nadzwyczaj przy
krych protokołów zeznań dziew
cząt, którym udało się zbiec po 
porwaniu”. W marcu 1940 roku 
wzmiankowano również o ma
sowych gwałtach w Warszawie 
i okolicach.

Seks  
za bezpieczeństwo
Przemoc seksualna okupanta 

jest kwestią powszechnie zna
ną – ale trzeba tu zaznaczyć, że 
część związków między Polka
mi a Niemcami miała w sobie 
pewien element dobrowolno
ści. Niektóre Polki decydowa
ły się na relacje z okupantami 
z pobudek ekonomicznych al
bo po prostu z chęci przeżycia 
wojny. Znanych jest przynaj
mniej kilka wypadków ukrywa
jących się na fałszywych papie
rach Żydówek, które – zatajając 

Marynarze z niemieckiego okrętu podwodnego w towarzystwie młodych kobiet w Zakopanem  Fot. domena publiczna
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swoje pochodzenie – wybierały 
taki sposób zapewnienia sobie 
bezpieczeństwa. 

Prasa konspiracyjna koncen
trowała się w swojej propagan
dzie właśnie na dobrowolnych 
kontaktach, przy czym nikogo 
nie interesowały prawdziwe mo
tywacje kobiet. Jak wspomina
łam, temat wypłynął dosyć szyb
ko – bo już w grudniu 1939 roku. 
Oprócz ulotek ostrzegających 
przed zadawaniem się z Niem
cami w niektórych miastach po
jawiały się również rozlepiane 
kartki z nazwiskami podejrza
nych o to osób. Kobiety przyjaź
niące się z wrogiem podpisywały 
na siebie „podwójny wyrok potę
pienia” i nic ich nie mogło wytłu
maczyć. Co prawda „Kodeks mo
ralności obywatelskiej” potępia
jący utrzymywanie stosunków 
miłosnych z wrogiem nie roz
różniał płci utrzymującego owe 
relacje, ale z prześledzenia wy
roków oraz prasy konspiracyj
nej wynika, że nie ukarano za 
to przestępstwo żadnego męż
czyzny, lecz wyłącznie kobiety.

Kobiety zadające się z Niemca
mi były postrzegane jednoznacz
nie jako prostytutki, które odda
ją się wrogowi wyłącznie dla ko
rzyści materialnych – przykładem 
jest artykuł z 19 czerwca 1941 roku 
opublikowany w „Biuletynie Infor
macyjnym”, w którym stwierdza
no, że „jednolicie wroga postawa 
Polaków w stosunku do najeźdźcy 
nie pozwala przypuszczać, by Pol
ki z innych względów niż sprzedaj
nych mogły utrzymywać stosun
ki z Niemcami”, i ostrzegano, że 
„tajna polska policja obyczajo
wa rejestruje Polki przebywają
ce w towarzystwie Niemców ja
ko prostytutki”, w związku z czym 
„we właściwym czasie zostały do
ręczone legitymacje zawodowe”. 
W 1943 roku wyrażano się jeszcze 
ostrzej, pisząc wprost o zdradzie: 
„Widzimy [...] wstrętne, obrzydliwe 
płazy, widzimy nałożnice i kocha
nice szwabskich opryszków i mor
derców. Spotykamy nieraz kobiety 
z porządnych dawniej rodzin, które 
się mizdrzą i szczerzą zęby do byle 
żołdaka, licząc na kawałek kiełba
sy czy kufelek piwa”. Oczywiście 
nawoływano do bojkotu tych ko
biet: „Cześć dla kobiety Polki na
kazuje nam jednoczesną pogardę 
i czynne piętnowanie kobiet zdraj
czyń, kobiet bezwstydnych, które 
przeszły na służbę śmiertelnego 
wroga naszej Ojczyzny!”.

„Warszawskimi 
ulicami 

chodzą szkopy 
ze świniami!!!”

Wśród kobiet potępianych za 
kontakty z Niemcami szczegól
nie hańbiących czynów miały 
się dopuścić niektóre żony ofi
cerów Wojska Polskiego, zwłasz
cza tych przebywających w nie
woli; to ich nazwiska oraz adresy 

opublikowano na łamach „Biule
tynu Informacyjnego” w paździer
niku 1940 roku na jednej z pierw
szych „list kanalii” jako „łajda
czące się”. Piętnowano przy tym 
nie tylko sypianie z wrogiem, ale 
i pokazywanie się z nim w prze
strzeni publicznej – tu jako przy
kład niech posłużą ulotki orga
nizacji „Wawer” z 1942 z rysun
kiem Niemca i kobiety ze świńską 
głową. Na parę pluje zgorszone 
słońce, zaś podpis głosi: „War
szawskimi ulicami chodzą szko
py ze świniami!!!”. Niekiedy po
suwano się w oburzeniu jeszcze 
dalej, jako naganne kwalifikując 
nawet uśmiechanie się do oku
panta. W „Polska Żyje!” w lipcu 
1940 roku pisano, że „zwłaszcza 
nasze czarujące, platynowe pod
loty do lat pięćdziesięciu winny 
zachować swój osobisty wdzięk 
na inne czasy i okoliczności i po 
kawiarniach nie suszyć zębów 
do niemieckich feldfeblów czy 
oficerów”. Podobnie piętnowa
no dbanie o urodę w „Prawdzie”, 
organie prasowym Frontu Odro
dzenia Polski, katolickiej organi
zacji założonej przez Zofię Kos
sakSzczucką i księdza Edmunda 
Krauzego, pisząc w artykule: „Co 
najgorsze: Coraz kunsztowniej
sze loki piętrzą się na głowach 
bezmyślnych lalekstatystek. 
Tym więcej wyskubanych brwi, 
nadającej każdej twarzy wyrazu 
ptasiego zdziwienia, tym jaśniej 
wymalowane usta i paznokcie”. 
Potępiano tu wzbudzanie podzi
wu u mężczyzn, zwłaszcza Niem
ców, przez „roz wydrzone sami
ce, z cynizmem powiadające, że 
trudno... trzeci rok bez mężczy
zny wytrzymać nie mogę...”. Co 
interesujące, winny tej sytuacji 
miał być „posiew rzucony przez 
nieboszczyka Boya i spółkę” 
w postaci „Życia Świadomego”, 

dodatku do „Wiadomości Lite
rackich”, wychodzącego w la
tach 1932 – 1934, propagującego 
antykoncepcję i edukację seksu
alną. Z kolei w „Służbie Kobiet” 
pytano retorycznie: Czy „u mło
dej dziewczyny chęć «podoba
nia się» musi odnosić się także 
do Niemców?”.

Prasa podziemna 
o kobietach

Przy tej okazji trzeba powie
dzieć, że podziemie, o czym ma
ło kto wie, wydawało także pra
sę konspiracyjną adresowaną 
do kobiet, na przykład wspomi
naną wyżej krakowską „Służ
bę Kobiet”, lwowską „Kobietę 
w Walce” oraz „Chłopkę”. Na ich 
łamach drukowano różne naka
zy dotyczące zachowania się pod 
okupacją dla tych obywatelek, 
które aspirowały do bycia wzo
rem dla innych. W kodeksie „Ko
biety w Walce”, opublikowanym 
w kwietniu 1944 roku, nakazy
wano – oprócz pomocy bliźnim, 
w tym ofiarom terroru oraz ukry
wającym się żołnierzom – dba
nie „o zachowanie w domu pol
skiej tradycji postępowania i my
ślenia”, aby „poprzez atmosferę 
stworzoną w swoim własnym do
mu” oddziaływać na sąsiadów 
i znajomych. Ponadto „kobie
ta urabia opinię publiczną, wal
czy z szerzoną przez ludzi małej 
wiary paniką i defetyzmem, wal
czy z popłochem, nie poddaje się 
nastrojom chwili. Dzielna Polka 
pamięta, że nic tak nie odbiera 
sił i energii jak obawy, lęki, zde
nerwowania”, dlatego „gdy mąż 
przyjdzie z pracy przybity, zde
nerwowany, zmęczony, żona po
winna znaleźć w sobie siłę, by go 
pokrzepić i dodać otuchy”. Przy
pominano także o bojkocie pra
sy gadzinowej i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. W kodeksie tym 
zalecano też, aby przygotować 
się na okoliczność zbliżającego 
się frontu: „Zawczasu wyprząt
nąć część piwnicy, przygotować 
trochę zapasów na czarną go
dzinę, rzeczy, które należy mieć 
pod ręką, aby je szybko zanieść 
do schronu i jako tako tam byto
wanie na krótki, ale gorący czas 
dla swoich urządzić”.

Nakaz dotyczący pomocy in
nym często powtarzano: poja
wił się on notabene stosunko
wo wcześnie, bo już w czerwcu 
1940 roku, kiedy to w „Polska 
Żyje!” pisano: „Pusta pani i we
soła panienko! Trochę rzadziej 
do fryzjera, trochę mniej wy
datków na cukiernię, odrobinę 
skromniejszy strój – a  już się 
znajdzie w torebce niemało zło
tych na mleko dla dziecka wy
siedleńców, poduszkę dla pogo
rzelców, na lekarstwo dla gruź
lika”. Z kolei w czerwcu 1943 
roku „Służba Kobiet” napomi
nała: „Prowadź oszczędną kuch
nię. Każda łyżeczka masła lub 
tłuszczu dziennie zaoszczędzo
na bez krzywdy dla twych naj
bliższych lub ulubionego pieska 
może dać zdrowie opuszczone
mu dziecku lub łaknącemu tłusz
czu więźniowi lub żołnierzowi. 
Poszukaj drogi, by zaoszczę
dzone produkty trafiły do wła
ściwego człowieka czy dziec
ka”. W styczniu 1944 roku zaś 
nawoływano do wysyłania pa
czek: „Zadaniem kobietyPol ki 
będzie, by rodziny osierocone 
wskutek ostatnich bestialskich 
mordów nie cierpiały nędzy, gło
du i opuszczenia”. Podkreślano, 
że „żołnierz walki powstańczej 
nie może być osamotniony. Mu
si znaleźć na każdym kroku tru
du swego żołnierskiego pomoc
ną dłoń kobiecą”.

Umiar w stroju 
i byciu

Upominano również, aby nie 
przyjmować „żadnej formy jał
mużny, żadnej formy wyjątko
wych uprawnień. Życie jest cięż
kie, ale mimo to nie godzi się na 
parę uśmiechów czy usług przyj
mować np. od lokatora Niemca 
reszty niezrealizowanej kart
ki żywnościowej czy protekcjo
nalnie i wyjątkowo przez szefa 
Niemca przydzielonych punk
tów odzieżowych. Mogą się bez 
tego obejść inni – możemy i my”. 
Ciekawe są także zalecenia doty
czące stroju, który „powinien na 
każdym kroku podkreślać różni
ce między nami a naszym wro
giem. Dla kogo te wszystkie lisy, 
wspaniałe modne kostiumy... no
szone przez niektóre Polki? Do
stosujmy nasz strój do naszych 
przeżyć, wykopmy i tutaj olbrzy
mią przepaść między kobietą
Polką a wrogiem”. Abstrahując 
od tego, że wróg raczej chodził 
w mundurach, można w tym na
kazie znaleźć echa ubioru żałob
nego, który obowiązywał po po
wstaniu styczniowym. Jeśli już 
o mundurach mowa, to zwracano 
uwagę, że „maszerujące oddziały 
wojska to nasz wróg. Nie zatrzy
mujmy się na ulicy, nie przyglą
dajmy się, by nie dać temu wro
gowi satysfakcji. Matki, zwróćcie 
uwagę dzieciom, by swój entu
zjazm dla munduru zachowały 
dla naszego żołnierza”.

Bardzo interesujący jest na
tomiast artykuł ze „Służby Ko
biet” zatytułowany „Do Polek
matek”, w którym namawiano 
do rodzenia dzieci i piętnowano 
aborcję. Argumentacja opierała 
się na idei mocarstwowości od
rodzonej Polski: „Ludność Pol
ski nie może się zmniejszyć, ale 
musi wzrosnąć: chodzi bowiem 
o przyszłość Narodu i Państwa, 
która zarysowuje się wspania
ła i potężna. Tylko Polska mo
carstwowa przeciwstawi się 
aspiracjom sąsiadów i zapew
ni równowagę sił politycznych 
w Europie”; dlatego „osiągnię
cie wysokiego przyrostu natu
ralnego jest dla nas najważniej
szym problemem” i „tutaj więc 
otwiera się zadanie kobietyPolki. 
Zadanie bezsprzecznie najważ
niejsze – danie Państwu nowych, 
silnych i zdrowych obywateli”.

Jak widać, zdrajczyni zadają
ca się z Niemcami miała swój re
wers w postaci wyjętej żywcem 
z XIX wieku matki Polki, poświę
cającej się dla narodu i rodziny, 
wychowującej dzieci w duchu pa
triotycznym, pomagającej sąsia
dom, będącej podporą dla męża 
i polskiego żołnierza oraz wzo
rem dla każdej kobiety.

Agnieszka Haska
„Hańba! Opowieści o pol-

skiej zdradzie”. Warszawa 
2018, s. 348.Prasa podziemna zalecała kobietom, aby ubiorem podkreślały różnicę między nami a wrogiem  Fot. domena publiczna
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Ciekawostki

Polecamy

DVD – Wojenne
dziewczyny 
sezon 1 (4x DVD) 
Serial telewizyjny opowiada

o historii trzech dziewczyn z trzech
zupełnie odmiennych światów:
studentce chemii z inteligenckiej
rodziny, bogatej Żydówce i zło-
dziejce z Czerniakowa. Oprócz
młodego wieku nic ich nie łączy
i gdyby nie wojna, prawdopodob-
nie losy Marysi, Ewki i Irki nigdy
by się nie splątały. To historia
o niemieckiej okupacji w Polsce
podczas II wojny światowej z per-
spektywy głównych bohaterek. 

Reżyser: Rogalski Michał
Obsada: Mazurek Marta, Alek-

sander Vanessa, Pisula Aleksand-
ra, Czernecki Michał, Stenka Da-
nuta, Rzeźniczak Mateusz, Balas
Joanna i inni

Rok produkcji: 2017, czas trwa-
nia: odc.1-13 / 573 min.

sklep.de 

czynny 24 h na dobę

polska muzyka
polskie filmy 

polskie książki

sklep.de 

Rozpocz¹³ siê czas karnawa³o-
wego œwiêtowania. W dobie
pandemii wspólne spêdzanie
czasu zosta³o mocno ograni-
czone, ale ka¿dy ma swoje ulu-
bione miejsce. Dla jednych jest
to sala bankietowa w eleganc-
kiej restauracji, a dla innych
salon, w którym nast¹pi³ ten
pierwszy najwa¿niejszy poca-
³unek. 

Jeszcze kilka lat temu tury-
œci udawali siê do odleg³ych
czêœci œwiata, aby zobaczyæ na
w³asne oczy najwiêksze impre-
zy – znane tylko z telewizji. Oto
kilka uroczystoœci, którymi
przez wiele miesiêcy ¿yj¹ por-
tale plotkarskie.

Austriackie 
elity na balu 
wiedeñskim
W okresie karnawa³u w stoli-

cy Austrii odbywa³o siê oko³o
450 balów. Sezon na wystawne
spotkania przy dŸwiêkach wal-
ca wiedeñskiego rozpoczyna
siê ju¿ w listopadzie Balem
Czerwonego Krzy¿a, który jest
imprez¹ charytatywn¹ organi-
zowan¹ w wiedeñskim ratuszu.
Bal sylwestrowy tradycyjnie
organizowano w Hofburgu,
w reprezentatywnych salach
cesarskiej rezydencji. Choæ
otrzymanie zaproszenia na tê
wystawn¹ uroczystoœæ nie by³o
³atwym zadaniem, najbardziej
zdeterminowani rezerwacjê
miejsc rozpoczynali ju¿ kilka
miesiêcy przed imprez¹.

Do zakupu biletu zachêca nie
tylko obecnoœæ austriackiej eli-
ty, ale równie¿ bogaty program
artystyczny i wystawna kola-
cja, po której zatañczyæ mo¿na
by³o tradycyjnego wiedeñskie-
go walca. Dla tych, którym nie
uda³o siê znaleŸæ w jednej z sal
cesarskiej rezydencji, nie
wszystko by³o jednak stracone. 

Po Nowym Roku sezon balo-
wy nabiera³ rozpêdu i niemal
ka¿dego dnia mo¿na by³o po-
czuæ klimat wiedeñskiego salo-
nu. Jeœli nie na Balu Cukierni-
ków, czy Wiedeñskim Balu
Nauk, to pozostawa³o jeszcze
najwa¿niejsze wydarzenie se-
zonu, czyli Bal w Operze, który
organizowany by³ w austriac-
kiej stolicy ju¿ od 1877 roku.
W ubieg³ym roku zosta³ odwo-
³any, gdy¿ przybywa³o na niego
nawet siedem tysiêcy ludzi, co
w dobie koronawirusa stanowi-
³o zbyt wielkie zagro¿enie epi-
demiologiczne.

Gwiazdy 
na Times Square
Chyba najbardziej znan¹ im-

prez¹ plenerow¹ na œwiecie
jest Sylwester na Times Squ-
are w Nowym Jorku. Jego naj-
wiêksz¹ atrakcj¹ jest kryszta³o-
wa kula, na któr¹ sk³ada siê
2688 trójk¹tnych p³ytek krysz-
ta³u i 32 256 diod LED. Ponad
800 osób pracuje nad tym, by
podczas sylwestrowego odli-
czania kula pomyœlnie zjecha³a
23 metry w dó³ ku uciesze zgro-
madzonych t³umów. Jednak tu-
rystów z ca³ego œwiata i ponad
miliard ludzi przed telewizora-
mi przyci¹ga nie tylko mo¿li-
woœæ zobaczenia legendarnej
b³yskotki. Tradycj¹ imprezy
plenerowej jest tak¿e koncert,
podczas którego wystêpuj¹ naj-
bardziej popularni artyœci mi-
nionego roku. W ubieg³ych la-
tach byli to m.in. Wiz Khalifa,
Demi Lovato, czy Taylor Swift.
Koncert rozpoczyna siê ju¿ o
godzinie 18, wiêc ci, którzy
chc¹ zaj¹æ dobre miejsca, mu-
sz¹ pojawiæ siê na Times Squ-
are wczeœnie rano. Uczestnicy
nie mog¹ mieæ toreb czy pleca-
ków. Wszystko musi zmieœciæ
siê w kieszeni.

Brytyjska rodzina
królewska
Tradycj¹ brytyjskiej rodziny

królewskiej jest spêdzanie
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i No-
wego Roku w wiejskiej rezy-
dencji po³o¿onej niedaleko wio-
ski Sandringham w hrabstwie
Norfolk we wschodniej Anglii.
Jest to prywatna posiad³oœæ
królowej, która corocznie prze-
bywa tu a¿ do lutego i w³aœnie
w tym miejscu œwiêtuje kolejne
rocznice wst¹pienia na tron.
Posiad³oœæ zosta³a wybudowa-
na w 1771 roku i sk³ada siê z pa-
³acyku, który otacza 250 hekta-
rów ziemi. Choæ El¿bieta II na-
lega, by ten dzieñ œwiêtowaæ

w gronie rodziny, tradycja
wspólnego witania nowego ro-
ku zosta³a z³amana dwukrot-
nie. W 2011 roku ksi¹¿ê Filip
by³ nieobecny w posiad³oœci
z powodu problemów z sercem
i koniecznoœci przebywania
w szpitalu. Dwa lata póŸniej
tradycjê przerwali Wiliam i Ka-
te, którzy zdecydowali siê spê-
dziæ Sylwestra wraz ze swym
nowonarodzonym synem, ksiê-
ciem George’em, w posiad³oœci
rodziny Middletonów, która jest
rodzinnym domem ksiê¿nej
Kate. Od tamtej pory ka¿dy
z cz³onków rodziny królewskiej
ma swój w³asny pomys³ na po-
witanie nowego roku. (am)

Wielkie bale czy domowe zacisze?

Czas karnawa³u to siêganie po
liczne przek¹ski. Nadmierne-
mu jedzeniu sprzyja równie¿
zimowa aura. W tym okresie je-
my du¿o, czêsto i niezdrowo.
Nastêpstwem tego mo¿e byæ
uczucie ciê¿koœci i wyrzuty su-
mienia. 

Nie ma czegoœ takiego, jak
specjalna dieta poœwi¹teczna.
Wed³ug eksperta najlepszym
rozwi¹zaniem jest jak najszyb-
szy powrót do w³aœciwej i prawi-
d³owo zbilansowanego jedzenia. 

– Powinniœmy zacz¹æ od uzu-
pe³nienia odpowiedniej iloœci
p³ynów w ci¹gu dnia – mówi

Monika Stromkie-Z³omaniec
z poradni dietetycznej. – Warto
zrezygnowaæ w tym czasie z al-
koholu, z ciemnej czarnej her-
baty d³ugo parzonej. Zast¹piæ
j¹ herbat¹ zielon¹, czerwon¹
czy herbat¹ bia³¹ i zadbaæ o od-
powiedni¹ iloœæ wody mineral-
nej, zarówno gazowanej, jak
i niegazowanej. W sumie po-
winno jej byæ oko³o dwóch li-
trów.

Równie wa¿ne jest odstawie-
nie produktów wysoko prze-
tworzonych, czyli bia³ego pie-
czywa oraz makaronów. Rezy-
gnujemy tak¿e z produktów

s³odkich, wszelkich rogalików,
batoników i ciast. 

Co w takim 
razie jeœæ?
Przede wszystkim do diety

nale¿y w³¹czyæ ciemne kasze,
ciemny ry¿. Bardzo wa¿ne jest
tak¿e jedzenie du¿ej iloœci wa-
rzyw oraz owoców. Na te ostat-
nie powinniœmy jednak uwa¿aæ
ze wzglêdu na du¿¹ zawartoœæ
cukrów prostych. Bardzo wa¿-
ne jest tak¿e regularne spo¿y-
wanie posi³ków. Powinniœmy
jeœæ ich od 5 do 6, a jeœli nasz

dzieñ jest bardzo d³ugi, nawet
7 posi³ków dziennie w krótkich
odstêpach czasowych, œrednio
co 3 godziny. 

– Je¿eli mamy poczucie, ¿e
w okresie œwi¹tecznym czy syl-
westrowym troszeczkê za bar-
dzo poszaleliœmy z jedzeniem, to
wtedy warto zrobiæ sobie jeden,
dwa dni p³ynne – dodaje Monika
Stromkie-Z³omaniec. – Bazuje-
my jednak nie tylko na wodzie,
ale tak¿e na œwie¿o wyciskanych
sokach owocowych, warzyw-
nych, napojach fermentowa-
nych, zupach typowo warzyw-
nych czy przecieranych. (am)

Poœwi¹teczne czyszczenie organizmu
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Ciekawostki

Ze sportu i nie tylko

Kontredans to dawny „taniec
z figurami” i w³aœnie w stycz-
niu do takiego kontredansa za-
prosi³ wszystkich Polski Zwi¹-
zek Pi³ki No¿nej. Te figury to
oczywiœcie trenerzy, z których
jeden ma obj¹æ stanowisko se-
lekcjonera reprezentacji Polski
po Paulo Sousie. 

Rozmawiano z kilkoma kan-
dydatami, w tym z Fabio Can-
navaro. Potem media donios³y,
¿e g³ównym kandydatem jest
Adam Nawa³ka (poprzednio
by³ trenerem w latach 2013-
2018) i ju¿ nawet zaczêto infor-
mowaæ o nazwiskach asysten-
tów (jednym z nich mia³ byæ
£ukasz Piszczek), podano
sk³ad nowego sztabu szkole-
niowego... 

Wszyscy myœleli, ¿e decyzja
zapadnie 19 stycznia, podczas
zjazdu w³adz PZPN. Ale nic
z tego. Co wiêcej, podczas, gdy
Nawa³ka ju¿ zacz¹³ kompleto-
waæ ekipê, pojawi³o siê nowe
nazwisko – Marcel Koller. 61-
letni Szwajcar by³ przez jakiœ
czas numerem 1 na liœcie pre-
zesa PZPN Cezarego Kuleszy,

potem 64-letni Adam Nawa³ka
iby³ jeszcze... trzeci. Media
spekuluj¹, ¿e mo¿e chodziæ
o Jana Urbana. Czy Kulesza,
puszczaj¹c „oko do dziennika-
rzy” chce postraszyæ Nawa³kê
innymi kandydaturami, by
przeforsowaæ swoje stanowi-
sko w negocjacjach? Chyba
nie, bo ju¿ wczeœniej mówi³o
siê, ¿e Nawa³ka i tak jest „naj-
tañsz¹” opcj¹ dla PZPN – jego
kontrakt ma opiewaæ na 200-
250 tys. z³ miesiêcznie. Zwolen-
nikami powrotu Nawa³ki s¹ sa-
mi zawodnicy, którzy twierdz¹,
i¿ potrzebny by³by trener, który
dobrze ich zna i od razu móg³-
by zabraæ siê do pracy, a takim
w³aœnie jest Nawa³ka.

Takie powroty siê ju¿ bywa³y
bardziej lub mniej udane, jak
chocia¿by w przypadku Anto-
niego Piechniczka. Jednak
w reprezentacjach pi³karskich
Francji, Niemiec, Hiszpanii,
W³och czy Anglii takiego przy-
padku nie zanotowano, nie li-
cz¹c „tymczasowych” szkole-
niowców. (kor)

Wed³ug badañ psychologów
z Uniwersytetu Œl¹skiego w Ka-
towicach nawet co dziesi¹ty
uczeñ szko³y œredniej i m³ody do-
ros³y mo¿e odczuwaæ tzw. wypa-
lenie pandemiczne, wi¹¿¹ce siê
m.in. z objawami depresyjnymi i
lêkowymi. Dwa lata po wybuchu
pandemii sytuacja ta nadal stre-
suje najm³odszych.

Co prawda rz¹dz¹cy PiS ju¿
kilka razy og³osi³ wygran¹ z pan-
demi¹, ale rzeczywistoœæ jest in-
na. Jak zauwa¿a dr Marcin Mo-
roñ z Instytutu Psychologii Uni-
wersytetu Œl¹skiego, pandemia
COVID-19 wi¹¿e siê z d³ugo-
trwa³ymi, sta³ymi oraz nowymi
sytuacjami powoduj¹cymi lub
potêguj¹cymi stres, jak zagro¿e-
nie zdrowia, izolacja, niepew-
noœæ co do kolejnych fal i nowych
wariantów koronawirusa. Funk-
cjonowanie w warunkach takie-
go chronicznego stresu pande-
micznego mo¿e powodowaæ roz-
wój syndromu wypalenia podob-
nego do wypalenia zawodowego
(burnout).

Tymczasem w styczniu 2022 r.
rz¹d zadecydowa³ o wstrzyma-
niu dotacji dla Telefonu Zaufania
dla Dzieci i M³odzie¿y 116 111.
Przez 13 lat dzia³alnoœci dy¿uru-
j¹cy odebrali ponad 1,4 miliona
po³¹czeñ, odpowiedzieli na po-
nad 92 tysi¹ce wiadomoœci
i przeprowadzi³a ponad 3,3 tysi¹-
ca interwencji w sytuacji zagro-
¿enia zdrowia lub ¿ycia dziecka.

Zaprzestanie finansowania
oburzy³o wiêkszoœæ Polaków.
Tym bardziej, ¿e aby utrzymaæ
telefon alarmowy wystarczy³a
kwota 350 tys. z³otych. Sytuacjê
tê prof. B³a¿ej Kmieciak, szef ko-
misji ds. pedofilii, skomentowa³
nastêpuj¹co: „¯yjemy w cza-
sach, w których nasze dzieci ma-
j¹ bardzo doros³e problemy, a do-
roœli zachowuj¹ siê dziecinnie“.

Na wieœæ o wstrzymaniu rz¹-
dowych œrodków biznesmen
Aleksander Twardowski urucho-
mi³ w internecie zbiórkê na rzecz
Fundacji Dajemy Dzieciom Si³ê,
która zajmuje siê pomoc¹ dzie-
ciom. W ci¹gu jednego dnia ze-
brano ponad milion z³otych i tele-
fon mo¿e nadal dzia³aæ!

– Kiedy tylko uruchomi³em
zbiórkê, od razu zrobi³o siê sza-
leñstwo – powiedzia³ Aleksander
Twardowski. – W którymœ mo-
mencie Donald Tusk, który bra³
w tym czasie udzia³ w spotkaniu
online, powiedzia³ o zbiórce
i sam wp³aci³ pieni¹dze. Kto
móg³, ten udostêpnia³... Zebrany
milion z³otych umo¿liwi dzia³a-
nia Telefonu Zaufania przez ca³¹
dobê 7 dni w tygodniu, w warian-
cie szeœciu stanowisk w dzieñ
i trzech w nocy. To wa¿ne, bo
dzieci w sytuacjach kryzyso-
wych, ofiary przemocy, dzieciaki
LGBT nie dzwoni¹ w godzinach
pracy, tylko czêsto w nocy, kiedy
wiedz¹, ¿e nikt nie s³ucha, ¿e
oprawca œpi. (kor)

Trenerski kontredans: Nawałka czy 
„królik z kapelusza” prezesa PZPN

Rząd nie dał, dali Polacy! – Telefon Zaufania znów
może nieść pomoc dzieciom i młodzieży 

Ma za sob¹ 15 lat pracy w s³yn-
nej kopalni Wujek w Katowi-
cach. Jest kombajnist¹, a w wol-
nych chwilach staje do najbar-
dziej wyczerpuj¹cych rywaliza-
cji. Ukoñczy³ s³ynny maraton w
Marakeszu i ukoñczy³ w czo³ów-
ce biegi z przeszkodami w Le-
sku i Kocierzy. Tomasz Hankus
to urodzony wojownik, dwukrot-
ny gwiazdor programu telewi-
zyjnego Ninja Warrior Polska.

Ciê¿ka harówka górnika kil-
kaset metrów pod ziemi¹ wzbu-
dza respekt. Ten, kto nie by³ na
dole i nie widzia³ na w³asne
oczy, nie jest w stanie sobie te-
go wyobraziæ. Olbrzymi organ
urabiaj¹cy wgryza siê w œcianê
wêgla, ogromne bry³y wêgla
spadaj¹ w dó³ niczym lawina.
Wszêdzie mnóstwo py³u, a po-
œrodku frontu robót on z pilo-
tem sterowniczym w d³oniach.

– Tak wygl¹da moja codzien-
noœæ, dlatego po szychcie lubiê
zaj¹æ siê czymœ równie emocjo-
nuj¹cym i mieæ z tego dodatko-
w¹ satysfakcjê. Du¿o trenujê.
Dwa razy wyst¹pi³em w pro-
gramie telewizyjnym Ninja
Warrior Polska. Przejœæ z suk-
cesem casting, w którym star-
tuje ok. 4 tys. kandydatów, wca-
le nie jest ³atwo. Du¿o æwiczeñ
zrêcznoœciowych, tak¿e na wy-
sokoœci, no i sprint z komenda-
mi padnij i powstañ. Wyciska-
³em z siebie siódme poty, ale
siê op³aci³o – opowiada Tomasz
Hankus.

Wyj¹tkowy 
wojownik
Ninja Warrior Polska to show

telewizyjny emitowany od

dwóch lat na antenie telewizji
Polsat. Polega na pokonywaniu
toru przeszkód. Ten elimina-
cyjny sk³ada siê a¿ z szeœciu,
które z odcinka na odcinek s¹
modyfikowane. Dziesiêciu za-
wodników, którzy uzyskali naj-
lepszy rezultat, awansuje do
kolejnego etapu. Dwóch za-
wodników z najlepszym cza-
sem przystêpuje do pokonania
dodatkowych przeszkód zawie-
szonych 12 m nad ziemi¹. Zwy-
ciêzca dostaje tzw. z³oty bilet
i automatycznie awansuje do
fina³u. Pozostali przechodz¹ do
pó³fina³u. Czeka na nich kolej-
nych piêæ przeszkód. Najlepsze
trzy osoby awansuj¹ do odcin-
ka fina³owego. 

Nie bez kozery zatem do
uczestników programu przy-
lgnê³a ksywa „ninja”. W trady-
cji japoñskiej byli to bowiem
mistrzowie w walce wrêcz,
akrobatyce, aktorstwie i sztuce
maskowania siê. S³ynêli z po-
s³ugiwania siê specyficzn¹ bro-
ni¹, no¿ykami wydmuchiwany-
mi z ust, a nawet ostrzami
ukrytymi w uszach. Z czasem
wojowników ninja zaczêto uwa-
¿aæ za ludzi wyj¹tkowych, coœ
na wzór naszych rycerzy. Ich
talent, spryt i inteligencjê wy-
korzystywano w celach wywia-
dowczych, skomplikowanych
misjach i w walkach klano-
wych.

– Nie uwa¿am siê za wojow-
nika ninja, ale sporo napraco-
wa³em siê, aby dopi¹æ swego.
Z pocz¹tku trochê brakowa³o
mi odwagi. Kusi³o mnie, ¿eby
polecieæ do Marakeszu, do Ma-
roka i wystartowaæ w tamtej-
szym maratonie. Wraz z nim do

mety wystartowa³o ok. 7 tys.
zawodników. Czas Hankusa to
3,58 minut. Jest siê czym po-
chwaliæ.

OCR to jego 
specjalnoœæ
Teraz Tomasz Hankus, kom-

bajnista z Wujka upodoba³ so-
bie biegi OCR, czyli Obstacle
Course Racing, z przeszkoda-
mi. 

– S¹ przede wszystkim kon-
frontacj¹ z samym sob¹, ze
swoj¹ wytrzyma³oœci¹, si³¹,
kondycj¹, psychik¹, ogranicze-
niami i s³aboœciami – podkre-
œla.

Uczestnicy pokonuj¹ nie tyl-
ko przeszkody tworzone przez
naturê, ale tak¿e te najbardziej
wymyœlne, przygotowane przez
organizatorów.

Wspinanie siê po linach, no-
szenie worków i powrozów
wreszcie przejœcie przez lodo-
wata wodê wzbudzaj¹ w cz³o-
wieku raczej mieszane uczu-
cia, zw³aszcza, gdy temperatu-
ra otoczenia ledwo siêga 10 st.
C. Ale uda³o siê, dobieg³em do
mety – wspomina swoje prze-
¿ycia Tomasz Hankus prezen-
tuj¹c przy tym pami¹tkowe fo-
tografie.

– W marcu 2022 r. zapraszam
do obejrzenia kolejnej, ju¿ zre-
alizowanej, edycji Ninja War-
rior Polska z moim udzia³em.
Na pewno wystartujê w castin-
gu do trzeciej edycji Ninja, a
potem pobiegnê dalej. Dok¹d?
To jeszcze tajemnica – zaciera
d³onie Tomasz Hankus.

Kajetan Berezowski
Dziennikarz Trybuny Górniczej

Gwiazdor spod ziemi 
Tomasz Hankus na mecie maratonu w Marakeszu. Kolejny morderczy bieg zaliczony. fot. arch.
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Im więcej grasz – tym więcej przegrywasz, a i tak...

Kasyno zawsze wygrywa
Rozmowa z Iwoną Radoń, byłą krupierką, która pracowała 
w kasynach w Stanach Zjednoczonych

– Ile lat pracowałaś w kasynie?
– Jedenaście. Najpierw byłam kru

pierką, a potem menedżerem kasy
na. Menedżer nadzoruje pracę całe
go kasyna, w tym również krupierów.

– Co robi krupier?
– Ma zachęcać ludzi do zasiada

nia przy stołach, pilnować właści
wego obstawiania pól i wypłacania 
obstawionych numerów. Zadaniem 
krupierów i menedżerów jest stwo
rzenie niesamowitej atmosfery, żeby 
człowiek, który przychodzi do kasyna, 
czuł się królem świata. Niezależnie 
od tego, czy gra za sto złotych, czy 
za sto tysięcy. Ma mieć poczucie, że 
w tym momencie przy tym stole jest 
najważniejszą, a może nawet jedyną 
osobą. Tylko wtedy będzie chciał tra
cić pieniądze. Musi mieć też poczu
cie, że kasyno jest jedynym na świe
cie, najwspanialszym miejscem. By
liśmy specjalnie szkoleni w zakresie 
obsługi klienta.

– Urządzone jest również tak, 
by stracić poczucie czasu?

– Już sam wystrój jest do tego 
przystosowany. Przede wszystkim 
kasyna zbudowane są jak labiryn
ty, co ma na celu jak najdłużej za
trzymać graczy w środku. Nie ma 
okien ani zegarów, które by przypo
minały o realnym świecie. Nicze
go, co odrywałoby uwagę gracza 
od zielonego sukna stołu. Zwario
wane wzory wykładziny podłogo
wej mają tworzyć atmosferę szczę
ścia i beztroski.

W centrum kasyna zawsze stawia 
się stoły, które dają najwięcej wygra
nych, czyli wszystkie gry progresyw
ne, gdzie stawiasz niewiele, ale czę
sto wygrywasz niewielkie kwoty. Przy 
tych stołach jest zawsze naj wesel
sza atmosfera, dużo śmiechów, żar
tów, widać, że ludzie są szczęśliwi. 
I wszyscy dookoła myślą: „Aha, oni 
wygrywają, więc ja na moim stole 
też powinnam wygrać”. Kelnerki 
dyskretnie snują się między stołami 
i serwują darmowe drinki i napoje.

– Gdybyś w kasynie zamknęła 
oczy, to jak byś się czuła?

– Pierwsze, co słyszę, to bez
ustanne klikanie żetonów. Zarów
no tych, które rozkłada na stole 
krupier, jak i tych znajdujących się 
w maszynach. To bardzo charak
terystyczny dźwięk, kiedy krupier 
„tnie” żetony. Gracze też uwielbiają 
bawić się żetonami, ich odgłosy są 
bardzo specyficzne. Słyszę dźwięk 
obracającego się koła ruletki i czu
ję kłęby papierosowego dymu i za
pach rozlanego alkoholu, który już 
wysycha. Gracze nie uważają na 
szklanki i kieliszki, alkohol często 
rozlewa się na stół, na podłogę. Je
go zapach miesza się z zapachem 

papierosowego dymu – to niepowta
rzalna i niezapomniana mieszanka. 
Myślę, że 20 procent stałych bywal
ców przychodzi systematycznie, bo 
potrzebuje być w tym środowisku, 
być z ludźmi, których zna, wygrzać 

się w tej atmosferze blichtru i luk
susu. Kiedy pracowałam w kasynie, 
większość stałych bywalców znałam 
z imienia i nazwiska. Opowiadali mi 
historię swojego życia, wiedziałam 
doskonale, co robią, gdzie mieszkają, 
ile mają dzieci, do jakiej szkoły cho
dzą. To byli ludzie, którzy po prostu 
potrzebowali poczuć się dowartoś
ciowani. Kiedy gracz przegrywał, 
towarzyszyłam mu, żeby stworzyć 
wrażenie, że jesteśmy przyjaznym 
miejscem, i żeby – mimo przegranej 
– nadal chciał z nami być.

– Co trzeba zrobić, żeby zostać 
krupierem?

– W Stanach trzeba skończyć spe
cjalne kursy. Najczęściej zaczyna się 
od jednej gry, w której stajesz się 
specjalistą. Potem uczysz się kolej
nych. Im więcej gier znasz w kasynie, 
tym bardziej jesteś kasynu potrzeb
na, bo można cię wrzucić na każdy 
stół. Ja potrafię grać we wszystko, 
ale najczęś ciej pracowałam przy grze 
w kości, czyli craps. Umiem też grać 
w pokera i bakarata – to gra, w któ
rą grają głównie Azjaci.

– Krupier musi być uczciwy? 
Czy przed zatrudnieniem jest pro-
wadzona szczególna selekcja, wy-
wiad środowiskowy albo kandydat 
musi pokazać referencje?

– Żeby zostać krupierem w Stanach, 
każdy kandydat przechodzi bardzo 
szczegółową weryfikację: sprawdza
na jest historia kredytowa, niekaral
ność, to, czy nie jest bankrutem. Do
piero gdy wszystko jest jak należy, 

może dostać licencję, która pozwo
li go zatrudnić. Potem opieramy się 
na zaufaniu. Działa ta sama zasada, 
którą stosuje się przy wychowywa
niu dzieci: masz prawo robić wszyst
ko i ufam ci do momentu, dopóki nie 
zawiedziesz. W momencie kiedy za
walisz, będziesz bardziej obserwo
wany. Krupierzy muszą natomiast 
zdać egzamin „matematyczny”, czy
li z liczenia. Kiedyś przez pół roku 
uczyłam krupierów gier. W zależ
ności od tego, jak napisali egzamin 
matematyczny, dopasowywaliśmy 
ich do gier. Oczywiście ludzie, któ
rzy napisali najlepiej, mieli znacznie 
większy potencjał, żeby zrozumieć 
i świetnie sobie poradzić przy grze 
w kości. Osoby, które miały śred
nie zdolności matematyczne, szły 
na ruletkę. A ludzie, którzy napi
sali gorzej niż reszta, szli na black
jacka, bo to gra, której najszybciej 
można się nauczyć.

– Kto przychodzi do kasyna?
– 80 procent to ludzie, którzy coś 

celebrują – wieczory kawalerskie, 
panieńskie, urodziny. Chcą po pro
stu raz w życiu pójść do kasyna i do
brze się bawić. 20 procent to stali 
bywalcy, którzy uważają, że uda im 
się odzyskać pieniądze, które do tej 
pory stracili.

– Są to głównie ludzie bogaci, 
których na to stać?

– 80 procent stanowią ludzie, któ
rych nie stać na to, by jednej nocy 
stracić dwa tysiące złotych, bo to 
ich miesięczne opłaty za dom, szko
łę, przedszkole, życie. Chcą się raz 
w życiu zabawić. Większość nie wpa
da w nałóg. Przychodzą, tracą sto czy 
tysiąc złotych i więcej ich nie spoty

kam. Są też ludzie, których stać na 
taką rozrywkę. Również nie są nało
gowcami, po prostu od czasu do cza
su lubią zabawić się przy ruletce 
lub pokerze. Wychodzą z założenia, 
że każda zabawa kosztuje – czy jest 
to wyjście do kina, czy zagraniczna 
wycieczka, czy wieczór w kasynie.

– W kasynie częściej przesiadują 
mężczyźni czy to tylko stereotyp?

– To zależy od gry. Mężczyźni za
zwyczaj grają w kości i pokera. Naj
częściej to oni zajmują miejsca przy 
stołach, gdzie gra się o wysokie staw
ki, jak choćby w blackjacku. Kobie
ty wybierają raczej maszyny i gry za 
małe pieniądze. Unikają dużego ry
zyka. Decydują się też na gry lżejsze 
i łatwiejsze do zrozumienia – po pro
stu przyjemniejsze. Na przykład przy 
stole do gry w kości zawsze bardzo 
dużo się dzieje, jest czterech krupie
rów i dwóch kierowników nadzorują
cych krupierów, którzy non stop ro
bią rotację. Ten stół jest podzielony 
na połowy, przy każdej połowie, ob
sługiwanej przez jednego krupiera, 
siedzi aż ośmiu graczy. Jest to bar
dzo szybka gra, która w krótkim cza
sie może przynieść duży zysk, ale 
też w której bardzo szybko można 
wszystko stracić. I przy tym stole na
prawdę rzadko widuję kobiety, mimo 

że do kasyna przychodzą również 
panie z wyższym wykształceniem, 
najczęściej inżynierskim. Zwykle 
są koło czterdziestki. Choć pamię
tam starszą panią, która przycho
dziła codziennie, niezamożną. Była 
chyba samotna, bo wciąż opowiada
ła o swoich psach. Kupowała żetony 
za pięćdziesiąt złotych, a jeśli je prze
grała, szła do domu. Taki miała limit.

– Nigdy nie pożyczała? W kasy-
nie łatwo chyba o pożyczkę?

– Bardzo łatwo, ale ona grała tyl
ko w ramach ustalonego przez sie
bie limitu. Nie była uzależniona. Po
życzają nałogowcy, którzy potrzebu
ją się odegrać. Na miejscu zawsze 
są ludzie, którzy służą lichwą. W Sta
nach to zakazane. Tam można poży
czyć jedynie od kasyna, o ile ma twoją 
historię kredytową. Działa jak bank, 
który sprawdza zdolność kredytową 
i wiarygodność klientów.

– Jaki największy dramat roze-
grał się na twoich oczach?

– Pamiętam młodego chłopaka, 
studenta trzeciego roku prywatnej 
uczelni, który przyjechał do kasyna, 
żeby zobaczyć wielki świat. Miał przy 
sobie trzydzieści tysięcy na czesne, 
mieszkanie i życie. Z przykrością ob
serwowałam, jak coraz więcej mu 
z tej puli ubywa. Mam dzieci w tym 
wieku, więc patrzyłam na niego nie 
jak krupierka, ale jak matka. I nic 
nie mogłam zrobić. Nie miałam pra
wa powiedzieć: „Chłopaku, zmykaj, 
przegrasz wszystko”. Do dziś mam 
przed oczami obraz, gdy klęczał i bła
gał nas, żebyśmy oddali mu pienią
dze. Nie wiem, co się z nim stało. 
Ochrona wyprowadziła go z kasy
na. Byłam świadkiem gigantycznych 
przegranych, ale to był zdecydowa
nie największy dramat, jaki widzia
łam. Z kolei w kasynie pod Chicago 
jeden z najbardziej znanych graczy 
koszykówki regularnie przegrywał 
setki tysięcy dolarów. O jego wizycie 
wiedzieliśmy zwykle dwie godziny 
wcześniej, bo musieliśmy zarezer
wować mu stolik. Przychodziły też 
grupy bogatych biznesmenów zo
stawiających w kasynie setki tysię
cy dolarów. Mieli pieniądze, więc te 
przegrane nie były życiowymi dra
matami – po prostu dobrze się ba
wili i doskonale znali swoje grani
ce. Przychodziły też znudzone żony 
milionerów, które w kasynie czu
ły się jak dziewczyny Bonda. Pa
miętam również graczy, którzy by
li u nas dzień w dzień. Spotykałam 
ich po dziesięciu latach w tym sa
mym kasynie jako życiowych ban
krutów. Stracili wszystko, dom, sa
mochód, firmę, rodzinę. Już nie 
grali, bo nie mieli za co, przycho
dzili tylko nasycić się atmosferą. 
Patrząc na nich, uświadamiasz so
bie, jak straszną chorobą jest uza
leżnienie od hazardu, jak ona total
nie niszczy.

W ruletce im dłużej kręci się kulka, tym więcej zakładów można postawić. A napięcie rośnie...  Fot. internet



19Samo Życie 2/22 (601)

Magazyn  Rozbić bank 

– Kto może wejść do kasyna? 
Jest jakiś limit wieku?

– W Polsce każdy, kto ma ukoń-
czone osiemnaście lat. W Stanach, 
gdzie przez kilka lat pracowałam 
– dwadzieścia jeden. Nie wpuszcza 
się osób, które są na liście. Kto mo-
że się na niej znaleźć? Gracz, który 
zgłosi, że ma problem z hazardem 
i potrzebuje pomocy. W kasynie są 
zresztą umieszczone tabliczki infor-
mujące o tym, że jeżeli potrzebujesz 
pomocy, powinieneś zadzwonić pod 
bezpłatny numer, pod którym ją uzy-
skasz. Ochrona kasyna ma zdjęcia 
osób, które nie mogą wejść.

– Co jeszcze może być powodem 
wydania takiego zakazu? Żona mo-
że powiedzieć: „Proszę nie wpusz-
czać tu mojego męża”?

– Niestety, nie. Żona nawet nie 
jest w stanie wyciągnąć grające-
go męża z kasyna, jeśli on sam nie 
chce wyjść. Byłam świadkiem sytu-
acji, kiedy wypraszano panią, któ-
ra przyszła po małżonka i „zakłó-
cała spokój”. Zakaz wstępu stosuje 
się też wobec graczy, którzy zostali 
przyłapani na oszustwie, choćby na 
liczeniu kart.

– Dlaczego nie można liczyć kart?
– Bo kasyno jest miejscem, gdzie 

masz się dobrze bawić. Idziesz tam 
dla rozrywki, a nie po pieniądze. Li-
czenie zwiększa szansę na wygraną, 
ale też odbiera beztroskę z gry. Nie 
możesz iść do kasyna i próbować 
z kasynem wygrać, używając swo-
ich umiejętności, na przykład ma-
tematycznych. Ja umiem liczyć kar-
ty, przeszłam w tym celu specjalne 
szkolenie. I rozpoznaję gracza, któ-
ry liczy. Co pewien czas przecho-
dziłam nawet specjalny test licze-
nia z komputerem, żeby sprawdzić, 
czy nie wypadłam z formy. Zdarzało 
się, że gracz wygrywał nieproporcjo-
nalnie dużo, i wtedy proszono mnie, 
bym przyjrzała się jego grze.

– Po czym poznajesz, że gracz 
liczy?

– Kiedy obstawia tak, jak ja bym 
to zrobiła. Gdy na przykład niespo-
dziewanie podwaja zakład – dla 
mnie to informacja, że wie, iż na-
stępna karta będzie wysoka, czyli 
razem ze mną liczy karty. Raz mo-
że się to zdarzyć każdemu, ale kiedy 
sytuacja się powtarza, to nie przy-
padek. Taki gracz jest wyprasza-
ny z kasyna. Nawet gdyby poszedł 
z tym do sądu, nie jest w stanie wy-
grać, bo wszystko zarejestrowane 
jest na kamerach. A nagranie jest 
dowodem na to, że nie przyszedł 
do kasyna dobrze się bawić, tylko 
wygrać. Nie sądzę, by ktoś skarżył 
kasyno o to, że nie pozwoliło mu li-
czyć kart, w każdym razie ja o takich 
sprawach nie słyszałam.

– Taki zakaz dotyczy tylko jed-
nego kasyna?

– Jeżeli ktoś został przyłapany 
i udowodniono mu, że liczył karty, 
automatycznie ta informacja, wraz 
ze zdjęciem, idzie do wszystkich ka-
syn. Czasem, gdy widzę, że gracz li-
czy, staram się przerwać jego tok 
myślenia. Pytam na przykład, skąd 
przyjechał, jak długo mieszka w tej 

okolicy, co robi w życiu, czy to jego 
pierwszy raz w kasynie, jakie gry lubi 
najbardziej. Pytam o wszystko, byle 
gracz nie był w stanie liczyć. Mogę 
oczywiście usłyszeć: „Nie mam ocho-
ty rozmawiać”, wtedy daję znać kel-
nerce, żeby podeszła do niego i za-
pytała, na co ma ochotę. Gdy staje 
się bardziej nerwowy, podminowany 
tym, że się go rozprasza, to znaczy, 
że pewnie próbuje liczyć.

– Obserwowałaś, jak gracze zmie-
niają się podczas gry?

– To bardzo ciekawe doświadcze-
nie. Zacznę od sytuacji najtrudniej-
szej, kiedy gracz zaczyna przegry-
wać. Staje się coraz bardziej agre-

sywny, nadzieja w oczach przechodzi 
we wściekłość i obłęd, rzuca żetona-
mi w krupiera, obraża jego, kelnerkę 
i pozostałych graczy. Czasem trzeba 
wezwać ochronę, która go wyprowa-
dzi. Ale wielu przegranych odchodzi 
od stołu cichutko, w poczuciu poraż-
ki. Zupełnie inaczej wygląda i zacho-
wuje się gracz, któremu dopisało 
szczęście. Ma rozszerzone źrenice, 
tryska energią, żartuje, opowiada hi-
storie ze swego życia, daje dobre na-
piwki. Ale najciekawszy jest gracz, 
który chce się odegrać i wyciąga ko-
lejne pieniądze. Obłęd w oczach, za-
cietrzewienie w gestach.

Lubiłam obserwować graczy przy 
ruletce. Oni nie patrzą w oczy. W mo-
mencie kiedy krupier wprawia ko-
ło w ruch, ich wzrok jest skupiony 
na kulce i podąża tylko za nią. Na-
wet gdybyś bardzo chciała nawiązać 
z nimi kontakt wzrokowy, nie masz 
szans. Na ich twarzach widać pod-
niecenie, które trwa do momentu, 
aż kulka spadnie na właściwe pole. 
Każdy z graczy ma nadzieję, że wła-
śnie na jego. Czasem trwa to trzy se-
kundy, a czasem kilkadziesiąt i wte-
dy napięcie rośnie. Bo są krupierzy, 
którym kulka spada po trzech ob-
rotach ruletki, ale są też tacy, któ-
rzy potrafią zakręcić mocniej i koło 

kręci się, kręci, kręci... A im dłużej 
się kręci, tym więcej zakładów moż-
na postawić. Krupier zamyka możli-
wość obstawiania, gdy widzi, że kul-
ka zwalnia i ma jeszcze najwyżej dwa 
obroty. „No more bets”, mówi wte-
dy, czyli koniec zakładów.

– Udzieliły ci się kiedyś emo-
cje graczy?

– Nie. Jestem za bardzo skupiona 
na pracy. Musiałam obserwować, jak 
krupierzy wypłacają, upewnić się, że 
wszystkie obstawienia są na właści-
wym miejscu, że masz odpowiednią 
ilość pieniędzy w „banku”, żeby dane 
wypłaty wypłacić. Po prostu praca. 
Tyle że przyjemniej jest pracować, 

gdy gracze wygrywają, cieszą się, 
niż gdy tracą dorobek życia. Poza 
tym gdy gracze wygrywają, krupie-
rzy dostają hojne napiwki. W przy-
padku przegranej nie dostajesz nic, 
a często jeszcze jesteś obrażany.

– Nie możesz powiedzieć: „Pan 
już swoje przegrał. Proszę iść 
do domu”?

– Nie mogę tego zrobić. Jestem 
po to, żeby graczy zatrzymać w ka-
synie jak najdłużej, a nie wypędzać 
(śmiech).

– Czyli bardziej mogłaś powie-
dzieć: „Proszę jeszcze raz posta-
wić, może los się odwróci”?

– Tak.
– I nie miałaś wyrzutów sumie-

nia, bo gość przegrał wszystko?
– Nie miałam i powiem ci dlaczego. 

To jest po prostu choroba, której nie 
można kontrolować. Jeśli on uważa, 
że zamiast siedzieć w domu z rodzi-
ną woli przegrywać w kasynie, to czy 
ja mogę to zmienić? Tylko raz prze-
grana gracza poruszyła mnie do głę-
bi – to historia tego studenta. Wtedy 
poczułam się jak szmata.

– Krupier to niebezpieczny za-
wód?

– Nie. W kasynie jest ochrona. Choć 
koledzy opowiadali o sytuacjach, kiedy 
przegrany spotkał ich w restauracji 

i powiedział: „O, to jest ten, który za-
brał moją kasę”. Krupier musi być 
jednak dyskretny. Nawet gdy spo-
tyka stałych graczy, nie może poka-
zać, że ich zna, i powiedzieć: „O, wi-
tam pana, panie Kwiatkowski”. Gra 
w kasynie jest anonimowa.

– Ludzie przychodzą, bo wierzą 
w wygraną?

– Tak. A potem nie potrafią wyjść. 
Tkwią w kasynie nawet wtedy, gdy 
przegrali swoje życie. Uzależnienie 
to potworna choroba.

– Wchodzi gość do kasyna, wi-
dzisz go po raz pierwszy, po czym 
poznasz, że jest uzależniony?

– Nie zdarzyło mi się pomylić. 

Rozpoznaję już od progu. Jeszcze 
zanim usiądzie do stołu, wiem, że 
nie jest tu pierwszy raz i ma kłopo-
ty z hazardem. Nerwowo chodzi to 
w jedną, to w drugą stronę, rozglą-
da się, jakby szukał dobrego miej-
sca, jego oczy są rozbiegane, a ru-
chy nerwowe. Ludzie, którzy przy-
chodzą się bawić, wchodzą do sali, 
siadają przy pierwszym lepszym 
krupierze, zaczynają z nim rozma-
wiać, śmiać się. Po uzależnionych 
widzisz, że czegoś szukają, mają ja-
kiś niedosyt.

– Czego kasyno cię nauczyło?
– Cierpliwości. I tego, że w życiu 

nie ma nic za darmo. I że kasyno za-
wsze wygrywa.

– Dlaczego mówi się, że kasyno 
zawsze wygrywa?

– Dlatego, że tak jest. Miałam szko-
lenia ze specjalistami z Los Ange-
les, którzy przedstawili możliwości 
wygranej w różnych grach na pod-
stawie rachunku prawdopodobień-
stwa. Bez względu na to, ile grasz, 
kasyno zawsze wygra. A największy 
zysk jest na maszynach – tu kasyno 
ma około 90 procent zysku. Zupeł-
nie inną grą jest poker. W Stanach 
Zjednoczonych są nawet specjalne 
pokoje do gry w pokera. Bo poke-
rzysta nie gra z kasynem, on gra ze 

wszystkimi, którzy przy tym stole 
stoją, a krupier jest traktowany ja-
ko jeden z graczy. Krupier, ciągnąc 
karty, sprawdza tylko, czy wszyscy 
właściwie stawiają zakłady.

– Czyli kasyno nie zarabia na 
pokerze?

– Zarabia. Bierze 5 procent od 
każdej puli.

– Czy krupier może manipulo-
wać grą?

– Ha. Teraz pytanie jest takie: 
czy ja mogę ci na to odpowiedzieć... 
No dobra. Krupier może manipulo-
wać grą już na etapie rozkładania 
kart. Można włożyć karty do spe-
cjalnej maszyny, która automatycz-
nie przetasuje sześć czy osiem talii 
i z niej wyciągasz. Tu nie ma mowy 
o manipulacji. Ale gdy krupier sam 
tasuje, a potem w lewym ręku trzy-
ma dwie talie i rozdaje karty gra-
czom, jeśli nie jest uczciwy, może się 
wydarzyć wszystko. Nigdy się tego 
nie nauczyłam, ale miałam szkole-
nie w Las Vegas, podczas którego po-
kazywano, jak ułożyć dwie talie tak, 
by żaden z trzech graczy siedzących 
przy stole nie wygrał. Są tacy magi-
cy, że nie uwierzyłabyś po prostu, jak 
są w stanie rozłożyć. I to jedną ręką!

– Czyli można też rozłożyć tak, 
żeby gracz wygrał?

– Można. Na tej samej zasadzie, 
jak rozkładałabyś karty, żeby żaden 
z graczy nie wygrał. Wtedy wygry-
wa krupier, czyli kasyno.

– Czy możesz kogoś uprzedzić, 
żeby na przykład nie dobierał ko-
lejnej karty?

– Nie mogę, ale już tłumaczę ci 
dlaczego. Dlatego, że nie masz stu-
procentowej pewności, że twoja ra-
da będzie dobra. Bo nigdy nie wiesz, 
jaka jest następna karta, możesz się 
tylko domyślać. A jeśli, nie daj Bo-
że, klient przegra, powie: „Moment, 
ale ona mi powiedziała, że mam to 
zrobić”. Krupier nie może powie-
dzieć, co gracz ma zrobić, może je-
dynie delikatnie zasugerować. I to 
tylko graczom, których zna i z któ-
rymi czuje się komfortowo. Zresz-
tą stali gracze mają swoich ulubio-
nych krupierów i tylko z nimi grają. 
Pamiętaj, że szczególnie ci uzależ-
nieni gracze są niesamowicie prze-
sądni, często się im wydaje, że w ka-
synie jest jeden krupier, z którym 
zawsze wygrywają, choć nie jest to 
prawda. I gdy przychodzą, a tamte-
go nie ma na zmianie, czekają, aż 
przyjdzie. Mają też krupierów, z któ-
rymi nie zagrają nigdy, bo uważają, 
że przynoszą im pecha.

– Lepiej krupiera mieć po swojej 
stronie. Co zrobić, żeby cię lubił?

– Przede wszystkim tipować, czy-
li zostawiać napiwki. Pamiętaj, że 
wszyscy krupierzy w kasynie dosta-
ją podstawową pensję, ale ich zarob-
ki opierają się przede wszystkim na 
napiwkach. W niektórych kasynach 
wszystkie napiwki idą do jednej puli, 
a potem są rozdzielane pomiędzy 
krupierów. Jeśli tipujesz krupiera, 
będzie chciał, byś wygrał jak najwię-
cej. „Kto nie tipuje, ten ginie”, głosi 
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Żeby uzyskać życzliwość krupiera, najlepiej dawać napiwki, które są główną częścią wynagrodzenia Fot. internet
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niepisana zasada kasyna. Drugim 
sposobem zdobycia przychylności 
krupiera jest rozmowa. Musisz być 
po prostu miły. Ale to w ogóle sposób 
na zdobycie sympatii ludzi, nie tyl-
ko krupierów. Tę sympatię zaś naj-
szybciej stracisz, gdy będziesz nie-
przyjemny. Czasem gracze obwiniają 
krupiera o to, że mają złe karty, al-
bo kiedy przegrywają, walą pięścia-
mi w stół. Zdarza się też, że rzucają 
na stół czym popadnie albo obrażają 
krupiera. Gdy przegrywają, potrafią 
oskarżyć go o działanie na korzyść in-
nego gracza. Ludzi, którzy przegry-
wają, stać na wszystko. Przechodzi-
liśmy nawet specjalne szkolenia, jak 
reagować na tych, którzy przegry-
wają niesamowite pieniądze, a do-
datkowo są jeszcze pod wpływem 
alkoholu. Bo wtedy agresja wzra-
sta, obwiniają wszystkich o wszyst-
ko. Takiego awanturującego się gra-
cza, który jest pod wpływem alko-
holu, prosimy delikatnie o to, żeby 
skończył grę, bo ma już dosyć. Kie-
dy jednak nadal jest agresywny, wzy-
wamy ochronę i dostaje na przykład 
zakaz wstępu na dwadzieścia czte-
ry godziny. Musimy zrobić to na ty-
le dyskretnie, żeby inni gracze nie 
stracili chęci pozostania przy sto-
le. Kiedyś mieliśmy gracza, który 
przegrywał niesamowite ilości pie-
niędzy i przy każdej przegranej wy-
zywał krupiera od oszustów, złodziei, 
naciągaczy, manipulantów. Krupier 
długo nie reagował. Kiedy gracz za-
czął go obrzucać jeszcze gorszymi in-
wektywami, nie wytrzymał. Chwycił 
go za marynarkę, podniósł, bo gość 
był niewielkiego wzrostu, i mocno 
ścisnął. Trzeba było zabrać krupie-
ra od stołu. A  jednocześnie ochro-
na wyprowadziła gracza. Ta praca 
jest niesamowicie nerwowa. Przez 
ostatnie pięć lat myślałam już tylko 
o tym, żeby odejść. Praca w kasynie 
to praca przez trzysta sześćdziesiąt 
pięć dni w roku, siedem dni w tygo-
dniu, dwadzieścia cztery godziny na 
dobę. Czasem zaczynasz o szóstej 
rano, to znów kończysz o drugiej, 
organizm jest rozregulowany – nie 
wiesz, czy masz spać, czy masz nie 
spać, czy masz jeść, czy nie jeść. No 
i te święta. Pamiętam, jak mój mąż 
szedł z dziećmi na pasterkę, a ja sie-
działam w kasynie.

– Gracze próbowali cię podrywać?
– Oczywiście. Wszystkim się wy-

daje, że jak będą mieli cię bardzo 
blisko, w swoim zasięgu, pomożesz 
im wygrać. Ja nigdy nie chodziłam 
na żadne imprezy, nie dawałam się 
podrywać, może dlatego tyle czasu 
utrzymałam się w kasynie.

– Myślisz, że da się dogadać 
z krupierem tak, że on pomaga 
wygrać, a potem dzieli się z nim 
wygraną?

– Teoretycznie jest taka możli-
wość. Moglibyście ustalić kod, któ-
rym się porozumiewacie, ale za taki 
deal krupier wyleciałby z roboty, i to 
z wilczym biletem – straciłby licencję 

i żadne kasyno by go już nie zatrud-
niło. A na tym nie skończyłyby się je-
go kłopoty, bo to jest kradzież, dzia-
łanie na szkodę firmy. Jednak są ta-
cy, którzy ryzykują.

– Jak na to wpadliście?
– Większość ludzi popełnia jakiś 

błąd. Ten gracz po prostu obstawiał 
numery bez umiaru. Doskonale wie-
my, ile każdy gracz może wygrać, gdy 
ma dobry dzień. Ale zapewniam cię, 
że nie ma możliwości tak obstawiać, 
by w pół godziny wygrać trzysta ty-
sięcy. A u niego było tak: co posta-
wił na jakiś numer, to ten numer wy-
padał. Wiedzieliśmy, że coś jest nie 
tak. Razem z nim wyleciał też kru-
pier, bo o tym wiedział. Układ kru-
pier – gracz może też polegać na 

tym, że krupier wypłaca graczowi 
więcej żetonów, niż powinien. Pamię-
tam kilka takich sytuacji, gdy praco-
wałam w kasynie w Stanach Zjed-
noczonych. Już tłumaczę, na czym 
to polega: gracz ma postawiony za-
kład za sto dolarów, to są cztery zie-
lone żetony po dwadzieścia pięć do-
larów. I załóżmy, że krupier ma wy-
płacić mu sto pięćdziesiąt dolarów, 
czyli sześć żetonów za blackjacka. 
Te sześć żetonów musi rozłożyć na 
trzy i trzy. Ale tam się zdarzyło, że 
krupier na dole położył po dwa żeto-
ny czarne i przykrył tylko zielonym. 
W ten sposób wypłacił zamiast stu 
pięćdziesięciu dolarów czterysta pięć-
dziesiąt, bo kamera widzi tylko z gó-
ry, nie ma podglądu z boku. To jest 
jedyny sposób, żeby oszukać kame-
rę. Dlatego w tym momencie do gry 
wchodzi superwizor, który powinien 
wiedzieć, co leży na jego stole, jakie 
są wypłaty. Dlatego właśnie muszą 
bardzo głośno wypowiadać, co wy-
płacają. Zazwyczaj jeżeli krupier mó-
wi na przykład: sto pięćdziesiąt idzie 
aut, wtedy automatycznie superwi-
zor musi to sprawdzić, bo od strony 
bocznej był w stanie stwierdzić, czy 
poszły żetony za sto pięćdziesiąt, trzy 
i trzy, czy poszły na przykład czarne, 
które nie powinny były pójść. Także 

krupierzy w kasynie są pilnowani ze 
wszystkich stron. Ale też zdarza im 
się oszukiwać. Bo superwizor musi 
pilnować kilku stołów i czasem cze-
goś może nie zauważyć.

– Zaraz, zaraz... Krupier pilnu-
je gracza, superwizor pilnuje kru-
piera, a kto pilnuje superwizora?

– Krupier pilnuje graczy przy jed-
nym stole. Superwizor, czyli w pol-
skich kasynach inspektor, ma pod 
opieką kilku krupierów. Nad nim 
w hierarchii jest menedżer, który 
pilnuje wszystkiego. Jest odpowie-
dzialny za to, żeby krupierzy i super-
wizorzy mieli przerwę, żeby każdy 
stół, który będzie otwarty, był obsta-
wiony w odpowiednich godzinach. 
Bo w godzinach rannych potrzeba 
mniej stołów, w godzinach popołu-
dniowych więcej. Łatwo czegoś nie 

dostrzec, gdy w kasynie dużo się dzie-
je. Czasem jest jakieś otwarcie, kon-
cert, spotkanie firmowe, przy każdym 
stole mnóstwo ludzi, większość pod 
wpływem alkoholu, bo po koncercie 
przyszli jeszcze pograć, i wtedy naj-
częściej zdarzają się takie procede-
ry. Właśnie w takich sytuacjach ła-
paliśmy na gorącym uczynku kru-
piera, który dogadał się z graczem 
i wypłacał mu większe kwoty, niż po-
winien. Kiedyś natomiast przyłapa-
łam superwizora, który na stole baka-
rata nie odbierał pięcioprocentowej 
opłaty za granie. Bo kiedy wypłacasz 
komuś na przykład dwa tysiące, to 
z nich powinnaś odebrać sto jako 
wypłatę. Tymczasem zauważyłam, 
że superwizor zamiast tysiąc dzie-
więćset wypłaca dwa tysiące. Cza-
sem zdarzają się też zwykłe ludzkie 
pomyłki. Mnie też się przytrafiła. Był 
sylwester, w kasynie tłum gości. Pil-
nowałam wtedy dwóch stołów, mia-
łam więc trzydziestu dwóch graczy, 
do tego dziewięciu krupierów i dwóch 
superwizorów siedzących przy sto-
łach. Oprócz tego jeszcze przyszła 
do mnie ochrona kasyna, żeby jeden 
stół „wypełnić pieniędzmi”. Muszę 
mieć w banku odpowiednią liczbę 
żetonów dla graczy, ponieważ kiedy 
gracze wygrywają, trzeba zamówić 

więcej żetonów do stołu. Wtedy za-
miast dwóch pomarańczowych, które 
były warte dwadzieścia tysięcy każ-
dy, czyli w sumie czterdzieści tysię-
cy, przynieśli dwa różowe po dziesięć 
tysięcy. A z tych pieniędzy się trze-
ba rozliczyć. Na szczęście wszystko 
było na kamerze. Wtedy zobaczyli-
śmy, że zostały dostarczone zupeł-
nie inne żetony.

– W kasynie są kamery i mi-
krofony?

– Mogą być tylko kamery. Jeśli są 
mikrofony, to zostały zainstalowane 
nielegalnie. I nawet nie wiem, czemu 
mają służyć. Bo wszystkie sygnały od-
bywają się za pomocą rąk. Zarówno 
gracz, jak i krupier rękoma pokazu-
ją, że chcą dostać jeszcze jedną kartę 
albo że już dosyć... Krupier, gdy przy-
chodzi do stołu, oczyszcza ręce, czyli 

podnosi je do góry i pokazuje, że nie 
ma żadnych żetonów w ręku. Podob-
nie robi, gdy schodzi ze stołu. Krupie-
rzy mają specjalne uniformy – koszu-
la, spodnie, spódnica – wszystko bez 
kieszeni. Jest też pokój, w którym 
są monitory z całego kasyna. Praw-
da jest taka, że ludzi, których zatrud-
niano do patrzenia na obraz z kamer, 
uczono, jak obserwować stoły i na co 
zwracać uwagę, ale nie uczono ich li-
czenia. Oni wiedzieli, na jakie kolory 
patrzeć, ile ma być wypłacone, jak 
krupier musi ciąć te wszystkie stac-
ki, które robi, ale nie umieli obliczać, 
ile i za co ma być wypłacone.

– Na jakie jeszcze sposoby kasy-
na manipulują graczami?

– Chodzi bardziej o zachęcanie 
graczy, którzy grają i tracą dużo, 
lub graczy, którzy przychodzą rzad-
ko, ale systematycznie, na przykład 
raz w tygodniu czy raz w miesiącu. 
Wysyłamy im „zachęty”, informu-
jemy o organizowanych w kasynie 
imprezach i turniejach, dla niektó-
rych mamy zaproszenia na obiad 
lub na kolację z noclegiem. Kiedyś 
było do wygrania auto – gracze, któ-
rzy wygrali jakąś pulę, automatycz-
nie kwalifikowali się do wygrania sa-
mochodu. Organizujemy też zawo-
dy pokerowe. Gracze zapisują się, 

wpłacając jakąś kwotę, grają na kil-
ku stołach, z każdego stołu wybie-
ramy jednego lub dwóch, którzy wy-
grali najwięcej pieniędzy. Kwalifiku-
ją się do kolejnego stołu. Oferujemy 
im darmowe obiady, kolacje, koncer-
ty i nocleg w hotelu.

– Jakie błędy popełniają gracze 
w kasynach?

– Nie ustalają sobie budżetu. I nie 
chodzi tylko o to, ile mogą przegrać, 
ale także, ile wygrać. Ustalenie dol-
nego i górnego pułapu to kluczowa 
sprawa. I konsekwentne trzymanie 
się tych ustaleń. Największym błę-
dem, jaki popełniają gracze, jest po-
leganie na złudnym przekonaniu, że 
jak stracili przeznaczone na grę sto 
złotych, a będą grać dalej, to nie tylko 
je odzyskają, ale może i coś wygra-
ją. Nie ma takiej możliwości. Im wię-
cej grasz, tym więcej przegrywasz.

– Podobno są strategie, które 
pozwalają wygrywać.

– Ludzie uważają, że są. W in-
ternecie znajdziesz tysiące porad-
ników na temat strategii do każdej 
gry. Żadna jednak nie daje gwaran-
cji, że rozbijesz bank i ograsz kasyno, 
one jedynie sugerują, jak grać, aby 
zmaksymalizować swoje szanse na 
wygraną. Porady są dość oczywiste 
i oparte na prawdopodobieństwie. 
Każdy poradnik zastrzega zresztą, 
że nie gwarantuje wygranej z kasy-
nem. Przewaga kasyna przy całko-
witym trzymaniu się zaleceń jest 
zredukowana do około 0,5 proc., ale 
radzą: gdy w krótkim czasie jesteś 
na plusie, po prostu zakończ sesję 
i ciesz się wygraną, bo na dłuższą 
metę kasyno i tak będzie wygrywa-
ło. Kiedy rewelacyjnie ci idzie, ob-
sługa, która wszystko widzi, zwy-
kle zmienia krupiera. Wiesz dlacze-
go? Zasada jest taka, że każdy nowy 
krupier, który wchodzi na stół, musi 
„spalić” jedną kartę, czyli ją przerzu-
cić, nie dając nikomu, a to automa-
tycznie zmienia bieg rzeczy. Ludzie 
tego nie wiedzą, tymczasem kasyno 
w takich sytuacjach często wrzuca 
nowego krupiera, nawet jeżeli nie 
jest pora na jego zmianę – właśnie 
dlatego, że zmieni on całkowicie roz-
kład kart. To są te niuanse, na któ-
re ludzie nie zwracają uwagi, a któ-
re są kluczowe.

– Tak się zastanawiam, umiesz 
liczyć, znasz wszystkie reguły gier, 
nie pracujesz już w kasynie, wła-
ściwie mogłabyś jeździć po kasy-
nach świata i wygrywać...

– Mogłabym, ale wcale mnie do te-
go nie ciągnie. Przez pierwsze dwa 
lata po odejściu z kasyna miałam 
zakaz grania. Teraz oczywiście mo-
gę to robić, ale po co? Nie chcę ko-
rzystać z tego, że potrafię liczyć, bo 
to nieuczciwe. Poza tym doskonale 
wiem, że krupier też potrafi liczyć. 
Prędzej czy później bym wpadła. 
A mnie akurat łatwo sprawdzić, bo 
miałam certyfikat, zdjęcia, historię 
pracy. Nie warto ryzykować. Poza 
tym pamiętaj, że to jest nadal gra 
losowa. Karta jest tylko kartą.

Beata Biały 
„Hazardziści. Gra o życie”, War-

szawa 2021, s. 320.

Magazyn  Rozbić bank

Kasyno zawsze wygrywa
  19

Na maszynach kasyno zarabia najwięcej, nawet do 90 proc. zysku  Fot. gametoplist.org



21Samo Życie 2/22 (601)

Magazyn Do gwiazd

Dlaczego nie latamy na Księżyc?
Lądowanie na Srebrnym Glo-

bie często uważa się za czołowe 
osiągnięcie eksploracji kosmosu 
przez człowieka, jednak po raz 
ostatni doszło do niego przeszło 
50 lat temu.

Czy podać głupi powód? Powód po
lityczny? A może dłuższe wyjaśnie
nie? Pierwsza odpowiedź to pożyw
ka dla teorii spiskowych: nigdy nie 
byliśmy na Księżycu i nie jesteśmy 
w stanie tego osiągnąć. To oczywi
ście bzdury.

Drugi powód przynajmniej jest 
prawdziwy. Wyścig na Księżyc, w któ
rym uczestniczyły dwa kraje: Zwią
zek Radziecki oraz jego ostatecz
ny zwycięzca – Stany Zjednoczone, 
napędzany był ideologią dominują
cą podczas zimnej wojny. Każda ze 
stron, popatrując na drugą znad gło
wic nuklearnych, starała się wyka
zać, że to jej system polityczny wy
gra. Z  jakiegoś powodu postawie
nie swojego człowieka na Księżycu 
miało dowieść tego w sposób jedno
znaczny. Kiedy już się to udało, żad
na ze stron nie była zmuszona po
wtarzać takiego wyczynu, dlatego 
kiedy po lądowaniu Apolla 17 za
mknięto program, zainteresowanie 
lotami na Księżyc wygasło.

Narody wciąż jednak łakną chwa
ły, aby potwierdzić swoją wartość, 
a kolejne lądowanie na Księżycu 
w erze, w której każde wydarze
nie można obejrzeć na smartfonie, 
z pewnością pozwoliłoby ją zyskać. 
Kandydatów nie brakuje – mogło
by to być któreś z gasnących impe
riów europejskich lub Chiny, Indie, 
Brazylia, a nawet Korea Północna. 
Dlaczego więc nikt nie wybiera się 
na Księżyc?

Trzeba by zaczynać 
od zera

Wyjaśnienie tego zajmie trochę 
czasu. Czy nadal możemy pole
cieć na Księżyc, gdybyśmy chcieli? 
Otóż w jakimś stopniu utraciliśmy 
tę zdolność. Wyobraźmy sobie, jak 
olbrzymią inwestycją czasową, fi
nansową i technologiczną było prze
transportowanie Neila Armstron
ga i Buzza Aldrina na Morze Spo
koju. Ogromna rakieta Saturn V, 
która wyniosła ich w Kosmos, wie
ża startów, niesamowicie złożony 
projekt lądownika księżycowego, 

skafandry kosmiczne, osłona ter
miczna, spadochrony... Kiedy już 
nie lata się na Księżyc, to wszyst
ko przestaje być potrzebne. Zamy
ka się więc fabryki produkujące te 
środki transportu i ich wyposaże
nie. Zadanie wykonane.

Jeśli chciałoby się powtórzyć wy
prawę na Księżyc, trzeba by zaczynać 
od zera. Potrzebni byliby nowi projek
tanci (spośród tych dawnych niemal 
nikt już nie żyje), nowe projekty, nowe 
osiągnięcia w aeronautyce i techno
logii rakiet kosmicznych, nowe ma
teriały, nowe fabryki, nowe wyrzut
nie rakietowe – absolutnie wszystko 

musiałoby być nowe, a szczególnie 
komputery.

Moglibyśmy oczywiście zrobić 
wszystko dokładnie tak jak wcześ
niej, podobnie jak można by odbu
dować Koloseum dokładnie w taki 
sam sposób, w jaki Rzymianie wy
budowali je dwa tysiące lat temu. 
Ale po co? Dziś budujemy stadiony 
zupełnie inaczej. A dlaczego nie ko
rzystamy już z concorde’a ani jego 
następców, by przelecieć nad Atlan
tykiem dwa razy szybciej niż zwykły
mi samolotami? Postęp nie zawsze 
jest liniowy. Głupotą byłoby wykorzy
stywanie do lądowania na Księżycu 

starej technologii. Obecnie możemy 
zaprząc do tego komputery, dźwigi, 
ciężarówki, materiały i lasery, któ
re nie istniały w latach sześćdzie
siątych XX wieku.

Wyprawa musiałaby 
się opłacać

Dziś również nasze cele byłyby in
ne. Nie chodziłoby o pokazanie, że 
czyjś system polityczny jest lepszy, 
bo obywatele nie chcieliby już prze
kazywać podatków na tak próżny cel. 
Projekt Apollo można było uzasad
nić w czasach zimnej wojny, jednak 
dzisiaj taki program musiałby nieść 
ze sobą poważne korzyści nauko
we, społeczne, komercyjne i środo
wiskowe, aby opinia publiczna była 
mu przychylna. Wymagałoby to cze
goś więcej niż tylko zbudowania ra
kiety – trzeba by stworzyć cały ruch 
poparcia społecznego.

Wreszcie jest jeszcze kwestia sa
mego statku kosmicznego. Możliwe, 
że aby dało się przetransportować 
ładunek wymagany ze względu na 
wspomniane wyżej korzyści nauko
we, statek musiałby być olbrzymi. 
Przed wysłaniem na Księżyc prze
szedłby całe mnóstwo testów. Moż
na tego dokonać, mając wystarczają
co dużo czasu i wkładając w projekt 
sporo wysiłku oraz pieniędzy. Istnie
ją firmy prywatne zajmujące się lo
tami w przestrzeń kosmiczną z po
budek pozapolitycznych, jednak lot 
na Księżyc musiałby się im opłacić. 
Przy sprzyjającej koniunkturze może 
któraś z tych firm zainteresowałaby 
się lądowaniem na Księżycu. Do te
go czasu tytuł ostatniego człowieka, 
który spacerował po Księżycu, nale
żeć będzie do Eugene’a Cernana.

Mick O’Hare
„Jak długo trwa teraz?”. New 

Scientist, Kraków 2020, s. 399.

Czy na ludziach ciąży odpowiedzialność  
za zasiedlanie innych planet? 

Kosmiczni kolonizatorzy
Ciekawie jest snuć domysły na 

temat obcych. Ale co, jeśli oni nie 
istnieją? Minęło siedemdziesiąt 
lat, odkąd Enrico Fermi po raz 
pierwszy zwrócił uwagę na na-
szą samotność w kosmosie. Fer-
mi oszacował, że zaawansowa-
nej technologicznie cywilizacji 
zasiedlenie całej Galaktyki zaję-
łoby około 10 milionów lat. Nasza 
Galaktyka jest 10 000 razy star-
sza. Gdzie są w takim razie wszy-
scy ci obcy?

Nie żebyśmy ich nie szukali, choć 
może nie od bardzo dawna i niezbyt 
intensywnie. Nawet zgrubne oszaco
wania sugerują, że powinny gdzieś 
istnieć inne zaawansowane cywi
lizacje, zdolne przesyłać sygnały 
na odległości międzygwiezdne, ni
czego jednak jak dotąd nie zareje
strowaliśmy.

Co, jeśli naprawdę jesteśmy sami 
albo tak odizolowani, że sprowadza 

się to do tego samego? „Jeśli jeste
śmy przekonani, że stanowimy je
dyną formę życia we wszechświe
cie, ciąży na nas ogromna odpowie
dzialność rozprzestrzenienia życia 
do gwiazd”, twierdzi Anders Sand
berg z Instytutu Przyszłości Ludz
kości (Future of Humanity Insti
tute) na Uniwersytecie Oksfordzkim. 
„A jeśli jesteśmy jedynym gatun
kiem charakteryzującym się inte
ligencją, prawdopodobnie w rów
nym stopniu odpowiadamy również 
za jej rozprzestrzenienie”.

Trzeba ocalić naszą 
cywilizację

Astrobiolog NASA David Grin
spoon podziela tę opinię, choć nie 
poddał się jeszcze w kwestii poszu
kiwania życia pozaziemskiego. „Ma
my możliwości, jakich nie posiadał 
żaden inny gatunek przed nami”, 
podkreśla. „Jeśli to my jesteśmy 

najlepszym, na co stać Wszechświat, 
jeśli jesteśmy jedynymi strażnikami 
inteligencji, mądrości, wiedzy na
ukowej i technologii, to stawka jest 
wysoka. Ciąży na nas odpowiedzial
ność za ocalenie naszej cywilizacji”.

Nie będzie to łatwe. Po pierwsze, 
musimy postanowić, dokąd „śmia
ło dążyć”. Nie wiemy, czy ludzkość 
może przeżyć przez jakikolwiek zna
czący czas gdziekolwiek poza po
wierzchnią Ziemi. „Nigdzie indziej 
w naszym Układzie Słonecznym nie 
ma środowiska choćby tak łagodne
go jak Antarktyda czy szczyt Mount 
Everest”, tłumaczy brytyjski Astro
nom Królewski Martin Rees. Jed
nak niektórzy pionierzy i tak chcą 
podjąć próbę. Miliarder i wynalaz
ca Elon Musk ma zamiar stworzyć 
samowystarczalną kolonię na Mar
sie w ciągu najbliższych pięćdzie
sięciu lat. „Możliwe, że do 2100 ro
ku grupy pionierów założą bazy 

całkowicie niezależne od Ziemi”, 
twierdzi Rees.

Po drugie, będziemy potrzebo
wać napędów do statków kosmicz
nych o dużej mocy, ale jeszcze nie 
wiemy, w jakiej postaci. Po trzecie, 
musimy znaleźć jakiś sposób radze
nia sobie z pyłem międzygwiezd
nym, aby uniknąć jego katastro
falnych zderzeń z naszymi rozpę
dzonymi statkami. Po czwarte, na 
pokładzie potrzebny nam będzie ja
kiś rodzaj sztucznej grawitacji, bo 
bez niej ludzka załoga cierpiałaby 
na ogromne, potencjalnie śmiertel
ne problemy ze zdrowiem.

Zapełnić Galaktykę 
życiem

Z pewnością napotkamy o wiele 
więcej przeszkód, które nawet trud
no nam sobie teraz wyobrazić. Sand
berg i inni naukowcy wierzą jednak, 
że uda nam się je przezwyciężyć. 
A nawet jeśli nie, możemy zdecydo
wać się na bardziej długotermino
we rozwiązanie i spróbować zapeł
nić Galaktykę życiem dzięki „ukie
runkowanej panspermii”. Pomysł 
polega na tym, by wystrzelić w prze
strzeń kosmiczną mikroorganizmy 

z nadzieją, że trafią na planetę lub 
księżyc, gdzie panują warunki sprzy
jające życiu, i stopniowo wyewoluują 
w świadomy, inteligentny gatunek.

Autor science fiction Charles 
Stross sugeruje wybranie two
rzących przetrwalniki archeonów 
i bakterii fotosyntetyzujących, które 
mogą przeżyć długie okresy nawet 
w najbardziej surowych warunkach. 
„Wsadźmy je do statków kosmicz
nych i wystrzelmy poza nasz Układ 
Słoneczny”, mówi. „Niemal wszyst
kie z nich zginą, ale jeśli przez ca
ły wiek będziemy wypuszczać sto 
ton tych zarodników rocznie, mo
że prędzej czy później to zadziała”.

Nie przyniesie nam to żadnych re
alnych korzyści, ale być może spła
cimy w ten sposób dług wdzięcznoś
ci. Jest bowiem możliwe, że życie 
na Ziemi zapoczątkowała właśnie 
ukierunkowana panspermia. Jeśli 
tak, to naszym najważniejszym ce
lem może być przesłanie dalej tego 
„listu łańcuszkowego”, by kontynuo
wać rozprzestrzenianie życia we 
wszechświecie.

Michael Brooks 
„Jak długo trwa teraz?”. New 

Scientist, Kraków 2020, s. 399.

Wyprawa na Księżyc była wynikiem rywalizacji politycznej między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi  
 Fot. NASA.gov
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Do czego zdolni są ludzie...

Po pijaku
Wiadomą, że mężczyźni w stanie 

upojenia alkoholowego skłonni są 
do robienia najróżniejszych zakła-
dów, lubią też popisywać się swoją 
odwagą. Nie inaczej było podczas 
pijackiej nasiadówki, kiedy to pe-
wien kretyn założył się ze swoim 
współbiesiadnikiem, że wyskoczy 
„szczupakiem” przez balkon. Wziął 
rozbieg w korytarzu i za moment 
już leciał na łeb na szyję. Historia 
ta nadawałaby się do Nagrody Dar-
wina, gdyby nie fakt, że naszemu 
bohaterowi nic się nie stało poza 
kilkoma zadrapaniami. Mieszka-
nie mieściło się na parterze, poza 
tym nieopodal balkonu rosła wiel-
ka kępa krzaków.

Zabawy granatem
Ułańską fantazją wykazało się 

również pewne męskie towarzystwo, 
które, wychyliwszy już sporą ilość 
alkoholu, postanowiło sprawdzić, 
jak działa granat ćwiczebny w wa
runkach domowych. Gospodarz im
prezy wyjął z kieszeni ów przedmiot 
i – chcąc zaimponować gościom – od
bezpieczył go. Niestety, został potrą
cony przez innego pijanego uczest
nika balangi, tak że granat, gotowy 
do wybuchu, znalazł się na podłodze.

Towarzystwo w porę rozpierz
chło się po całym domu. Uczestnicy 
tej imprezy wspominali później, że 
zobaczyli się nawzajem dopiero po 
pół godziny, kiedy opadł pył po eks
plozji. Słuch odzyskali następnego 
dnia. Mieszkanie nadawało się tyl
ko do kapitalnego remontu.

Pechowi złodzieje
Puenta tych opowieści powinna 

brzmieć: nie kradnij. A jeśli już ukra
dłeś, to uciekaj.

Złodziejaszek z niewielkiej miej
scowości postanowił okraść miejsco
wy bar. Schował się w toalecie i po
czekał, aż lokal zostanie zamknię
ty. Kiedy został sam, z kasy zgarnął 
240 złotych i trzy paczki papierosów. 
Już miał wychodzić, kiedy przyszło 
mu na myśl, by pokrzepić się co nie
co kieliszeczkiem jakiegoś alkoholu. 
Zapewne dla rozładowania stresu. 
Wypił jeden, a potem drugi i... trze
ci, i następny. W sumie wytrąbił dwie 
butelki. I zasnął na barze. Nazajutrz 
znaleźli go policjanci.

Jeszcze większą głupotą wykazał 
się inny rabuś, który włamał się do do
mu jednorodzinnego, a po opróżnie
niu całej zawartości barku... zasnął 
w łóżku gospodarzy. Złodziej raczył się 
brandy, likierami, grzańcem, winem, 
a także piwem. Obudzony przez poli
cjantów, miał dwa i pół promila alko
holu w wydychanym powietrzu. Trafił 
najpierw do izby wytrzeźwień, a na
stępnie do aresztu.

O ile dwaj poprzedni delikwenci 
upili się już po udanym skoku, chcąc 
go zapewne uczcić, o tyle następny 

bohater był już wstawiony w momen
cie dokonywania kradzieży. Mocno 
niedopity włamał się do supermar
ketu w wiadomym celu i, przecho
dząc między regałami, uruchomił 
alarm. Mimo że miał sporo czasu na 
ucieczkę, nie uciekł, bo zapomniał, 
którędy wszedł. Schował się zatem 
pod jednym z regałów, udając nie
przytomnego. Nic to jednak nie po
mogło, bo policjanci znaleźli go bez 
większego trudu.

Udana transakcja
Pan Stanisław z pewnej wsi sprze

dał działkę o powierzchni dwóch ty
sięcy metrów kwadratowych. Wszyst
ko odbyło się zgodnie z prawem, 
podpisany został akt notarialny. Po 
jakimś czasie pan Stanisław zażą
dał jednak unieważnienia transak
cji. Doszedł bowiem do wniosku, że 
w momencie zawierania umowy był 
pijany i nie wiedział, co robi. Przed 
sądem przyznał, że do podpisania 
aktu doszło podczas jego kilkunasto
dniowego pijaństwa. Przekonywał, 
że nie pamięta, w jakich okolicz
nościach trafił do notariusza i  jak 
skontaktował się z kupcem. Zapew
niał również, że nigdy nie zamierzał 
sprzedawać ziemi.

Moraliści
O specyficznym typie odpowie

dzialności rodzicielskiej można mó
wić również w przypadku pewnego 
mężczyzny, który zadzwonił na po
licję z informacją, że jego żona jest 
nietrzeźwa i zajmuje się dwójką ma
łych dzieci. Mąż był wyraźnie wzbu
rzony, a całą sytuację uznał po pro
stu za niedopuszczalną. Policja, która 
przyjechała do mieszkania, stwier
dziła, że kobieta rzeczywiście led
wo trzyma się na nogach. Zgorszo
ny małżonek był w lepszej formie 
– wydychał „jedyne” półtora promi
la. Pijaną matkę oraz podchmielone
go mężczyznę odwieziono na komi
sariat. Dzieci przekazano pod opie
kę trzeźwym dziadkom.

Z kolei inny zatroskany ojciec za
dzwonił na policję, informując, że pi
jana jest jego szesnastoletnia córka. 
Funkcjonariusze przyjechali i zbadali 
dziewczynę alkomatem. Jak się oka
zało, była trzeźwa. W stanie alkoho
lowej katatonii znajdował się nato
miast ojciec dziewczyny – miał pra
wie trzy promile.

Zdradliwa przekąska
Niecodzienny przebieg miała liba

cja alkoholowa odbywająca się pod 
sklepem spożywczym w pewnym 
miasteczku na Pomorzu. Dwaj męż
czyźni w średnim wieku, pobudzeni 
tanim winem, zakłócali spokój, nie 
zważając na upomnienia ekspedient
ki. Zdesperowana kobieta postanowi
ła wezwać policję. Funkcjonariusze, 
którzy przybyli na miejsce, zobaczyli 

niezwykłą scenę: jeden z mężczyzn 
leżał jak kłoda na ziemi, a wystraszo
na ekspedientka próbowała go jakoś 
docucić. Okazało się, że uczestnik bie
siady mało się nie udusił, po tym jak 
zjadł skradzione ze sklepu winogro
na, które utknęły mu w gardle. Pe
chowy amator kradzionych winogron 
został odwieziony na oddział inten
sywnej opieki medycznej.

Wielkie żarcie
Do innego sklepu spożywczego 

przyszedł podpity mężczyzna, zna
ny w miejscowości Czesław W. Po
prosił o cztery wina, wódkę i piwo. 
Kiedy ekspedientka zażądała czter
dziestu złotych, próbował dźgnąć 

ją widłami, które przyniósł ze sobą. 
Dzielna kobieta uciekła i zamknę
ła napastnika w sklepie. W ocze
kiwaniu na funkcjonariuszy poli
cji klient z widłami zjadł pomido
ry, wyjadł serki z  lodówki, spożył 
banana oraz wypił piwo. Ponieważ 
bardzo się zdenerwował, to znisz
czył też kasę fiskalną oraz kalku
lator. Straty wyniosły prawie dwa 
tysiące złotych. Niesforny konsu
ment został skazany na półtora ro
ku w zawieszeniu.

Egzamin na gazie
Wyjątkową niefrasobliwością wy

kazał się młodzieniec, który przy
stąpił do praktycznego egzaminu 
na prawo jazdy. Wykonał on wpraw
dzie poprawnie wszystkie manew
ry, jednakże kiedy wyszedł z samo
chodu, egzaminator wyczuł u niego 
zapach alkoholu. Po badaniu, prze
prowadzonym przez policję, okaza
ło się, że kandydat na kierowcę miał 
ponad półtora promila alkoholu. Nie 
dość, że oblał egzamin, to grożą mu 
dwa lata więzienia.

Odpowiedzialny rodzic
Nie mniejszą bezczelnością wyka

zał się pewien ojciec, który zadzwo
nił na policję, informując, że jest nie
trzeźwy i opiekuje się półtorarocz
ną córeczką. Zażądał, aby policjanci 
przyjechali i zaopiekowali się dziec
kiem, on bowiem ma zamiar pójść na 

dyskotekę. Argumentował, że płaci 
podatki, w związku z tym coś mu się 
od państwa należy. Zamiast na dys
kotekę trafił na komendę.

W zgodzie z zasadami BHP
Hipokrytą na pewno nie można 

nazwać pewnego pracownika stacji 
paliwowej, który w przypływie szcze
rości zadzwonił na komendę, infor
mując policjantów, że jest w pracy... 
pijany. Przybyły na miejsce patrol 
zbadał go alkomatem i stwierdził, 
że mężczyzna ma rację. Alkomat 
wykazał dwa i pół promila w wydy
chanym powietrzu. Delikwent stra
cił nie tylko pracę. Zajął się nim rów
nież sąd grodzki.

Jeszcze o BHP
Trzeźwość na stanowisku pracy 

jest bardzo ważna niezależnie od płci 
i szerokości geograficznej. Przekona
ła się o tym pewna Rosjanka, która 
wypiwszy co nieco, wpadła do beto
niarki i została wylana razem z asfal
tem na drogę. Nietrzeźwą delikwent
kę wyciągały dwa tuziny ratowników 
i robotników. Co charakterystyczne, 
według zeznań naocznych świadków 
43letnia kobieta, która zanurzyła 
się w stygnącym asfalcie aż po szy
ję i znajdowała się naprawdę w sy
tuacji nie do pozazdroszczenia, ani 
na chwilę nie przestawała zrzędzić 
i pouczać ratowników.

Uwaga! Kretyni na drodze!
Prowadzenie jakiegokolwiek po

jazdu pod wpływem alkoholu jest 
czymś nagannym i, w sumie – mało 
zabawnym. Istnieją jednak kierow
cy, którzy w swojej głupocie posuwa
ją się do takich granic, że aż proszą 
się, by ich przypadek opisać w ni
niejszej książce.

Otóż jeden z asów kierownicy, nie 
dość, że prowadził po pijanemu, to 
w dodatku, zapewne by nie zwracać 
na siebie specjalnej uwagi, jechał 
samochodem bez tablic rejestracyj
nych, zderzaka, błotników, pokrywy 
silnika, reflektorów i kierunkowska
zów. Nie miał również dokumentów 
dopuszczających pojazd do ruchu, 
miał natomiast dwa promile alkoholu 

w organizmie. Policjanci nie kryli 
osłupienia, kiedy zobaczyli jadącą 
po zmroku w zasadzie samą ramę 
samochodu bez świateł.

Na jeszcze bardziej kuriozalny po
mysł wpadł mieszkaniec pewnej nie
wielkiej miejscowości, który, wykorzy
stując nieuwagę operatora koparki, 
wsiadł do niej i udał się do najbliższe
go sklepu monopolowego. Po drodze 
spowodował kolizję drogową, czemu 
trudno się dziwić, biorąc pod uwagę 
brak doświadczenia w obsłudze ko
parki oraz trzy i pół promila alkoho
lu. Zdumionym policjantom wyznał, 
że czuł się troszeczkę... „niedopity”.

Kosiarze chodników
Niestety, nie tylko drogi są dome

ną opojów, ale również chodniki, pla
ce zabaw, a nawet miejskie parki. 
Na jednym z osiedli policjantów za
niepokoił pracownik firmy porząd
kowej, który jeździł kosiarką samo
jezdną po betonowych chodnikach. 
Mimo heroicznych starań mężczy
zna nie zdołał przekonać funkcjona
riuszy, że kosi trawę. Nic dziwnego. 
Wydmuchał trzy promile.

Z kolei inny „kosiarz”, wskutek 
nadmiernego spożycia w porze śnia
daniowej, jeździł po miejskim parku 
zygzakiem i kosił dosłownie wszyst
ko, co spotkał na swojej drodze. Na 
pytanie policjantów: „Co pan robi?”, 
wybełkotał: „No, a tso ja rrhobię?”. 
W tej sytuacji policjanci zarządzili 
fajrant i wysłali delikwenta na odpo
czynek w izbie wytrzeźwień.

Transport i gastronomia
Kolej uważana jest za jeden z naj

bezpieczniejszych środków lokomocji, 
co zapewne należy uznać za zgodne 
z prawdą. Niemniej zagrożenie sta
nowią w tym przypadku rozwydrze
ni i nie zawsze trzeźwi pasażerowie. 
Jak swego czasu donosiła prasa, tro
je z nich spowodowało pożar wagonu 
w pociągu relacji Wrocław – Świno
ujście. Podróżni po spożyciu dużej 
ilości alkoholu zgłodnieli i postano
wili przyrządzić obiad. W tym celu 
wlali do metalowego naczynia roz
puszczalnik i podpalili go, chcąc za
gotować wodę. Na obiad miała być 
chińska zupka z makaronem.

Mecz na szczycie
Futbol na światowym poziomie 

wzbudza, jak wiadomo, wielkie na
miętności i emocje. Niestety, są one 
często również skutkiem decyzji sę
dziowskich, wypaczających praw
dę o tym, co tak naprawdę zdarzyło 
się na boisku. Jak doniósł tygodnik 
„NIE” (4.06.2009), w czasie meczu na 
szczycie pomiędzy Czarnymi Czarne 
i Koralem Dębica sędzia był tak pi
jany, że „nie nadążał za grą, często 
się mylił i bełkotał. W czasie prze
rwy pił piwo i spóźnił się na drugą 
połowę. Policjanci, którzy przybyli 
na zakończenie spotkania, stwier
dzili, że miał 2,72 promila”. Wynik 
meczu: 3:2 dla Czarnych.

Marcin Rychlewski
„Księga głupoty. Autentyki”, Po-

znań 2011, s. 220.

 Rys. Janusz   Glanc
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Łamigłówka

Obrazek 
na ścianie

Klasyczny sposób zawieszenia na ścianie ob-
razu z użyciem dwóch gwoździ polega na nało-
żeniu na oba gwoździe żyłki, drutu lub sznur-
ka tak, jak pokazano na poniższym rysunku

Jego zaletą jest to, że jeśli jeden gwóźdź wy-
padnie ze ściany, obraz nadal będzie wisiał, 
ponieważ żyłka będzie jeszcze wisieć na dru-
gim gwoździu.

Czy potrafisz tak zawinąć żyłkę wokół gwoź-
dzi, że jeśli którykolwiek z gwoździ wypadnie, 

to i obraz spadnie na podłogę? (Jeśli to ko-
nieczne, można zwiększyć długość żyłki.)

Magazyn  Rozmaitości

– Tak... Ale mam widoki.
– Co? Widoki? W takim razie 

panu potrzebna lornetka, a nie 
moja córka.

* * *
Do stojącego w kolejce face-

ta około trzydziestu lat podcho-
dzi kobieta, wiek około dwu-
dziestu pięciu lat, wypowiada-
jąc nieśmiało:

– Przepraszam pana...  Ja tutaj 
stałam wcześniej... Wyszłam tyl-
ko do stoiska kosmetycznego...

Na co facet zupełnie poważ-
nie: – No tak... Ja też tutaj sta-
łem. Wczoraj. Wyszedłem tylko 
popracować.

* * *
Wania i Kola postanowili rzucić 

picie. Wylali zawartość wszyst-
kich butelek do zlewu. Parę dni 
później w czasie sprzątania zna-
leźli jeszcze jedną pełną...

– Wiesz... – mówi Kola – zrobi-
my tak: ja schowam butelkę za 
siebie, a ty masz zgadnąć, w któ-
rym ręku ją trzymam. Jak zgad-
niesz, wypijemy, jak nie – wyle-
jemy. Tak też zrobili.

– W lewej! – strzelił Wania.
– Oj, Wania, nie spiesz się, po-

myśl troszeczkę – prosi Kola.
* * *

Dyrektor supermarketu pyta 
kierownika działu, jak sprawuje 
się nowa pracownica.

– Jakaś taka ospała jest.
– To świetnie – mówi dyrektor. 

– Proszę ją przenieść do działu 
piżam i koszul nocnych.

* * *
Przychodzi do sklepu facet 

i prosi o dobre wino na dwudzie-
stą rocznicę ślubu. Sprzedawca 
patrzy na półki, potem na klien-
ta i pyta:

– Szanowny pan chce święto-
wać czy zapomnieć?

* * *
Kowalski na drzwiach swoje-

go mieszkania przybił wizytów-
kę z napisem: „insz. Kowalski”. 
Sąsiad zwraca mu uwagę:

– Panie Kowalski, inżynier pi-
sze się „inż”, a nie „insz”.

– Kiedy ja nie inżynier, tylko 
instalator.

* * *
Oficer dyżurny słyszy z koń-

ca korytarza komendy wyda-
wane przez kaprala do innych 
żołnierzy:

– Na sali – wdech!... Na kory-
tarzu – wydech! Na sali – wdech!

Oficer podchodzi bliżej i py-
ta kaprala:

– Co tu robicie?
– Melduję, że sposobem gospo-

darczym wietrzymy salę!
* * *

Wilk spotyka w lesie dziew-
czynkę, która ma na głowie nie-
bieski kapturek.

– Czy ty przypadkiem nie jesteś 
Czerwonym Kapturkiem? – pyta.

– Tak, tak, kiedyś nim byłam 
– przyznaje się dziewczynka.

– To dlaczego masz teraz na 
głowie niebieski kapturek?

– Bo po tych napadach na mnie 
i na babcię wstąpiłam do policji!

* * *
Państwo Malinowscy pierw-

szym kursem nowo nabytym sa-
mochodem zajeżdżają pod sta-
cję benzynową.

– Proszę wyłączyć silnik – mó-
wi obsługujący do pani Mali-
nowskiej.

– Wyłączyłam.
– Co też pani mówi, przecież 

cały samochód aż chodzi.
– To nie silnik, to tylko mąż się 

jeszcze nie uspokoił.
* * *

Majster na budowie do nowe-
go pracownika:

– Idź kup małpkę!
– Co to jest małpka?
– Masz rację, kup pół litra...

* * *
– Ile żyje dżdżownica złapana 

przez wędkarza?
– Dwa dni z hakiem.

* * *
Jasio szepcze tacie na ucho:
– Jak dasz mi dziesięć złotych, 

to powiem ci, co mówi mamie taki 
pan, który przychodzi tu co rano.

Ojciec wyjmuje pieniądze i da-
je synowi.

– I co, Jasiu? Co mówi?
– No, mówi: „Dzień dobry! 

Poczta dla pani”.
* * *

Biznesmen zaprosił kolegę 
na przejażdżkę nowym, luksu-
sowym samochodem. Zasiadł 
za kierownicą, ruszył, a wtedy 
kolega pyta go:

– Prowadzisz bez okularów? 
W szkole byłeś krótkowidzem!

– Nie muszę jeździć w okula-
rach. Przednią szybę kazałem 
zrobić według recepty.

* * *
Żona wraca bardzo późno 

do domu i zaczyna się tłuma-
czyć mężowi:

– Kochanie, wyobraź sobie, że 
w centrum handlowym zabrakło 
prądu i zostałam uwięziona na 
ruchomych schodach...

* * *
Pewien dyrygent w rozmowie 

stale mówił o sobie, o swoich kon-
certach i sukcesach. W pewnej 
chwili się zorientował i mówi:

– Ale przepraszam, ja tak ciągle 
o sobie. Porozmawiajmy o panu. 
Jak panu się podobał mój ostat-
ni koncert?

* * *
Ojciec do Jasia:
– Wiesz, synku, że kiedyś nie 

było internetu?
– Taaak?!A ile godzin?

* * *
Żona do męża:
– Kochanie, chciałabym wło-

żyć na plażę coś takiego, żeby 
nikt nie mógł oderwać ode mnie 
wzroku...

– Łyżwy załóż!

Wytęż wzrok...Uśmiechnij się

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

Rozwiązanie zagadki nr 01/2022
Używając drugiej zapałki, na-

leży tę zapałkę zapalić i szybko 
zgasić. Przylepi się ona do pra-
wej szklanki, co pozwoli podnieść 

lewą szklankę i usunąć spod niej 
monetę.
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Unikaj ludzi smutnychRozrywka

– Po czym poznać, że w Rosji
jest mróz? 

– Ludzie gryzą wódkę na ulicach.
* * *

Na targu kupujący pyta jakiegoś
handlarza: 

– Panie, gdzie tu są kalesony? 
– Ja mam na sobie, ale nie na

sprzedaż!
* * *

– Stasiek, czemu jesteś taki zły? 
– Ze względu na przodków. 
– A co oni takiego zrobili? 
– Mnie!

* * *
Dziennikarz przeprowadza wy-

wiad z premierem afrykańskiego
państwa: 

– Jak wysokie płacicie podatki? 
– Wcale nie płacimy. 
– Coś takiego! A jak udało się

wam tego dokonać? 
– Zjedliśmy ministra finansów

i teraz nie ma chętnych na objęcie
tego stanowiska. 

* * *
Dwie pieczarki widzą wybuch ją-

drowy. Jedna pyta drugą: 
– Znasz tego gościa?
– Nie, ale przesadził ze steryda-

mi.
* * *

– Dlaczego za każdym razem, jak
się spotykamy, zabierasz mnie na
przejażdżkę motocyklem? 

– Bo ci w kasku twarzy nie wi-
dać.

* * *
Nastoletnia córka pyta ojca: 
– Tato, mogę iść na dyskotekę? 
– Idź. A jak spotkasz matkę, to

powiedz jej, żeby już wracała do
domu.

* * *
– Panie doktorze, jeśli piję sam

ze sobą, to znaczy, że jestem alko-
holikiem? 

– Nie, to znaczy, że jest pan ego-
istą!

* * *
– Jasiu, kto jest mądrzejszy, Ein-

stein czy twój sąsiad? 
– Sąsiad. 
– Co? A dlaczego tak uważasz? 
– Bo Einstein już dawno nie żyje!

* * *
– Jasiu, zamiast na lekcji mate-

matyki, znowu widziałam cię
w osiedlowym salonie gier. Co ty
sobie myślisz? 

– Że będę musiał zmienić lokal.
* * *

Do biura biznesmena puka jakiś
facet. 

– Dzień dobry – mówi. – Jestem
specjalistą od ściągania długów. Fir-
ma, której jest pan dłużnikiem, za-
trudniła mnie, żebym odzyskał
wszystkie pieniądze, jakie jest jej
pan winien. 

– Gratuluję! To ma pan zagwa-
rantowane zajęcie na ładnych parę
lat!

* * *

Letnik pyta gospodarza: 
– Jak spędzacie na wsi wolne

wieczory? 
– Nie mamy wolnych wieczorów. 
– Macie aż tyle pracy w gospo-

darstwie? 
– Nie, o ósmej chodzimy spać.

* * *
– Dlaczego kopnął pan żonę pod-

czas sprzeczki? – pyta sędzia
oskarżonego. 

– Oj, panie sędzio, bo ona od
dziesięciu lat mówi do mnie “ty sta-
ry koniu”. W końcu jej uwierzyłem!

* * *
Mąż wraca nad ranem do domu.

Żona pyta groźnie: 
– Gdzie byłeś? 
– Najdroższa, ty tutaj? A ja ciebie

całą noc jak wariat po mieście szu-
kałem!

* * *
W centrum Gliwic: 
– Zyguś, gdzie idziesz? 
– Na plażę nudystów. 
– A gdzie tu jest plaża nudystów? 
– Za tamtym śmietnikiem. 
– To nie jest plaża nudystów! 
– Jak to nie?! Wczoraj siedziałem

tam dwie godziny i fest się wynu-
dziłem. A jak rybami śmierdzi! 

* * *
Mamo, nie widziałaś gdzieś mo-

jego żółwia? 
– Jest w szopie z tatusiem.

Gwoździe pomaga wbijać.
* * *

Lekcja religii: 
– Jasiu, co by było, gdyby dzisiaj

Pan Jezus zamienił wodę w wino.
– Przeszedłby do następnego

etapu “Mam talent”.
* * *

– Będzie pan żył 80 lat – mówi
lekarz do pacjenta. 

– Ależ panie doktorze, ja mam 80
lat. 

– A nie mówiłem?
* * *

Przychodzi facet do urologa: 
– Panie doktorze, spuchło mi ją-

dro. 
– Proszę pokazać. 
– Ale niech pan doktor mi obieca,

że nie będzie się śmiał. 
– Ależ etyka lekarska mi nie po-

zwala, oczywiście, że nie będę. 
Pacjent wyjmuje jedno jądro,

wielkości dużego jabłka, a doktor
ryczy ze śmiechu. 

Pacjent: – A widzi pan, za to nie
pokażę panu tego spuchniętego.

* * *
– Panie doktorze, codziennie rano

oddaję mocz o 5 rano. 
– W pana wieku to bardzo do-

brze. 
– Ale ja się budzę o siódmej.

* * *
– Panie doktorze! Stoję u wrót

śmierci! 
– Spokojnie. Zaraz pana przepro-

wadzę.
zebrał WM

uœmiech ¿ycia
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Rozrywka

Poziomo
1 – kolebka Kościoła anglikańskiego, 
6 – pień zrąbanego drzewa, 
10 – objaw choroby, 
11 – trzeba o nie dbać, 
12 – beczułka na wino, 
13 – bajdurzenie, gadanie bez sensu, 
16 – choroba kości, 
17 – taniec w takcie ?, 
19 – jedno z główny miast 

w starożytnym Egipcie, 
21 – biuro adwokata, 
24 – ssak z Afryki, 
25 – mamy ich pięć, 
28 – kwiat kojarzący się nam z Holandią, 
29 – główna to aorta, 
30 – miasto holenderskie znane z sera, 
31 – bardzo cicho, najciszej w muzyce. 

Pionowo
1 – najdłuższy lewy dopływ Dunaju, 
2 – osoba mianowana na stanowisko, 
3 – roślina przyprawowa, 
4 – podium z pulpitem w głównej 

sali bóżnicy, 
5 – lubi wywoływać awantury, 
7 – śródziemnomorska roślina dająca

ładnie pachnący olejek, 
8 – polityk francuski 

z przydomkiem „tygrys”, 
9 – ogrodowy piekarnik, 
14 – kabaretowa dzielnica Paryża, 
15 – poprzednia stolica Pakistanu, 
18 – powojnik, 
20 – dawna walna bitwa, 
22 – skomponował 39 oper, 

w tym „Cyrulika sewilskiego”, 
23 – kwadratowa moneta, 
26 – część USA, 
27 – kompozytor francuski, 1823-1892

(„Rapsodia hiszpańska”).
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Kolejny polski morderca, którego
zatrzymano na podstawie
spisanych wspomnień? A może
tym razem to jedynie zwykłe
nieporozumienie? Grzegorz L.
odpowiada przed poznańskim
sądem za zabójstwo ojczyma.
Proces ma charakter
poszlakowy.

Pamiêtnik Grzegorza L. liczy kilka-
dziesi¹t stron zapisanych drobnym pi-
smem. Na dobr¹ sprawê nie wiadomo,
co w nim jest prawd¹, a co fikcj¹. Jak
przyznaje sam oskar¿ony, na pisanie
pamiêtników namówi³ go psycholog,
kiedy odbywa³ wyrok pozbawienia wol-
noœci w innej sprawie. L. chwali ten po-
mys³, bo jak powiada, pisanie przenosi
go do œwiata fantazji. Potwierdza te¿,
¿e niektóre z opisanych zdarzeñ s¹
zgodne z prawd¹, a inne, w tym opisy
znêcania siê nad nim przez ojczyma
i samo przyczynienie siê do jego
œmierci – zwyczajnie zmyœli³. 

Niezale¿nie od tego, jak by³o w rze-
czywistoœci, Grzegorz L. jest oskar¿o-
ny o zabójstwo ojczyma w Lusówku
w Wielkopolsce. Mia³o do niego dojœæ
w 2015 r. Tamtego lata w Jeziorze Lu-
sowskim znaleziono cia³o wêdkarza.
Topielca zidentyfikowano jako Wojcie-
cha L., ojczyma Grzegorza L. Uznano,
¿e przyczyn¹ œmierci by³ nieszczêœliwy
wypadek spowodowany zawa³em ser-
ca. Wykluczono mo¿liwoœæ udzia³u
osób trzecich.

Sprawa œmierci mê¿czyzny pewnie
zosta³aby umorzona, gdyby nie Kry-
stian S. To w³aœnie on wraz z Grzego-
rzem L. zostali zatrzymani za napad
na bar z kebabem w podpoznañskim
Tarnowie Podgórnym. Wczeœniej S.
wraz ze sw¹ ma³¿onk¹ Joann¹ S. mieli
przez pewien czas wspólnie mieszkaæ
u Grzegorza L. i to w³aœnie w ich rêce
– jak twierdzi L. – wpad³y teksty zapi-
sane w jego pamiêtniku. Krystian S.
przekaza³ je prokuraturze.

– Nie zabi³em ojczyma. Dlaczego
mia³bym to robiæ? – zeznawa³ przed
s¹dem oskar¿ony Grzegorz L. – Gdy
mia³em 8 lat, ojciec opuœci³ rodzinê i to
w³aœnie adopcyjnym rodzicom za-
wdziêczam m.in. fakt, ¿e pozna³em
znaczenie s³ów dom i rodzina. Chocia¿
pewnie naj³atwiejszym dzieckiem nie
by³em, co dziœ odzwierciedla moja kar-
ta karna, to jednak moje niew³aœciwe
zachowania, czy te¿ w minimalnych
stopniu agresywne, nie dotyczy³y mo-
ich najbli¿szych 

Tymczasem œledczy s¹ przekonani,
¿e to w³aœnie opis zabójstwa ojczyma
jest prawd¹. Powo³uj¹ siê przy tym na
tekst w rozdziale zatytu³owanym
„Zemsta po latach“, w którym Grze-
gorz L. opisuje swoje ¿ycie, w tym
krzywdy, które w dzieciñstwie mia³ mu

wyrz¹dziæ ojczym. Z zapisków wynika-
³o, ¿e dokona³ zemsty i zwyczajnie uto-
pi³ swego oprawcê. Dok³adnie te¿
przedstawi³ moment zepchniêcia Woj-
ciecha L. z pomostu nad jeziorem.
Œledczy zabezpieczyli pamiêtnik i jest
on g³ównym dowodem oskar¿enia
Grzegorza L. o zabójstwo z pobudek
zas³uguj¹cych na szczególne potêpie-
nie, z zemsty.

– Ten proces nie powinien mieæ
miejsca. Samo pojawienie siê na ³awie
oskar¿onych jest dla mnie niewyobra-
¿alnie traumatycznym doznaniem –
mówi³ podczas rozprawy Grzegorz L. 

– Jakim musia³bym byæ zwyrodnial-
cem, ¿eby zabiæ cz³owieka, który za-
bra³ mnie z sierociñca pod swój dach
i choæ na krótko wprowadzi³ w moje ¿y-
cie pojêcie pe³nej rodziny? Dziœ zasia-
dam na ³awie oskar¿onych z ³atk¹ wy-
rachowanego ojcobójcy – ¿ali³ siê, czy-
taj¹c z kartki przygotowany wczeœniej
tekst. 

Jêdrzej Kubera, obroñca Grzegorza
L. t³umaczy³ z kolei, ¿e w miejscu,
w którym Grzegorz L. mia³ zepchn¹æ
ojca do wody, jest na tyle p³ytko, ¿e nie
ma mo¿liwoœci, by mê¿czyzna uton¹³.
Sk¹din¹d Wojciech L. by³ podobno
œwietnym p³ywakiem z kilkoma urato-
wanymi osobami na koncie.

– Mój klient twierdzi, ¿e wpis w pa-
miêtniku, to jego fantazja. Prokuratura
uzna³a to za dowód. Podobnie jak ze-
znania innego przestêpcy, który sko-
rzysta³ na wskazaniu Grzegorza L. ja-
ko winnego zabójstwa ojca, bo dosta³
za ten sam napad du¿o ni¿szy wyrok
ni¿ mój klient – podkreœli³ obroñca.

Prokurator trzyma siê swojej wersji
przedk³adaj¹c s¹dowi wyniki badania
wariografem, które rzekomo wskazuj¹
na winê Grzegorza L. TK

Morderca
z pamiêtnikiem

w oczach Edwarda Tomenki
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Szt. Filmy DVD Cena

DVD Ach śpij kochanie / reż. Lang Krzysztof

DVD Ambassada / reż. Julisz Machulski

DVD Anna German - 3DVD / reż. Krzystek Waldemar , Timienko Aleksandr

DVD Bez znieczulenia / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Blondynka - 4DVD/ reż. Gronowski Mirosław

DVD Botoks / reż. Vega Patryk

DVD Chichot losu - 4DVD / reż. Dejczer Maciej

DVD Chłopaki nie płaczą / reż. Lubaszenko Olaf

DVD Cisza nad rozlewiskiem - 4DVD / reż. Drabiński Adek

DVD Czarny mercedes / reż. Majewski Janusz

DVD Czarodziej z Harlemu / reż. Karpiński Paweł

DVD Dwie Korony / reż. Kondrat Michał

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

DVD Historia Roja / reż. Zalewski Jerzy

DVD Ja teraz kłamię / reż. Borowski Paweł

DVD Jak zostać gwiazdą... i pozostać sobą / reż. Wieczur-Bluszcz Anna

DVD Jestem przeciw / reż. Trzos-Rastawiecki Andrzej

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

DVD Kabaret Młodych Panów - Ślązisz Is Easy / muzyka

DVD Kobiety mafii 2 / reż. Patryk Vega

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

Sołtysiak Jacek, Krysiak Jerzy, Fiedziukiewicz Piotr

DVD Kronika wypadków miłosnych / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Listy do M3 / reż. Konecki Tomasz

DVD Młynarski. Piosenka finałowa

DVD Najlepsze w świecie / reż. Jędryka Stanisław

DVD Narzeczony na niby / reż. Prokopowicz Bartek

DVD Nic śmiesznego / reż. Koterski Marek

DVD Nie lubię poniedziałku / reż. Chmielewski Tadeusz / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Obietnica / reż. Kazejak Anna

DVD Pan Dodek / reż. Łomnicki Jan

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

DVD Polskie gówno / reż. Jankowski Grzegorz

DVD Porady na zdrady / reż. Zatorski Ryszard

DVD Poranek kojota / reż. Lubaszenko Olaf

DVD Seksmisja / reż. Machulski Juliusz / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Sezon na bażanty / reż. Saniewski Wiesław

DVD Siła Wyższa - 4DVD / reż. Adamczyk Wojciech

DVD Sprawa się rypła / reż. Kidawa Janusz

DVD Trędowata / reż. Hoffman Jerzy

DVD Układ zamknięty / reż. Bugajski Ryszard

DVD Wielki tydzień / reż. Wajda Andrzej

DVD Wojenne dziewczyny. Sezon 1 - 4DVD / reż. Rogalski Michał

DVD Wrota Europy / reż. Jerzy Wójcik

DVD Zezowate szczęście / reż. Munk Andrzej

DVD Zieja / reż. Gliński Robert

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

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

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

nie ć ę
ż ż

Koszt wysy ki:ł

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

�

�

Oferta obowi zuje do wyczerpania zapasu towaru.ą

Data, podpis

Nr telefonu

Kod pocztowy, miejscowość

Ulica, nr domu

Imi , nazwiskoę

S /2022Ż 2

Znajd idealny prezentź

Zamówienia pisemne:
Verlag Matuszczyk KG
Luisental 2, 51399
Burscheid

Zamówienia telefoniczne:
02174 8964480

Na ie :stron internetowej
www.sklep.de

14 luty
Walentynki

75,00

125,00

95,00

76,00

129,00

80,00

106,00

115,00

111,00

86,00

96,00

71,00

81,00

76,00

86,00

131,00

111,00

111,00

109,00

131,00

75,00

122,00

76,00

125,00

76,00

84,00

70,00

75,00

136,00

105,00

96,00

105,00

76,00

77,00

75,00

Tygodniki - prenumerata na terenie Niemiec 13 tygodni 26 tygodni 52 tygodnie

100 Rad

Angora-PL

Auto świat

Chwila dla ciebie

Do rzeczy

Dobry Tydzień

Fakty po mitach

Gaz. Polska

Gość niedzielny

Gwiazdy mówią

Kobra

Kurier TV

Motor

Na żywo

Nasz Dziennik (czw.)

Newsweek

Nie

Niedziela

Piłka nożna

Polityka

Program TV

Przegląd

Rewia

Sieci

Świat i ludzie

Tele tydzień

Teleprogramy

Twoje imperium

Tyg. powszechny

Tyg. solidarność

Tyg. żużlowy

Warszawska Gazeta

Życie na gorąco

To i Owo

Angora D

40,00

69,00

53,00

41,00

69,00

45,00

60,00

63,00

61,00

46,00

51,00

40,00

46,00

41,00

46,00

70,00

60,00

60,00

58,00

70,00

40,00

67,00

41,00

65,00

41,00

46,00

39,00

40,00

71,00

55,00

51,00

57,00

41,00

45,00

40,00

25,00

39,00

30,00

25,00

39,00

25,00

35,00

37,00

36,00

26,00

30,00

25,00

27,00

25,00

27,00

40,00

35,00

35,00

35,00

40,00

25,00

39,00

25,00

38,00

25,00

26,00

25,00

25,00

40,00

32,00

30,00

34,00

25,00

25,00

24,00

Seriale
na DVD
ju od
8,90 €

ż

Filmy
na DVD
ju od
5,00 €

ż

Miesi

-

-

ęcznik dla kobiet, które chcą
poznać i zrozumieć świat, znaleźć
w nim swoje miejsce, żyć w har
monii z naturą, troszczyć się o
innych. Znajdziemy w nim różno
rodne, tematyczne horoskopy,
informacje o zdrowym stylu życia
i harmonii ze wszechświatem,
nowinki magiczne i ekologiczne.

Najwi -

-

.

ększy magazyn popularno
naukowy w Polsce. Od prawie
dwudziestu lat, poprzez niezwykłe
fotografie i przystępne artykuły,
magazyn odkrywa przed czytelni
kami cuda świata. Wśród jego
autorów znajdują się najlepsi
dziennikarze naukowi i eksperci
z różnych dziedzin wiedzy

Idealny prezent
Podaruj bliskiej osobie na Walentynki
prenumerat jej ulubionych czasopismę
Wyj tkowe pisma pe ne porad, ciekawostek,
pasjonuj cych historii i wiele innych.

ą ł
ą

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

Zbiór 100 krzy -

-
-

-

.

żówek panorami
cznych w wersji premium. Przy
każdej łamigłówce znajdziemy
podręczny słowniczek oraz in
deks wyrazów, co ułatwi rozszy
frowanie najtrudniejszych haseł.
Poza wciągającymi krzyżówka
mi panoramicznymi w środku
także panoramiczne jolki



GADŻETY i GRY

Worek na plecy
Polska moro

Banktnoty i kartki
PRL

Magnes otwieracz
118

Brelok 090

Smycz Polska

Brelok 087

Brelok 069 Brelok 070 Brelok 071 Brelok 074 Brelok 075

Brelok 076 Brelok 077 Brelok 080 Brelok 083 Brelok 084 Brelok 085

Brelok 073

Magnes otwieracz
113

Magnes otwieracz
117

Magnes otwieracz
119

Worek na plecy
Polska

Fajne,
bo ŚLĄSKIE

6,00

17,90

13,90

14,90

10,00

9,50

11,00

10,90

10,90

10,00

15,90

11,90

9,90

9,90

14,90

Szt. Ksi ki Cenaąż

Asty kasztana czyli opowieści o Śląsku niewymyślonym - Ginter Pierończyk

Ciotka Flora - Helena Buchner

Dzieci hanyski - Helena Buchner

Dziewczyny z Koziej Górki - Helena Buchner

Gott mit uns! Ostatni żołnierze - Marian Kulik

Hajmat - Dariusz Dyrda

Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku - Zbigniew Rokita

Koronki z płatków śniegu - Gabriela Anna Kańtor

Ławeczka księżnej Daisy - Gabriela Anna Kańtor tw.opr.

Rychtig Grafno Godka - Dariusz Dyrda

Wiatr od wschodu. Śląska opowieść sowizdrzalska - August Scholtis

Opowiastki znad Brynicy - Helena Buchner

Pani na Kopicach - Gabriela Anna Kańtor tw. opr.

Śląski Kopciuszek - Gabriela Anna Kańtor tw.opr.

DVD Kabaret Młodych Panów - Ślązisz Is Easy / muzyka

Szt. DVD Cena

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

6,00

5,50

5,50

5,50

5,50

2,00

7,00

7,00

5,90

14,90

Szt. Gad ety Cenaż

Brelok Polska 069

Brelok Polska 070

Brelok Polska 071

Brelok Polska 073

Brelok Polska 074

Brelok Polska 075

Brelok Polska 076

Brelok Polska 077

Brelok Polska 080

Brelok Polska 083

Brelok Polska 084

Brelok Polska 085

Brelok Polska 087

Brelok Polska 090

Kaszkiet Polska

Magnes otwieracz 113

Magnes otwieracz 117

Magnes otwieracz 118

Magnes otwieracz 119

Smycz Polska

Worek na plecy moro Polska

Worek na plecy Polska

Banknoty i kartki PRL

Gnaj do Celu w PRLu!

Szt. Gry Cena

Kaszkiet Polska

Gnaj do celu
w PRLu!

DVD
Kabaret
Młodych
Panów
14,90 €

Ksi ki
o l sku

ąż
Ś ą
ju od
6,00 €

ż

5,90

5,90

9,90

1,00

1,00

8,00

34,90

7,90

7,90

7,00

7,00

4,90

6,90

6,90

6,90

Szt. Gad ety Cenaż śląskie

Brelok do kluczy Frela

Brelok do kluczy Grubiorz

Mycka / Czapka Hanys

A / Naklejka Oberschlesien

A / Naklejka Schlesien

Z / Poduszka 100% hanys

/ Torba

/ Torba

B /

B /

/

/ Skarpetki

/ Skarpetki

/ Skarpetki

bcybild

bcybild

ygowek

Ślonsko Grajfka - Gra planszowa

Taśka Gryfno Frelka

Taśka na klamoty

ojtel Worek na plecy niebieski Oberschlesien

ojtel Worek na plecy Ślonski Pieron

Pachnid o Zapach do auta Oberschlesien

Zoki Chachor, 36-39

Zoki Chachor, 40-43

Zoki Chachor, 44-46

ł

Abcybild/Naklejka
Schlesien

Zygowek/Podusz-
ka 100% Hanys

Taśka
na klamoty

/Torba Bojtel/Worek
Ślonski Pieron

Zoki
Chachor

/SkarpetyŚlonsko Grajfka -
Gra planszowa

Abcybild/Naklejka
Oberschlesien

Brelok
GrubiorzFrela

Brelok Mycka/Czapka
Hanys

Bojtel/Worek
Oberschlesien

Taśka
Gryfno Frelka

/Torba

Pachnid o
Zapach

ł /
do

auta
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Zdrowie

W jej domu rodzinnym zawsze
pe³no by³o zwierz¹t: chomiki,
pieski, kotki, króliki czy œwinki
morskie. Joanna Marek-Grêb-
ska ukoñczy³a studia psycholo-
giczne w Szkole Wy¿szej Psy-
chologii Spo³ecznej we Wroc³a-
wiu. Po podjêciu pracy w kor-
poracji uœwiadomi³a sobie, ¿e
nie chce jednak pod¹¿aæ obra-
n¹ drog¹ i bli¿sza jest jej praca
z czworonogami. Jej pod-
opieczni uwielbiaj¹ do niej po-
wracaæ. Nie mog¹ zrobiæ laur-
ki, ale ca³ym sob¹ wyra¿aj¹ za-
dowolenie z pobytu w hotelu.
Praca Joanny Marek-Grêb-
skiej trwa siedem dni w tygo-
dniu przez ca³¹ dobê, ale dziêki
temu jest szczêœliwa przez ca³y
rok. Jako behawiorystka, psy-
cholog zwierzêcy, trener, hote-
larz i œwietliczanka czuje siê
spe³niona. W jej hotelu goszcz¹
zwierzêta z Niemiec czy Au-
strii.

? Czy to by³a trudna decy-
zja, ¿eby jednym ciêciem
wszystko zmieniæ?

– To by³ raczej œwiadomy
proces. Coraz wiêcej przema-
wia³o za tym, ¿e nie chcê spê-
dziæ ca³ego ¿ycia w korporacji.
Poszukiwa³am swojej drogi.
Nie czu³am siê usatysfakcjono-
wana tym, co robiê, wiêc zaczê-
³am studia podyplomowe
w Warszawie w Polskiej Akade-
mii Nauk na kierunku psycho-
logii zwierz¹t. Ukoñczy³am po-
nad dwadzieœcia ró¿nych szko-
leñ u ró¿nych trenerów – nawet
zagranicznych. Coraz bardziej
krystalizowa³ mi siê pomys³
stworzenia kompleksowego
centrum, w którym w³aœciciel
bêdzie móg³ zostawiæ swojego
pupila, jak w drugim domu. 

? Wierzy pani w przypad-
ki? Co zadecydowa³o o tym,
¿e zrealizowa³a pani swój za-
miar?

– Nie s¹dzê, ¿e to przypadek.
To by³o mi pisane. Œledzi³am
ró¿ne mo¿liwoœci finansowa-
nia, bo mia³am œwiadomoœæ, ¿e
nie dysponujê gotówk¹, dziêki
której mój plan przeobrazi siê
w rzeczywistoœæ. Trafi³am do
Stowarzyszenia Nyskie Ksiê-
stwo Jezior i Gór, gdzie akurat
zaczê³y siê nabory. Postawi³am
wszystko na jedn¹ kartê. Prze-
prowadzi³am siê z ma³ego
mieszkania w Nysie do wsi
Niwnica, gdzie naby³am prawie
pó³hektarow¹ dzia³kê. 

? Stworzenie wielofunkcyj-
nego oœrodka szkoleñ dla
psów zbieg³o siê równie¿ z
wa¿nym wydarzeniem w pani
¿yciu prywatnym.

– Œmiejê siê, ¿e równocze-
œnie realizowa³am dwa projek-
ty. Gdy narodzi³a mi siê córka,

zaczyna³am budowê. Hania
jest wiêc symbolem siêgania
po marzenia. Stworzy³am psi
raj: hotel, œwietlicê, do której
czworonogi trafiaj¹ na kilka go-
dzin oraz SPA. Wprowadzi³am
dodatkow¹ funkcjonalnoœæ,
tzw. samoobs³ugow¹ k¹piel.
Czasami w³aœciciele sami chc¹
odpowiednio wypielêgnowaæ
swojego pupila. U mnie maj¹
tak¹ w³aœnie mo¿liwoœæ. 

? Sk¹d idea stworzenia
oœrodka, w którym zwierzê
czuje siê tak komfortowo?

– Czêsto w czasie tresury
otrzymywa³am zapytania, czy
znam kogoœ, kto móg³by za-
opiekowaæ siê psem. To du¿y
problem dla w³aœcicieli, gdy nie
mog¹ zapewniæ opieki swoim
czworonogom. Zarówno hotel,
jak i œwietlica s¹ w tym mo-
mencie œwietnym rozwi¹za-
niem. Jako psycholog stara³am
siê zapewniæ komfortowe wa-
runki, dalekie od klatek czy koj-
ców. Moi podopieczni mieszka-
j¹ razem, jeœli dobrze czuj¹ siê
w swoim towarzystwie. Niektó-
rzy z nich potrzebuj¹ jednak
odosobnienia, bo s¹ schorowa-
ni lub starsi. W takich przypad-
kach otrzymuj¹ oddzielne po-
koiki. Budynek ma podgrzewa-
ne pod³ogi. Ka¿dy z psów, ma
zagwarantowany godzinny
spacer wœród ³¹k i pól na dzie-
siêciometrowej smyczy. Do ich
dyspozycji przygotowa³am
równie¿ trzy du¿e wybiegi
z atrakcjami. Równoczeœnie
mog¹ przebywaæ na dworze,
nawet jeœli nie przypadn¹ sobie
do gustu.

? Stara siê wiêc pani zli-
kwidowaæ wszystkie streso-
genne czynniki. Bywaj¹ jed-
nak psy, z którymi mia³a pani
k³opot?

– Dla dobra moich pod-
opiecznych nie przyjmujê psów
agresywnych, dziêki czemu lu-
bi¹ do mnie wracaæ. Owczarek
szwajcarski Madox poznaje
drogê, któr¹ jedzie i nie mo¿e
siê doczekaæ, gdy wypadnie
z samochodu. Biegnie pierw-
szy do drzwi, nie patrz¹c na
opiekunów. Czasami nawet
dzwoni¹, ¿e pies za mn¹ têskni
po d³u¿szym pobycie. Staram
siê, aby w trakcie pobytu w³a-
œciciel mia³ kontakt ze swoim
pupilem. Wysy³am zdjêcia,

smsy, a nawet zdarzy³o siê ³¹-
czenie przez komunikatory.

? Zapewne w czasie œwi¹t
ma pani najwiêksze ob³o¿e-
nie?

– W grudniu 2017 roku przy-
by³y dwie pierwsze klientki na
okres œwi¹teczno-noworoczny:
owczarka niemiecka Juki i Me-
lisa – rasy border collie. W syl-
westra puszcza³am im przez
g³oœniki wyciszaj¹c¹ muzykê,
¿eby nie denerwowa³y ich wy-
strza³y, mia³y te¿ w³¹czone
œwiat³o. Zainteresowanie ro-
œnie w okresie urlopowym.
Sporo klientów jest z okolic Ny-
sy, ale równie¿ z Prudnika,
Opola czy G³ucho³az. Bywaj¹
te¿ sytuacje losowe, np. goœci-
³am haskiego, którego pani
operowa³a siê w szpitalu w Po-
lanicy Zdroju. Moi podopieczni
przyje¿d¿aj¹ z ca³ej Europy, np.
Szwecji, Holandii, Niemiec,
Francji, Belgii. W œwiêta czêsto
mam „zagraniczniaków”, ale
dogadujemy siê bez problemu,
bo wychowywani s¹ w polskich
rodzinach. 

? Psychologia zwierz¹t i lu-
dzi ma ze sob¹ coœ wspólne-
go?

– Oczywiœcie, ¿e tak. Najnow-
sze badania dowiod³y, ¿e ³¹czy
nas bardzo wiele mechani-
zmów psychologicznych, jak
nawi¹zywanie wiêzi, podobnie
przebiega proces uczenia. Im
d³u¿ej pracujê ze zwierzêtami,
tym wiêcej widzê podobieñstw,
szczególnie w zakresie beha-
wioralnym. Pracujê w oparciu
o obserwacjê. Zapraszam na
spotkanie ca³¹ rodzinê, aby
uchwyciæ wzajemne relacje.
Zwierzê zawsze „powie”
z czym ma problem.

Rozmawiała 
Agnieszka Malik

Byæ szczêœliw¹ przez ca³y rok

zdj. facebook / DogExpert Centrum Kynologiczne
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prenumerata na prezent!

ez żadnych
dodatkowych
kosztów

tanio i wygodnie!
�

�

prosto do skrzynki!

ponad 250 tytu w!łó

PRENUMERATA
to nasza specjalno
od 1997 r.

ść

www.prenumerata.de

DVD – Sprawa się rypła 
Znakomita polska komedia

obyczajowa. W jednej ze wsi ro-
dzinê Placków odwiedza urzêd-
niczka z gminy z prezentami dla
stuletniej jubilatki, nie wie jednak,
¿e babcia spoczywa ju¿ na cmen-
tarzu nie do¿ywaj¹c swoich set-
nych urodzin. Perspektywa otrzy-
mania zegarka i dwóch tysiêcy
z³otych bierze górê nad uczciwo-
œci¹ – Placek t³umaczy nieobec-
noœæ babci wyjœciem do koœcio³a
i kwituje za ni¹ odbiór prezentów. 

Kilka dni póŸniej naczelnik
gminy przesy³a Plackowi tekst
wywiadu, którego babcia ma
udzieliæ maj¹cym odwiedziæ j¹
wkrótce dziennikarzom. Od kata-
strofy ratuje Placków stary Jon-
tek, który przebrany za babkê po-
zuje reporterowi udaj¹c g³uchotê.
Placek zaœ sam odczytuje odpo-
wiedzi na pytania zadawane
przez dziennikarkê. Wiekow¹ oby-
watelk¹ podgórskiej wsi zaintere-
sowa³y siê w³adze centralne. 

Ustalono, i¿ ma siê odbyæ tele-
wizyjny show. Jontek zostaje
przebrany w ludowy strój babciny.
Plackowa i jej dzieci manifestuj¹
goœcinnoœæ, czêstuj¹c przyby³ych
bimbrem. Kilka minut póŸniej
„babcia“ na skutek wypitego
trunku zaczyna œpiewaæ mêskim
g³osem ludowe przyœpiewki. Mi-
styfikacja wysz³a na jaw, a w po-
wietrzu wisi wielki skandal... 

Re¿yser: Kidawa Janusz
Obsada: Pieczka Franciszek,

Miesi¹czek Anna, Sygitowicz
Roch, Pytlarz Wawrzyn

Czas trwania: 84 min.
Rok produkcji: 1984

Polecamy

www.SKLEP.de

duży
wybór
filmów
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Reklama
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. -
-

. -
-

10% rabatu

na
art

yk
u

w
pro

dukcji

ły

ła
sn

ejK
U
PO

N

E-Mail: info@schlesischewurst.de

37 Jahre
Öffnungszeiten:

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

PRODUKTY MO ESZ KUPI NA MIEJSCU

LUB ZAM ZT

Ż Ć

ÓWIĆ POC Ą
WWW.SCHLESISCHEWURST.DE

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

ł ę
i ł

p y ęć
a ł s ż

�

�

�

(c t ó p
p n
a

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

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

www.prenumerata.de

Hurt i kolportaż
polskiej prasy

Tel.

Fax

7 894 11 55

7 894 11 56

021 4 -

021 4 -

Jeste my dla was
online

ś

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

Marlies Ziemer

Markus Hüsges
Fachlehrgang Arbeitsrecht

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

Porady i obs ugi w
we wszystkich dziedzinach prawa

ł j zyku niemieckim
i polskim

ę

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

Tel: 02241/75001 - Fax: 02241 / 79690
Email: info@bzwh.de

Fachanwältin
für Familienrecht

Specialistka prawa rodzinnego

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

Mirka Johanna Ziemer
Fachanwältin für Familienrecht
Rechtsberatung auch in polnischer Sprache

Dierk Bernhardt
(ausgeschieden zum 31.12.2019)

Dr. Monika Everschor
Fachanwältin für VerkehrsrechtHerbert Ziemer

Mirka Johanna Ziemer
(geb. Barski)

Rechtsanwältin

I-

Kancelaria adwokacka
w Monachium

Kompleksowa obs uga prawna
w jêzyku polskim i niemieckim

³

Izabela S. Demacker

Rechtsanwältin

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

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

KANCELARIA ADWOKACKA 

 

 

DIPL.-JUR. MARKUS G. 

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

ADWOKAT •••• T UMACZ PRZYSI G Y 

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

m. 

Kommandanturstr. 8 
30 69   HANNOVER  

tel.:  +49 (0) 511 – 35 779 888 

e-mail: info@matuschczyk.com 

Damian Ballon
Rechtsanwalt

Alt-Griesheim 18
65933 Frankfurt

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

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

Schütze, was du liebst. 
Mit deiner Spende.

www.schuetze-was-du-liebst.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),

�

w

�

�

�

Artur Balon, Tannhäuserstr.7, 10318 Berlin
tel. 0163 452 5633 lub 030 43924611 arturbalon@web.de(terminy na telefon),

§

Magister prawa
(Rechtskundiger auf dem Gebiet des polnischen Rechts)KANCELARIA PRAWA POLSKIEGO

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

� �

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

www.prasa.de

www.sklep.de

Zmys owe
zapachy
uciesz

ł

ą



Samo Życie 2/22 (601) 31

Reklama

Forma płatności:
�

�

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

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

-

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

Dane ZAMAWIAJĄCEGO:

Imię, nazwisko:

Kod, miejscowość:

Ulica, nr domu:

Tel./fax: Data, podpis:

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

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

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

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

Data:Podpis:

prenumerata na prezent!�

� prosto do skrzynki!
� tanio i wygodnie!

Samo zycie

www.prenumerata.de

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

ę
ą ś ż

ó

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

Tygodnik zawieraj .ący najciekawsze artykuły z polskiej prasy

.

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

�

�

� ół

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

- BEZPŁATNA

�

�

�

�

ół

prenumerata - dwa wydania
prenumerata roczna (52 tygodnie) - 75 euro
prenumerata p roczna (26 tygodni) - 40 euro
prenumerata kwartalna (13 tygodni) - 24 euro

- BEZPŁATNA

Zadzwo i zam w:ń ó
02174 - 8964480

ez żadnych dodatkowych kosztów!Zam w prenumerat bó ę

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!

�

�

�

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

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:

ŚWINOUJŚCIE

Ü Euro
Kuracja odchudzająca

13 /VP od 598 im DZ
DZ mit F od 80 Euro

www.hotelpolaris.de

@hotelpolaris.pl
Tel. +48 91 3215412

recepcja

Telefon:

-

02174-8941155

0173 2106849

ładunki
do 1,5 tony

KURIER

NIEMCY

POLSKA
�

�

recepcja@pensjonat-lazur.pl
www.pensjonat-lazur.pl
+48 603 598102

Międzywodzie - cicha miejscowość nadmorska
Kameralny obiekt ze strefą SPA i domową kuchnią. Blisko
wejścia na plażę, przy lesie. Nocleg ze śniadaniem i obiado-
kolacją, dostęp do SPA oraz parking w cenie. Obiekt z windą.
Pakiet Wielkanocny
Pobyty wakacyjne

od 15-18.04.2022 w cenie 799z
w cenie 410z

ł/osoba FB
ł/doba za pokój HB.

(od 1989)JAWA-Reisen GmbH

Świnoujście: €14 dni, HP, EZ, 30 zab ó odieg w 277,-
Przejazd z odbiorem z domu od € 99,-

Giersstr. 20 33098 Paderborn Tel. 05251- 390 900

Kur w/g. Prof. med. Wessinghage

€- podnoszący poziom przeciwciał, 2 tygodnie od 598,-

www.prenumerata.de



Czy można pojechać całą
rodziną na narty do Austrii
i nie zrujnować budżetu?
Oczywiście, ale trzeba
wiedzieć, dokąd!
Masyw góry Kasperg znajdu-

je siê w rejonie górnej Austrii,
czyli nie tak daleko. A to ju¿ du-
¿y plus, bo mo¿na zaoszczêdziæ
na podró¿y. Nie ma tu czynne-
go ca³y rok lodowca, który win-
duje ceny. Sezon zaczyna siê
podobnie jak wszêdzie indziej
od pocz¹tku grudnia i trwa a¿
do czerwca.

Najlepiej jest pojechaæ na po-
cz¹tku marca, bowiem wtedy –
oprócz mi³ego urlopu – zdobê-
dzie siê jeszcze wspania³¹ opa-
leniznê. Znakomita infrastruk-
tura i warunki s¹ dostosowane
dla pocz¹tkuj¹cych i zaawanso-
wanych. Do dyspozycji jest 21
km perfekcyjnie przygotowa-
nych tras, w tym 9 niebieskich,
czyli ³atwych, 8 czerwonych dla
œredniozaawansowanych i trzy
czarne dla wytrawnych narcia-
rzy. Dodatkowych atrakcji do-
starcza 700-metrowy Fun Park,
gdzie narciarze i snowbardziœci

mog¹ trenowaæ skoki i pokony-
waæ przeszkody. Oœrodek jest
kameralny, przez co daje poczu-
cie bezpieczeñstwa. To nieoce-
niona zaleta, je¿eli wybieramy
siê z dzieæmi i jeszcze chcemy,
by nauczy³y siê szusowaæ.

Kasperg s³ynie ze wspania³ej
Kinderschiareny, czyli rozle-
g³ego placu z atrakcjami dla
dzieci jak podjazdowe dywany,
slalomy czy karuzela narciar-
ska. Ceny skipassów s¹ konku-
rencyjne w stosunku do innych
austriackich resortów. Za ca³o-
dniowy bilet p³aci siê ok. 38 eu-

ro, a 6-dniowy karnet kosztuje
ok. 96 euro.

W Kasperg ka¿de dziecko
nauczy siê jeŸdziæ na nartach.
5-dniowy kurs w grupie 10-oso-
bowej kosztuje 147 euro. Nauka
trwa od godziny 10.00 do 15.00.
Instruktorzy zabieraj¹ dzieci
na obiad, a wtedy rodzice mog¹
szusowaæ.

Po ca³ym dniu szaleñstwa na
œniegu ka¿demu dobrze zrobi
wizyta w saunie, k¹piel w base-
nie czy relaksuj¹cy masa¿. To
wszystko oferuje wiekszoœæ ho-
teli i pensjonatów, niektóre
w hotelach s¹ nawet w cenie
noclegu.

A co mo¿na jeœæ? Na stoku
znajduj¹ siê cztery restauracje
serwuj¹ce pyszne lokalne spe-
cja³y, ale te¿ dania dla dzieci.
Schabowy z frytkami kosztuje
ok. 10 euro, spaghetti ok. 4 eu-
ro, a kawa melange jakieœ
2,50 euro.

Zapraszam wiêc do szusowa-
nia!

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

Urlop zimowy- Austria
zdj. pixabay.com / nervosa22
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