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O tym siê mówi
43 miliony więcej certyfikatów niż szczepień
W Niemczech od rozpoczêcia
kampanii szczepieñ przeciw koronawirusowi wydano o 43 mln wiêcej cyfrowych œwiadectw szczepieñ ni¿ zu¿yto dawek szczepionki. Wed³ug Federalnego Ministerstwa Zdrowia wydano 205 miliona
cyfrowych zaœwiadczeñ o szczepieniach przeciw koronawirusowi,
a wstrzykniêto „tylko” 162 mln dawek na pierwsze, drugie i trzecie
szczepienie, czyli o 43 mln mniej.
Ministerstwo nie widzi w ró¿nicy
ani œladu fa³szywych kart szczepieñ, ani milionów niezg³oszonych
szczepieñ.
Rzecznik ministerstwa poda³,
¿e przyczyn¹ s¹ „ró¿ne powody”.
Z jednej strony, „zw³aszcza na pocz¹tku wiele zaœwiadczeñ by³o automatycznie tworzonych przez
oœrodki szczepieñ i wysy³ane do

osób zaszczepionych”, podczas
gdy zainteresowane osoby czêsto
otrzymywa³y zaœwiadczenia w aptece. Co wiêcej, certyfikaty mog¹
byæ „równie¿ wydawane wiêcej
ni¿ jeden raz, jeœli np. dana osoba
zgubi swój certyfikat”.
Jednak rozbie¿noœæ jest bardzo
du¿a. Aby wyjaœniæ tê ró¿nicê, potrzebne s¹ dog³êbne analizy danych na temat wydawania certyfikatów, które obecnie mo¿e przeprowadziæ tylko Instytut Roberta
Kocha. RKI nie chce jednak komentowaæ i wypowiadaæ siê na ten
temat. Ogromna rozbie¿noœæ miêdzy liczb¹ szczepieñ wed³ug RKI
a cyfrowymi œwiadectwami szczepieñ po raz kolejny pokazuje, jaki
chaos danych panuje w oœrodkach
administracji. (mm)

Portale mają donosić na użytkowniów
Od lutego tego roku wielkie portale spo³ecznoœciowe maj¹ zg³aszaæ
do BKA podejrzane treœci o charakterze przestêpczym.
Rozporz¹dzenie dotyczy portali
spo³ecznoœciowych maj¹cych ponad dwa miliony zarejestrowanych u¿ytkowników w Niemczech,
czyli Facebook, Twitter, Google+,
YouTube, Instagram, Reddit, TikTok, Change.org i Telegram.
Wiêkszoœæ portali nie chce jednak
„podejrzanych” treœci zg³aszaæ do
BKA i z³o¿y³o pozwy s¹dowe przeciw rozporz¹dzeniu. Platformy argumentuj¹, ¿e dane takie jak ad-

res IP powinny byæ gromadzone
i przechowywane, zanim nawet
pocz¹tkowe podejrzenie zostanie
sprawdzone i dane wielu ludzi trafi¹ do BKA, nawet jeœli oka¿e siê,
¿e nie zrobili nic nielegalnego.
Przedstawiciel Twittera powiedzia³ magazynowi „Der Spiegel”,
¿e udostêpnianie i zg³aszanie danych „zmusza prywatne firmy do
odgrywania roli prokuratorów,
zg³aszaj¹cych u¿ytkowników organom œcigania, nawet jeœli nie
ma
nielegalnego
zachowania”. (mm)

Rząd federalny kupił drogie i niebezpieczne maseczki
W 2020 r. rz¹d Niemiec zakupi³
setki tysiêcy masek chinskiej produkcji w szwajcarskiej firmie
Emix Trading w cenie 5,58 euro za
sztukê. Ju¿ w czerwcu 2020 r. TÜV
Nord przetestowa³ te maski. Zbadanie masek i napisanie raportu
zajê³o dwóm kontrolerom pó³torej
godziny: maski s¹ starannie z³o¿one, czyste i suche, i dobrze pasuj¹.
Wniosek: Wszystkie kryteria dopuszczenia do obiegu zosta³y spe³nione.
Nie przeprowadzono jednak testu na to, ile aerozoli przepuszczaj¹ te maski. Niemniej jednak raport by³ podstaw¹ dla Federalnego Ministerstwa Zdrowia (BMG)
do wydania masek i dostarczenia
ich do Badenii-Wirtembergii. Ma-

ski te trafi³y do szpitali, publicznej
s³u¿by zdrowia, placówek opiekuñczych, domów starców i firm
transportu pacjentów.
Dziesiêæ miesiêcy póŸniej Ministerstwo Spraw Spo³ecznych i Integracji w Badenii-Wirtembergii
po licznych skargach przeprowadzi³o kolejne badanie masek. Testy wykaza³y, ¿e maski nie zapewniaj¹ odpowiedniej ochrony przed
aerozolami i ich przepuszczalnoœæ
jest znacznie wy¿sza od dopuszczalnych standardów.
Podatnicy zap³acili za wadliwe
maski mnóstwo pieniêdzy, pracownicy s³u¿by zdrowia w³asnym
zdrowiem, a Emix Trade nie poci¹gniêto do odpowiedzialnoœci. (mm)

Brytyjczycy rozczarowani po Brexicie
Brak personelu, puste pó³ki
i strach o przysz³oœæ: dwa lata po
Brexicie wielu Brytyjczyków uwa¿a opuszczenie UE za fatalny b³¹d.
W ankiecie instytutu sonda¿y Opinium ponad szeœciu na dziesiêciu
Brytyjczyków oceni³o wyjœcie

z UE negatywnie lub gorzej ni¿
oczekiwano. Wœród rozczarowanych jest równie¿ wielu Brexiterów. A¿ 42 proc. g³osuj¹cych za
wyjœciem z UE ma negatywn¹ opiniê o obecnej sytuacji i ponownie
zag³osowa³oby inaczej. (mm)

www.prenumerata.de

Polska przewodniczy Organizacji Bezpieczeñstwa
i Wspó³pracy w Europie (OBWE) i jak na ironiê nast¹pi³...

Powrót zimnej wojny
1 stycznia br. Polska objê³a
roczne przewodnictwo Organizacji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie i tym samym
pe³ni obecnie wiêksz¹ rolê
w kszta³towaniu bezpieczeñstwa i stabilizacji na kontynencie europejskim. Tymczasem
widmo wojny kr¹¿y po Europie.
Polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau przebywa³ w Moskwie, gdzie spotka³
siê ze swoim odpowiednikiem
w rz¹dzie Rosji Siergiejem
£awrowem. W tym samym czasie odbywa³y siê æwiczenia wojskowe i Rosja zgromadzi³a przy
granicy z Ukrain¹ potê¿ne si³y.

Gdzie podziać uchodźców?
W USA i krajach Europy Zachodniej skoncentrowanie rosyjskich wojsk, licz¹cych 100
tys. ¿o³nierzy wywo³a³y powa¿ne obawy. Zwi¹zku z tym, ¿e ryzyko podjêcia dzia³añ zbrojnych ze strony Rosji jest jak
najbardziej realne, polski rz¹d
zacz¹³ szykowaæ siê na ewentualnoœæ rosyjskiej inwazji na
Ukrainê. Wojewodowie wydali
polecenia w³adzom samorz¹dowym, by te sporz¹dzi³y listy
miejsc, gdzie przyjêci mog¹ zostaæ potencjalni uchodŸcy.
– Od kilku tygodni przygotowujemy siê na potencjalne najgorsze scenariusze – powiedzia³ wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz
w jednym z wywiadów. – W zale¿noœci od tego, jak bêd¹ wygl¹da³y dzia³ania zbrojne, tak
bêdzie reagowa³a ludnoœæ cywilna. Mog¹ to byæ tysi¹ce, setki tysiêcy albo jeszcze wiêksze
liczby uciekinierów. Dla porównania, po sfa³szowanych wyborach na Bia³orusi przez ostatnie dwa lata Polska wyda³a 250
tys. wiz Bia³orusinom, którzy
chcieli stamt¹d wyjechaæ. Bia³oruœ jest czterokrotnie mniej-

szym pañstwem od Ukrainy,
wiêc skala mo¿e byæ naprawdê
du¿a. Jeœli chodzi o nasze przygotowania, to s¹ sprawdzone
wszelkie procedury udro¿niaj¹ce nacisk na granicê. Przejœcia
graniczne musz¹ byæ dro¿ne,
ale jednoczeœnie procedury
sprawdzenia musz¹ funkcjonowaæ, nie mo¿emy spowodowaæ
wiêkszego niebezpieczeñstwa
tak¿e u nas. Mamy ca³y czas
nadziejê, ¿e do tego nie dojdzie,
ale przygotowujemy siê.

Dostawy amunicji
W odpowiedzi na agresywn¹
postawê Rosji pañstwa zachodnie zdecydowa³y siê m.in. na
wsparcie Ukrainy dostawami
amunicji – zrobi³y tak USA,
Wielka Brytania, Kanada, Polska i £otwa. Ponadto Amerykanie i Brytyjczycy zwiêkszyli
swoj¹ obecnoœæ w pañstwach
wschodniej flanki NATO. Do
Polski trafi ³¹cznie ponad 3 tys.
amerykañskich
¿o³nierzy.
Przyby³y ju¿ amerykañskie
myœliwce oraz kilkuset brytyjskich marines. Pozosta³e si³y
wzmacniaj¹ m.in. Rumuniê
i pañstwa ba³tyckie.

Polska armia w zapaści
Te wzmocnienia s¹ konieczne, bo jak stwierdzi³ gen. Mieczys³aw Gocu³, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
w latach 2013-2017, Rosja robi
wszystko, ¿eby przekonaæ
œwiat zachodni, ¿e konflikt jest
nieunikniony, a Rosja jest w
pe³ni gotowa do realizacji tego
wyzwania.
– Uwa¿am, ¿e je¿eli Putin
rozpocz¹³by dzia³ania wojenne
w wydaniu konwencjonalnym
na terytorium Federacji Rosyjskiej, mog³oby dojœæ do sytuacji, w której to nie bêdzie konflikt pomiêdzy Rosj¹ i Ukrain¹,
tylko pomiêdzy kultur¹ œwiata

Smok, nie Pegasus – prezes wie najlepiej...
Prezes Jaros³aw Kaczyñski
udzieli³ w lutym szerokiego wywiadu dla Polskiego Radia 24.
Odniós³ siê m.in. do afery Pegasusa i zacz¹³... mówiæ o bajce
o smoku, którego nie by³o.
– Ca³a sprawa Pegasusa jest
jednym wielkim wymys³em, jest
po prostu bajk¹ o jakimœ smoku,
który tutaj biega³ po Polsce. Tylko takiego smoka nigdy nie by³o.
Ja nie wypowiadam siê w sprawie samego Pegasusa, czyli tego
programu komputerowego. Ja
siê tylko wypowiadam w sprawie

twierdzeñ, ¿e dzia³ania s³u¿b
specjalnych przy pomocy takiego
instrumentu czy innego instrumentu mia³y jakiekolwiek cechy,
które im siê przypisuje, to znaczy
by³y jakimiœ nadu¿yciami – fantazjowa³ Kaczyñski.
Adwokat Roman Giertych
w ostrych s³owach skomentowa³
ten fragment wywiadu: „Bezczelny draniu. Wlaz³eœ do mojego domu, pods³uchiwa³eœ i podgl¹da³eœ moich bliskich, szpiegowa³eœ
rozmowy z moimi klientami, wy-

zachodniego i tym tzw. wschodem – powiedzia³ polski genera³ i tak oceni³ mo¿liwoœci polskiego wojska: – Armia jest
w stanie zapaœci, jakiej nie notowaliœmy po 1945 roku. System obronny pañstwa w tej
chwili nie posiada wielkiego potencja³u, a si³y zbrojne jako ca³oœæ nie s¹ w stanie prowadziæ
operacji po³¹czonej, a wiêc takiej, gdzie funkcjonuj¹ przynajmniej dwa lub wiêcej rodzajów si³ zbrojnych.

Manewr... wycofania
Kilka miesi¹ce po wybuchu
kryzysu ukraiñskiego d³ugo zapowiadana przez obserwatorów rosyjska inwazja na Ukrainê nie nast¹pi³a, ale mimo to
wydaje siê, ¿e Putin jest blisko
osi¹gniêcia dwóch celów: zablokowania przyjêcia Ukrainy
do NATO i specjalnego statusu
dla separatystycznych regionów Doniecka i £ugañska, czyli uznania ich przez Kijów. „Wojny raczej jutro nie bêdzie, bo
Zachód zatañczy jak Putin zagra” – napisa³ jeden z komentatorów. I choæ ostatnie doniesienia mówi¹ o wycofywaniu siê
wojsk rosyjskich, analitycy zastanawiaj¹ siê, czy to zapowiedŸ koñca konfliktu, czy raczej wojskowy manewr ze strony Kremla.

Wschodnia rubież NATO
Jednak kolejna zimna wojna
w Europie trwa. W po³owie lutego prezydent USA Joe Biden
powiedzia³, ¿e „Stany Zjednoczone bêd¹ broniæ ka¿dego cala terytorium NATO z ca³¹ moc¹ amerykañskiej si³y", przypominaj¹c, ¿e atak przeciwko jednemu pañstwu NATO jest atakiem przeciwko wszystkim.
S³owa te odnosz¹ siê do Polski,
bo Ukraina nie jest cz³onkiem
NATO. (kor)
korzystywa³eœ ukradzione emaile do ataków na mnie w TVP i teraz mówisz, ¿e to bajka? Za tê
bajkê s³ono zap³acisz satrapo!”
Pod koniec stycznia grupa Citizen Lab potwierdzi³a kolejne dwa
przypadki u¿ycia w Polsce systemu Pegasus. Wœród inwigilowanych mieli znaleŸæ siê lider AgroUnii
Micha³
Ko³odziejczak
i dziennikarz Tomasz Szwejgiert.
Wczeœniej informowano o u¿yciu
Pegasusa przeciwko senatorowi
KO Krzysztofowi Brejzie, mecenasowi Romanowi Giertychowi
oraz prokurator Ewie Wrzosek. TK
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Nadal bez porozumienia
Sytuacja wokół Ukrainy
nadal jest napięta i nie
widać nadziei na porozumienie. Trwają zakrojone
na szeroką skalę dyplomatyczne próby rozładowania
napięć. Także kanclerz
Olaf Scholz rozmawiał
zarówno w ukraińskim jak
i rosyjskim prezydentem.
Niemcy są podzielone
w ocenie wizyty kanclerza.
Zdecydowana większość
obserwatorów przyznaje,
że przełomu nie ma, ale
spotkanie dało nadzieję
na stabilizację.
Media na ca³ym œwiecie
ostrzegaj¹, ¿e Wladimir Putin
nie zrezygnowa³ z destabilizowania swojego ukraiñskiego
s¹siada. Amerykañski prezydent Joe Biden jest pewien, ¿e
Putin ju¿ podj¹³ decyzjê o zaatakowaniu Ukrainy. Niemcy
obawiaj¹ siê, ¿e Rosjanie mog¹
siêgn¹æ po broñ atomow¹. To
jest powa¿ne zagro¿enie – czytamy na stronach T-Online,
wspó³tworzonych z redakcj¹
tabloidu „Bild”.
Na Miêdzynarodowej Konferencji Bezpieczeñstwa w Monachium po raz pierwszy nie
by³o reprezentacji Rosji. Sekretarz generalny NATO Jens
Stoltenberg zaapelowa³ do szefa rosyjskiego MSZ Siergieja
£awrowa, aby Rosja zaanga¿owa³a siê w dialog z Rad¹ NATO
w celu zapobie¿enia konfliktowi na Ukrainie.
Ponad po³owa Niemców wyra¿a zadowolenie z faktu, ¿e
Olaf Scholz usiad³ z Wladimirem Putinem przy jednym stole. Tak¿e wiêkszoœæ niemieckich mediów z entuzjazmem
informowa³a o sukcesie Olafa
Scholza, któremu uda³o siê
sk³oniæ rosyjskiego prezydenta
do rozmów. Wydawa³o siê, ¿e
kanclerzowi faktycznie uda³o
siê nak³oniæ Putina do pierwszych ustêpstw. Pad³y z rosyjskich ust pierwsze zapewnienia o pocz¹tkach wycofywania
wojsk spod ukraiñskiej granicy.
Jednak ju¿ nastêpnego dnia
œwiatowe agencje informowa³y,
¿e rosyjskie wojska nadal znajduj¹ siê na swoich pozycjach
przy granicy z Ukrain¹. Biuro
prasowe rz¹du federalnego potwierdzi³o, ¿e prezydent USA
Joe Biden rozmawia³ telefonicznie z kanclerzem Olafem
Scholzem. Tematem by³y
ewentualne sankcje przeciwko
Rosji
oraz
wzmocnienie
wschodniej flanki NATO. Obaj
przywódcy podkreœlili prawo
Ukrainy do suwerennoœci i in-
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tegralnoœci terytorialnej. Olaf
Scholz i Joe Biden zapowiedzieli œcis³e wzajemne konsultacje w sprawach kryzysu rosyjsko-ukraiñskiego. „Zagro¿enie ze strony Rosji wobec
Ukrainy mo¿e zmieniæ ca³y
miêdzynarodowy porz¹dek“ –
powiedzia³a przewodnicz¹ca
Komisji Europejskiej Ursula
von der Leyen na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeñstwa.

Czy mo¿na wierzyæ
Rosjanom?
Nie wszyscy Niemcy uwierzyli w rosyjskie zapowiedzi
wycofania wojsk spod granicy.
Niemiecka politolog Daniela
Schwarzer (dyrektor niemieckiego oddzia³u Fundacji Spo³eczeñstwa Otwartego) w telewizji publicznej ZDF stwierdzi³a,
¿e jest zbyt wczeœnie, aby og³osiæ sukces dyplomatyczny. Jej
zdaniem spotkanie Putina
i Scholza przebiega³o co prawda stosunkowo harmonicznie,
ale go³ym okiem widaæ by³o istniej¹ce napiêcia. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e rosyjska strona celowo okazuje swoim goœciom
lekcewa¿enie i prowadzi z nimi
rozmowy z pozycji si³y. „Wszyscy widzieliœmy dwóch przywódców siedz¹cych przy jednym stole, ale oddalonych od
siebie o ponad szeœæ metrów.
To by³a jawna szykana ze strony rosyjskiego prezydenta“ –
powiedzia³a Schwarzer, które
nie wierzy, aby powodem takiego postêpowania by³y wzglêdy
sanitarne.
Niemiecka
ambasador
w USA Emily Haber napisa³a
na Twiterze, ¿e „jak dot¹d nie
zaobserwowano znacz¹cego

wycofania wojsk rosyjskich.Nadal musimy byæ czujni". Emily
Haber, krytykuj¹c rosyjskie
dzia³ania, przy okazji wykaza³a
siê wiêksz¹ odwag¹ ni¿ sam
kanclerz, gdy publicznie przyzna³a, ¿e Ukraina ma suwerenne prawo do ubiegania siê
o cz³onkostwo w NATO. Z zakulisowych informacji wynika, ¿e
wypowiedŸ ta nie zosta³a dobrze przyjêta w krêgach rz¹dowych.
Rz¹d federalny tak¿e nie za
bardzo wierzy w rosyjskie zapewnienia o chêci doprowadzenia do deeskalacji. Federalne
ministerstwo obrony poinformowa³o, ¿e Niemcy postawi¹
swych ¿o³nierzy w si³ach szybkiego
reagowania
NATO
w stan wy¿szej gotowoœci, co
pozwoli im szybciej siê przemieœciæ, by ochroniæ sojuszników na wschodzie Europy
w razie eskalacji napiêcia.

Œwiat œmieje siê
ze sto³u Putina
Zdaniem dziennika "Bild"
moskiewska rozmowa Wladimira Putina z kanclerzem Olafem Scholzem przeprowadzona przy ogromnym siedmiometrowych stole zosta³a wyœmiana na ca³ym œwiecie. "Bild" nie
ma w¹tpliwoœci, ¿e monstrualnych rozmiarów stó³ by³ celow¹
demonstracj¹ Putina, który pokaza³ "zachodnim" goœciom, ¿e
w Moskwie obowi¹zuj¹ jego zasady.

Pusty gest wobec
niemieckiego goœcia?
Ambasador Ukrainy w Berlinie Andrej Melnyk, który wielokrotnie publicznie krytykowa³

Niemców za zbyt uleg³¹ postawê wobec Rosji, ostrzeg³ rz¹d
federalny przed zawieraniem z
Wladimirem Putinem „zgni³ych kompromisów“. W wielu
wyst¹pieniach telewizyjnych
ukraiñski dyplomata radzi
Niemcom, aby zachowa³y du¿¹
ostro¿noœæ w pozytywnych ocenach rosyjskich dzia³añ, które
ju¿ wkrótce mog¹ okazaæ siê
kolejnym rosyjskim blefem.
"Byæ mo¿e zapowiedŸ czêœciowego wycofania rosyjskich
wojsk spod ukraiñskiej granicy
by³a jedynie swoistym gestem
wobec goœcia, jakim w tym
dniu by³ w Moskwie kanclerz
Olaf Scholz" – powiedzia³ Melnyk w telewizji ZDF.
Na sugestiê, ¿e Ukraina powinna byæ pañstwem neutralnym przypomnia³, ¿e by³a takim pañstwem w momencie,
gdy napad³a na ni¹ Rosja, rabuj¹c Krym i Donbas. „Chcemy
byæ bezpieczni, a tylko cz³onkostwo w NATO da nam tak¹
szansê. Dlatego ubiegamy siê
o cz³onkostwo w pakcie pó³nocnoatlantyckim“ – doda³ ukraiñski dyplomata. Jego zdaniem
Niemcy nigdy nie rozumieli
i nadal nie rozumiej¹ rosyjskich przywódców, którym ci¹gle marzy siê "Wielka Rosja", a
nie demokratyczne pañstwo.
Jego zdaniem Wladimir Putin
nie mo¿e pogodziæ siê z niepodleg³oœci¹ Ukrainy i chce powrotu potê¿nej imperialnej Rosji.

Rosja straszy
Niemców
Niemieckie media niezbyt
chêtnie o tym pisz¹, ale jednak
zauwa¿y³y, ¿e spe³niaj¹ siê
groŸby i przepowiednie tych
wszystkich, którzy przestrze-

gali Niemców przed energetycznym uzale¿nianiem od Moskwy. Wielu ekspertów (przewa¿nie spoza Niemiec) od pocz¹tku twierdzi³o, ¿e gazoci¹gi
"Nord Stream" i "Nord Stream
2" znacznie zmniejsz¹ bezpieczeñstwo energetyczne kraju.
Wszystkie rz¹dy federalne
i wszystkie partie (byæ mo¿e
z wy³¹czeniem Zielonych) lekcewa¿y³y zagro¿enie, twierdz¹c, ¿e Niemcy zawsze mog¹
liczyæ na Rosjan, ¿e jest to solidny partner i nigdy wobec
Berlina nie post¹pi nieetycznie. Niemcy do tej pory nie potrafi¹ zrozumieæ, ¿e przywódcy
rosyjscy (szczególnie Putin)
nale¿¹ do tych ludzi, którzy
przy ich mi³ym g³askaniu kopi¹
i gryz¹, natomiast gdy ich traktuje siê brutalnie, to sami staj¹
siê mili i uprzejmi.
Niemcy nie przyjmuj¹ tego
do wiadomoœci. Czuj¹ siê rozczarowani, ¿e w Moskwie podczas wspólnej konferencji prasowej Wladimir Putin w bezpoœrednich s³owach ostrzeg³
Niemców przed konsekwencjami podniesienia przez Rosjê
cen na gaz. Putin przypomnia³,
¿e Niemcy dziêki polityce by³ego
kanclerza
Gerharda
Schrödera kupuj¹ rosyjski gaz
piêæ razy taniej ni¿ surowiec
kosztuje na wolnym rynku
i dziêki temu maj¹ tañszy pr¹d
i ciep³o. „Niech obywatel Niemiec otworzy portfel, zajrzy
i odpowie na pytanie: czy jest
gotów zap³aciæ trzy, cztery razy
wiêcej za pr¹d, za gaz, na ciep³o? Jeœli nie chce tego robiæ,
niech
podziêkuje
panu
Schröderowi, bo to jest efekt jego pracy“ – powiedzia³ Putin
w kierunku Olafa Scholza.
Niemcy zaczynaj¹ to rozumieæ. Nawet szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena
Baerbock przyzna³a w Monachium, ¿e nadal wszystkie
opcje ró¿nych sankcji wobec
Rosji, w tym wstrzymanie
Nord Stream 2, s¹ wci¹¿ mo¿liwe. „Je¿eli Rosja zaatakuje
Ukrainê, to my Niemcy bêdziemy przygotowani, aby zap³aciæ
wysok¹ gospodarcz¹ cenê za
to. Wtedy wstrzymanie gazoci¹gu Nord Stream 2 bêdzie
mo¿liwe”. Jak stwierdzi³a Baerbock, bezpieczeñstwo nie
mo¿e odbywaæ siê kosztem innych.

Konferencja
Bezpieczeñstwa
bez Putina
Miêdzynarodowa Konferencja Bezpieczeñstwa w tym roku odby³a bez rosyjskich przywódców. Do Monachium nie
przyjechali ani rosyjski prezydent, ani premier, ani ¿aden
minister. Rosja jest obra¿ona
na ca³y œwiat zachodni. (wam)
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Kartka z kalendarza
Afera
Szukają winnych
przecieku w sprawie
pozytywnych testów
Jacka Kurskiego

A¿ 800 pracowników Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej (nomen
omen skrót – PIS) musi z³o¿yæ
wyjaœnienia na piœmie w sprawie prezesa TVP Jacka Kurskiego, który w grudniu, mimo
pozytywnego wyniku testu PCR,
zosta³ zwolniony z izolacji. Jak
siê okaza³o, przebywa³ na niej
niewiele ponad 40 godzin; podczas gdy powinna by³a trwaæ
10 dni. I polecia³ do Pary¿a...
Jak swego czasu informowa³
portal Onet.pl, piêæ dni wczeœniej w szpitalu MSWiA Kurski
nie tylko mia³ pozytywny wynik
testu na obecnoœæ wirusa SARSCoV-2, ale mia³ a¿ dwa dodatnie
wyniki testów PCR przed wylotem do Francji.
I jak to zwykle bywa w takich
przypadkach w pañstwie PiS,
rozpoczê³o siê „polowanie na
czarownice”, czyli poszukiwanie
ewentualnych winnych „przecieku” dotycz¹cego testów Kurskiego. Na pocz¹tku lutego 2022
r. rozes³ano plik z list¹ osób, które od 24 grudnia do 5 stycznia
„przetwarza³y dane osobowe
w systemie EWP p. Jacka Kurskiego”. Na liœcie jest oko³o 800
pracowników Sanepidu, ale ka¿dy szef stacji dosta³ tylko informacjê o osobach u niego zatrudnionych. Jak pisze „Gazeta Wyborcza“, mo¿na by³o sprawdziæ,
kiedy ktoœ wchodzi³ na profil
Kurskiego i jak d³ugo go przegl¹da³.
„W czasie kiedy mamy dziesi¹tki tysiêcy zachorowañ, na
¿yczenie jednego cz³owieka anga¿uje siê ca³¹ pañstwow¹ machinê, ¿eby tropiæ ludzi, którzy
nie doœæ, ¿e roboty maj¹ w bród,
to niczym przecie¿ mu nie zawinili” – mówi¹ pracownicy Sanepidu. Zapanowa³ strach, ¿e za
wejœcie na profil Kurskiego
wszystkich bêdzie przes³uchiwa³
prokurator i ¿e grozi im nawet
wiêzienie lub kary finansowe.
Wyjaœnienia musz¹ napisaæ
wszyscy. W stacji sanepidu
w Gdañsku kilkanaœcie osób,
które sprawdza³y dane szefa
TVP, dosta³o pisemne upomnienie. W innych stacjach szefowie
ograniczyli siê do upomnieñ ustnych. Na razie... (kor)

8 Marca – Dzieñ Kobiet

Ja dla pani kwiatek mam
Kto jeszcze 8 Marca pamięta
o kwiatku lub drobnym
prezencie dla kobiety?
Coraz mniej dżentelmenów,
dlatego też i Międzynarodowy Dzień Kobiet powoli
odchodzi do lamusa.
W zak³adach pracy nie ma juz
Funduszu Socjalnego, z którego op³acano paczki dla kobiet,
których nieod³¹cznym elementem by³y rajstopy, paczka kawy
„Selekt” oraz goŸdzik. Panowie
po wrêczeniu upominków i poczêstunku w zak³adzie pracy
najczêœciej do wieczora pili za
zdrowie kobiet, natomiast pracownice sz³y do domu gotowaæ
obiad. W ostatnich latach kobiety wziê³y sprawy w swoje rêce i same organizuj¹ sobie w
tym dniu imprezy lub „babskie
wieczory”.
Pocz¹tki tego œwiêta s¹ jednak nierozerwalnie zwi¹zane
z walk¹ kobiet o prawa spo³eczne i pochodz¹ z Ameryki.
Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odby³y siê 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Zapocz¹tkowane zosta³y przez Socjalistyczn¹ Partiê Ameryki. Natomiast w 1910
roku Miêdzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowi³a œwiatowy Dzieñ Kobiet,
który s³u¿yæ mia³ krzewieniu
idei praw kobiet. W Niemczech
Dzieñ Kobiet po raz pierwszy
obchodzono w 1911 roku. By³o
to zwi¹zane z domaganiem siê
prawa kobiet do g³osowania
i obejmowania stanowisk publicznych oraz prawa kobiet do
pracy i szkoleñ zawodowych.
Po rewolucji paŸdziernikowej feministka bolszewicka
Aleksandra Ko³³ontaj przekona³a Lenina do ustanowienia
8 marca oficjalnym œwiêtem
w Rosji. W 1965 roku dekretem
Prezydium ZSRR Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet ustanowiono dniem wolnym od pracy, aby
upamiêtniæ zas³ugi kobiet sowieckich w budowie komunizmu.
W Polsce œwiêto to by³o popularne w okresie PRL. Z okazji tego dnia publikowano portrety kobiet z ró¿nych sektorów
¿ycia spo³ecznego. Nie oby³o

dejmowa³a wiêc dorywcze prace. Kiedyœ wypuœci³a w niebo
balon z przywi¹zan¹ karteczk¹
z ¿yczeniem. Po jakimœ czasie
zadzwoni³a do niej pani z telewizji z propozycj¹ wziêcia
udzia³u w projekcie znanego
kucharza Franka Rosina. I tak
Kasia wystartowa³a w programie telewizyjnym. Nastêpnie
podjê³a praktykê w renomowanej restauracji, a gotowanie
sta³o siê jej pasj¹. Oprócz tego
codziennie æwiczy przy dŸwiêkach zespo³u „Metallica”.

Iwona Pawlenka
siê oczywiœcie bez propagandowych hase³.
Redakcja „Samego ¯ycia”
równie¿ przygotowa³a kilka
portretów „polonijnych aktywistek”.
Iwona Pawlenka – dyplomowana po³o¿na i pielêgniarka.
W Niemczech mieszka 23 lata.
Poza prac¹ zawodow¹ jest zielark¹ i „czarownic¹”. Interesuje siê naturoterapi¹, ezoteryk¹,
rozwojem duchowym. Lubi
zbieraæ zio³a i grzyby.

Anna Mrzygłód
kryminacji czy równouprawnienia, ale tak¿e nawi¹zuj¹ do
nieustaj¹cych
wspomnieñ
z dzieciñstwa.
Jej wielkie rzeŸby mo¿na
ogl¹daæ na wielu wystawach
w Niemczech, Belgii czy Londynie. Na najbli¿szej wystawie
„Die Grosse” zaplanowanej na
czerwiec w Kunstpalast w Düsseldorf bêdzie mo¿na zobaczyæ
jej pierwsz¹ wielkoformatow¹
styropianow¹ rzeŸbê audio, na
któr¹ serdecznie wszystkich
zaprasza.

Agnieszka Radola
Katarzyna Winkel ma 40
lat. Wychowuje sama 3 dzieci.
Kiedy zosta³a sama z dzieæmi,
œwiat jej siê na jakiœ czas zawali³. Wydawa³o jej siê, ¿e nie da
rady utrzymaæ trójki dzieci
i siebie. Nikt nie chcia³ zatrudniæ matki trojga maluchów. Po-

Katarzyna Winkel

Agnieszka Radola ju¿ jako
dziecko trenowa³a p³ywanie.
Maj¹c 15 lat wystartowa³a
w sztafecie, która przep³ynê³a
Kana³ La Manche. Ca³kowity
czas przep³yniêcia wynosi³
10 godzin i tym samym ustanowiono Rekord Guinessa, który
do dzisiaj nie zosta³ pokonany.
By³ to rok 1993. Agnieszka
mieszka w Essen i gra w Teatrze „Gdañska” w Oberhausen.
Anna Mrzyg³ód – artystka,
rzeŸbiarka, malarka, cz³onkini
najstarszej niemieckiej grupy
artystycznej „Malkasten” oraz
mama „na pe³nym etacie”.
Tworzy
wielkogabarytowe
rzeŸby drewniane i równie
wielkie obrazy iluzjonistyczne
na bruku. Artystka wiecznie
poszukuj¹ca, bez wewnêtrznej
równowagi, ci¹gle z niespokojnym duchem. Jej rzeŸby poruszaj¹ tematykê spo³eczn¹, dys-

prenumerata.de

Barbara Plato

Barbara Plato urodzi³a siê
w 1938 roku. Z wykszta³cenia
jest prawnikiem. W 1986 roku
przyjecha³a z dwiema córkami
do Niemiec. Nieub³agany
up³yw czasu, zaduma nad losem, obserwacje ¿ycia i natury,
a tak¿e têsknota sta³y siê dla
niej inspiracj¹ do pisania wierszy. Mieszka w Essen.

Tekst: Leonard Paszek
Zdjęcia: Robert Widera
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Aktualnoœci
Pieni¹dze za praworz¹dnoœæ
Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii
Europejskiej (TSUE) odrzuci³
16 lutego skargê Polski i Wêgier,
czym otworzy³ furtkê do wstrzymywania unijnych funduszy dla
krajów, w których naruszana
jest regu³a praworz¹dnoœci.
Has³o "Pieni¹dze za praworz¹dnoœæ" oznacza, ¿e Unia ma
mo¿liwoœæ zablokowania wyp³aty funduszy dla kraju cz³onkowskiego w razie podejrzeñ,
¿e œrodki zosta³yby wykorzystane w niew³aœciwy sposób, a
pañstwo nie przestrzega zasad
praworz¹dnoœci.
W przypadku Polski stawk¹
jest nie tylko 36 mld euro z Funduszu Odbudowy, ale te¿ ponad
100 mld euro dla Polski z wieloletniego bud¿etu UE.
– Wyrok Trybuna³u Sprawiedliwoœci UE to dowód na bardzo powa¿ny, polityczny, historyczny b³¹d premiera Mateusza Morawieckiego – skomen-

towa³ minister sprawiedliwoœci
Zbigniew Ziobro. Jak doda³,
wyrok w sprawie mechanizmu
warunkowoœci jest te¿ potwierdzeniem obaw formu³owanych
przez Solidarn¹ Polskê.
– Nie dziwiê siê poruszeniu
Zbigniewa Ziobry, bo wyrok
TSUE dotyczy obszaru, który
szef Ministerstwa Sprawiedliwoœci próbuje reformowaæ, ale
by³oby b³êdem, gdyby jednoœæ
Zjednoczonej Prawicy zosta³a
naruszona – oœwiadczy³ Morawiecki. Podkreœli³, ¿e Polska
wskazuje na to, ¿e centralizacja struktur UE jest procesem
niebezpiecznym.
Co ma teraz zrobiæ rz¹d, aby
móc siêgn¹æ po unijne œrodki?
– Rz¹d ma tylko jedno wyjœcie. Musi wyeliminowaæ rozwi¹zania, które s¹ sprzeczne
tak z polsk¹ konstytucj¹, jak
z prawem Unii – sprecyzowa³
prof. Andrzej Zoll.

– Z Luksemburga poszed³
bardzo jasny sygna³ ostrzegawczy: jeœli nie bêdzie przestrzeganej zasady praworz¹dnoœci
w Polsce, mo¿emy po¿egnaæ
siê z wielkimi pieniêdzmi na
odbudowê gospodarki po pandemii – ostrzega wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Œmiszek.
– Przy³êbska zawyrokuje, ¿e
Unia Europejska jest niezgodna z Uni¹ Europejsk¹. Przelew
dla Polski na 770 mld z³ z Brukseli nie wyjdzie – zwróci³ uwagê Rados³aw Sikorski.
Tego samego dnia, 16 lutego
br. Trybuna³ Konstytucyjny odroczy³ bez terminu rozprawê
w sprawie unijnych przepisów,
które umo¿liwi³y stworzenie
mechanizmu wi¹¿¹cego dostêp
do œrodków UE z praworz¹dnoœci¹. Wniosek w tej sprawie
skierowa³ Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. TK

Pogró¿ki wobec polityków
„Odebra³em dziœ maila z ordynarnymi pogró¿kami. Ktoœ bardzo odwa¿ny, pisz¹cy z adresu arkadiusznowak1998@dnmx.org, grozi
œmierci¹ mi i moim bliskim oraz
zdetonowaniem ³adunku wybuchowego w moim biurze w Gliwicach. Policja i pirotechnicy w³aœnie zakoñczyli czynnoœci. Bardzo
dziêkujê Policji za sprawne podjêcie dzia³añ. Chcia³bym wierzyæ, ¿e
prokuratura rzetelnie zajmie siê
pogró¿kami. Nie ma dla nich
usprawiedliwienia i nie powinno
byæ dla nich miejsca! To smutne
jakich czasów doczekaliœmy. Ja
pomimo wszystko dzia³am dalej, a
Wy, Kochani, uwa¿ajcie na siebie!”
– napisa³ prof. Buzek w po³owie lutego, pose³ do Parlamentu Europejskiego, by³y premier.
Nie ma dnia, aby nie gro¿ono
komuœ, zw³aszcza z opozycyjnych
mediów, organizacji spo³ecznych
czy instytucji.
Piotr Adamowicz, pose³ Koalicji
Obywatelskiej i brat zamordowanego w 2019 r. prezydenta Gdañska Paw³a Adamowicza, te¿ dosta³
wiadomoœæ z pogró¿kami. E-mail
nosi tytu³ „Polska Podziemna wyda³a wyrok na ciebie, porwiemy
ciê do naszego bunkra“, „rozetnie-

my ci brzuch“ czy „wytniemy serce“ – to tylko niektóre z makabrycznych fragmentów e-maila.
ObraŸliwe listy, których autor
grozi adresatom œmierci¹, otrzyma³o wielu polityków opozycji
i dziennikarzy. Wœród nich s¹ m.in.
by³y szef MSZ, europose³ Rados³aw Sikorski oraz pos³owie Koalicji Obywatelskiej: Dariusz Joñski i
Pawe³ Kowal. W zwi¹zku z groŸbami Joñski zawiadomi³ prokuraturê. Gro¿ono ponadto bohaterce
Powstania Warszawskiego Wandzie Traczyk-Stawskiej. Kombatantka w wulgarny sposób zosta³a
zwyzywana przez niezidentyfikowanego adresata.
„Te lewack¹ ku... z demencj¹ te¿
zabijê przed 11 listopada. Diabli
z³ego nie bior¹... Ale ja pomogê
oczyœciæ mój kraj” – napisa³ internauta na elektroniczn¹ skrzynkê
pocztow¹ polityków opozycji.
Pogró¿ki otrzymali ponadto pos³anka Joanna Scheuring-Wielgus
(Lewica) oraz... Marek Suski
(PiS). W tym przypadku nie przysz³y one jednak e-mailem, a tradycyjn¹ poczt¹. Treœæ równie¿ jest
inna, ni¿ w dwóch poprzednich
przypadkach.

„Kiedy nast¹pi czas, bêdziemy
siê karmiæ trupami ciemiê¿ycieli“
– zaczyna siê list, a nastêpnie pojawiaj¹ siê w nim zdania o „sp³ywaniu krwi¹“ i dniu „czarnym od
œmierci“. Pose³ Suski zapowiedzia³, ¿e sprawê zg³osi na policjê.
Warto przypomnieæ, ¿e pod koniec wrzeœnia 2021 r. politycy Prawa i Sprawiedliwoœci otrzymali email o niemal identycznej treœci.
W ka¿dym z nich mo¿na by³o wówczas przeczytaæ o planowanym zabójstwie, którym autor grozi³ parlamentarzystom.
Maciej W¹sik, wiceminister
spraw wewnêtrznych i administracji, zaapelowa³ w mediach
spo³ecznoœciowych o zg³aszanie
takich incydentów na policjê: „Od
wrzeœnia nasi pos³owie dostaj¹ takie pogró¿ki i bardzo czêsto te¿
wulgarne pogró¿ki, tak¿e to nie
jest jakaœ nowoœæ, która dotyczy
tylko Platformy. To dotyczy po prostu klasy politycznej.”
– Myœmy wszystkie sprawy
zg³osili do prokuratury, zg³osiliœmy policji i myœlê, ¿e s³u¿by siê
tym zajmuj¹ – doda³ Terlecki.
Na razie jednak robi¹ to bezskutecznie, jeœli w ogóle coœ robi¹. TK
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O tym siê mówi
Energia z węgla koszmarnie drożeje,
a górnicy dostają czternastki
Inflacja w styczniu przekroczy³a
w Polsce 9 proc. Jest spowodowana g³ównie wzrostem cen energii.
Pr¹d zdro¿a³ œrednio o 20 proc.,
gaz o 54 proc. Rz¹dz¹cy przekonuj¹, ¿e jednym z powodów jest polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Na ulicach kilku polskich
miast i w gazetach pojawi³y siê reklamy, które zrzucaj¹ winê podwy¿ek na wspólnotê europejsk¹. Antyunijna kampania jest finansowana przez najwiêkszych krajowych
producentów energii: Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie,
Enea Po³aniec, PGE GiEK oraz
PGNiG Termika.
– Zamiast organizowaæ i finansowaæ najbardziej bodaj szkodliw¹
i antyunijn¹ akcjê dezinformacyjn¹ po 1989 r. Warto by³oby, aby
w koñcu na powa¿nie zajê³y siê
swoj¹ transformacj¹ i wychodzeniem z wêgla. Pamiêtajmy, ¿e najtañsze uprawnienia ETS to zawsze bêd¹ te, których nie trzeba
kupowaæ, bo produkuje siê energiê elektryczn¹ w nisko czy te¿
bezemisyjny sposób z odnawialnych Ÿróde³ energii, atomu czy nawet gazu – komentuje europose³
prof. Jerzy Buzek.
Tymczasem w polskie górnictwo, stoj¹ce na skraju bankruc-

Po tanią benzynę za Odrą
Spadek cen z 1,30 euro do 1 euro
to efekt zredukowania podatku
VAT przez rz¹d Mateusza Morawieckiego. Mieszkañcy terenów
przygranicznych bêd¹ tankowaæ
w Polsce. „Ruch polskiego rz¹du,
który sprawi³, ¿e ró¿nica w cenie
miêdzy litrem paliwa w Niemczech, a litrem w Polsce siêga nawet 65 centów” – alarmuj¹ „Motofakty”.
Wed³ug Stowarzyszenia Bran¿y
Warsztatów i Stacji Benzynowych
(Verband des Garagen- und Tankstellengewerbes Nord-Ost) zwiêkszy to turystykê paliwow¹ w kierunku Polski. Szef stowarzyszenia
Hans-Joachim Rühlemann skar¿y³ siê, ¿e ruch przez granicê ju¿
w ostatnich dniach znacznie siê
zwiêkszy³. Stowarzyszenie reprezentuje oko³o 300 stacji paliwowych w Berlinie i wschodnich
Niemczech. To, co dotknie regiony
graniczne (Meklemburgiê, Bran-

denburgiê i Saksoniê), mo¿e mieæ
katastrofalne skutki dla bran¿y
paliwowej we wschodnich Niemczech.
Stacje paliwowe na wschodzie
Niemiec ju¿ dziœ odnotowuj¹
spadki klientów nawet do 70 procent, a w³aœciciele niektórych
z nich dochody o po³owê mniejsze.
W³aœciciele tych stacji rozumiej¹
klientów, którzy chc¹ kupiæ tañsze
paliwo, ale dla nich ta sytuacja zawa¿y na egzystencji. Berliñska
rozg³oœnia Rundfunk Berlin-Brandenburg zwraca uwagê na fakt, i¿
stacje benzynowe czerpi¹ tak¿e
zyski ze sprzeda¿y kawy, przek¹sek czy gazet. Jeœli jednak klienci
przestan¹ na stacjach tankowaæ
paliwo, tych przychodów równie¿
nie bêdzie. RBB zauwa¿a, ¿e polski rz¹d obni¿y³ równie¿ podatek
na podstawowe artyku³y spo¿ywcze, takie jak nabia³ i produkty
zbo¿owe, miêso czy warzywa. TK
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twa, ma zostaæ wpompowanych
30 mld z³. Umowa spo³eczna rz¹du z górnikami zak³ada m.in. gwarancjê zatrudnienia, indeksacjê
wynagrodzeñ, jednorazowe odprawy w wysokoœci 120 tys. z³. Pomoc publiczna ju¿ trafi³a do spó³ek
wêglowych, mimo ¿e nie ma jak
na razie na to zgody z Brukseli.
Komisja Europejska nie pozostawia z³udzeñ: unijne prawo zezwala jedynie na dotowanie kosztów
nadzwyczajnych w zwi¹zku z zamkniêciem kopalñ wêgla, a nie
w zwi¹zku z kontynuacj¹ ich dzia³alnoœci.
Dla rz¹du Mateusza Morawieckiego nie ma to wiêkszego znaczenia. Polska Grupa Górnicza po
otrzymaniu 400 mln z³ wyp³aci³a
czternaste pensje swojej 37-tysiêcznej za³odze. Gdyby nie pomoc od pañstwa, spó³ka wkrótce
musia³aby og³osiæ upad³oœæ. Na
razie górnicy s¹ wœciekli, poniewa¿ otrzymali w styczniu i w lutym ni¿sze wyp³aty w zwi¹zku
z Polskim £adem. Teraz czekaj¹
na wyrównanie i gro¿¹, ¿e jak nie
dostan¹ pieniêdzy, to zamiast na
szychtê pojad¹ do Warszawy.
Tymczasem zwi¹zkowcy z PGG
rozpoczêli negocjacje z zarz¹dem
o kolejnych podwy¿kach. TK
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Do koñca œwiata i jeden dzieñ d³u¿ej

Wielki Fina³ Orkiestry i rekordowe sumy
Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej
Pomocy koñczy zbiórkê kolejnym rekordem. Jak poinformowa³ Jerzy Owsiak, tym razem
uda³o siê zebraæ 136 282 325 z³.
Rok temu fina³ zakoñczy³ siê
wynikiem 127 495 626 z³. Niestety nie oby³o siê bez oszustw i to
na najwiêksza dotychczasow¹
skalê. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
wszystkie one by³y wczeœniej
dok³adnie zaplanowane.
Na jedn¹ z aukcji WOŒP wystawiono w tym roku Bia³¹ Per³ê – volkswagena z 1991 r. Pieni¹dze ze sprzeda¿y auta mia³y
trafiæ do potrzebuj¹cych dzieci
z chorobami oczu. Zwyciêzca licytacji odmówi³ jednak zap³aty
zadeklarowanej
kwoty.
–
Pierwszy raz spotkaliœmy siê z
tak¹ sytuacj¹ – podkreœlaj¹
przedstawiciele sztabu WOŒP.

Samochód wystawi³ w³aœciciel z Tarnowa Podgórnego.
Zwyciêzca stwierdzi³, ¿e nie zamierza p³aciæ za auto. Okazuje
siê, ¿e to nie jest jedyny problem w sztabie WOŒP Tarnowo
Podgórne. Op³aty w wysokoœci
2050 z³ za wylicytowan¹ tonê
opa³u nie zechcia³ tak¿e uregulowaæ inny uczestnik tegorocznych aukcji.
– Spotykamy siê z odmowami zap³aty za nasze aukcje. S¹
to spore kwoty – wyjaœniaj¹ wolontariusze z Tarnowa.
Na jedn¹ z tegorocznych aukcji WOŒP wystawiono buty
z autografem i namalowanym
wizerunkiem Roberta Lewandowskiego. Zosta³y przygotowane przez poznañsk¹ firmê
Pimp My Shoes, a realizacja
pomys³owego projektu zajê³a
ponad osiem miesiêcy i wi¹za³a

siê ze sporymi kosztami. Autorzy aukcji nie posiadali siê z radoœci, gdy przedmiot wylicytowano za... 99 999 z³! Zwyciêzca
aukcji jednak w ostatniej chwili
postanowi³ zrezygnowaæ z zakupu.
Po 10 minutach zwyciêski
u¿ytkownik po prostu anulowa³
transakcjê. Jako powód rezygnacji z zakupu poda³... brak
odpowiedzi na jego maila.
– Zrobi³ to celowo i z premedytacj¹ – stanowczo stwierdzaj¹ organizatorzy licytacji.
– Zostaliœmy oszukani, a
w zasadzie ktoœ oszuka³ (œwiadomie) potrzebuj¹ce dzieci.
Jak ktoœ robi takie rzeczy i prowadzi pseudo walkê o wygranie
licytacji w szczytnym celu, doprowadza do niebotycznej kwoty i po zakoñczonej licytacji

nieodpowiedzialne
decyzje.
Najbardziej bolesnym jest to,
¿e w tym okrutnym ¿arcie potrafi¹ brn¹æ do samego koñca –
skomentowa³ Jerzy Owsiak. –
Z tego miejsca g³oœno mówiê
do tych, którzy czasami z potê¿nie kosztownych aukcji chc¹
siê wycofaæ. To, ¿e nas oszuka³eœ, oszuka³aœ, trudno – takie
¿ycie. Ale pamiêtaj, ¿e to oszustwo konkretnie, bardzo konkretnie ogranicza mo¿liwoœci
jak najpe³niejszego wykorzystania pieniêdzy, które zbieramy na Finale. A napisa³em, na
co je wydajemy. Nie nas chcesz
oszukaæ, oszukujesz dzieciaki –
podkreœli³.
£¹cznie
na
licytacjach
WOŒP wystawiono 400 tys.
przedmiotów, a suma deklarowana siêgnê³a 38,5 mln z³. TK

zdj. Robert Widera

Sztab Oberhausen prowadził licytacje online i na żywo.
Finał odbył się tradycyjnie w Restauracji „Gdańska“.

Hybrydowy WOŒP 2022
Pandemia nie pokona³a zapa³u
tegorocznych wolontariuszy
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy.
W
towarzystwie
ogromnej radoœci w 9 sztabach
w Niemczech od grudnia trwa³y przygotowania do 30 Fina³u
WOŒP, który w tym roku odby³
siê 30 stycznia. Ca³a kasa z tegorocznej zbiórki przeznaczona zostanie na zakup sprzêtu
dla oddzia³ów okulistyki dzieciêcej.
Niestety kolejny raz obostrzenia zmusi³y wolontariuszy do prowadzenia Fina³u online. Nie przeszkodzi³o to jednak w uzbieraniu wcale niema³ej kwoty. Od pocz¹tku stycznia
by³y aukcje na grupach whatsappowych oraz za pomoc¹ in-

anuluje wszystko, to musi byæ
cz³owiekiem
pozbawionym
uczuæ, empatii i wszystkiego,
co jest w nas dobre – napisali
przedstawiciele „Pimp My
Shoes“ na facebooku.
– Nie mieœci nam siê w g³owach, kiedy ktoœ po skoñczonej
licytacji i jej wygraniu, dos³ownie chwilê potem beztrosko
oznajmia, ¿e nie zap³aci, bo...
Powodów mo¿na wymyœlaæ du¿o, ale w przewa¿aj¹cej liczbie
przypadków, a takie zdarzaj¹
siê co roku, g³ównym powodem
jest... ¿art i beztroska, jeœli chodzi o jakiekolwiek poczucie winy. Jeszcze kilka dni temu pisa³em, ¿e wszystko, co robimy,
opiera siê na totalnym zaufaniu. Nie bêdziemy siê szarpali
i s¹downie udowodniali, ¿e ktoœ
znaj¹cy regulamin licytacji powinien odpowiadaæ za swoje

nych komunikatorów. Mimo
ograniczonych
mo¿liwoœci
ofiarnoœæ ludzi by³a ogromna.
Grupa wolontariuszy ze
Sztabu Oberhausen prowadzi³a
online codziennie kilka aukcji.
Wylicytowano m.in. za 270 euro
dwugodzinn¹ wycieczkê Fiatem 126p. Nie zawiod³o Bractwo Motocyklistów Polskich na
ObczyŸnie, które w tym roku
zaprosi³o kilka osób na wycieczkê w towarzystwie cz³onków Bractwa. Z tej aukcji do
kasy WOŒP wpad³o prawie
1000 euro. W dniu Fina³u tradycyjnie w restauracji „Gdañska”
odby³a siê kilkugodzinna impreza, na któr¹ zespó³ PolTon
zaprosi³ swoich muzycznych
przyjació³. Tradycyjnie w tym

roku licytowano obraz Petera
Smolki, który od 20 lat wspiera
WOŒP. W tym roku namalowa³
portret Audrey Hepburn, który
wylicytowany zosta³ za 2.600
euro. Poza tym zbierano do puszek podczas Rajdu Rowerowego oraz wycieczek. Hybrydowe granie przynios³o ³¹cznie...
30 tysiêcy euro, które w ca³oœci
przeznaczone zostanie na cel
30 Fina³u WOŒP.
Równie¿ w pozosta³ych niemieckich Sztabach gra sz³a
o najwy¿sz¹ stawkê – o zdrowie
dzieci leczonych w polskich
szpitalach. Podczas Fina³u
w Hanowerze zebrano ³¹cznie
15.725 euro. Pere³k¹ by³a licytacja motocykla przekazanego

przez Mistrza Polski GP SuperMoto Denisa Hadrysiaka, z której osi¹gniêto 6.800 euro.
Po raz kolejny Fina³ odby³ siê
równie¿ w Monachium. Organizatorem by³ Szczep Harcerski
przy Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym. £¹cznie do puszek stacjonarnych i wirtualnych wp³acono tam 19.192 euro.
Sztab Münster, któremu uda³o siê po³¹czyæ równie¿ ludzi
dobrego serca z Gelsenkirchen, Bielefeld oraz grupê
morsów Hartusy z Niedersachsen uzbiera³ 13.020 euro. W tym
roku, podobnie jak w ubieg³ym
promowali „WOŒP na kó³kach”,
który doje¿d¿a³ w ró¿ne miejsca oraz wspóln¹ k¹piel w lodowatym jeziorze.
Na tegorocznym finale Sztab
Darmstadt-Frankfurt
gra³
przez 8 godzin online. By³o wie-

le atrakcji, koncertów, wywiadów i ³¹czeñ z innymi sztabami.
Wisienk¹ na torcie by³y koncerty wielu wykonawców w tym:
Micha³a Wiœniewskiego, Xawerego i Ani Œwi¹tczak. Wylicytowano równie¿ za 1750 euro
obiad Micha³em Wiœniewskim.
Specjalnym goœciem by³ Maciej
Or³oœ. Kwota zebrana to ponad
36.000 tys.
Sztab Ostringen zebra³
11.238 euro, Troisdof-Bonn –
13.976 euro, Wuppertal 18.768
euro, Berlin 14.900 euro.
£¹cznie w Niemczech zebrano 173 tysi¹ce euro. To suma,
której nikt siê nie spodziewa³.
Kolejny raz Polonia w Niemczech pokaza³a swoj¹ ofiarnoœæ, za co, jako jeden z kilku
tysiêcy wolontariuszy serdecznie dziêkujê. Siema!

Leonard Paszek
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To i owo
Œladami naszych
dziadków i babæ
Dom Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej podj¹³ siê stworzenia wirtualnej przestrzeni o nazwie „Muzeum online”. W jego ramach prezentuje fascynuj¹ce historie ludzi
pogranicza wplecione w szerszy
kontekst historyczny.
– Pokazujemy cenne pami¹tki
zwi¹zane z ludŸmi z tych terenów,
które do tej pory by³y zamkniête
w jakiejœ starej skrzyni na przys³owiowym strychu, do której nikt
od lat nie zagl¹da³ – wyjaœnia Lucjan Dzumla, dyrektor Domu
Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej. –
My te pami¹tki wyci¹gamy na
œwiat³o dzienne i pokazujemy
wszystkim zainteresowanym. I to
w sieci, wiêc bez ograniczeñ. Dla
Domu Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej to wejœcie na kolejny poziom dzia³añ popularyzatorskich,
dziêki czemu mo¿emy docieraæ
do wiêkszej liczby odbiorców i
przybli¿aæ im ciekawe treœci w innej ods³onie ni¿ w przypadku wystaw tradycyjnych. Nasze muzeum to tak naprawdê nowa instytucja kultury, pokazuj¹ca historiê Niemców i Polaków na Górnym Œl¹sku i nie tylko.
Muzeum online to po prostu
zdigitalizowane dokumenty ikonograficzne i towarzysz¹ce im
teksty kuratorskie, zapisy audiowideo objaœniaj¹ce dane zagadnienia przybli¿aj¹ce historiê i kulturê mniejszoœci niemieckiej oraz
dzieje innych mniejszoœci narodo-

wych i etnicznych. Ale to tak¿e
przestrzeñ do dyskutowania o historii i spierania siê o jej interpretacjê. To wreszcie mapa wspólnego polsko-niemieckiego dziedzictwa na terenach pogranicza: Dolnego i Górnego Œl¹ska, Wielkopolski, Mazur, Pomorza.
– W Muzeum online Domu
Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej
mo¿na przeczytaæ i us³yszeæ
mniej znane historie rodzinne, s¹siedzkie, obrazuj¹ce zawi³e i ciekawe, nieraz smutne losy ludzi pogranicza. Opracowane materia³y
nie narzucaj¹ jednej obowi¹zuj¹cej interpretacji przedstawianego
fenomenu lub wydarzenia historycznego, ale pokazuj¹ je z mo¿liwie wielu perspektyw, pozostawiaj¹c ocenê odbiorcy – mówi Katarzyna Opielka, koordynatorka projektu. – Chcemy zachêciæ do dyskutowania i rzeczowego spierania
siê o ich interpretacjê. Te cenne
pami¹tki pochowane na strychach
lub jeszcze nieodkryte, s¹ po prostu wspania³ymi opowiadaczami
historii. To w³aœnie one pomagaj¹
nam zrozumieæ serce mniejszoœci
etnicznych, narodowych czy religijnych naszego regionu, a wiêc
i nas samych – dodaje
W wirtualnej przestrzeni pod
linkiem www.muzeum.haus.pl
mo¿na ju¿ zwiedziæ dwie wystawy.
Pierwsza, zatytu³owana „Dziadek
z Wehrmachtu. Doœwiadczenia zapisane w pamiêci” pokazuje wo-

„Ministrant edukacji”
Big Cyca – przebojem
Kolejny hit grupy Big Cyc. "Szkoda polskich dzieci, szkoda polskiej szko³y na takie ideologiczne
zabawy" – œpiewa zespó³ na nowym singlu "Ministrant edukacji". To protest grupy przeciwko
ustawie „lex Czarnek”.
– Pewnego dnia po koncercie,
na œniadaniu w hotelowej restauracji spotkaliœmy grupê nauczycieli. Jak siê okaza³o naszych gor¹cych fanów. Nauczyciele byli
spor¹ gromadk¹, bo uczestniczyli w jakiejœ konferencji naukowej.

By³y zdjêcia, autografy, rozmowy
o piosenkach i wspominki koncertowe. W pewnym momencie
nauczyciele rzucili pomys³: „Napiszcie piosenkê o ministrze edukacji. Ten Czarnek chce zniszczyæ polsk¹ oœwiatê. W was ostatnia nasza nadzieja! Nie mogliœmy byæ nieczuli na takie proœby.
Przeciwko ministrowi Czarnkowi
protestuj¹ nie tylko nauczyciele,
ale tak¿e rodzice i dzieci. Protestuj¹ autorytety naukowe, historycy, poloniœci, specjaliœci od pe-

Linda zaatakowa³ Koœció³
Bogus³aw Linda znany jest
z niewyparzonego
jêzyka.
W programie "Niech gadaj¹"
Ma³gorzaty Domagalik wypowiedzia³ siê na temat katolicyzmu i jego destrukcyjnego wp³ywu na polskie spo³eczeñstwo.
Linda powiedzia³, ¿e jego zdaniem najgorsz¹ rzecz¹, która
przytrafi³a siê Polsce, jest katolicyzm:
– On tu wszed³ i rozpie***³
nasz kraj. Koœció³ rozwali³ ten
kraj, og³upiaj¹c ludzi. Przecie¿

lepiej by³o odprawiaæ msze po
³acinie, ¿eby nikt niczego nie rozumia³. Lepiej by³o nie t³umaczyæ Biblii, bo jeszcze ludzie dowiedzieliby siê, ¿e piek³o zosta³o
wymyœlone. A tak mo¿na by³o
zarabiaæ na odpustach. Koœció³
po prostu utrzymuje g³upotê
w tym kraju – powiedzia³ Linda.
Prezes Solidarnej Polski Dariusz Matecki nie pozostawi³ na
aktorze suchej nitki.
– Niestety, obecnie ludzie pokroju Jerzego Urbana prze¿y-

jenne historie mê¿czyzn z Górnego Œl¹ska, Kaszub, Mazur czy
Warmii, przynale¿¹cych przed wybuchem drugiej wojny œwiatowej
do Rzeczpospolitej Polski. Osoby
te zosta³y wcielone do Wehrmachtu – w du¿ej mierze wbrew ich woli i niezale¿nie, czy identyfikowali
siê z niemieckim lub polskim narodem czy te¿ rozwinêli swoj¹
w³asn¹ to¿samoœæ regionaln¹. To
historie o których nasi rozmówcy
czasem przez lata wahali siê
wspominaæ nawet w rodzinnym
gronie. Druga wystawa to: „Na
granicy. Rzecz o czasach, ludziach
i miejscach”, której kuratorem
jest Dawid Smolorz.
– WyobraŸmy sobie, gdyby w latach 20. i 30. XX wieku istnia³ internet, zdjêcia z Górnego Œl¹ska
by³yby zapewne hitem sieci. Nie
by³o bowiem wówczas chyba drugiego takiego miejsca na œwiecie,
gdzie granicê mo¿na by³o przekroczyæ tramwajem, pod ziemi¹ lub
te¿, gdzie przejœcia graniczne usytuowane by³yby w bramach zak³adów przemys³owych wyjaœnia Dawid Smolorz.
Przyk³adowe miejsca ówczesnych przejœæ granicznych na
Górnym Œl¹sku mo¿na odkryæ
w „Muzeum online”. Te atrakcje
Górny Œl¹sk, który w miêdzywojniu podzielony by³ na czêœæ niemieck¹ i polsk¹, „zawdziêcza³”
wytyczonej w 1922 r. granicy, która
przeciê³a zroœniêty od stuleci organizm.
Projekt jest finansowany przez
Federalne Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych, Budownictwa i Ojczyzny
RFN.
Nic,
tylko
zwiedzaæ! TK
dagogiki. Mamy wra¿enie, ¿e tak
delikatn¹ przestrzeñ, jak¹ jest
edukacja dzieci i m³odzie¿y oddano w ³apska osoby o mentalnoœci
kaprala z wojskowych koszar –
opowiadaj¹ o nowym hicie artyœci.
Grupa „Big Cyc“ w listopadzie
2022 r. b³ysnê³a ju¿ innym antypisowkim hitem umieszczonym na
singlu pt. Twierdza 2020: „Samotny, opuszczony, bez ber³a i korony, pluj¹cy jadem, idol ciemnych
mas. Zamkniêty w starym domu,
wœród têpych oszo³omów, nie
chwytaj¹cy jak siê zmienia
œwiat”. O kim to piosenka? Pewnie wszyscy dobrze kojarz¹... TK

waj¹ swoj¹ now¹ medialn¹ m³odoœæ. Cz³owiek, który szczu³ na
Koœció³ katolicki, tworzy³ wielk¹
falê nienawiœci w czasach komuny, dziœ triumfuje. Dziœ jego media znowu s¹ popularne wœród
m³odzie¿y, w czasach demokracji, a nie komunizmu. Jednak
ma³o kto wspomina, kim jest Jerzy Urban i co zrobi³ w przesz³oœci. Wielka fala nienawiœci w stosunku do Koœcio³a katolickiego
wynika z tego, ¿e obecnie wiele
m³odych ludzi wzoruje siê na postaciach, takich jak Jerzy Urban
czy Bogus³aw Linda. TK

Dzia³o siê

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Polskie wiersze w Kolonii
21. lutego obchodzimy Miêdzynarodowy Dzieñ Jêzyka Ojczystego, którego celem jest promowanie globalnej ró¿norodnoœci jêzykowej i wielojêzycznej edukacji.
To one s¹ kluczem do wspólnej komunikacji oraz integracyjnego,
otwartego, zró¿nicowanego wielokulturowego spo³eczeñstwa i do
integracji.
W kooperacji z Rad¹ Integracyjn¹ miasta Kolonii, z Centrum
Wielojêzycznoœci i Integracji oraz
m³odym Klubem Kultury Polskiej
„Chamowo” – EUROPOLIS Köln,
Dom Spotkañ polsko-niemieckich
– Centrum Miêdzykulturowe e.V.,
nowo za³o¿one stowarzyszenie
polonijne, obchodzi³o ten dzieñ na
swój sposób: cz³onkowie i zarz¹d
oraz zaprzyjaŸnieni artyœci wyszli
na ulice, by spotkaæ siê z Poloni¹
i przypomnieæ liryczne skarby
z dzieciñstwa oraz cenne i m¹dre
wiersze wielkich polskich poetów.
Przed polskimi sklepami w ró¿nych dzielnicach Kolonii (Porz,
Ehrenfeld i Chorweiler) odby³y
siê happeningi „Czytamy dla
was“. Mo¿na by³o us³yszeæ m.in.
„Allegro ma non troppo“ Wis³awy
Szymborskiej, „Rozmowê liryczn¹“ Konstantego Ildefonsa Ga³-

czyñskiego, „Tyradê z Transatlantyku“ Witolda Gmobrowicza i aktualne „Aforyzmy“ Leszka Szarugi. Oczywiœcie nie oby³o siê bez
mistrzowskich uwielbianych wierszy Juliusza Tuwima i Jana Brzechwy: „Lokomotywa“, „Na straganie“ czy „Okularów Pana Hilarego...“
Recytacje by³y zarówno po polsku jak i po niemiecku. Stowarzyszenie Europolis dzia³a na rzecz
dialogu polsko-niemieckiego i postawi³o sobie za cel stworzenie
miejsca spotkañ dla Polaków,
Niemców i innych Europejczyków
zainteresowanych kultur¹ polsk¹.
Dopóki tego miejsca jeszcze nie
ma – w trudnych realiach koloñskiego braku odpowiednich nieruchomoœci – stowarzyszenie dzia³a,
wspó³pracuj¹c z s¹siadami europejskimi jak Instytut Francuski
lub hiszpañskie centrum „Machado” oraz online. Zaprasza na porady socjalne, naukê jêzyka niemieckiego i polskiego, qeerowe
spotkania dyskusyjne oraz salony
kulturalne – online na platformie
Facebooka, na Zoomie i na telefon
– www.europolis.koeln

Margaux Kier
Europolis Köln e.V.

Od lewej: Mateusz Czyczerski, Ewa Chojnacka, Margaux Kier, Marta Wryk
(u góry), Wiktoria Krah-Tomala (na dole) Anna Ewertowska, Anna Herling,
Anna Klimaszewska-Golan (w Radzie Integracyjnej Kolonii)
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Polska i Europa

Po co nam Trójk¹t Weimarski?
O jego przysz³oœci rozmawiamy z prof. Klausem-Heinrichem Standke z Komitetu
Wspierania Wspó³pracy Francusko-Niemiecko-Polskiej w ramach Trójk¹ta Weimarskiego.
Sytuacja w Europie stała się
na tyle groźna, że demokratyczny świat szuka różnych
sposobów, aby rozładować
napiętą polityczną atmosferę, która w prostej linii
prowadzi do wojny. Od tygodni trwają gorączkowe
próby dyplomatycznego
rozwiązania rosyjskoukraińskiego kryzysu.
Spotykają się przywódcy
różnych państw, aby skłonić
Wladimira Putina do ustępstw. W Berlinie doszło
do spotkania kanclerza Olafa
Scholza z prezydentem
Emmanuelem Macronem
i prezydentem Andrzejem
Dudą. Była to próba wskrzeszenia uśpionego przez
jedenaście lat „Trójkąta
Weimarskiego“.
Prof. Klaus-Heinrich Standke
jest przewodnicz¹cym Komisji
ds.
Promocji
Wspó³pracy
Francusko-Niemieckiej (Trójk¹t
Weimarski). Wczeœniej przez
dziesiêciolecia pracowa³ w miêdzynarodowej dyplomacji (UNO,
UNESCO). Za zas³ugi dla wspó³pracy polsko-niemieckiej i Trójk¹ta Weimarskiego zosta³ odznaczony Krzy¿em Oficerskim i
Krzy¿em Komandorskim Orderu
Zas³ugi RP.
? Kiedy powsta³ pomys³
utworzenia „Trójk¹ta Weimarskiego“?
– Pomys³ za³o¿enia tej trójpañstwowej wspólnoty wyszed³ od
trzech ówczesnych ministrów
spraw zagranicznych: Hansa Dietricha Genschera, Krzysztofa
Skubiszewskiego i Rolanda Dumasa. Mia³a to byæ nieformalna
platforma dyskusyjna Niemiec,
Francji i Polski. Trzej ministrowie
nawi¹zali miêdzy sob¹ niezwyk³¹,
osobist¹ relacjê i nabrali do siebie zaufania podczas wspó³pracy
w negocjacjach "2 plus 4" w drodze na konferencjê koñcow¹
w Moskwie 12 wrzeœnia 1990 roku. Prezydent Francji Francois
Mitterrand za¿yczy³ sobie i wrêcz
nalega³, aby Polska równie¿ wziê³a udzia³ w tych negocjacjach
i aby uczestniczy³ w nich polski
minister spraw zagranicznych
Krzysztof Skubiszewski. W Pary¿u ministrowie spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Polski
uzgodnili, ¿e Republika Federalna Niemiec uzna zachodni¹ granicê Polski i w ten sposób wyraŸnie i wi¹¿¹co zrezygnuje na zawsze z Pomorza, Prus Wschod-

nich i Zachodnich oraz Œl¹ska.
Spe³ni³o to jeden z warunków
zjednoczenia Niemiec.
? Czy wtedy powsta³a idea
„Trójk¹ta Weimarskiego“?
– Tak i odby³o siê to z inicjatywy i z poparciem Hansa-Dietricha Genschera, ówczesnego szefa niemieckiej dyplomacji. Szczególne stosunki miêdzy trzema
ministrami, którzy obradowali
w Pary¿u, doprowadzi³y do za³o¿enia Trójk¹ta Weimarskiego zaledwie kilka miesiêcy póŸniej –
28 sierpnia 1991 roku.
Genscher celowo wybra³ Weimar na miejsce, w którym powsta³o nowe trio, poniewa¿ to
niemieckie miasto ³¹czy w sobie
najlepsze i najgorsze w niemieckiej historii: miasto niemieckiego
klasycyzmu z Goethem i Schillerem na jasnej stronie i obóz koncentracyjny Buchenwald po
ciemnej stronie.
W 1998 r. zorganizowa³em
w lipcu trzydniowe sympozjum
w Poczdamie: „Francja, Niemcy,
Polska i rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód: czy Trójk¹t
Weimarski ma przysz³oœæ?“ Ju¿
25 lat temu w tytule konferencji
umieszczono znak zapytania, co
ju¿ wtedy od samego powstania
pokazywa³o niezmienn¹ kruchoœæ Trójk¹ta Weimarskiego.
Na proœbê Hans-Dietricha
Genschera poprosi³ mnie za³o¿y³em w 2002 roku Komitet promuj¹cy wspó³pracê niemiecko-francusko-polsk¹. Próbowaliœmy o¿ywiæ "Trójk¹t Weimarski" i przedstawiliœmy ówczesnym ministrom spraw zagranicznych Rados³awowi Sikorskiemu i Guido
Westerwelle agendê dzia³añ. Niestety nikt nie okazywa³ wiêkszego entuzjazmu. Czasem jeden by³
zainteresowany, czasem drugi,
ale nigdy razem. Taka niezwyk³a
koncepcja trójstronnoœci nie mog³a byæ skutecznie utrzymywana
przy ¿yciu bez wspólnej wizji.
? Czy pomys³ powo³ania
„Trójk¹ta Weimarskiego" by³
sukcesem?
– Motywacja do kontynuowania tak kruchych relacji (brak
wi¹¿¹cej umowy, brak sekretariatu, brak bud¿etu) zale¿y od zaanga¿owania wielu osób. Wszystkich trzech za³o¿ycieli "Trójk¹ta"
³¹czy historia drugiej wojny œwiatowej. Chcieli oni, aby pod koniec
dwudziestego wieku te trzy kraje
zosta³y po³¹czone przez pamiêæ
o wspólnej historii i aby stworzy³y now¹ platformê porozumienia.
Niestety nie za bardzo to siê uda³o.

Od czasu powstania 30 lat temu za „Trójk¹t Weimarski“ odpowiada³o ponad 35 ministrów
spraw zagranicznych z trzech
pañstw (Francji, Polski i Niemiec).
? Spotkania na szczycie zamar³y?
– Na to wygl¹da. Spotkania na
szczycie trójstronnym odbywa³y
siê w regularnych odstêpach czasu od pierwszego szczytu w Poznaniu w 1998 roku, póŸniej by³o
Nancy 1999, Hambach 2001, Wroc³aw 2003, ponownie Nancy 2005,
Mettlach w 2006 roku.
Ostatni szczyt weimarski odby³ siê w Warszawie 7 lutego 2011
r. z prezydentami Bronis³awem
Komorowskim, Nicolasem Sarkozy i kanclerz Angel¹ Merkel.
Kolejne spotkanie na szczycie
mia³o siê odbyæ w Pary¿u, ale
z ró¿nych powodów nie odby³o siê.
W obliczu kryzysu na Ukrainie
kanclerz Scholz oraz prezydenci
Duda i Macron po raz kolejny zademonstrowali przydatnoœæ Trójk¹ta Weimarskiego na swoim doraŸnym spotkaniu dopiero 8 lutego 2022 roku w Berlinie.
? Czy idea „Trójk¹ta Weimarskiego“ ma szansê na przywrócenie do ¿ycia? Czy jest ona
jeszcze komukolwiek potrzebna?
– Powinna byæ potrzebna dla
wszystkich zainteresowanych,
ale rzeczywiœcie chyba nie jest.
Przez ostatnie 30 lat ka¿dy
z trzech krajów partnerskich
mia³ mo¿liwoœæ zwo³ania szczytu
weimarskiego w sprawie, któr¹ w
danej chwili uwa¿a³ za wa¿n¹.
Ale nigdy do tego nie dosz³o. ¯aden z krajów do tej pory nie skorzysta³ z tej szansy. A by³aby to
doskona³a platforma do wymiany
informacji i realizacji wspólnych
interesów na szczeblu Unii Europejskiej.
? Jak¹ rolê odgrywa dziœ
„Trójk¹t Weimarski“?
– Francja i Niemcy od dziesiêcioleci koordynuj¹ ze sob¹ wa¿ne
kwestie przed spotkaniami
i szczytami Unii Europejskiej.
W tej delikatnej sytuacji Polska
mog³a odegraæ rolê poœrednika
miêdzy pozycjami pañstw wyszehradzkich i partnerów z "Trójk¹ta Weimarskiego".
Moim zdaniem w³aœnie Polska
powinna byæ szczególnie zainteresowana o¿ywieniem dzia³alnoœci Trójk¹ta, bowiem dla Polski
i Polaków integracja z zachodem
powinna byæ wa¿niejsza ni¿ relacje francusko-niemieckie. Gdybym by³ Polakiem, to za wszelk¹
cenê
próbowa³bym
o¿ywiæ

i wznowiæ wzajemne relacje w ramach Trójk¹ta. Ale Polska nie
jest zainteresowana œciœlejsz¹
wspó³prac¹ ani z Pary¿em, ani z
Berlinem.
? Jakie tematy mog¹ po³¹czyæ Warszawê, Pary¿ i Berlin?
– Wspólnym tematem dla tych
trzech pañstw mog³aby byæ kwestia pozyskiwania energii. Francja chce rozbudowywaæ energiê
atomow¹, Niemcy s¹ zdecydowanie przeciwni, Polska opowiada
siê tak¿e za atomem. Ponadto
Polska nadal przez jakiœ czas
chce wydobywaæ wêgiel kamienny, Francja tak¿e, a nawet Niemcy – chocia¿ siê do tego nie przyznaj¹ – te¿ stawiaj¹ na wêgiel. To
jest tak¿e wspólny temat.
Energia nie tylko mog³aby po³¹czyæ kraje Trójk¹ta Weimarskiego, ale z wielkim zainteresowaniem by³aby obserwowana
przez pozosta³e dwadzieœcia
cztery kraje unijne. Pary¿, Warszawa i Berlin mog³yby staæ siê
unijn¹ lokomotyw¹ w tym temacie w Unii Europejskiej.
Nale¿y znaleŸæ takie wspólne
tematy, na których zale¿y Francji, Polsce i Niemcom. Trójk¹t
powinien siê zajmowaæ g³ówne
kwestiami zwi¹zanymi ze œrodowiskiem i klimatem, migracj¹,
zabezpieczeniem granic zewnêtrznych Unii Europejskiej –
obecnie szczególnie to istotne na
granicy polsko-bia³oruskiej.
? A mo¿e kryzys kryzys na linii Moskwa – Kijów o¿ywi t¹ organizacjê?
– Trójk¹t Weimarski nie odgrywa i nie bêdzie odgrywa³ tu znacz¹cej roli. Polska nie uczestniczy w "formacie normandzkim".
Z powodu bolesnych relacji polsko-rosyjskich dosz³o do rozpadu
dobrych stosunków miêdzy obydwoma krajami. W Europie prezydent Wladimir Putin uwa¿a tylko prezydenta Emanuela Macrona za wa¿nego partnera do dialogu. Nawet kanclerza federalnego
traktuje du¿o gorzej.
Trójk¹t to raczej forum dyskusyjne, a nie organizacja polityczna.
? Czyli Trójk¹t Weimarski
ma bardziej znaczenie symboliczne, ani¿eli polityczne?
– Tak, ale symbolika te¿ jest
bardzo wa¿na. Brak aspiracji politycznych pozwala na wiêksz¹
elastycznoœæ w doborze tematów
i niekoniecznie jest wad¹. Zgodnie z zamierzeniami za³o¿ycieli
Trójk¹t Weimarski pozosta³ forum dyskusyjnym i w przeciwieñstwie do Grupy Wyszehradzkiej nie jest organizacj¹ politycz-

n¹ z w³asnym bud¿etem i sekretariatem.
? Trwaj¹ dziesi¹tki rozmów
dyplomatycznych w sprawach
konfliktu ukraiñsko-rosyjskiego. Czy pana zdaniem strona
polska powinna oczekiwaæ informacji na ten temat równie¿
ze strony niemieckiej i francuskiej?
– Tak powinno byæ. I w³aœnie
temu s³u¿y³o spotkanie w Berlinie z Macronem, Dud¹ i Scholzem. Obecnoœæ przywódców
trzech pañstw spowodowa³o du¿e zainteresowanie tym spotkaniem.
? Prawie wszyscy eksperci
twierdz¹, ¿e Rosja zagra¿a dziœ
bezpieczeñstwu Europy. Co
dziœ oznacza Realpolitik?
– Polityka zagraniczna jest zawsze polityk¹ opart¹ na interesach, czyli Realpolitik. Niemniej
jednak: pacta sunt servanda –
traktatów nale¿y przestrzegaæ.
A Rosja czêsto tego nie robi i interpretuje teksty traktatów po
swojemu.
? Dlaczego Berlin i Pary¿
torpeduj¹ wspólne stanowisko
NATO w sprawie ostrych sankcji wobec Rosji? Czy „Nord
Stream 2” jest realnym zagro¿eniem dla bezpieczeñstwa
Europy?
– Nie s¹dzê, by Berlin i Pary¿
torpedowa³y stanowisko NATO.
Jak pokaza³ specjalny szczyt
NATO 17 lutego br., Pakt Pó³nocnoatlantycki nadal gwarantuje
solidarnoœæ swoim cz³onkom.
Sprawa „Nord Stream 2” jest
skomplikowana m.in. dlatego, ¿e
g³ówni aktorzy obecnego rz¹du w
Berlinie s¹ nowicjuszami i chc¹
wprowadziæ wiêcej zielonych pozycji swojej rz¹dowej sygnalizacji
œwietlnej. Oczywiœcie w sprawie
Nord Stream 2 istniej¹ sprzeczne
interesy. Kwestia dostaw energii
ruroci¹giem ma znaczenie nie
tylko dla Niemiec. Moim zdaniem
inne kraje – przede wszystkim
Polska i Ukraina – równie¿ mog¹
skorzystaæ na zrzutach ruroci¹gów z „Nord Stream 2”. Jestem
pewien, ¿e rz¹d niemiecki postêpuje s³usznie, odmawiaj¹c sprzeda¿y broni na Ukrainê w tej napiêtej sytuacji. Jestem prawie
pewien, ¿e Rosja nie odwa¿y siê
zaatakowaæ Ukrainy. Jeœli Rosja
– z jakiegokolwiek powodu – czuje siê zagro¿ona przez Zachód,
nale¿y j¹ potraktowaæ powa¿nie
i zaoferowaæ odpowiednie gwarancje bezpieczeñstwa, obejmuj¹ce równie¿ Ukrainê.

Waldemar Maszewski

Samo Życie 3/22 (602)

9

Polityka i Polonia
Z perspektywy insidera

Lepiej budowaæ zamiast niszczyæ
Sta³a siê rzecz straszna... Niesprawiedliwoœæ zosta³a wykorzystana w imiê niesprawiedliwoœci.
Zaczê³o siê od wyrugowania polskich struktur, polskiego jêzyka,
polskiej infrastruktury przez rozporz¹dzenie Göringa z 27 lutego
1940 r. Id¹ce za tym nielegalna
konfiskata maj¹tku mniejszoœci
polskiej podczas II wojny œwiatowej, mordy na dzia³aczach mniejszoœci polskiej w Niemczech do
dziœ za ma³o znalaz³y odzwierciedlenia w niemieckim obrazie II
wojny œwiatowej oraz za ma³o zadoœæuczynienia. Ta krzywda determinuje charakter dzia³ania
Zwi¹zku Polaków spod Znaku Rod³a, jednej z nielicznych organizacji uznanej jako reprezentant Polonii w Niemczech do rozmów z
polskim rz¹dem przez Kancelariê
Prezesa Rady Ministrów. Pasuje
te¿ do polityki Prawa i Sprawiedliwoœci, o której wiadomo, ¿e nie
spocznie, dopóki nie otrzyma reparacji wojennych. Ale nie otrzyma, tym bardziej teraz, bo oznacza³oby to, ¿e Niemcy op³aca³yby
obecny re¿im, który same krytykuj¹.

Dzielenie skóry
na niedŸwiedziu
Argument, ¿e jêzyk polski jest
za ma³o finansowany w Niemczech, pos³owie Prawa i Sprawiedliwoœci oraz Solidarnej Polski
wykorzystali w walce z Niemcami,
zamiast si¹œæ z nimi do Okr¹g³ego
Sto³u. Do swoich potyczek z Niemcami zaanga¿owali polonijnych
dzia³aczy ze Zwi¹zku Polaków
spod Znaku Rod³a.
Strona polska (Sejm RP i Ministerstwo Edukacji) oraz prorz¹dowe organizacje polonijne z Niemiec same siêgnê³y po sprawiedliwoœæ. Komunikat by³ jasny: odebrane mniejszoœci niemieckiej
œrodki maj¹ byæ przeznaczone na
finansowanie jêzyka polskiego w
Niemczech.
Pikanterii dodaje fakt, ¿e odebrane zosta³y œrodki na nauczanie
jêzyka niemieckiego mniejszoœci
niemieckiej z rejonu Opolszczyzny, z terytorium, na którym przed
II wojn¹ œwiatow¹ to w³aœnie „Rod³o” mia³o najwiêcej cz³onków.
W 2016 r. zosta³o zawarte zosta³o Porozumienie pomiêdzy Zwi¹zkiem Polaków w Niemczech spod
znaku Rod³a, Polsk¹ Macierz¹ Szkoln¹, Kongresem Polonii Niemieckiej oraz Chrzeœcijañskim
Centrum. Otrzymywa³y one œrodki na nauczanie jêzyka polskiego
w Niemczech. Te œrodki trafia³y do
parafii katolickich i organizacji
cz³onkowskich, z których nie
wszystkie mia³y doœwiadczenie
projektowe Te organizacje te¿ najprawdopodobniej otrzymaj¹ pieni¹dze odebrane mniejszoœci niemieckiej, tak przynajmniej zapowiada Janusz Kowalski.

Nie têdy droga
Tymczasem nie têdy droga. Polska strona nadal nie rozumie, ¿e
za nauczanie jêzyka polskiego w
Niemczech odpowiadaj¹ ministerstwa edukacji poszczególnych
krajów zwi¹zkowych (landów). Forum je skupiaj¹cym jest Sta³a
Konferencja Ministrów Edukacji i
Kultury w Niemczech (KMK). Aby
zdobyæ œrodki na nauczenie jêzyka
polskiego, trzeba zabiegów lobbystycznych w poszczególnych krajach zwi¹zkowych. A przede
wszystkim, ¿e w niektórych z tych
krajów zwi¹zkowych progresywne
inicjatywy polonijne ju¿ tê pracê
lobbystyczn¹ wykonuj¹, a dzia³ania polskiego rz¹du mog¹ byæ dla
ich starañ szkodliwe. W Berlinie,
w Nadrenii Pó³nocnej–Westfalii
czy w Dolnej Saksonii niemiecka
administracja publiczna dzia³a ju¿
w tym zakresie.
W jednej decyzji polski minister
edukacji zawar³ dwie nikczemnoœci: ra¿¹c¹ dyskryminacjê mniejszoœci niemieckiej oraz uczynienie z niemieckiej Polonii potencjalnego wspólnika, wspó³sprawcy w tym niesprawiedliwym czynie.
Dystrybuowanie œrodków finansowych odebranych mniejszoœci niemieckiej w Polsce wœród organizacji polonijnych w Niemczech stawia te ostatnie w niejednoznacznej sytuacji, gdy¿ maj¹ do
wyboru: albo bêd¹ wydawaæ pieni¹dze znaczone ³zami dzieci
mniejszoœci niemieckiej, albo bêd¹ niewdziêcznikami, nie korzystaj¹cymi z mo¿liwoœci nauki jêzyka kochanej ojczyzny.
Nie wiem, czy mój syn, wychowany w duchu sprawiedliwoœci,
nie mia³by mi za z³e, gdyby po latach okaza³o siê, ¿e jego lekcje jêzyka polskiego by³y p³acone ze
œrodków na naukê jêzyka niemieckiego jego równolatków z regionu
opolskiego, z którego pochodzi jego polska babcia.

Trzy pieczenie
na jednym ogniu?
Wraz z odebraniem dotacji
oœwiatowej mniejszoœci niemieckiej i planowanym przekazaniem
jej prorz¹dowym organizacjom
polonijnym w Niemczech by³o
mo¿liwe za³atwienie kilku spraw
za jednym razem.
Po pierwsze: os³abienie mniejszoœci niemieckiej w regionie. Pose³ Janusz Kowalski (PiS) ju¿ zapowiada, ¿e w nastêpnym kroku
chce odebraæ miejsce dla pos³a
mniejszoœci niemieckiej w Sejmie.
Rok temu mniejszoœæ niemiecka
ju¿ toczy³a z nim bataliê o tablice z
niemieckimi nazwami na OpolszczyŸnie.
Po drugie: rozpoczêcie oficjalnej „wojenki” z Niemcami w sprawie braku wdra¿ania symetrii. To

zabieg taktyczny polskiej dyplomacji, który mia³ póki co skutek
odwrotny od zamierzonego. I wyœwiadczy³ niedŸwiedzi¹ przys³ugê
sprawie jêzyka polskiego w Niemczech. SPD potêpi³a dzia³ania PiS
i na dok³adkê powiedzia³a, ¿e
Niemcy przeznaczaj¹ miliony na
wspieranie jêzyka polskiego w
Niemczech, co z kolei w debacie
wywo³a³o wra¿enie, ¿e to finansowanie przebiega bezproblemowo,
a wcale nie przebiega.
Po trzecie: wzmocnienie prawicowej flanki Polonii w Niemczech.
Ju¿ od 2015 roku wiele progresywnych projektów organizacji podejrzanych o liberalne nastawienie
do œwiata przesta³y byæ sukcesywnie finansowane ze œrodków MSZ
na wspieranie Polonii. Taka polityka postawi³a wiele organizacji polonijnych w bardzo trudnej sytuacji. Zdane do tej pory na œrodki
konsulów na projekty polonijne
lub z programu „Wspó³praca z Poloni¹ i Polakami poza granicami
kraju” polskiego MSZ, zosta³y pozostawione same sobie.
Swoj¹ drog¹ niekorzystny ten
rozwój wyszed³ wielu organizacjom na dobre, bo nauczy³y siê siêgaæ po œrodki europejskie lub niemieckie, wychodz¹c poza ramy
swojej diasporycznoœci.

Jêzyk polski jest, ale...
Wiele siê wydarzy³o w ostatnich
latach. Jêzyk polski coraz czêœciej
jest traktowany w kontekœcie
H(S)U, nauczania jêzyka kraju pochodzenia (herkunftssprachlicher
Unterricht), co daje mu wiêcej
mo¿liwoœci finansowania ze œrodków niemieckich. W wiêkszoœci
niemieckich landów jest mo¿liwoœæ utworzenia grup nauczania
jêzyka polskiego w szko³ach publicznych pod warunkiem, ¿e takie zapotrzebowanie zg³osi 10-15
rodziców. Praktycznym problemem jest rozproszenie polskich
rodzin po dzielnicach lub miejscowoœciach, a sama Polonia ma za
s³abe struktury, aby siê zorganizowaæ – zarówno w celu dowo¿enia
dzieci, jak równie¿ w celu stworzenia silniejszego g³osu w sprawie
rozbudowy oferty jêzyka polskiego
w regionach.
Strona niemiecka czêsto powtarza, ¿e nie ma zapotrzebowania
na lekcje j. Polskiego. Ale brak
zg³oszeñ od polskich rodziców jest
skutkiem braku informacji o istniej¹cych mo¿liwoœciach, które
uzyskiwaliby tu¿ po przybyciu do
Niemiec oraz s³aboœci partycypacji migrantów w Niemczech.
Brakuje nowoczesnych struktur organizacyjnych, które mog³yby odpowiadaæ na zapotrzebowanie polskiej spo³ecznoœci w Niemczech. A istniej¹ce struktury s¹
s³abe, bo organizacje polonijne od
lat by³y zdane na wsparcie z Polski
i spolityzowane.

S³owem obie strony mog³yby
dla jêzyka polskiego i rozwoju
struktur organizacji polonijnych w
Niemczech zrobiæ o wiele wiêcej.

Europejski kontekst
nauki jêzyków
kraju pochodzenia
Unia Europejska jest dla Niemiec bardzo wa¿na, bo stoi za ni¹
ca³y szereg wartoœci, których
przestrzegamy. W sporze miêdzy
Polska a Niemcami o praworz¹dnoœæ, Turów i o jêzyk polski w
Niemczech nie powinni ucierpieæ
ci, którzy w³aœnie dziêki tej wielkiej zdobyczy UE – mo¿liwoœci
swobodnego przemieszczania siê
miêdzy krajami europejskimi –
znaleŸli siê w Niemczech. Oni i ich
dzieci chc¹ mieæ dostêp do projektów w swoim jêzyku ojczystym, do
informacji, zanim nie naucz¹ siê
jêzyka niemieckiego. A przede
wszystkim chc¹ mieæ dostêp do
nauki jêzyka polskiego dla swoich
dzieci, ¿eby te mog³y rozmawiaæ z
dziadkami i babciami w Polsce.

Czego sobie mo¿e
¿yczyæ mama
polskiego dziecka
w Niemczech?
Najbardziej potrzebne jest, i piszê to z perspektywy matki, aby jêzyk polski zaistnia³ we wszystkich
niemieckich szko³ach i tego 38 milionów z³otych nie za³atwi. Nie
wiem, czy mój syn za dziesiêæ lat
bêdzie mia³ czas, aby chodziæ czêsto na zajêcia pozalekcyjne. Jest
bardziej prawdopodobne, ¿e znajdzie sobie wiele innych atrakcyjnych zajêæ. Ale bêdzie siê uczy³
polskiego, jeœli bêdzie wiedzia³, ¿e
ocena z tego jêzyka znajdzie siê na
jego œwiadectwie szkolnym. Dlatego chcê, aby do tego czasu rozwinê³a siê odpowiednia oferta we
wszystkich landach.
Tworzone s¹ mo¿liwoœci jego
nauczania w wybranych szko³ach.
Ale nie powinien byæ on traktowany „pozalekcyjnie”, a ocena powinna znaleŸæ siê na œwiadectwie
szkolnym (jak w NRW) oraz wliczaæ siê do œredniej ocen. Niektóre z tych postulatów, jak w Dolnej
Saksonii s¹ ju¿ realizowane, w innych krajach zwi¹zkowych potrzebne s¹ dalsze dzia³ania.

Czego potrzebuje
Polonia i stosunki
polsko-niemieckie
Dlatego zamiast barykadowaæ
siê w swoich okopach i krytykowaæ, czas by politytycy usiedli do
wspólnego sto³u, przyznali siê do
swoich s³aboœci i pokazali klasê.
Czyli zacz¹æ tam, gdzie skoñczy³
Bartoszewski. I od tego punktu,
kiedy politycy z Polski i z Niemiec
potrafili jeszcze rozmawiaæ bez
nakrêcania dyplomatycznej spirali konfliktu.

A pracy jest du¿o. Trzeba stworzyæ fundusz na projekty w jêzyku
polskim i na pozaszkoln¹ naukê
jêzyka polskiego ze œrodków niemieckich, który umo¿liwi realizacjê projektów w jêzyku polskim.
Fundusz, który nie by³by polityczny i mia³by niezale¿ne jury. Trzeba
aktywowaæ Pe³nomocników ds.
Polonii, którzy dzia³aj¹ w Niemczech g³ównie w randze landowych Pe³nomocników ds. Integracji, bo to oni s¹ dla Polonii ³¹cznikami z niemieck¹ administracj¹.
Trzeba uruchomiæ punkty doradcze dla Polaków, którzy przyje¿d¿aj¹ do Niemiec, ¿eby wiedzieli,
jak skorzystaæ z niemieckich i polonijnych ofert.
A jeœli strona niemiecka ju¿ planuje jakoœ rozwi¹zaæ ten problem,
to wa¿ne jest, aby zasiêgnê³a opinii szerokich œrodowisk, ¿eby rozwi¹zanie z niemieckiej perspektywy nie okaza³o siê krótkowzrocznym projektem bez uwzglêdnienia
potrzeb samej Polonii.

Dajcie polskiej
spo³ecznoœci szansê
Odbieranie dotacji oœwiatowej
mniejszoœci niemieckiej nie prowadzi do uzyskania symetrii. To
jest to zrównywanie do do³u. Zabiera siê lepiej rozwiniêtemu, ¿eby by³ s³abszy.
Jeœli w 1940 roku zniszczono
struktury, to przywróceniem symetrii by³oby odbudowanie struktur, czyli wsparcie instytucjonalne
na rozwój struktur, które nie mog³y siê rozwin¹æ przez konsekwencje II wojny œwiatowej. I to
wszystkich struktur, nie tylko lewicowych czy prawicowych. Brak
dro¿noœci w Traktacie i niesprawiedliwoœæ z przesz³oœci blokuje
proces mo¿liwych rozwojów polskiej spo³ecznoœci – ludzi wykszta³conych, m¹drych i pracowitych, która mo¿e swoimi dzia³aniami daæ Niemcom wiele dobrego.
Przywrócenie symetrii mo¿e
siê dokonaæ tylko przez dzia³ania,
które da³yby wiêksze szanse polskiej spo³ecznoœci i polskim organizacjom w Niemczech, aby mog³y
wzrastaæ, rozwijaæ siê, realizowaæ
swoje pomys³y poprzez liczne innowacyjne projekty i aby spo³ecznoœæ ta mog³a zbudowaæ silne
struktury i sieci, rodziców, m³odzie¿y, organizacji ró¿nych bran¿.
Tak jak siê to uda³o przez ostatnie trzydzieœci lat mniejszoœci niemieckiej w Polsce. A mo¿e nawet
lepiej.

dr Kamila Schöll-Mazurek
przedruk za zgodą portalu
www.poloniaviva.eu

Dr Kamila Schöll-Mazurek jest
pracownikiem naukowym Centrum
Interdyscyplinarnych Studiów
o Polsce na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie
nad Odrą; członkinią zarządu Polskiej Rady Socjalnej w Berlinie,
członkinią rady reprezentantów Federalnej Konferencji Organizacji
Migranckich.
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W oczach
Edwarda Tomenki

Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia
? Co to jest zachowek w prawie
polskim i kto ma do niego prawo?
W prawie polskim spadkodawca
(testator) mo¿e w drodze testamentu dowolnie rozporz¹dziæ swoim maj¹tkiem (tzw. swoboda testowania).
Jeœli tego nie zrobi, to kr¹g uprawnionych do spadku jest okreœlony
w przepisach ustawy (chodzi g³ównie o kodeks cywilny).
Mo¿e jednak byæ i tak, ¿e testator
wprawdzie sporz¹dzi testament, ale
jego najbli¿si zostan¹ w nim pozbawieni udzia³u w spadku, bo w ca³oœci
zostanie on zapisany osobom obcym.
Takie rozwi¹zanie k³óci siê z jednak
z zasadami moralnymi, w myœl których osoby najbli¿sze zmar³ego, a
w szczególnoœci jego ma³¿onek i jego
dzieci tak¿e powinny odnieœæ jak¹œ
korzyœæ ze spadku. Temu s³u¿y w³aœnie instytucja zachowku, która polega na zapewnieniu okreœlonym
w ustawie osobom pewnej korzyœci
pieniê¿nej ze spadku. Korzyœæ ta stanowi równowartoœæ czêœci udzia³u
spadkowego (na przyk³ad 1/2), który
przypad³by uprawnionemu, gdyby
dziedziczy³ z ustawy.
Zatem osobie uprawnionej z tytu³u
zachowku, je¿eli nie zosta³a powo³ana do spadku, bo spadkodawca wyznaczy³ innych spadkobierców, przys³uguje roszczenie o zachowek
wzglêdem tych spadkobierców.
Uprawniony do zachowku otrzymuje
wiêc w pieni¹dzu pewn¹ czêœæ ze
spadku, natomiast nie staje siê spadkobierc¹, czyli w konsekwencji nie

odpowiada te¿ za d³ugi spadkowe.
W kr¹g osób uprawnionych do zachowku wchodz¹:
1. zstêpni spadkodawcy,
2. jego ma³¿onek lub
3. rodzice (tylko wtedy, gdy byliby
oni powo³ani do spadku z ustawy).
Je¿eli zstêpnemu spadkodawcy
z jakiejkolwiek z wymienionych przyczyn nie przys³uguje roszczenie o zachowek (na przyk³ad z powodu
œmierci), roszczenie to przys³uguje
jego zstêpnym (poza sytuacj¹, gdy
w umowie o zrzeczenia siê dziedziczenia zastrze¿ono, ¿e jego skutki
rozci¹gaj¹ siê tak¿e na zstêpnych
zrzekaj¹cego siê).
Zachowek ma postaæ pieniê¿n¹,
nie mo¿na zatem dochodziæ od spadkodawcy wydania okreœlonej rzeczy
nale¿¹cej do masy spadkowej
? W jakiej wysokoœci nale¿y siê
w prawie polskim uprawnionym
zachowek?
Zasadniczo wysokoœæ zachowku
wynosi 1/2 udzia³u, jaki otrzyma³by
uprawniony, gdyby mia³o miejsce
dziedziczenie ustawowe. S¹ jednak
wyj¹tkowe sytuacje, gdy wysokoœæ
zachowku zwiêksza siê do 2/3 udzia³u; chodzi o nastêpuj¹ce osoby:
1. zstêpni, je¿eli w chwili otwarcia
spadku (tj. œmierci spadkodawcy) byli ma³oletni oraz
2. inni uprawnieni, je¿eli w chwili
otwarcia spadku s¹ trwale niezdolni
do pracy.

? Wnios³em sprawê rozwodow¹.
W trakcie ma³¿eñstwa wydaliœmy
z ¿on¹ du¿o pieniêdzy na remont
domu bêd¹cego jej w³asnoœci¹.
W jaki sposób odzyskaæ mogê wy³o¿one na ten cel pieni¹dze?
Zarówno w prawie niemieckim jak
i polskim obowi¹zuje zasada, ¿e w razie rozwi¹zania zwi¹zku ma³¿eñskiego ka¿dy z ma³¿onków ¿¹daæ mo¿e
zwrotu wydatków i nak³adów (nak³adami s¹ koszty poniesione na zachowanie, eksploatacjê lub ulepszenie
rzeczy ju¿ istniej¹cej), poczynionych
z maj¹tku wspólnego (lub maj¹tku
odrêbnego ma³¿onka) na maj¹tek
osobisty drugiego ma³¿onka, z wyj¹tkiem wydatków i koniecznych nak³adów na te przedmioty maj¹tkowe,
ktore przynosz¹ dochód.
Podobnie ma sie sprawa w wypadku, gdy d³ug jednego z ma³¿onków
zosta³ zaspokojony z maj¹tku wspólnego lub maj¹tku drugiego ma³¿onka: ma³¿onek ¿¹daæ mo¿e zwrotu poniesionych tu wydatków.
Generalnie nie mo¿na ¿¹daæ zwrotu wydatków i nak³adów w maj¹tku
wspólnym, zu¿ytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba ¿e
zwiêkszy³y wartoœæ maj¹tku w chwili
ustania wspólnoœci.

mgr prawa Artur Balon
ArturBalon@samo-zycie.com
tel. 030 43924611

warto wiedzieæ – prawo polskie
Sprzedaż działki bez podatku
? Zamierzam zbyæ dzia³kê budowlan¹, któr¹ naby³em 31.10.2016
roku. Kiedy up³ywa termin, po którym mogê dzia³kê sprzedaæ tak,
¿eby nie p³aciæ podatku do urzêdu
skarbowego?

Rys. Edward Tomenko

Zamieszczane w gazecie
odpowiedzi są jedynie
ogólną wykładnią i nie mogą
być przenoszone
na jednostkowe przypadki.
Indywidualne porady prawne
w mediach są bowiem
ustawowo zabronione.
Dziękujemy za wyrozumiałość.

Jeœli ma pan na myœli podatek dochodowy, na pewno nie bêdzie musia³ go pan p³aciæ w przypadku
sprzeda¿y opisanej nieruchomoœci
po dniu 31 grudnia 2021 roku, czyli po
up³ywie piêciu lat, licz¹c od koñca roku kalendarzowego, w którym nast¹pi³o jej nabycie – wynika to z treœci
art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. „O podatku dochodowym od osób fizycznych” (tekst jedn.
Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 z póŸn. zm.).
W sytuacji jednak, gdy tytu³em nabycia nieruchomoœci by³o dziedziczenie, zastosowanie mo¿e znaleŸæ
art. 10 ust. 5 ww. ustawy, wedle którego „w przypadku odp³atnego zbycia nabytych w drodze spadku nieruchomoœci lub praw maj¹tkowych,

okreœlonych w ust. 1 pkt 8 lit. a – c,
okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy siê od koñca roku kalendarzowego, w którym nast¹pi³o nabycie lub wybudowanie tej nieruchomoœci lub nabycie prawa maj¹tkowego przez spadkodawcê”. Je¿eli wiêc
dzia³ka zosta³a odziedziczona po osobie, która naby³a j¹ w 2015 r. (lub
wczeœniej), mo¿e pan j¹ zbyæ w ka¿dej chwili bez koniecznoœci zap³aty
podatku dochodowego.

Żądanie nabycia gruntu się
nie przedawnia
? Od kilku lat jestem w³aœcicielk¹ gruntu, na którego czêœci kilkanaœcie lat temu kuzyn, za zgod¹
poprzedniego w³aœciciela, wybudowa³ dom. Czy mogê za¿¹daæ, ¿eby kuzyn wykupi³ ode mnie tê
czêœæ gruntu? Czy to ¿¹danie siê
nie przedawni³o?
Zgodnie z treœci¹ art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, „w³aœciciel gruntu,
na którym wzniesiono budynek lub

inne urz¹dzenie o wartoœci przenosz¹cej znacznie wartoœæ zajêtej na
ten cel dzia³ki, mo¿e ¿¹daæ, aby ten,
kto wzniós³ budynek lub inne urz¹dzenie, naby³ od niego w³asnoœæ
dzia³ki za odpowiednim wynagrodzeniem”.
W uchwale podjêtej przez S¹d Najwy¿szy w sk³adzie 7 sêdziów w dniu
17 sierpnia 2021 r. (sygn. III CZP
79/19) wskazano, i¿ „roszczenie w³aœciciela gruntu okreœlone w art. 231 §
2 k.c. nie ulega przedawnieniu”. To
nie oznacza, ¿e sprawê mo¿na zaniedbaæ, gdy¿ za kilkanaœcie lat – w
okreœlonych w Kodeksie cywilnym
okolicznoœciach – kuzyn bêdzie móg³
siê staraæ o stwierdzenie zasiedzenia posiadanej samoistnie czêœci nieruchomoœci.

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA nr 35, 32/2021
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Warto wiedzieæ

SprawdŸ koszty eksploatacji
Lokatorzy mogą reklamować
błędy w rachunkach z tytułu
kosztów eksploatacji przez
dwanaście miesięcy od ich
otrzymania.
Zazwyczaj rozliczenie Betriebskosten przychodzi pod koniec roku i na jakiœ czas znika w szufladzie. Wa¿ne jest jednak, aby
sprawdzaæ je jak najszybciej,
zw³aszcza, ¿e s¹ one istotne dla
rozliczenia podatkowego.
Jakie koszty wynajmuj¹cy
mo¿e w ogóle potr¹caæ? Zgod-

nie z prawem wynajmuj¹cy musi
sam pokrywaæ wszystkie koszty
eksploatacyjne budynku. Jednak
17 pozycji mo¿e byæ przeniesionych na najemców, co reguluje
Rozporz¹dzenie o Kosztach Eksploatacji (Betriebskostenverordnung). Nale¿¹ do nich wydatki na wywóz œmieci, œcieków i dozorców.
Jak mogê sprawdziæ, czy
op³aty zosta³y prawid³owo naliczone? Przede wszystkim polecamy porównanie z ubieg³orocznym zestawieniem. Jeœli przeprowadzi³eœ siê do innego domu,

mo¿esz równie¿ zapytaæ s¹siadów z podobnymi mieszkaniami,
jak kszta³towa³y siê ich koszty
eksploatacji. To da Ci wyobra¿enie o tym, czy rachunek jest realistyczny. Mo¿na równie¿ zajrzeæ do "Betriebskostenspiegel"
stowarzyszenia lokatorów (Mieterbund). Podane s¹ œrednie wartoœci na metr kwadratowy dla poszczególnych pozycji.
Gdzie czêsto zdarzaj¹ siê
b³êdy? W przypadku dozorcy
czêsto zdarza siê, ¿e us³ugi s¹ naliczane podwójnie. Jeœli utrzymanie ogrodu jest wymienione jako

osobna pozycja, ale koszty dozorcy s¹ bardzo wysokie, nale¿y zapytaæ dlaczego. Pielêgnacja
ogrodu nie powinna byæ tutaj naliczana. Koszty administracyjne i
napraw równie¿ nie mog¹ byæ
przenoszone na najemców.
Jak mam postêpowaæ, jeœli
coœ wydaje mi siê podejrzane?
Masz prawo zapytaæ wynajemcê i
sprawdziæ rachunki, np. w jego
biurze: mo¿na uzyskaæ pomoc,
np. prawnika lub specjalisty ds.
op³at za us³ugi. Jeœli to potwierdzi Twoje podejrzenia, powinieneœ zg³osiæ swój sprzeciw na piœmie. Wynajmuj¹cy musi wówczas skorygowaæ oœwiadczenie i
zwróciæ wszelkie dokonane ju¿
dop³aty.

Jak rodzina mo¿e oszczêdziæ na podatkach
Wiele osób zna popularne
opcje oszczędzania podatku,
takie jak wspólne rozliczenie
podatkowe jako małżeństwo
czy ulgi na dzieci (Kinderfreibeträge). Ale jest jeszcze
więcej przywilejów dla
rodzin

Doros³e dzieci
Jeœli rodzice wspieraj¹ finansowo dziecko, na które nie
otrzymuj¹ ju¿ zasi³ku rodzinnego (Kindergeld), mog¹ w roku
2021 przedstawiæ fiskusowi do
9744 euro jako nadzwyczajne
obci¹¿enie. Warunek: Dziecko
nie posiada³o maj¹tku o wartoœci wiêkszej ni¿ 15.000 euro.
Maksymalna kwota 9744 euro
jest jednak redukowana, jeœli
dziecko mia³o w³asne dochody
powy¿ej 624 euro rocznie. Przyk³ad: Syn zarobi³ 4500 euro. Ten
dochód, pomniejszony o 624 euro, musi byæ odliczony od mak-

Odliczenie biletu
rocznego mimo
pandemii?
Na pocz¹tku 2021 roku kupi³em roczny bilet na komunikacjê
miejsk¹, aby móc doje¿d¿aæ do
pracy. Potem przez osiem miesiêcy musia³am pracowaæ w domowym biurze. Czy w zeznaniu
podatkowym za rok 2021 mogê
odliczyæ 1.000 euro za bilet jako
koszty uzyskania przychodu?
(Werbungskosten)
Tak, jest to mo¿liwe, pod warunkiem, ¿e koszty biletu s¹ wy¿sze ni¿ odliczalna ulga na dojazdy do pracy i z domu (Entfernungspauschale). Osoba odpowiedzialna w urzêdzie skarbowym mo¿e uznaæ, ¿e czêœæ kosztów nie mo¿e zostaæ odliczona od
podatku, poniewa¿ bilet zosta³
prawdopodobnie wykorzystany
do celów prywatnych. Ale to nie
znaczy, ¿e on lub ona ma racjê.

symalnej kwoty. Tylko pozosta³e 868 euro mo¿na odliczyæ od
podatku.
Wskazówka: Odliczeniu podlega nie tylko faktycznie wyp³acone wsparcie. Wystarczy, ¿e
dziecko nadal mieszka³o w gospodarstwie domowym rodziców, a rodzice wype³niali swój
obowi¹zek alimentacyjny. Odliczeniu podlega proporcjonalnie czynsz, koszty wy¿ywienia,
kieszonkowego, ubezpieczenia
i wypoczynku.

Studia
Jeœli dziecko potrzebuje zakwaterowania studenckiego,
rodzice maj¹ dwie opcje z
punktu widzenia podatkowego.
Opcja 1: Wynajmuj¹ mieszkanie i udostêpniaj¹ je dziecku
nieodp³atnie. Wtedy jest to gospodarstwo domowe rodziców.
W zwi¹zku z tym otrzymuj¹ oni
20-procentow¹ ulgê podatkow¹
na prace rzemieœlnicze lub
Wiêcej informacji: www.bundesfinanzministerium.de, s³owo kluczowe "FAQ Corona Steuern".

Zaliczki podatkowe
dla emeryta?
W ostatnich latach by³am rozliczana przez fiskusa wspólnie
z mê¿em. Ja by³am jedyn¹ osob¹
zarabiaj¹c¹, a on by³ bezrobotny.
Co roku by³ zwrot podatku. Ale teraz mój m¹¿ jest emerytem
i urz¹d skarbowy nagle za¿¹da³
zaliczek na podatek. Czy to mo¿liwe?
Jest to s³uszne w tej nowej sytuacji podatkowej. Poniewa¿ zasi³ek dla bezrobotnych, który otrzyma³ m¹¿, podlega³ klauzuli progresji: by³ wolny od podatku i zosta³ uwzglêdniony tylko w celu obliczenia stawki podatkowej.
W zwi¹zku z tym stawka podatku
od wynagrodzenia ¿ony nieznacznie wzros³a – po uwzglêdnieniu
wydatków zwi¹zanych z dochoda-

us³ugi zwi¹zane z prowadzeniem gospodarstwa domowego.
Opcja 2: Rodzice kupuj¹
mieszkanie i wynajmuj¹ je
dziecku. Korzyœæ podatkowa:
dziecko musi zap³aciæ tylko 66
procent miejscowego czynszu,
¿eby mo¿na by³o odliczyæ pe³ne
koszty zwi¹zane z przychodami, takie jak amortyzacja, odsetki od d³ugów i koszty napraw. Straty z wynajmu mo¿na
nastêpnie odliczyæ od innych
dodatnich dochodów rodziców,
takich jak emerytury czy pensje, aby zaoszczêdziæ na podatku.
Rada: Rodzice mog¹ wczeœniej daæ dziecku w prezencie
pieni¹dze na op³aty za wynajem mieszkania.

Wsparcie
dla rodziców
Dzieci mog¹ równie¿ odliczyæ
do 9744 euro jako nadzwyczajne
mi na dojazdy do pracy, pomieszczenie do pracy i inne, nadal by³
zwrot podatku. W przeciwieñstwie do zasi³ku dla bezrobotnych,
emerytura jest jednak tylko w minimalnym stopniu zwolniona z podatku. Oznacza to, ¿e nagle pensja i du¿a czêœæ emerytury musz¹
zostaæ opodatkowane. Prowadzi
to do pobierania zaliczek.

Wielokrotny ryczałt
na biuro domowe?
W 2021 roku musia³em pracowaæ w domu przez 150 dni z powodu ograniczeñ kontaktowych.
Moja ¿ona przez 125 dni. Czy oboje mo¿emy odliczyæ pe³n¹ stawkê
rycza³tu na home office jako
koszty uzyskania przychodu dla
celów podatkowych?
Rycza³t na home office w wysokoœci 5 euro za dzieñ pracy i maksymalnie 600 euro rocznie jest
zwi¹zany z osob¹. Oznacza to, ¿e
jeœli oboje ma³¿onkowie pracuj¹

obci¹¿enie, jeœli wspiera³y finansowo rodzica. Obowi¹zuj¹ te same zasady podatkowe, co w
przypadku rodziców.

Obni¿ka w 2022 r.
W 2022 r. maksymalna kwota
odliczenia dla p³atnoœci alimentacyjnych (Unterstützungsleistungen) wynosi 9984 euro.
Je¿eli rodzice maj¹ otrzymaæ
wsparcie i p³atnoœæ ma byæ dokonywana w formie rycza³tu,
pieni¹dze powinny zostaæ przekazane ju¿ w styczniu. Kontekst: Maksymalna kwota odliczenia jest zmniejszana o jedn¹
dwunast¹ za ka¿dy miesi¹c, w
którym wymogi nie zosta³y
spe³nione. A œwiadczenia alimentacyjne nie mog¹ byæ odnoszone do poprzednich miesiêcy. Jeœli wiêc ca³e wsparcie
zosta³oby przekazane dopiero
w grudniu, urz¹d skarbowy zezwoli³by na odliczenie tylko 832
euro (9984 euro x 1/12).
w domu, to ka¿de z nich mo¿e
wpisaæ do swojego arkusza N do
600 euro wydatków zwi¹zanych
z dochodem w ramach rycza³tu
na home office.

Czy wdowa ma
przywileje podatkowe?
Pracujê na etacie i od kilku lat
nie sk³ada³am zeznania podatkowego. Niestety, mój m¹¿ zmar³
w 2020 roku. Teraz przeczyta³am,
¿e w 2021 roku bêd¹ dla mnie korzyœci podatkowe. Czy to prawda?
Tak, to prawda. W roku nastêpuj¹cym po œmierci wspó³ma³¿onka urz¹d skarbowy po raz
ostatni opodatkowuje dochody
osoby pozosta³ej przy ¿yciu wed³ug korzystnej stawki dla wspó³ma³¿onków
(Ehegattentarif).
W przypadku sk³adania zeznania
podatkowego, czêsto oznacza to
zwrot podatku.

Porady t³umacza

W³aœciciel
Studenci prawa ucz¹ siê na
pierwszym roku, ¿e „posiadaæ” niekoniecznie oznacza
mieæ „na w³asnoœæ”. Szczególnie przy t³umaczeniu pojêæ
prawniczych trzeba pamiêtaæ
o kontekœcie ich u¿ycia. Generalnie (prawowity) w³aœciciel,
który wolno dysponuje dan¹
rzecz¹, to po niemiecku Eigentümer. Osoba jedynie w³adaj¹ca rzecz¹ (np. na podstawie u¿yczenia lub dzier¿awy,
ale tak¿e i kradzie¿y!) to Besitzer. W jêzyku potocznym te
s³owa s¹ czêsto stosowane zamiennie. Jeœli ktoœ posiada
nieruchomoœæ, to poprawnie
nazwiemy go mianem Grundeigentümer, czêsto us³yszymy
jednak Immobilienbesitzer.
Podobnie z w³aœcicielem sklepu (Ladenbesitzer).
Szczególnie ciekawie przedstawia siê sprawa z w³aœcicielem samochodu (Fahrzeugeigentümer). W³asnoœæ pojazdu jest bowiem niezale¿na od
osoby, na któr¹ pojazd jest zarejestrowany (Halter), od osoby, która regularnie eksploatuje pojazd (Inhaber) i od osoby
prowadz¹cej go (Fahrer). Tak¿e w innych przypadkach musimy u¿yæ specyficznej formy.
Na przyk³ad w³aœciciel udzia³ów w spó³ce to nie Eigentümer lub Besitzer, lecz (Anteils-)Eigner. W³aœciciel zwierzêcia domowego (szczególnie
w prawie ubezpieczeniowym)
to Tierhalter. W³aœciciel rachunku bankowego to Kontoinhaber. Wiêksze podmioty posiadaj¹ce coœ na w³asnoœæ,
w zale¿noœci od kontekstu, to
czêsto Träger lub Betreiber.
Poza tym w wielu przypadkach mo¿na u¿yæ odmienionego s³owa wskazuj¹cego na
w³asnoœæ (np. Unternehmer
na w³aœciciela firmy lub Bestatter na w³aœciciela zak³adu
pogrzebowego).
„W³aœciciel” bywa te¿ stosowany ¿artobliwie, jako ktoœ posiadaj¹cy okreœlon¹ cechê wygl¹du. I tak na przyk³ad na
„w³aœciciela krzywego nosa”
powiemy w jêzyku niemieckim
Krummnase.

tłumacz przysięgły
mgr Adam Gałamaga
117er Ehrenhof 3a,
55118 Mainz
tel. 06131/6064914
e-mail: info@galamaga.eu
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Jak uciec przed śmiercią

59 lat temu we Wrocławiu wybuchła epidemia ospy prawdziwej

„Czarna pani” wybiera ofiary
Minęło osiemnaście lat, od
kiedy o to miasto, przez Niemców zamienione w twierdzę, toczyły się zażarte boje. Okrążona
przez Armię Czerwoną hitlerowska załoga Breslau (Wrocławia)
broniła się ponad trzy miesiące.
W tym czasie pod ostrzałem artylerii radzieckiej i spadających
na miasto bomb waliły się w gruzy budynki mieszkalne i gmachy urzędowe, płonęły kościoły...
Latem 1963 roku w wielu miejscach Wrocławia straszyły jeszcze
ślady tamtych tragicznych dni. Tu
i ówdzie stały szkielety wypalonych budynków, a drzewa i krzewy rosły na kopcach nie do końca
sprzątniętych gruzów. Jednak na
pierwszy rzut oka Wrocław sprawiał wrażenie miasta, które usunęło najbardziej szpecące pozostałości wojny. Odbudowano główne zabytki świeckie i sakralne (katedrę,
jednak bez hełmów obu wież), stanęły liczne bloki mieszkalne, chociaż czas budowy wielkich osiedli
– sypialni miał dopiero nadejść.

w separatce. Salowa zachorowała. Wyglądało to na pospolitą ospę
wietrzną. Choroba przebiegała lekko i rychło wypisano ją do domu.
W tym samym czasie, a był to
już ósmy dzień lipca 1963 roku,
zmarła 27-letnia pielęgniarka Zofia (Lonia) Kowalczyk. Na podstawie znacznie zwiększonej liczby
leukocytów we krwi zdiagnozowano u niej białaczkę o niespotykanie

Analizując pod względem epidemiologicznym wszystkie dotychczasowe trudne do wyjaśnienia
przypadki, natrafił na wspomnianego wyżej czterolatka. To był
przełom w rozpoznaniu epidemii.
Arendzikowski natychmiast skontaktował się ze swym szefem doktorem Jerzym Rodziewiczem, kierownikiem wrocławskiego sanepidu, który o epidemii poinformował

Rozpoczynała się trudna walka
o niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się epidemii. Do miasta dotarło pierwszych 10 000 szczepionek. Była to niemal cała krajowa
rezerwa szczepionki przeciwospowej. „Krajowy przemysł, ze względu na długi i skomplikowany proces produkcji, nie mógłby od razu w pełni pokryć zwiększonego
niespodziewanie zapotrzebowa-

Kontakt zero
Zaczęło się lato 1963 roku.
W 450-tysięcznym wówczas Wrocławiu nikt jeszcze nie wiedział, że
w mieście tli się śmiertelne niebezpieczeństwo. Na przełomie maja
i czerwca do szpitala MSW przy
ulicy Ołbińskiej zgłosił się podpułkownik Służby Bezpieczeństwa PRL, Bonifacy Jedynak. Od
kilku dni źle się czuł. Miał wysoką
gorączkę, dokuczały mu dreszcze
i bóle mięśniowe. W szpitalu zauważył na skórze pojedyncze wykwity mające charakter trądziku.
Z lekarskiego wywiadu wynikało,
że Jedynak 22 maja wrócił ze służbowej podróży do Indii. Nawet resortowym lekarzom nie powiedział,
iż pod fałszywym nazwiskiem przeprowadzał tam kontrolę placówek
polskiego wywiadu cywilnego. Po
konsultacjach z Zakładem Medycyny Tropikalnej w Gdańsku, dokąd przewieziono chorego, u Jedynaka zdiagnozowano malarię.
W jego krwi rzeczywiście znaleziono pasożyty tej choroby. Natomiast ze względu na wyjątkowo łagodny przebieg nie wykryto
u podpułkownika ospy prawdziwej
i w połowie czerwca wypisano go
do domu. Wkrótce wrócił do służby
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych PRL, którą po latach zakończył w stopniu generała.
Musiało minąć ładnych kilka tygodni, zanim ustalono, że Jedynak
był kontaktem zero. To od niego
wszystko się zaczęło...
Podczas pobytu w Szpitalu MSW
podpułkownik zaraził tylko jedną
osobę – salową Janinę Powińską,
która obsługiwała go i sprzątała

Za takimi tablicami stały kontrole milicyjne, które osób niezaszczepionych nie wpuszczały do miasta
Fot. Wikimedia Commons
gwałtownym przebiegu. Na tajemniczą chorobę zapadli też 14-letni
syn salowej i 34-letni lekarz, u którego Powińska szukała porady. Nadal nikt nie wiązał tych przypadków z ospą prawdziwą.
Dopiero gdy okazało się, kim była pielęgniarka Kowalczyk ze Szpitala imienia Rydygiera, wszystko
stało się jasne. Pielęgniarka niedawno wyszła za mąż, a jej panieńskie nazwisko Powińska było identyczne z nazwiskiem salowej ze Szpitala MSW. Zmarła była
bowiem jej córką.

To jednak epidemia
9 lipca przyjęto do szpitala czteroletnie dziecko. Miało ono kontakt z matką zmarłej pielęgniarki. Dziecko niedawno przebyło
ospę wietrzną, na którą choruje
się tylko raz w życiu. Ospowa wysypka, która znowu pojawiła się
na jego ciele, oznaczała tylko jedno. Chłopczyk był chory na ospę
prawdziwą.
Chociaż wielu wrocławskich lekarzy przypisywało sobie później
zasługi wykrycia epidemii, na miano to zapracował przede wszystkim doktor Bogumił Arendzikowski z Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu.

zarówno władze lokalne, jak i centralne w Warszawie.

Czarny poniedziałek
„Prawie po siedmiu tygodniach
(25 V do 15 VII) trwania zarazy ospę
zdemaskowano, ale epidemia zdążyła objąć poza samym miastem
jeszcze pięć innych województw
i stała się największą epidemią od
czasów drugiej wojny światowej na
ziemiach polskich (...). Na jej duże
rozprzestrzenienie złożyło się kilka przyczyn, a przede wszystkim:
późne rozpoznanie choroby, niewykonanie przez personel medyczny obowiązku szczepień przeciwospowych, które wówczas obowiązywały, nierozpoznanie ospy
u osobnika powracającego z Indii,
brak znajomości obrazu klinicznego ospy prawdziwej przez lekarzy,
nawet zakaźników, oraz niepowiadomienie w odpowiednim czasie
władz sanitarno-epidemiologicznych o zaistniałym przypadku”
– pisał wrocławski lekarz Zbigniew Hora w wydanej w 1982 roku przez Ossolineum książce Variola vera.
15 lipca 1963 roku zyskał miano
„czarnego poniedziałku”. We Wrocławiu ogłoszono wtedy stan pogotowia przeciwepidemicznego.

nia. Węgry i Związek Radziecki
dostarczają nam bezzwłocznie milionowe dozy gotowych szczepionek” – tak kilka tygodni później pisał popularny tygodnik „Przekrój”
w bloku materiałów przygotowanych przez Ewę Kossak pt. Jak
Wrocław walczył z ospą?
17 lipca na ostatniej stronie
wrocławskiego „Słowa Polskiego”
ukazała się pierwsza informacja
o ospie: „W ciągu ostatnich kilkunastu dni zarejestrowano i objęto
leczeniem szpitalnym we Wrocławiu pięć przypadków, w których
dotychczasowy przebieg nie wyklucza ospy prawdziwej”.
Tego też dnia z urlopu odwołano profesora Jana Kostrzewskiego, wiceministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego. Skierowano go do Wrocławia, gdzie objął
nadzór nad całością akcji Variola
vera. Dwa dni później przewodniczący Prezydium Rady Narodowej
miasta Wrocławia (odpowiednik
dzisiejszego prezydenta) profesor
Bolesław Iwaszkiewicz stanął na
czele komitetu koordynacyjnego,
który wsparł służbę zdrowia we
wszystkich działaniach organizacyjno-logistycznych. A było co
wspierać, bo do walki z ospą nikt
tak naprawdę nie był przygotowany.

Pierwsze
kwarantanny
i izolatoria

17 lipca w Szczodrem na północny wschód od miasta urządzono szpital epidemiczny i ośrodek
kwarantanny. Jego dyrektorem została doktor Alicja Surowiec. Dzień
później w budynku Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Praczach
Odrzańskich na północno-zachodnich krańcach Wrocławia urządzono pierwsze izolatorium dla około
360 osób. W następnych dniach takich izolatoriów utworzono więcej.
W internacie Technikum Budowy
Silników na Psim Polu uruchomiono szpital obserwacyjny. Ponadto
zamknięto i nałożono kwarantannę na miejski Szpital imienia Rydygiera, szpitale MSW i zakaźny
oraz na mieszkańców pilnowanego przez milicję budynku przy
ulicy Bujwida, którzy kontaktowali się z mieszkającą tam chorą na
ospę kobietą.
Wkrótce okazało się, że na Bujwida mieszka 12-letni chłopiec, który od 36 godzin nic nie jadł. „Pochodzi on z rodziny, w której dwie
osoby chorują na ospę. Sąsiedzi
omijają go jak zapowietrzonego.
Szybka konsultacja z przedstawicielem Komitetu Pomocy Społecznej i paczka żywnościowa została
za kilka godzin doręczona chłopcu. Od jutra wszyscy mieszkańcy
tego domu będą otrzymywać posiłki ze stołówki PCK (Polskiego
Czerwonego Krzyża)” – czytamy
w książce Variola vera.
Jej autor, doktor Zbigniew Hora, w czasach gdy jego książkę
dopuszczała do druku cenzura,
na przykładzie Pracz odważnie
przedstawił wszystkie braki tworzonych na peryferiach Wrocławia
izolatoriów: „Są tylko pokoje, łóżka, materace i koce. Brak bielizny
pościelowej, miednic, środków dezynfekcyjnych, papieru toaletowego, nie ma też ani jednego termometru, brak kart gorączkowych,
lekarskich fartuchów. Jeden fartuch dla kierownika izolatorium
zostawił dziś pracownik naszego
sanepidu. Brak również papieru kancelaryjnego do prowadzenia ewidencji izolowanych osób,
środków opatrunkowych i ciepłej
wody. Do tej pory nie zainstalowano telefonu. A więc rzeczywiście całkowita izolacja. Największym zmartwieniem szefa izolatorium jest 8-miesięczne niemowlę
przywiezione tu wraz z ojcem inwalidą, którego żona przed czterema dniami zachorowała na ospę”.
Kilka akapitów dalej Hora dodał,
że niemowlę rychło przewieziono
do objętego kwarantanną Szpitala
imienia Rydygiera.
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Strach
ma wielkie oczy
W trzeciej dekadzie lipca 1963
roku Wrocław uczył się żyć w warunkach śmiertelnej epidemii.
21 lipca odbyło się dawno już zapowiadane Święto Kwiatów. Była
to kontynuacja siedemnastowiecznych uczt kwiatowych zainicjowanych przez wrocławskiego lekarza z tamtych czasów, Scholtza.
Dzień później obchodzono – jak co
roku – komunistyczne Święto Odrodzenia Polski. 27 lipca wrocławskie gazety rozpropagowały hasło
„Witamy się bez podawania rąk”.
W następnych dniach takie napisy pojawiły się na setkach drzwi
urzędów i instytucji.
Wrocławianie bali się ospy. Strach
miał wielkie oczy. Zdarzały się
przypadki atakowania Bogu ducha
winnych osób. „Wieczorem 2 sierpnia karetka pogotowia wracająca od chorego została zatrzymana przy ulicy Jedności Narodowej
przez grupę podekscytowanych ludzi. Otoczyli kilkunastoletnią zapłakaną dziewczynkę. Ona ma ospę!
– krzyczeli. Ta lafirynda roznosi
zarazę! Nawzajem przekrzykiwali
się, demonstrując wrogą postawę
wobec dziecka. Faktycznie dziewczynka miała nogi i ramiona pokryte wysypką skórną, która, jak tłumaczyła, szlochając, jest egzemą
leczoną już od kilku lat. Lekarka
pogotowia poleciła przechodniom
rozejść się, a dziecku pozostać na
miejscu, sama zaś pojechała do domu dziewczynki, gdzie opiekunowie
i sąsiedzi potwierdzili słowa dziecka” – czytamy w Variola vera. Jedynym ratunkiem dla dziewczyny
było niewychodzenie z mieszkania
aż do końca epidemii.
Tymczasem do 2 sierpnia na
ospę prawdziwą zachorowały łącznie 72 osoby. Kierująca szpitalem
epidemicznym w Szczodrem doktor Alicja Surowiec powiedziała reporterowi „Gazety Robotniczej”: „Mieszkamy w namiotach,
bowiem budynek zajmują chorzy.
Czasem czytamy gazety, zatelefonujemy do domów, czasem siądziemy na chwilkę przed telewizorem, czasem książka. Na ogół
jednak pracujemy bez przerwy”.

Świadectwa
szczepień i miednice
Następnego dnia do Wrocławia
przyjechała reporterka „Przekroju” Ewa Kossak: „Wysiadam na
dworcu z pociągu ekspresowego. Świadectwo szczepienia mam
w torebce. Dotąd nikomu nie pokazywałam, nikt się o nie nie pytał.
Dopiero przy wyjeździe milicjant
przy wyjściu na peron kontroluje
świadectwa szczepień, bez których z Wrocławia i województwa
nie wypuszcza się nikogo. W następnych dniach obowiązkiem posiadania świadectw szczepienia
objęto także przyjeżdżających”.
Dodam od siebie, że również
przejeżdżających przez Wrocław.
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Piszący te słowa, jadący wówczas
pociągiem relacji Poznań – Zakopane, miał w portfelu świadectwo
szczepienia przeciwko ospie prawdziwej. Jeśli dobrze pamiętam, ani
w drodze do Zakopanego, ani dwa
tygodnie później, podczas powrotu
do Poznania przez Wrocław, nikt
nie sprawdzał tego dokumentu.
Wróćmy jednak do relacji Ewy
Kossak z „Przekroju”: „Dworzec
pulsuje normalnym życiem. Tylko zapach jakiegoś środka odkażającego, który będzie mi potem
towarzyszył przez cały czas pobytu (...). Nietrudno trafić do gmachu
Wydziału Zdrowia. Dziesiątki samochodów, sanitarek, ludzi w białych fartuchach, niektórzy z ma-

i dary indywidualne: zabawki dla
dzieci, książki”.

Izolatorium w... izbie
wytrzeźwień
Nie wszystko wyglądało tak ładnie, jak w „Przekroju” opisała to
Ewa Kossak. Zamknięcie w izolatoriach sprzyjało wybuchom konfliktów między – nazwijmy ich tak
– pacjentami. Nie wszyscy chcieli
się podporządkować narzuconym
odgórnie rygorom. Dotyczyło to także pacjentów „ze świecznika”. Jedno z izolatoriów utworzono bowiem
dla VIP-ów, gdzie między innymi
zamknięto ówczesnego członka
Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR, ministra spraw za-

wytwórni win, a z jego poczęstunku często gęsto korzystali inni „internowani”, jak siebie nazywali pacjenci izolatoriów. Sprawa się jednak rychło wydała...

Mistrzostwa Europy
w koszykówce
Ostatnia – z siedmiu śmiertelnych – ofiara ospy zmarła 5 sierpnia
1963 roku. Był nim doktor Stefan
Zawada ze Szpitala MSW. Z niewiadomych powodów Zbigniew Hora
w książce Variola vera ukrył go pod
imieniem doktora Staszka, szczegółowo opisując ostatnie dni jego
dość krótkiego, bo 44-letniego życia. „Śmierć Staszka – pisał Hora
– była klamrą zamykającą wszyst-

Ekipa lekarzy z Olsztyna zapoznaje się w szpitalu w Prząśniku z ospą prawdziwą. Takie działania prowadzono na wypadek
przeniesienia się epidemii na północ Polski
Fot. Wikimedia Commons
skami na twarzy (ci, którzy przewożą chorych) (...). Przy wejściu
pierwszy raz zanurzam w miednicy ręce. Płyn pachnie ostro, szpitalnie. Chloramina – czytam napis
na zbiorniku. Przez tych parę dni
będę tak myła ręce w roztworze
chloraminy nieustannie, po kilkanaście razy dziennie przy wejściu
do każdego urzędu, każdego gabinetu. Nawet przy wejściu do bardzo wielu prywatnych mieszkań
stoją miednice z chloraminą, myje się nią klamki i progi (...).
Na ulicy upał i ruch. W tym dniu
(z kontekstu wynika, że prawdopodobnie było to 5 sierpnia – przyp.
L.A.) ogólna ilość chorych na ospę
doszła do 94. Z Wrocławia 82 osoby, 12 z województwa. Ogółem
przeszczepiono prawie 2 miliony
ludzi. W izolatoriach ponad 900.
Izolatoria zaopatrywane są we
wszystko w pierwszej kolejności.
Handel dostarcza napoje chłodzące, warzywa, owoce. Sypią się dary dla odizolowanych. Diora posyła 8 aparatów radiowych i telewizor, w Pa-Fa-Wagu zrobiono
składkę i kupiono dla izolatorium
radio. Prezydium DRN (Dzielnicowej Rady Narodowej) Fabryczna
przekazało personelowi szpitalnemu w Praczach telewizor. Są

granicznych PRL Adama Rapackiego. Jak wszyscy, to wszyscy, ale
pacjentów podzielono na lepszych
i gorszych. I tych najgorszych, bo
dla awanturników utworzono izolatorium we wrocławskiej... izbie
wytrzeźwień.
Walka z ospą składała się z setek drobnych epizodów, z których
tylko część utrwaliła się w pamięci mieszkańców, jak choćby poszukiwania taksówkarza, który wiózł
zakażoną pasażerkę, miał na sobie
koszulę w kratę i kierował samochodem najpopularniejszej wówczas marki, czyli Warszawą. Tysiące wrocławian wręcz ocierało się
o motorniczego tramwaju linii 0,
łączącego dworce kolejowe: Główny, Świebodzki i Nadodrze. W tamtych czasach motorniczy nie siedział bowiem w odizolowanej od
pasażerów kabinie i gdy rozeszła
się informacja, że zachorował na
ospę, miasto było bliskie paniki.
Inni zapamiętali prostytutki nago
biegające po korytarzach izolatorium na Psim Polu. Pod inne izolatorium nocami podjeżdżał żuk ze
zgaszonymi reflektorami, przywożąc – mimo kategorycznego zakazu – świeży transport wina marki wino. Jego odbiorcą był „internowany” w izolatorium kierownik

kie zgony, zdaje się, iż zaraza była
już nakarmiona do syta. Dramat
śmierci Staszka, właściwie wyleczonego z ospy, a umierającego na
powikłania, niemoc ludzką i bezsilność w niesionej pomocy przeżywał niejeden lekarz w różnych
okolicznościach, ale ten przypadek był wyjątkowy i nie można go
zapomnieć”.
Nie zapomniano. Już w czasach
Polski Ludowej, bo w 1983 roku,
w 20. rocznicę śmierci Zawady
pracownicy ówczesnego Szpitala
i Polikliniki Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu ufundowali tablicę pamiątkową. Widnieją nań słowa: „Pamięci dr. Stefana Zawady, asystenta
Oddziału Wewnętrznego Szpitala
MSW, który wykonując obowiązki lekarza, zaraził się ospą prawdziwą i zmarł w wieku 44 lat dnia
3 VIII 1963 roku”. Współczesne źródła datę jego śmierci przesuwają
na 5 sierpnia.
Epidemia ospy miała też reperkusje międzynarodowe. Na odcinku województwa wrocławskiego
zamknięto granicę z Czechosłowacją i Niemiecką Republiką Demokratyczną. Przez długie tygodnie zastanawiano się, co zrobić
z zaplanowanymi na październik

Mistrzostwami Europy w Koszykówce 1963, których gospodarzem
miał być Wrocław. Przez jakiś czas
obowiązywało wyjście awaryjne
– mistrzostwa rozegrane zostaną w Łodzi. Ostatecznie zdecydowano, że odbędą się one zgodnie
z pierwotnym planem.
Gdy zapadała ta decyzja, a było to około 10 sierpnia 1963 roku, we Wrocławiu zachorowała
ostatnia osoba z tych znajdujących się poza szpitalami i izolatoriami. Wprawdzie to, iż była to
ostatnia osoba, okazało się nieco
później, ale w mieście już się czuło, że ospa ustępuje.

O epidemii w kinach
i telewizji

W połowie sierpnia do kin w całym kraju trafiła Polska Kronika
Filmowa, wydanie 34A/63. Drugi
– w kolejności – temat zatytułowano „Operacja VV”. Zdjęcia doń
nakręcił Józef Bakalarski. Oto spisany ze ścieżki dźwiękowej kroniki
komentarz czytany przez Włodzimierza Kmicika: „Wrocław, ognisko
ospy, otoczony wałem ochronnym
szczepień. Od połowy lipca świadectwo szczepień stało się najważniejszym dokumentem. Ścisła kontrola przy wjeździe i wyjeździe z miasta. W kasie nie sprzedadzą biletu.
Straż kolejowa nie wypuści. Variola
vera – ospa prawdziwa, jedna z najstarszych i najgroźniejszych chorób
zakaźnych. W tych ciężkich dniach
Wrocław żyje i pracuje normalnie.
Miastem rządzą lekarze. Ostry dyżur dla całej służby zdrowia. Kilkudziesięciu lekarzy, pielęgniarek,
salowych dobrowolnie odcięło się
od świata. Zamknęli się z chorymi w szpitalu na Szczodrem. Pracują dzień i noc w czasie tropikalnych upałów, w ochronnej odzieży,
w maskach na twarzy. By zapobiec
szerzeniu się epidemii, trzeba było
izolować wszystkich podejrzanych
o jakąkolwiek styczność z chorymi.
Trzy tygodnie kwarantanny, przerwa w normalnym życiu. Kompletna izolacja. Dowóz żywności z zachowaniem pełnej ostrożności. Nie
wolno dotknąć żadnego przedmiotu z izolatorium. Jedyny kontakt ze
światem – telefon. Wszędzie chloramina. Chloraminą zalane chodniki, przesycone chloraminą materace dezynfekują opony. Krzywa
zachorowań spada. Coraz więcej ludzi opuszcza izolatoria, ale walka
z ospą jeszcze trwa. Wrocław zdaje trudny egzamin”.
W tym czasie w mieście dopiero raczkował lokalny ośrodek telewizyjny zwany Telewizją Wrocław. Uruchomiono go
w grudniu 1962 roku (warszawski
program stacja przekaźnikowa
na Ślęży transmitowała na Dolny Śląsk już od 1958 roku), a kilka miesięcy później mieszkańcy
Wrocławia i innych miast województwa zobaczyli lokalny program informacyjny „Panorama”.
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Dlaczego śląskość nie jest atrakcyjna

Soronie* zamiast historii
Może jednak warto się zastanowić szerzej – dlaczego nie tylko śląskie organizacje, ale sama
śląskość obumiera? Dlaczego nie
jest ona atrakcyjna, zwłaszcza dla
młodszych pokoleń. Dlaczego nie
jest sexy? Bo nie ma co ukrywać,
śląskość zasadniczo deklarują ludzie mający więcej niż pół życia za
sobą. Wśród osób młodszych jest
ona rzadkością. A jeśli deklarują,
to mamy do czynienia ze śląskością bardzo powierzchowną. Z „my
som Ślunzoki, a oni som gorole!”
i tyle. Kiedy zapytasz, czym się ten
Ślunzok od gorola różni, to albo
odpowiedzi brak, albo słyszymy
straszne farmazony.

Pracowitość,
religijność i inne mity
Wśród farmazonów na plan pierwszy wybija się teza, że Ślunzok jest
robotny. Teza, niestety, niczym niepoparta, a badania naukowe jej przeczą. Może kiedyś był – ale dziś pracowitością niczym nie odbiega od
innych mieszkańców Polski. Może
poza tymi ze wschodu, bo tam czas
po prostu jakoś wolniej płynie. Drugim farmazonem jest religijny Ślązak

katolik. Wśród Ślązaków ateistów nie
jest ani więcej, ani mniej niż w jakiejkolwiek innej grupie polskich obywateli. Im większe miasto, tym ich
więcej, najmniej na wsi. Poza tym
akurat większy niż u Polaków jest
wśród Ślązaków odsetek ewangelików, więc ten katolicyzm tym bardziej jest nieprawdziwy.
Teza, że Ślązak jest uczciwy, też
się nie sprawdza, wśród sprawców
przestępstw jest nas statystycznie
tyle samo co Polaków. Ba, niektóre
rdzennie śląskie dzielnice miast są
wręcz patologiczne. Nie będę wymieniał nazw, by nie stygmatyzować, ale jest na przykład taka dzielnica – zamieszkana niemal przez samych autochtonów – gdzie policja
podczas odpustu doradza handlującym, by zwinęli się do szesnastej, bo
wtedy odjeżdżają oni, a kiedy odjadą, to natychmiast stragany zostaną rozkradzione. No i wreszcie teza, że Ślunzoki nie byli nigdy komunistami. Otóż też nieprawdziwa.
W okresie międzywojennym w państwie polskim tylko w Łodzi i Warszawie było proporcjonalnie więcej komunistów (i socjalistów) niż
na Górnym Śląsku.

„Czarna pani” wybiera ofiary
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Trudno uwierzyć, by „Panorama”
nie pokazała jakichś migawek filmowych z miasta objętego epidemią. A jednak w telewizyjnym
filmie Variola vera, zrealizowanym w 2000 roku z cyklu „Czarny serial” przez Tomasza Orlicza, usłyszymy, że pracujący dla
Polskiej Kroniki Filmowej Józef
Bakalarski jest autorem wszystkich zdjęć ruchomych, jakie znajdują się w archiwach. Albo Bakalarski pracował również dla Telewizji Wrocław, albo stare taśmy
filmowe zostały zniszczone lub
zaginęły. Często w takich sytuacjach wrocławianie – słusznie
lub nie – zrzucają winę na powódź z 1997 roku.
Gdy w kinach wyświetlano przedstawioną tu kronikę filmową z materiałem „Operacja VV”, Variola vera szybko ustępowała. Nie
sprawdziły się wieszczenia analityków ze Światowej Organizacji
Zdrowia, że epidemia czarnej ospy
może w Polsce potrwać nawet dwa
lata, a liczba ofiar śmiertelnych wyniesie 2000 osób. Z końcem sierpnia we Wrocławiu zaczęto likwidować izolatoria, a 2 września opracowano plan stopniowej likwidacji
szpitali ospowych. 19 września, po
zakończeniu kwarantanny ostatnich osób mających kontakt z wirusem, uznano, że epidemia wygasła i wszystkie blokady zniesiono. Tym samym zakończył się

najdłuższy ostry dyżur w polskiej
służbie zdrowia.
W 1963 roku na czarną ospę,
przez wrocławskich lekarzy nazywaną „czarną panią”, zachorowało w Polsce 99 osób w wieku od
8 miesięcy do 83 lat, w tym 25 pracowników służby zdrowia. Na ospę
zmarło – jak już było wspomniane – 7 osób, w tym 4 pracowników służby zdrowia. Trzech chorych pochodziło spoza Wrocławia:
z Opola, Wieruszowa i Gdańska.

Nie trzeba być
lepszym, nie wolno
być gorszym

Tak więc żadnych zalet, którymi
byśmy się od goroli różnili, nie mamy. Może – powtórzę – mieliśmy je
kilkadziesiąt lat temu, ale teraz już
nie. W aspekcie kulturowym zostaliśmy idealnie spolonizowani. Ale odróżniać się wcale nie musi oznaczać:
na lepsze. Można być po prostu innym. Więc różnimy się? Czym? Otóż
śląskość w moim przekonaniu nie
jest atrakcyjna, bo nie różnimy się
niczym. A już na pewno niczym, co
widziane z boku wzbudzałoby podziw
lub chociaż zaciekawienie.
Na pewno nieco inaczej mówimy. Niestety, nieco, bo pisałem już
wielokrotnie, że obecnie śląskiego
usłyszeć niemal nie sposób. Jakże często zwłaszcza u młodych ten
„śląski” od polskiego różni się „ja”
zamiast tak i „kaj” zamiast gdzie.
Może jeszcze dwudziestoma innymi słowami. Nikt nie uwierzy, że to
odrębny język. Ponadto jak my ten
śląski Polakom prezentujemy? Głównie poprzez kabarety (głównie Kabaret Młodych Panów i Smile). Ten

o rekonstrukcję tamtych wydarzeń.
Nazywa Zarazę filmem o postawach
w obliczu zagrożenia, a także o goryczy zwycięstwa bez uznania. »Bohater, lekarz epidemiolog, uważa,
że bez wielkich słów i wielkich motywów powinien zrobić, co do niego należy... Zderzamy go z ludźmi,

drugi zresztą kompletnie po śląsku
mówić nie umie, robiąc w nim potworne błędy. Ten pierwszy pokazuje Ślązaków jako kompletnych,
prymitywnych durniów. Co zresztą idealnie do polskiego wizerunku
Ślązaka pasuje.
I – niestety – jakże często ci Polacy mają rację. Soroństwa jest wśród
Ślązaków zatrzęsienie – takiej ilości
wulgaryzmów jak na ulicach, zwłaszcza górniczych, śląskich miast próżno szukać w Wielkopolsce czy Małopolsce. Wulgarnością dorównujemy
chyba tylko warszawiakom i naszym
sąsiadom, mieszkańcom Zagłębia.
Ba, iluż to Ślązaków uważa, że kląć
jak szewc – to właśnie objaw śląskości... A żeby być atrakcyjnym, wcale
nie trzeba od innych być lepszym,
ale nie wolno być gorszym.

A my jakże często
jesteśmy gorsi
Można by długo rozważać, skąd
się to soroństwo wzięło. Ja sądzę, że
zaszczepili nam je – zupełnie świadomie – Polacy. Bo soroństwo zasadniczo idzie najczęściej w parze
z lichym wykształceniem. Całą niemal naszą inteligencję po II wojnie

postaci towarzyszy, niestety, fałszywy i powierzchowny wątek osobisty bohatera”.
Gdy ta opinia Janickiego trafiła
do czytelników, w kinach „Zarazy”
nie można już było obejrzeć. Partyjnych decydentów, którzy film
odesłali na półki, oburzyły nie tyl-

Medale
dla medyków
zasłużonych
i... niezasłużonych
Wiosną 1972 roku na ekrany polskich kin trafił film fabularny Romana Załuskiego „Zaraza”, zrealizowany według scenariusza
napisanego przez reżysera oraz
dziennikarza Jerzego Ambroziewicza, autora dokumentalnej
książki pod tym samym tytułem.
Zaraza nie zagrzała jednak długo
miejsca w repertuarze kin i po cichu pudła z kopiami filmu trafiły
na półki z zakazem wypożyczania.
W wydanej w 1973 roku książce
„Film polski od a do z” jej autor
Stanisław Janicki zdążył jeszcze
zamieścić pozytywną ocenę dzieła Załuskiego: „Zaraza jest relacją o walce, jaką przed laty toczono z epidemią ospy we Wrocławiu. Lecz reżyserowi nie chodzi

Władze Wrocławia apelowały do mieszkańców o niepodawanie sobie rąk

Fot. Wikimedia Commons
którzy – mimo że są do tego powołani podobnie jak on – nie rozumieją zagrożenia«. Załuski wypowiada się za racjonalizmem, przeciwko tradycyjnemu romantyzmowi
pielęgnowanemu, jego zdaniem,
przez nasz (czyli polski – przyp.
L.A.) film. Film ukazuje i piętnuje
biurokrację, asekuranctwo, indolencję. Trafności obserwacji, spojrzeniu satyrycznemu i przekonywającemu rysunkowi większości

ko słowa krytyki władz wypowiedziane przez filmowych bohaterów,
ale także, a może przede wszystkim, ostatnie sekwencje „Zarazy”
– dekorowanie odznaczeniami państwowymi medyków zasłużonych
w walce z ospą. Wśród wyróżnionych zabrakło wielu tych, którzy
walczyli z nią od pierwszej minuty, a piersi do przypięcia medali
wypinali często koniunkturaliści
i karierowicze.

światowej wypędzono lub sama zdecydowała się wyjechać. Potem zaś,
przez cały okres PRL-u, na Śląsku
propagowany był kult pracy fizycznej, a wykształcenie pogardzane.
Ślunzok mioł iś na gruba – matka,
której czterech synów zostało górnikami, dostawała medal. Matka, której czterech synów zostało lekarzami
albo prawnikami – nic nie dostawała. W efekcie coraz bardziej staliśmy
się społeczeństwem roboli, ryli. Ludzi, niestety, prymitywnych, o bardzo
wąskich horyzontach myślowych.
My możemy się śmiać z przybyszy zza Buga, którzy po II wojnie
światowej się u nas zjawili. Ale jaki
u nich był pęd ku wiedzy! Zobaczcie,
całe to pokolenie dzisiejszych 60-,
70-latków, które jako dzieci przyjechały z Wołynia czy Podola na Śląsk
lub już się tu, w tych kresowych rodzinach, urodziły – pokończyło studia. W podstawówkach i liceach byli najlepszymi uczniami. Nie dziwię
się, że ten lwowiak, chociaż mieszka
na Śląsku całe życie, nie poczuwa
się do żadnej ze śląskością wspólnoty. Ślunzok woloł iść po zawodówce
do roboty. On nijak nie jest dla kogoś patrzącego z boku atrakcyjny.

Dla jasności przekazu twórcy filmu pewnie nieco przesadzili, ale
faktem jest, że ówczesna władza
nie dostrzegła tych, którzy pracowali na pierwszej, najtrudniejszej
linii walki z ospą – choćby pracowników pogotowia ratunkowego. Gdy
zaś ospa ustąpiła, wydano również
co najmniej kilka krzywdzących
medyków decyzji personalnych.
Nastąpił bowiem czas rozliczeń
z tymi, którzy w najtrudniejszych
dniach mieli zawieść lub stchórzyć.
Z oskarżeniami często pospieszyli
ludzie mściwi i pamiętliwi, których
często nie było we Wrocławiu na
początku epidemii, a którzy kilka
miesięcy później wyczuli okazję
do osobistych rozliczeń.
Mieszkańcy Wrocławia jednak
odetchnęli. Ludzkość musiała na
to poczekać jeszcze kilkanaście
lat. I oto 8 maja 1980 roku XXXIII
Światowe Zgromadzenie Zdrowia
w Genewie, w którym wzięło udział
144 delegatów państw członkowskich, uchwaliło rezolucję, w której w punkcie 1. stwierdzano między innymi: „Oświadczamy uroczyście, że cały świat i wszyscy ludzie
w walce z ospą pokonali tę chorobę, która należała do najbardziej
niszczących chorób, szerzyła się
od najdawniejszych czasów, w licznych krajach przynosząc śmierć,
ślepotę i oszpecenie”.

Leszek Adamczewski

„Katastrofy. Zapomniane
i przemilczane tragedie w powojennej Polsce”. Poznań 2021,
s. 307.
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Sam jednak jest ze swojego soroństwa dumny! Parę razy widziałem
na ulicy ludzi w koszulce: „Z szychty zadupiom, a niy z tyjatru”. Kto
cywilizowany, widząc takiego prymitywa, się nie skrzywi i nie pomyśli właśnie, że te Ślązaki to jednak
prymitywy wyjątkowe? Kto cywilizowany, będąc Ślązakiem, chce być
z takim prymitywem utożsamiany?
Ileż to razy na wczasach w Tunezji
czy Egipcie wstydziłem się za Ślązaków. Mówi się, że najgorzej zachowują się tam Polacy. No więc gwarantuję wam, że przy niektórych
śląskich grupkach to ci Polacy byli
szczytem dobrych manier. Cieszyłem się szczerze, że wszyscy inni
brali grupki te za Polaków. Przynajmniej Śląskowi obciachu nie robili.

Atrakcyjna jest
odmienność
Więc powtórzę, jak niby śląskość
ma być atrakcyjna? Czym może być
atrakcyjna? Odpowiedź jest tylko jedna. Rzeczywistą, ale nie wulgarną odmiennością. Chociażby w szyldach.
U nas przez dziesięciolecia nie sposób było spotkać szyldu po śląsku,
podczas gdy w Krakowie, na sklepach z kafelkami widniał ogromny:
FLIZE! U nas też się tak na nie mówi (albo kachle), ale jakoś nikt nie
uznawał za stosowne tak reklamować swojego sklepu.
Teraz na szczęście się to zmienia, i nie macie pojęcia, jakie zaciekawienie wywołuje nazwa tyskiej
knajpki: „Nudle z zołzom”. Także
dlatego, że dla Polaka zołza to wredna baba (cholera wie, jak oni do tego doszli). Jakie zaciekawienie wywołuje mysłowicki sklep „Szrank”
– i coraz więcej podobnych placówek handlowych. One pokazują naszą odmienność. Ale jest ich wciąż
o wiele za mało, by śląskie miasto
wyglądało inaczej niż miasto polskie. By to było widać już na pierwszy rzut oka.
Zastanawiając się, czym jest śląskość, trzeba odpowiedzieć krótko,
że jest to utożsamianie się ze śląską
wspólnotą oraz – nieutożsamianie
się z żadną inną etniczną. Proszę
mi wybaczyć, ale dla mnie nie istnieje coś takiego jak Ślązak-Polak,
jak Ślązak-Niemiec. Są co najwyżej Polacy ze Śląska, Polacy o śląskich korzeniach (z Niemcami podobnie), jednak dwóch tożsamości
po prostu mieć nie można. No, chyba że się jest schizofrenikiem, bo
właśnie oni mają podwójną tożsamość. A duża grupa o jednoznacznej
tożsamości zawsze jest interesująca. Pytanie tylko, czy to zainteresowanie wywoła efekt negatywny czy
pozytywny. Żebyśmy byli atrakcyjni,
musimy wywoływać elekt pozytywny. Ale przede wszystkim musimy
zbudować tę autentyczną wspólnotę.

Historia i jeszcze raz
historia
Nie uczynimy tego językiem, bo
jak wspomniałem, mało kto już tak
richtig po ślunsku godo, a jeśli do języka polskiego wrzuca się pojedyncze
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śląskie słowa, to wygląda to bardziej
na niechlujną polszczyznę niż jakiś
odrębny język. Pytanie, czy umierający język śląski da się jeszcze uratować, to temat na zupełnie inne rozważania. Chociaż rzeczywisty język,
niezrozumiały dla obcych (chyba że
się go nauczyli) byłby najmocniejszym spoiwem.
Jedynym tak naprawdę spoiwem,
które nam pozostało, jest historia!
Bo historię mamy zupełnie inną niż
sąsiednie ludy, a w tym zwłaszcza
Polacy. Rację miał George Orwell,
pisząc, że kto włada przeszłością,
ten włada też przyszłością. Mocne
zakorzenienie w historii skutkuje więzią emocjonalną, a w efekcie
wpływa na nasze przyszłe zachowania. My jednak zaniedbaliśmy
uczenia Ślązaków naszej śląskiej
historii, oddając tę dziedzinę zupełnie w ręce Polaków. RAŚ skupił się
przede wszystkim na historii przemysłowej, historii epoki industrialnej, jednak to nie ta jest dla naszej
tożsamości kluczowa. Najważniejsze
powinno być uczenie historii wcześ
niejszej, od XII po XVII wiek, kiedy
Śląsk był niepodległym państwem,
przez większość tego czasu w unii
personalnej z Czechami. Na swojej
średniowiecznej odrębnej państwowości poczucie wspólnoty narodowej
zbudowali Katalończycy czy Szkoci, więc i my możemy. I z tej historii
możemy być dumni, bo była naprawdę piękna. Ilu Ślązaków wie choćby,
że armia śląska oblegała Wiedeń?

Najważniejsze
– okazywać naszą
odmienność
Jeśli idąc ulicami Katowic, Zabrza, Mysłowic, po samych szyldach będziemy widzieli, że to miasta inne niż Sosnowiec czy Częstochowa – to będziemy wzbudzać

Śląskość to nawiązanie do języka, historii i tradycji
zaciekawienie. Jeśli w kafejce kelnerka czy w sklepie ekspedientka
będzie po śląsku pytać, co nam podać – da czytelny sygnał, że jest ze
swojego języka dumna. Jeśli do tego będziemy się szczycić naszą historią, to tak, wtedy staniemy się
atrakcyjni. I nawet prymityw w koszulce, że z szychty zadupiom, a niy
tyjatru, tej atrakcyjności nie zepsuje. Ale jeśli my sami, w sklepach, na
ulicach się tej śląskości wstydzimy,
to jak sprawić, by młodsze pokolenie Ślązaków było z niej dumne?
Ja już od dawna kupuję na Śląsku
tylko po śląsku. Jeśli ekspedientka
nie rozumie, nie kupuję – szukam
sklepu, gdzie zrozumieją. A jeśli
jeszcze przypadkiem ekspedientka mnie pouczy, że tu jest Polska

Fot. Górnicza Orkiestra Dęta Bytom

i mam mówić po po lsku – to moja
noga więcej tam nie postanie. I naprawdę spowodowałem, że w kilku
pracownicy nauczyli się, jak to, co
sprzedają, jest po śląsku. Poza tym
dzięki temu w swojej okolicy potrafię wskazać placówkę każdej branży,
w której zostanę obsłużony po śląsku.
Podobnie zachowuję się w restauracjach. Mój kolega opisuje, jak w Turawie, pod samym Opolem, zamówił w restauracji: – A do tego modro
kapusta, na co uzyskał odpowiedź:
Mamy tylko czerwoną. Nie wiem, co
w tej sytuacji zrobił Pyjter. Ja bym
opuścił ten lokal...
Ja wiem, że jeśli ja jeden zrezygnuję z kupowania w jakimś sklepie, niczego nie zmienię. Ale jeśli
kupować w nim przestanie sto osób,

to właściciel w swoim dobrze rozumianym interesie postara się, by
personel śląski rozumiał. I by śląskość szanował.
Bo właśnie tak, demonstracyjnym przywiązaniem do języka i historii, okazuje się dumę ze śląskości.
A okazywanie dumy z przynależności do jakiejś społeczności zawsze
czyni tę społeczność atrakcyjniejszą. Jeśli się poza czterema ścianami swojego mieszkania tej tożsamości wstydzimy, boimy ją manifestować – to jak może ona kogokolwiek
przyciągnąć?

* Gbur, który uważa,
że zawsze ma rację.

Dariusz Dyrda

(Ślůnski Cajtung, nr 12/2020)

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

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

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

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

Książki można zamówić internetowo: megapres@interia.pl lub telefonicznie: (0-48) 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
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Reset. Świat na nowo
– Karolina KorwinPiotrowska
Czy to już koniec? A może nowy
początek? Dobrze już było. Teraz
będzie reset!
Pandemia, lęk, bankructwo, cisza, paraliż, fake news, bunt. Tak
większość z nas zapamięta 2020 r.
Świat wstrzymał oddech i zastygł
w niepewności. A koronawirus,
który był sprawcą tego zatrzymania, zmusił nas do zastanowienia
się nad życiem. Czy świata w nim
nie było za dużo, odwołując się do
Olgi Tokarczuk? Być może zbytnio
namnożyliśmy go w pogoni za pieniędzmi i wrażeniami.
Co jest dla nas tak naprawdę
ważne? Na czym się skupiamy?
Kogo słuchamy? Po prostu, dokąd
zmierzamy?
Karolina Korwin Piotrowska zaprosiła do rozmowy dziennikarzy i
artystów, znawców kultury i ludzkiej duszy, analityków i inżynierów
przyszłości, a także tych, którzy
na co dzień ratują nasze życie.
Magdalena Boczarska, Tomasz
Sekielski, Natalia Kukulska, Michał
Rusinek, Sylwia Chutnik, Janek
Świtała, Olga Chajdas, Michał Nogaś, Jagoda Szelc, Anna Pięta, Michał Zaczyński, Magdalena Górka,
Natalia Hatalska, Stefan Batory,
Natalia de Barbaro, Natasza Kosakowska-Berezecka
Świat potrzebuje nowego początku. Tylko jak on będzie wyglądał?
„Chciałam zadać wiele prostych
pytań, uważnie słuchać znacznie
mądrzejszych i bardziej doświadczonych, chciałam porozmawiać
o tym, co nadchodzi. O tym, jacy
z tego, co nas spotkało wyszliśmy,
co nas czeka, co zmieni się w życiu naszym i kolejnych pokoleń,
i czy to będzie zmiana na lepsze.“
Karolina Korwin Piotrowska

Wielki reset.
Dokumenty
z komentarzem
Od marca 2020 roku świat pogrążony jest w walce z globalną pandemią koronawirusa COVID-19.
W książce tej czytelnik znajdzie
przekłady istotnych dokumentów
z ostatnich lat, z których wynika,
że owa pandemia to jedynie pretekst do przeprowadzenia „wielkiego resetu”, dzięki któremu stanie
się możliwa budowa nowego ładu
światowego. Dokumenty te pokazują, że mamy do czynienia z finalizacją rozpoczętego wraz z końcem zimnej wojny projektu przebudowy świata zgodnie z globalistyczną ideologią „zrównoważenia” i „inkluzywności”, która jest
nową maską światowego komunizmu.
Wielki reset to książka, która
mówi o planach globalnych elit
władzy ich własnymi słowami.

sklep.de
czynny 24 h na dobę

zdj. pixabay.com / Konrad Kaszuba

Karnawa³ na Podhalu
Karnawa³ na Podhalu to atrakcja na góralsk¹ nutê. Jeœli doda
siê do tego trochê sportu na
œniegu i relaks w termach, to
ferie bêd¹ niezapomniane. Pod
Tatrami karnawa³ jest barwny
i weso³y. Obfituje w ludowe imprezy przy muzyce, tañce i tradycyjn¹ kuchniê. Pokazy zbójnickich
tañców,
wystawa
owczarków podhalañskich, wyœcigi kumoterek to punkty Karnawa³u Góralskiego w Bukowinie Tatrzañskiej.
W tym roku odbywa siê 50letnia edycja jubileuszowa.
Narty skiturowe to nowy pomys³ na rekreacjê, mo¿na na
nich zje¿d¿aæ i podchodziæ, to
dobra aktywnoœæ tak¿e dla pocz¹tkuj¹cych. Jak na Alasce
mo¿na siê poczuæ w czasie
przeja¿d¿ki psim zaprzêgiem.

Na Podhalu znajduje siê kilka
oœrodków narciarskich.
Gdy tylko spadnie œnieg,
w wielu podhalañskich gminach mo¿na pojeŸdziæ kuligiem
w paradnych saniach. Po tych
atrakcjach warto wybraæ siê do
basenów termalnych. Na dworze œnieg, a odpoczywaæ mo¿na
w basenie zewnetrznym z cieplutk¹ wod¹, 34-38 stopni C,
z piêknym widokiem. Woda do
term wydobywana jest z g³êbokoœci 2400 metrów i zawiera 28
sk³adników mineralnych. Koi
nerwy, dobrze wp³ywa na uk³ad
mieœniowo-kostny i na skórê.
Mo¿na tak¿e skorzystaæ z gejzerów, rw¹cej rzeki i normobarii, czyli terapii w komorze ciœnieniowej, lub zajêæ z aqua aerobiku.
A jeœli ktoœ ma ochotê na
zwiedzanie to zapraszamy do

Chocho³owa. Jest to wieœ jak
z obrazka, zabudowana cha³upami z piêknego drewna. Niektóre maj¹ nawet po 200 lat. Na
Dêbnie czeka drewniany koœció³ z XV wieku. Jego wnêtrze
zdobi¹ polichromie w 33 kolorach. Kaplica w Jaszczurowicach projektu Stanis³awa Witkiewicza to arcydzie³o stylu zakopiañskiego z drog¹ krzy¿ow¹
w tle. W Sanktuaruim w Ludzmierzu mo¿na pok³oniæ siê
Matce Boskiej.
Maj¹ Pañstwo pytania? Proszê dzwoniæ.

Violetta Dabrowski
Reisebüro Pfau
Wilhelm-Nagel-Str. 62
71642 Ludwigsburg
e-mail: Info@pfau-reisen.de
www.pfau-reisen.de
tel. 07141 52121
fax 07141 52509

polska

muzyka

polskie

filmy

polskie

książki

www.SKLEP.de
zdj. pixabay.com / aleksandra85foto
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Prawda ukryta w schronie
Sowieci mordowali głównie
Ślązaków, zarówno sympatyzujących z Polską, jak
i Niemcami. Strzelali
do kilkunastoletnich
chłopców i starców,
gwałcili kobiety.
Schrony z okresu II wojny
œwiatowej rzadko trafiaj¹ na
listy zabytków. Tymczasem ich
wnêtrza kryj¹ niejedn¹ tajemnicê sprzed lat. Cz³onkowie
Stowarzyszenia Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium uratowali ju¿ przed zniszczeniem ponad czterdzieœci tego rodzaju obiektów w ca³ym
kraju. Jednym z ostatnich by³
schron cywilny w BytomiuMiechowicach.
Wokó³ egipskie ciemnoœci, co
pewien czas przerwane migotaniem to niebieskiego, to znów
czerwonego œwiat³a. Zewsz¹d
dobiega ha³as wojennej zawieruchy. Hucz¹ dzia³a artylerii,
s³ychaæ serie wystrza³ów z karabinów maszynowych, nadlatuj¹ samoloty. Gdzieœ niedaleko uderzy³a bomba. Lektor informuje o historii tego miejsca,
o toczonych tu walkach w okresie II wojny œwiatowej, wreszcie o Tragedii Miechowickiej.
Prezentacja trwa prawie 20 minut i robi du¿e wra¿enie, jest
te¿ wersja w jêzyku niemieckim. To odpowiedŸ na du¿e zainteresowanie schronem ze
strony przyjezdnych z Niemiec.
– To taka nasza pere³ka. Dziœ
mo¿na tu przyjœæ, pos³uchaæ,
poznaæ trochê historii i wróciæ
do domu, ale kiedyœ w tym
schronie ukrywali siê ludzie.

Ireneusz Okoń (na zdjęciu) i Andrzej Habraszka, członkowie stowarzyszenia Pro Fortalicium, wyremontowali
schron w Bytomiu-Miechowicach własnym sumptem i bezpłatnie udostępniają go zwiedzającym.
zdj. autora
Strach pomyœleæ co czuli i nie
zawsze mieli dok¹d wracaæ –
opowiada Andrzej Habraszka,
który wraz ze swym koleg¹,
Ireneuszem Okoniem, wyremontowali obiekt w³asnym
sumptem i bezp³atnie udostêpniaj¹ go zwiedzaj¹cym. Obaj s¹
cz³onkami Stowarzyszenia Na
Rzecz Zabytków Fortyfikacji
Pro Fortalicium. Pasjonuj¹ siê
histori¹. Gdyby nie ich wspólna
inicjatywa, wiele cennych eksponatów, które zdo³ali zgromadziæ, pewnie nie ujrza³oby nigdy œwiat³a dziennego. Jeszcze
10 lat temu ma³o kto mia³ pojêcie o tym, ¿e przy dawnej szkole w Bytomiu Miechowicach

by³ kiedyœ schron. IPN wszcz¹³
œledztwo w tej sprawie, a by³o
to mo¿liwe m.in. dziêki Józefowi Bonczolowi, naocznemu
œwiadkowi, który wówczas mia³
11 lat i zapamiêta³ wiele szczegó³ów zwi¹zanych z wejœciem
do
Miechowic
¿o³nierzy
2. Frontu Ukraiñskiego.
Schron powsta³ najprawdopodobniej pomiêdzy 1942 a 1944
rokiem i móg³ pomieœciæ ok.
250 osób. Przez 60 lat nikt tam
nie zagl¹da³. Na pocz¹tek zbudowano wejœcie, a nastêpnie
osuszono korytarze i wykonano
instalacjê elektryczn¹. Przed
trzema laty, dziêki wsparciu
gminy Bytom, uda³o siê zaku-

piæ sprzêt audiowizualny, dziêki któremu mo¿liwe s¹ dziœ
efekty dŸwiêkowe w systemie
dolby surround. W tym czasie
zrealizowano tak¿e filmy prezentuj¹ce wydarzenia ze stycznia 1945 r. Czerwonoarmiœci
dopuœcili siê licznych gwa³tów,
morderstw i rabunków na miejscowej ludnoœci. W trakcie kilkudniowych walk zamordowanych zosta³o setki cywilów. Sowieci zabijali g³ównie mê¿czyzn. Wed³ug IPN ginêli g³ównie Œl¹zacy, zarówno sympatyzuj¹cy z Polsk¹, jak i Niemcami. Radzieccy ¿o³nierze strzelali do kilkunastoletnich ch³opców i starców, gwa³cili kobiety.

Wœród ofiar by³ tak¿e ks. Jan
Frenzel. Uprowadzony z jednego z domów przy obecnej ul.
Styczyñskiego po wielogodzinnych torturach zosta³ zamordowany w s¹siednich Stolarzowicach.
Z dokumentów dowiadujemy
siê m.in., ¿e najwiêcej Miechowiczan zginê³o 27 stycznia 1945
r. Zapisy podaj¹ godziny œmierci miêdzy 5.00 a 18.00. Mia³ to
byæ odwet za zastrzelenie
przez nieznan¹ osobê sowieckiego majora przy zbiegu dzisiejszych ulic Stolarzowickiej
i Michaloka (Holteistrasse).
Najpierw mieszkañcom domów przy Holteistrasse 3 i Stillersfelder Strasse kazano pochowaæ majora, a nastêpnie zastrzelono ich.
– Jak tylko ludzie dowiedzieli siê, ¿e organizujemy w schronie wystawê o wojennej historii
tego miejsca, zaczêli przynosiæ
nam ro¿ne ciekawe eksponaty.
Pocz¹wszy od zwyczajnych
przedmiotów
codziennego
u¿ytku z czasów ich rodziców
i dziadków po fotografie, dokumenty, odznaczenia. Z przyjemnoœci¹ i satysfakcj¹ prezentujemy je wszystkim zainteresowanym – opowiada dalej
Andrzej Habraszka.
Zebrane przedmioty umieszczono w 41 podœwietlonych gablotach. Cz³onkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Zabytków
Fortyfikacji Pro Fortalicium s¹
przekonani, ¿e trzeba propagowaæ wiedzê na temat Tragedii
Miechowickiej. Los pomordowanych musi stanowiæ przestrogê dla przysz³ych pokoleñ,
aby to, co mia³o miejsce ponad
siedemdziesi¹t lat temu nigdy
wiêcej ju¿ siê nie zdarzy³o.

Kajetan Berezowski
Dziennikarz Trybuny Górniczej

PRENUMERATA
to nasza specjalność
od 1997 r.
§ bez żadnych
dodatkowych
kosztów!
§ prosto do skrzynki!
§ tanio i wygodnie!
§ ponad 250 tytułów!
§ prenumerata na prezent!
www.prenumerata.de
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Magazyn

W pudle

Książki w więzieniu pozwalają osadzonym lżej
przetrwać czas odosobnienia

Bibliotekarze
Art. 136. § 3. Do wykonywania zadań związanych
z zajęciami kulturalno-oświatowymi, z zakresu
kultury fizycznej i sportu, dyrektor zakładu karnego
może wyznaczyć skazanych wyróżniających się
wzorową postawą i zachowaniem.
Plątanina korytarzy obwieszonych plakatami z jasnym przesłaniem: Nie marnuj życia; Pamiętaj
o rodzinie; Nigdy nie jest za późno na zmianę. Kraty, schody, kraty, kraty, a na końcu biblioteka.
W każdej bibliotece pachnie
tak samo, w każdej wpadające
przez okno światło ujawnia drobinki kurzu wirujące w powietrzu.
Cisza, czterech siedzących mężczyzn w okolicach sześćdziesiątki, przed każdym z nich rozpostarta płachta gazety. Józef, Roman,
Mariusz i Marian. Kiedy weszliśmy z wychowawcą, poderwali się z krzeseł. Józef, wzruszając ramionami, skomentuje liczbę pracowników: – No może i za
dużo nas tu, ale dopóki nikomu to
nie przeszkadza...

Czytanie
jako forma ucieczki
Roman uważa, że biblioteka to
jest najlepsza miejscówka. Wymienia zalety: bliskość książek, które
uwielbia. Dobre towarzystwo i atmosferę. Satysfakcję, bo robi się
coś dla kogoś.
Roman ma chory kręgosłup, miał
już operowaną jedną przepuklinę
i powinien mieć operowaną drugą,
jego prawa ręka nie jest do końca
sprawna, a więc mógłby jechać na
rehabilitację do Gdańska, ale nie
jedzie, bo boi się, że straci tę pracę. Wie, że w Gdańsku byłoby fajnie, bo już raz był, ale wtedy nie
miał biblioteki. – Dyrektor zapytał
mnie, czy chciałbym pracować, to
powiedziałem, że chcę. W bibliotece? No jasne, marzyłem o tym.
W 2018 roku osadzeni wypożyczyli w więziennych bibliotekach
717 732 książki, co oznacza średnio dziesięć na osobę. – Ale czyta
mniej więcej połowa – zauważa ze
smutkiem Józef, po czym zgadza
się ze mną, że to i tak lepiej niż na
wolności. Wiem od Romana, że ze
dwa tysiące tytułów prasowych mają, nawet „Playboya”. Oprócz tej
w Iławie, w której właśnie jesteśmy,
w Polsce jest jeszcze 145 więziennych bibliotek, we wszystkich łącznie prawie 1,5 miliona książek. – Bibliotekę mamy, jaką mamy. Wychowawca co roku dostaje jakieś małe
pieniądze na zakupy, konsultuje się
z nami i uwzględnia nasze sugestie,
ale generalnie księgozbiór jest dość
stary – mówi Józef.

Kiedy pytam o książki przekazywane w darze przez szkoły czy
inne instytucje, przewraca tylko
oczami – więcej z tym kłopotu,
niż to wszystko warte. Wartościowy jest klub książki – raz w miesiącu dziesięciu osadzonych spotyka się z panią z biblioteki miejskiej, żeby porozmawiać o zadanej
lekturze. Przy okazji mogą zamówić coś do czytania z miejskich zasobów, bogatszych niż więzienne.
Na każdym oddziale iławskiego więzienia dostępny jest katalog biblioteki. Więźniowie mogą
go przejrzeć i wynotować interesujące tytuły. Kartki z zamówieniami zbiera pracownik biblioteki lub ktoś, kto z danego oddziału
wychodzi do jakiejkolwiek pracy,
a więc porusza się po terenie zakładu swobodniej niż osadzeni,
którzy opuszczają cele tylko na
godzinę spaceru. Biblioteka raz
na dwa tygodnie roznosi zamówienia. W lutym 2020 roku najbardziej pożądane i najczęściej czytane w iławskim więzieniu książki
to trylogia Blanki Lipińskiej, erotyczne powieści bijące rekordy
popularności również po drugiej
stronie muru. Na kolejnych pozycjach „Gra o tron” Martina, „Miłość leczy rany” oraz „Miłość pokonuje śmierć” Katarzyny Bondy,
„Mróz”, „Wiatr”, „Upał” Ciszewskiego, „Behawiorysta” Mroza
i powieści Grishama, Mastertona.
– Nie zawsze dostanie się książkę, którą by się chciało, może być
akurat wypożyczona. Czasem dajemy coś w ramach zastępstwa.
Staramy się, ale bywają potem
pytania: co ty mi przyniosłeś?!
Niektórzy na kartce piszą dwa
tytuły, a żadnego nie ma. Lepiej
napisać dziesięć, a nawet dwadzieścia, coś będzie na pewno
– radzi Józef, który na swojej
pierwszej kartce do biblioteki
w Iławie wypisał sto pięćdziesiąt tytułów. Wcześniej był w zakładzie w Łodzi, a tam obowiązywał inny system – czytelnicy
wypisywali wszystkie interesujące książki, a biblioteka trzymała kartkę i stopniowo dostarczała
kolejne pozycje. Jak tu dostali tę
listę stu pięćdziesięciu książek,
to trzy razy pytali, czy na pewno.
Józef szuka w książkach ucieczki: – Człowiek z innego środowiska
trafia do takiej celi, na przykład

sześcioosobowej. Jeden chce oglądać telewizję, drugi słuchać radia,
trzeci coś innego. Nie daj Boże jeszcze – a przeważnie tak było – w tej
telewizji „Dlaczego ja”, „Dlaczego
ty”. Przecież tego się nie da słuchać cały dzień. Szału można dostać. I disco polo. W kółko. – Józef mówi, że stopery nie działają
i tylko książka pomaga się wyłączyć, choć trzeba się tego wyłączania nauczyć.
Innym problemem jest prąd,
na którym zakłady karne oszczędzają. Górne światło jest do dziesiątej. Telewizor działa do jedenastej w zwykłe dni, w weekendy
do pierwszej w nocy. – Teraz mam
już lampkę i jestem niezależny od
górnego światła – mówi Józef.

Na mszy grypsujący
i niegrypsujący
obok siebie
Jest z nami wychowawca, udaje pogrążonego w lekturze. Udaje,
bo komentuje niektóre wypowiedzi
więźniów. Coś wyjaśnia, coś prostuje. Mimo wszystko na koniec dnia
ponad połowa antologii „Obrażenia. Pobici z Polską” za nim. Rozmawiamy w niewielkim pomieszczeniu, w którym kiedyś było radio – zostały po nim wygłuszenia
na ścianach i suficie. Pod ścianą
stoi keyboard, ktoś tu czasem gra,
więc te warunki akustyczne tak
całkiem się nie marnują. Dwa fotele, między nimi szafka pełniąca
funkcję stolika. Wychowawca donosi sobie krzesło, potem wychodzi
po książkę. Podczas tych jego wędrówek Józef mówi mi, że w obecności takiego świadka nie będziemy szczerze rozmawiać. – Nigdy
nie dowie się pani, jak jest naprawdę, jeśli funkcjonariusz będzie słuchał. – Mężczyzna ma szczupłe dłonie, którymi gestykuluje z gracją.
Nawet w więziennych niebieskich
ogrodniczkach na kraciastej koszuli prezentuje się bardzo elegancko, kiedy zakłada nogę na nogę i długimi palcami stuka w blat,
by zaakcentować kluczowe słowa.
– Najpierw wróciłem do książek,
które już znałem. „Układ” Kazana, potem „Stąd do wieczności”.
„Ojca chrzestnego” też przeczytałem. – Józef zanosi się chichotem, wspominając ostatnią pozycję. – Teraz dużo książek czytam
nowych. Unikam kryminałów, książek lekkich i przyjemnych. Czasem coś biorę, żeby odpocząć od
ciężkich, „Stu lat samotności” czy
naszego Pilcha. Cenię takie książki, nad którymi trzeba się skupić.
Ludzie nie lubią opisów, bo po co
tyle kartek marnować na coś, co

można dwoma słowami pokazać.
Nie, no właśnie nie – stuka z mocą w blat szafki.
Książki o religiach – różnych.
Józef przeczytał wszystko, co było dostępne w więziennych zasobach, żeby zdecydować, czy wierzy. Ostatecznie uznał, że wierzy.
Od tej pory nie wchodzi w religijne dyskusje. Wiadomo, że pytanie
o zmartwychwstanie przegrywa
z rozumem i nauką, ale jak ktoś
wierzy, to wierzy i nie poddaje się
dyktatowi rozumu. Mimo że zdecydował się wierzyć, Józef nie przełamał się do czynnego uczestnictwa w życiu religijnym więzienia.
Ma uraz z placówki, w której był,
zanim został przekierowany do Iławy. Dwa razy poszedł na mszę i zrezygnował. Tu Józef zamaszystym
ruchem dłoni zakreśla na stojącej
między nami szafce dwie linie. To
dwa rzędy ławek. W pierwszym,
tłumaczy, siedzi dwóch grypsujących, w drugim – tłoczy się trzydziestu niegrypsujących. Grzmi:
– Na mszy?! To jest wiara chrześcijańska? Wszyscy jesteśmy równi
i na mszy to powinno być widoczne.
(Później wychowawca powie mi,
że w Iławie jest inaczej. Wszyscy
siedzą razem, grypsujący obok
niegrypsujących).
Aktywności religijne to nie tylko
udział we mszy, ale też dyskusje,
w których Józef nie bierze udziału, bo się do nich nie nadaje – jego skłonność do bycia w kontrze
powoduje nerwowość wszystkich
zainteresowanych.
– Nie wchodzę w takie teoretyczne rozważania, nie chcę powiedzieć, że głupie, ale jak ktoś
potem chodzi z wahadełkiem albo kamieniami uzdrawia...
Wychowawca dyskretnie parska
nad książką, gdy Józef opowiada
o więziennych modach.
– To są takie fale. Coś odkryją, na coś wpadną i potem ta fala idzie, taka fala nawiedzenia.
Jakieś moce nadprzyrodzone na
przykład. U nas pół oddziału chodziło z wahadełkami. Leczyli się na
korytarzu dłońmi, ja myślałem, że
się posikam...
Obaj z wychowawcą ocierają łzy
uciechy i ściszają głosy, bo możliwe, że któryś Kaszpirowski podsłuchuje. Taki wywiad to w więzieniu wydarzenie i budzi ciekawość.
Józef uspokaja się i kończy: – Czasem człowiek jest po prostu mądry i zarabia na tym. Nie wiem nawet, czy naprawdę wierzy, czy tylko
dobrze sprzedaje. Skoro umie tak
wykorzystać swoje zdolności, jeśli
ktoś mu chce płacić za uzdrowienie, to dobrze. Sam miałem w ręku książkę o uzdrawiającej mocy
różnych kamieni. Ja się nie chcę
kamieniami leczyć, nie jest mi to
potrzebne, ale jak ktoś chce w to
wierzyć, niech sobie wierzy.
Długo przekonywał się do książek o miłości. – Nie mogłem tego
wziąć do ręki, przełamałem się
po trzech-czterech latach. Było to związane z tym, dlaczego tu

jestem. Stendhal, stare romanse,
„Anna Karenina”. Nie mogłem
wziąć do ręki „Mistrza i Małgorzaty”, bo Małgorzata... No ale to już
minęło. Przełamałem się.
Roman, drobny brunet, patrzy
na mnie znad wiszących na końcu nosa okularów dalekowidza.
– Niektóre książki przeczytałem
jeszcze raz, na przykład „Imię róży”. Do niektórych lubię wrócić,
innych nie pamiętam, zlewają mi
się. Jestem już na którejś stronie
i nagle do mnie dociera, że ja to
już czytałem. No ale taki jestem,
że czytam dalej, nieraz gnioty muszę doczytać do końca – Roman
mówi, że wszyscy u niego w domu
czytali: rodzice, żona, dzieci. – Telewizję mamy na celi, mamy konsolę. Film oglądam dla towarzystwa, ale sam z siebie to nie, programy mnie nie interesują. Wolę
w tę książkę wejść. Bardziej się
wyłączam z tego, co tu jest.

Na taką pracę trzeba
sobie zasłużyć
– Czytanie? Tak średnio – śmieje się Marian, trzeci więzień z biblioteki. Zamieniamy się miejscami, bo nie słyszy za dobrze na prawe ucho. Szeroka, pogodna twarz,
jasne, wesołe oczy. Dodaje: – Chodzę do kościoła, stamtąd czasem
biorę ładne, ciekawe książki.
W lipcu będzie drugi rok jego życia bibliotekarza. Wcześniej pracował w więziennym ambulatorium.
Zmianę na bibliotekę ocenia dobrze, ale głównie dlatego, że wiązała się ze zmianą oddziału. Życie za kratami zaczął od zamku,
czyli oddziału zamkniętego: ciasna cela, godzina spaceru. – Tam
łatwo się poddać, konieczna jest
samodyscyplina – mówi. To tam
pracował w ambulatorium, sześć
lat. Potem był półotwarty. Teraz
– otwarty. Wychodzi do budynku
kulturalno-oświatowego do pracy w bibliotece, cela jest otwarta
od siódmej do dziewiętnastej, więc
można pójść do kolegi lub kolega
może przyjść, świetlica jest. Jest
lżej. Na każdą taką zmianę trzeba tu jednak zasłużyć – podkreśla.
Mariusz nie ma czasu na czytanie: poza pracą w bibliotece jest
też redaktorem więziennej gazetki, organizatorem konkursów literackiego i plastycznego oraz pracuje nad scenariuszem teatralnym
na temat Świętego Brata Alberta
Chmielowskiego.
– Jest pan bardzo zajętym człowiekiem.
– No, dzięki Bogu tak, czas mam
tu wypełniony intensywnie. Dzięki temu mogę tutaj zrobić coś pożytecznego.
Chociaż wszyscy moi rozmówcy są w zbliżonym wieku, Mariusz
sprawia wrażenie znacznie młodszego od pozostałych. Jest też bardziej zdystansowany i ostrożny.
– Ale on nic pani nie powiedział!
– podsumował tę rozmowę z wyraźnym podziwem wychowawca,
gdy zostaliśmy sami. Takie fakty.
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Magazyn
Trzeba przeżyć ten
trudny okres
Przyjechałam do Iławy, żeby porozmawiać z więźniami po pięćdziesiątym piątym roku życia. Osoby w tym wieku w warunkach więziennych można uznać za seniorów.
Ogólnodostępne statystyki dotyczące
wieku więźniów w Polsce nie mają
progu pięćdziesięciu pięć lat. Jest
przedział wiekowy 49-60, a potem
szeroka grupa 61+. Łącznie osoby
powyżej czterdziestego dziewiątego roku życia stanowiły w 2018 roku 17 procent populacji więziennej.
Jeśli osoba w tym wieku odbywa karę odosobnienia, może być
sprawcą najpoważniejszego przestępstwa z zasądzonym dożywociem, od wielu lat przebywającym
w więzieniu. Może być także osobą, która nigdy nie przekroczyła
tej ostatecznej granicy, ale której
bogate doświadczenie kryminalne
ułożyło się w wiele lat w odosobnieniu. Może być też tak, że więzienie przydarzyło się pierwszy
raz dopiero w jesieni życia.
Jak u Józefa. Miał pięćdziesiąt
trzy lata, gdy popełnił przestępstwo, o którym nie mówi wprost.
Opowie mi o kłopotach rodzinnych,
które zaczęły się, gdy miał pięćdziesiąt lat. Opowie o tym, jak po
zdarzeniu wybiegł na ulicę, by policjantom z napotkanego radiowozu powiedzieć, co zrobił. Opowie
o pierwszych chwilach w areszcie,
gdy kazano mu klęczeć ze skrępowanymi rękami i głową na krześle.
Mówi, że policjanci prowokowali
z nadzieją, że wybuchnie, ale nie
wybuchł. – Popełniłem zbrodnię
i zostałem odpowiednio potraktowany – mówi ze spokojem. Był rok
2013, dostał dwadzieścia pięć lat.
Mówi, że wie, że nie wyjdzie. Wylicza: tata, mama, znacznie młodszy brat. Wszyscy w jego rodzinie
umierali na raka. Dlaczego on miałby dożyć osiemdziesiątki?
– Jak przyjdzie czas, to będzie
trzeba odejść i nie ma żadnej tragedii. Długo mi zajęło, żeby podejść
do tego bez żalu, ale się z tym pogodziłem. Nie rozmawiam o przyszłości, bo jej nie mam.
Jest ich tu więcej – tych, którzy prawdopodobnie nie doczekają końca wyroku. Nie rozmawiają
o tym. Nie muszą, bo czują podobnie – twierdzi Józef.
– Ja może jestem bardziej zamknięty w sobie, nie lubię gadać
o takich rzeczach. Nie rozmawiamy raczej o tym, co się wydarzyło,
bo to każdy indywidualnie przeżywa. Jak byłem na dziale terapeutycznym, to bardzo dużo rozmawiałem z psychologami, tak jak
teraz z panią. Bardzo dużo mi to
pomogło, pomogło mi się uporać
z tym wszystkim – mówi Roman.
Józefowi najtrudniej było pogodzić się z tym, że zostanie pochowany na jakimś przypadkowym miejskim czy wiejskim cmentarzu, w zapomnieniu. Stanie się tak, jeśli po
jego śmierci nikt z zawiadomionej
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W pudle
przez więzienie rodziny nie będzie
zainteresowany odbiorem ciała
i pogrzebem. Być może Józef nie
ma rodziny, może ma, ale nie podał
w więzieniu niczyich danych i nie
podejrzewa, żeby udało się kogoś
odnaleźć. Być może nie liczy na
wybaczenie nawet po śmierci. Zapewnia, że i to przepracował, chociaż potrzebował na to kilku lat.
– We wcześniejszym życiu się
z tym nie spotykałem. Ta sytuacja,
to środowisko jest tak inne niż to,
w którym przebywałem na wolności. Do tej pory jest to dla mnie...
– Długo szuka słowa, w końcu mówi, że nie chce przyjąć tego, gdzie
jest. Nie chce tu zawierać znajomości. Tylko z niektórymi. Kole-

się wydarzyło. Mówią, że czas leczy rany, ale nie leczy. Pozwala
zapomnieć.
Są i widzenia: brat przyjeżdża,
kuzyni. Córki jeszcze nie było. Może
jak Roman wyjdzie, to się zobaczą.
Polskie prawo daje człowiekowi drugą szansę: jeśli przez dziesięć lat po odbyciu wyroku nic się
nie wydarzy, znowu ma czystą kartę. Gdyby Roman miał kilka lat
temu dostarczyć zaświadczenie
o niekaralności, uzyskałby je bez
problemu, chociaż nie jest w więzieniu po raz pierwszy. Jak mówi,
kiedy miał siedemnaście lat, zdarzyła mu się sprzeczka, z której
wywiązała się szarpanina, w czasie której jego przeciwnikowi wy-

się psuć, ale wciąż myśleli, że uda
się to naprawić. Raz, drugi, dziesiąty, ciągle. Córka mówiła, bo na
studiach miała psychologię, że to
toksyczna relacja i powinni dać
sobie spokój. Może tak trzeba było zrobić, może potrzebna była pomoc z zewnątrz.
– Myśleliśmy, że poradzimy sobie. Najbardziej pokrzywdzone
są dzieci.
Marian w więzieniu jest od 2010
roku.
– Najgorsze jest pierwsze pięć
lat. No ale nie ma odwrotu i trzeba się starać jakoś to poukładać,
żeby drugiemu nie przeszkadzać,
żeby iść do przodu. Jeszcze trójeczka – mówi.

W Polsce jest 145 więziennych bibliotek, we wszystkich łącznie prawie 1,5 miliona książek
guje się z ludźmi wykształconymi,
którzy bywali w świecie, z którymi
może powspominać. Nie ma tu dużo takich osób. Na szczęście, bo lepiej, żeby takich ludzi tu nie było.

Najważniejszy jest
kontakt z rodziną
Jest Roman. On i Józef mieszkają
razem. Ostatnio nawet wyjątkowo
wygodnie, bo sami w trzyosobowej
celi. Roman też ma ciągle przed
oczami dawne życie. I też jest tu
od 2013 roku. We wrześniu będzie
sześć lat. Pół kary. Roman też mi
nie powie wprost za co.
– Jeśli będę do końca wyroku,
to będę miał sześćdziesiąt sześć
lat, jak wyjdę. Myślę o tym nieraz.
Nie wyobrażam sobie. Męska linia
mojej rodziny, mój tata i jego bracia, nie przekroczyli sześćdziesięciu pięciu lat. Zbliżam się do tej
krytycznej liczby. Źle się nie czuję, staram się przeżyć ten trudny
okres, a później zobaczymy.
O tym, co później, Roman mówi ostrożnie, bez optymizmu. To
„później” rodzi pytanie: czy ktoś
będzie czekał? Stara się pracować
nad relacjami. Pisze listy do córki,
przez kilka lat odpisywała, przysłała zdjęcia wnuków.
– Na ostatnie dwa czy trzy nie
odpowiedziała – przypomina sobie. – Czekam, nie wiem, czy coś

padł portfel. Roman zapewnia, że
to nie jego skusiło cudze mienie,
ale to on trafił do Iławy za napad
z rabunkiem. Cztery lata w więzieniu, a potem trzydzieści cztery lata bez mandatu nawet. Pracę znalazł, rodzinę założył, dzieci
na studia wysłał.
– Starałem się, ale nie wyszło
– mówi.
Iława wtedy, a teraz: postarzało się towarzystwo, kiedyś więcej
było młodych ludzi. Przed laty jeden głośnik na celę, większy rygor – łatwiej było do izolatki trafić.
Teraz można by długo wymieniać
dostępny sprzęt, ale czy warto?
– Nie patrzę na to, że mam telewizor czy coś. Liczy się to, co się stało, i do końca życia się z tym nie pogodzę. Czekam do wyjścia, bo może
coś się jeszcze ułoży na tej wolności. Żyję z dnia na dzień, nie przyglądam się temu. Rodziny brakuje.
No i poczucie winy. Cały czas jest.
Gaśnie światło i przychodzą te myśli. Po tym się chyba nie da dojść
do siebie. To była najbliższa osoba.
Nigdy by nie uwierzył, że to
możliwe. Że jest do tego zdolny.
Do czego? Mówi, że nawet teraz,
po latach, nie umie o tym mówić.
Składam jego historię z kawałków.
Mówi, że nie pił, nie palił i nie używał. Że to była najnormalniejsza
rodzina. Rodzina, w której zaczęło
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Kiedy wyjdzie, będzie miał siedemdziesiąt jeden lat. Mówi, że
w więzieniu czuje się bardziej upływ
czasu, szczególnie w jego wieku.
Szkoda tych lat, człowiek nie jest
coraz młodszy – wzdycha. Im bliżej końca, tym gorzej ze zdrowiem.
Tymczasem na wolności umierają
bliscy: matula odeszła, drugi rok
będzie, kobitka odeszła – szósty
rok będzie.
Co spowodowało, że Marian się
tu znalazł – nie wiem. Wiem za to,
że to pierwszy raz.
– Zdarzyło się, niestety. Człowiek
czterdzieści lat jeździł tirami, za
kółkiem, a tutaj takie... jedno nieszczęście przekreśliło całe życie.
Marian wychodzi na przepustki – uprawnienia uzyskał trzy lata temu. Podkreśla, że na to sobie
trzeba zapracować.
Pierwszy raz wyszedł, kiedy jego matka była w ciężkim stanie
– wstawili się za Marianem psycholożka i kapelan, pojechał na
siedem godzin.
– Spotkałem się z rodziną po
sześciu latach. Tego się nie zapomni. Wszyscy się zjechali, ksiądz
odprawił mszę. Potem były już
przepustki po trzydzieści godzin.
Jak wychodzę, to jadę do siostry,
do jednej, do drugiej, mieszkanie
swoje odwiedzić, działkę zobaczyć.
Coś w domu chciałoby się porobić,

a czasu mało. Najważniejsze, że
jest kontakt z rodziną.
Marian chce już na wolność,
chociaż nie ma sprecyzowanych
planów. Mówi, że to będzie zaczynanie od zera, chociaż ma niezły
start. Czekają dwie siostry i brat
– na początku pewnie pomogą, ale
mają swoje rodziny, sprawy, wnuki.
Z plusów: mieszkanie jest, emerytura będzie. Może jakaś praca się
znajdzie. – Nie boję się wyjścia
– mówi z mocą.
Markotnieje, gdy pytam o dzieci: są, ale kontaktu od dawna nie
ma. Jakoś w latach osiemdziesiątych to się rozwiało. Może spróbuje odbudować te relacje, może.

Tu czasem pojawia
się natchnienie

Mariusz jest w zamknięciu od
szesnastu lat. Ile jeszcze? Trudno
powiedzieć. Ma już prawo do ubiegania się o przedterminowe zwolnienie, ale wymaga to wsparcia zakładu karnego. Na razie więzienie
nie podjęło starań w jego sprawie.
Jak mówi, każdego dnia ma nadzieję i każdego dnia pracuje na
dobrą opinię. Jeśli przyjdzie mu
czekać do końca zasądzonej kary,
spędzi w Iławie jeszcze kilka lat.
Nie rozmawiamy o tym, co się stało. Mówimy o przepustkach, których jeszcze nie było.
– Odwiedziłbym rodziców, przyjeżdżają do mnie od szesnastu lat.
Takie mam marzenie.
Wzorem dla Mariusza jest Święty
Brat Albert Chmielowski. Malarz,
który został zakonnikiem, by pomagać najbiedniejszym. Pierwszy
raz Mariusz zetknął się z tą postacią jeszcze w Areszcie Śledczym
w Gdańsku – kapelan zaprosił go
do udziału w jasełkach, w których
jedną z postaci był Brat Albert.
Mariusz uczestniczył też w pisaniu scenariusza sztuki. Później
na konkurs sztuki więziennej organizowany w Sztumie wysłał swoją sztukę na temat Chmielowskiego. Teraz pracuje nad jej rozwinięciem, chce zaangażować artystów
i narratora.
Jeszcze bardziej chce jednak
wyjść z więzienia i iść ścieżką brata Alberta.
– Tak jak wcześniej chcę prowadzić działalność budowlaną, z tym
że w warunkach pomocy, żeby angażować do pracy osoby, które potrzebują wsparcia. Bezdomnych
na przykład. W moim mieście jest
ich bardzo dużo. Zatrudniałem ich
już wcześniej, ale chcę to robić
na większą skalę. Chcę pomagać
wyjść z bezdomności, pomóc też
osobom po więzieniach, żeby mogły się zatrudnić, utrzymać i funkcjonować. Dużo jest takich osób,
którym trzeba pomóc.
Zanim trafił do więzienia, nie
interesował się sztuką ani teatrem. Mówi, że to paradoks więzień – w takim miejscu pojawia się
natchnienie. Cud.
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Trudne pytania, łatwe odpowiedzi

Prostopadłościenne kartony na mleko
i cylindryczne puszki na napoje, czyli...

Ekonomia projektowania
ponad wszystko

Dlaczego produkty mają taką,
a nie inną formę? Nie sposób
udzielić rozsądnej odpowiedzi
na to pytanie, nie odwołując
się do zasady optymalizacji
kosztów i korzyści.

Ogólnie rzecz biorąc, producenci nie mają powodu, by wyposażyć
produkt w jakąś dodatkową cechę,
jeśli nie zwiększa to dla konsumenta
wartości tego wyrobu (innymi słowy, korzyści). W każdym nieomal
wypadku projekt przedmiotu wiąże
się ze swoistym kompromisem pomiędzy chęcią zaspokojenia upodobań konsumenta a potrzebą sprzedaży za cenę odpowiednio niską, by
była ona konkurencyjna.

cylindryczny. Pojemniki na mleko
natomiast, przynajmniej te plastikowe i kartonowe, prawie zawsze
mają przekrój prostokątny. Pojemniki prostopadłościenne zajmują
przestrzeń na półkach w sposób
bardziej ekonomiczny niż pojemniki cylindryczne. Dlaczego zatem

producenci napojów mimo to wlewają je do pojemników cylindrycznych?
W przypadku puszek jedną z przyczyn jest fakt, że kształt cylindryczny jest bardziej odporny na ciśnienie, które powstaje wewnątrz pojemnika z napojem gazowanym.
Innym powodem może być również

to, że napoje często wypija się bezpośrednio z pojemnika, a zatem dodatkowy koszt magazynowania cylindrycznych pojemników jest usprawiedliwiony, ponieważ lepiej pasują
one do dłoni. Wyjaśnia to, dlaczego
szklane pojemniki na napoje mają kształt walca, choć prostokątny

pojemnik szklany z łatwością wytrzymałby ciśnienie gazowanego napoju. W przypadku mleka przyjemność
trzymania opakowania w dłoni nie
jest już tak ważna, gdyż rzadko pije się je prosto z pojemnika.
Gdyby nawet jednak większość
ludzi piła mleko prosto z kartonu,
zasada optymalizacji kosztów i korzyści każe nam się domyślać, że
nie byłoby ono raczej sprzedawane w pojemnikach cylindrycznych.
Choć pojemniki prostopadłościenne pozwalają zaoszczędzić przestrzeń na półce niezależnie od swej
zawartości, wartość zaoszczędzonej przestrzeni jest większa w wypadku mleka niż w wypadku napojów. Większość napojów w supermarketach ustawiona jest bowiem

Dlaczego mleko sprzedaje się
w prostopadłościennych
pojemnikach, a napoje
w cylindrycznych?

Chyba wszystkie pojemniki na
napoje gazowane, czy to szklane, czy aluminiowe, mają kształt

Opakowania na płyty DVD i CD różnią się od siebie, choć krążki są takie same. Dlaczego?

Bibliotekarze
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Razem z wychowawcą pracuje nad trzecią edycją konkursu
literackiego. Jego zasady są proste: trzeba napisać wiersz będący odbiciem przeżyć wewnętrznych z więzienia lub z wolności.
Z edycji na edycję rośnie liczba
uczestników.
– To taka nasza działalność, wydobywanie talentów artystycznych
i uwalnianie przeżyć wewnętrznych. Żeby człowiek nie został tu
sam ze swoimi problemami, żeby
mógł podzielić się nimi z innymi.
To taka niszowa sztuka, ale bardzo
cenna, bo jest w tych trudnych warunkach w więzieniu.
Mówi, że w warunkach więziennych człowiek bywa postawiony pod ścianą, a to przekłada się na przeżycia duchowe. Na
każde pytanie odpowiada rzeczowo i wyczerpująco. Opowiada o inicjatywach, omawia obowiązujące procedury i zasady,
przekazuje informacje. Jeśli temat wymaga bohatera, Mariusz
powołuje anonimowego człowieka lub grupę, z którą się wyraźnie nie identyfikuje. Nie wpisuje
siebie w szereg osadzonych, pozostaje niezależnym bytem, narratorem wszechwiedzącym, którego nie dotyczą opisywane zjawiska i zdarzenia.
Tak opowiada mi też o gazetce,
„Blindzie”. Ukazuje się co miesiąc

lub dwa. Mniej więcej dwadzieścia
stron, kolportaż na terenie zakładu. Mariusz pokazuje najnowszą:
artykuły historyczne obok psychologicznych, wieści z więzienia obok
tych z wolności. Coś o sporcie, coś
o samochodach. Jak mówi redaktor, treści takie jak artykuł o napędach hybrydowych to próba przybliżenia osadzonym obecnych realiów wolności, żeby nie byli bardzo
do tyłu po wyjściu. Mariusz mi gazetę wręcza, a wychowawca po
spotkaniu zabiera – bo ochrona
danych osobowych.
Blinda to maskownica, którą
montuje się w oknie celi, żeby
więźniowie nie komunikowali się
ze sobą. „Blinda” to maskownica,
której używa Mariusz, żeby nie komunikować się ze mną.
Józef uważa, że wiek jest ważny, gdy chodzi o budowanie pozycji
w więzieniu, i nie działa na korzyść
seniorów. Ważne są też pieniądze
i gangsterski dorobek, którego żaden z moich dzisiejszych bohaterów nie ma. Opowiada Józef:
– Jak osadzony ma pieniądze,
dużą pomoc z domu, to nawet jak
nie będzie szanowany, kupi sobie
spokój. Temu kupi ciasto, temu
papierosy i tak wyrabia sobie pozycję. Najgorzej jest, jak ktoś jest
starszy i bez pomocy – jest przegrany od początku do końca, nic
sobie nie załatwi. Ja nie mówię
o Bóg wie czym, tylko o koleżeńskiej

pomocy. Nie ma mowy, nic nie dostanie. No chyba że jest gangsterem, że grypsuje. Oni się trzymają razem, pomagają sobie.

Ważne,
na kogo się trafi
Roman dodaje, że problemem
wizerunkowym bywa też oddział,
do którego więzień zostaje przypisany.
– Inni więźniowie inaczej odbierają tych z terapeutycznego:
że degeneraci, debile, wariaci.
Wcale tak nie jest. Po prostu miałem chwilę załamania, ale wyszedłem z tego.
Roman, gdy uświadomił sobie,
co zrobił, próbował popełnić samobójstwo, przez co dostał skierowanie na oddział terapeutyczny. Józef
trafił do więzienia w stanie głębokiego szoku, prosto do szpitala psychiatrycznego. Potem przenieśli
go na oddział zamknięty do Iławy.
– Trafiłem do celi z człowiekiem,
z którym tu się liczono. On mi dużo pomógł. Mieszkałem z nim, on
mnie polubił, to ustawiło moje relacje z innymi.
Człowiek, z którym się liczono,
oznacza tu osobę, o której powiązaniach wszyscy wiedzieli. Nie
musiał nikomu nic opowiadać
– jego znajomości z gangsterami z pierwszych stron gazet nie
były tajemnicą. Jak coś powiedział na oddziale, to wszyscy go
słuchali. Gdyby ktoś inny tak powiedział, to zareagowaliby śmiechem lub brzydkim słowem, ale

on był grypsujący. Nawet jeśli na
boku ktoś na niego psioczył, to nigdy w twarz.
Chociaż kłóci się to ze wszystkim, co wiadomo o grypsujących,
ten akurat polubił świeżaka.
– On się mną zajął. Nie wiem,
dlaczego to zrobił. Najpierw mieszkałem z nim, potem wziął mnie na
celę trzyosobową z dwoma grypsującymi. Wszyscy się dziwili.
Nigdy mu nie schlebiałem, mówiłem mu prawdę, nieraz się pokłóciliśmy. Nie kłóciliśmy się tak, że
się nie odzywaliśmy, od razu wracaliśmy do normalności. Tematy
polityczne i społeczne poruszaliśmy, był człowiekiem inteligentnym. Może dlatego lubił ze mną
porozmawiać?
Przez kilka pierwszych lat pobytu
w więzieniu Józef myślał głównie
o śmierci. Nie widział sensu w dalszym życiu, tkwił w odrętwieniu,
był skoncentrowany na tym, co się
stało. Znajomość z celi zapewniła
mu nie tylko spokój za kratami, ale
też pomogła stanąć na nogi.
Czym można sobie zajmować
czas w więzieniu, jeśli nie wybierze się zaangażowania kulturalnego jak Mariusz? Nawet bibliotekarzom książki nie wystarczą. Gdy
ma się perspektywę ponad dwudziestu lat w zamknięciu, jak Józef, sprawa organizacji czasu wolnego staje się kluczowa.
– Wszyscy młodsi osadzeni przeważnie uprawiają tę kulturystykę,
ciężary. Na każdym oddziale są
ciężarki, przyrządy. Oni to robią
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chętnie, bo chętnie robią to ci wyżej postawieni gangsterzy i ci niżej postawieni naśladują. Kółko
się zamyka, ale to jest dobre. Gorzej jest ze starszymi.
Józef po kilku latach otępienia
zaczął biegać. W podstawówce
miał osiągi w biegach na szczeblu krajowym.
– Od kiedy biegam, inaczej myślę. Co miałem przemyśleć przez te
trzy czy pięć lat, już przemyślałem
i dalej się tym nie zajmuję. Bolały
mnie stawy, nawet w rękach, łokcie, a przez bieg wszystko się rozruszało, już nie boli. No i przede
wszystkim: inaczej myślę, inna
jest kondycja psychiczna. Ci, którzy machają tymi tonami żelastwa
– niech machają. Nawet minimalne uprawianie sportu w więzieniu
jest bardzo ważne.
Poza bieganiem jest jeszcze angielski – kiedyś Józef znał język,
dużo zapomniał. W więzieniu wypożyczył książki, przypomina sobie. Wie, że nigdy mu się to do niczego nie przyda, ale to dobre ćwiczenie szarych komórek.
– Mam takie porównanie: w pracy w komputerze wbijamy na przykład listę czytelników. Jak przyszedłem, to nie mogłem zapamiętać
naraz imienia, nazwiska i imienia
ojca więźnia. Musiałem kilka razy patrzeć, po kolei wbijać. W tej
chwili raz czytam, od razu wbijam.

Nina Olszewska

„Pudło. Opowieści z polskich
więzień”, Poznań 2020, s. 248.
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na otwartych półkach, które są tańsze i nie wymagają kosztów operacyjnych. Mleko zaś przechowuje się
wyłącznie w chłodzonych szafkach,
których zakup i eksploatacja są dosyć drogie. Zaoszczędzona przestrzeń na półkach chłodni stanowi
więc swego rodzaju premię – i stąd
dodatkowa korzyść pakowania mleka w prostopadłościenne pojemniki.

Dlaczego wyprodukowanie
aluminiowej puszki na napoje
kosztuje więcej, niż jest to
konieczne?

(Charles Reddding)
Zadaniem puszki jest przechowywanie napoju. Sprzedawane niemal
na całym świecie aluminiowe puszki na napoje o pojemności 355 ml

opakowania. A ponieważ puszki niższe taniej się produkuje, sprzedawcy oferujący napoje w takich pojemnikach mogliby sprzedawać je po
nieco niższych cenach niż producenci tradycyjni.
Innego wyjaśnienia dostarcza hipoteza, że kupującym napoje bardziej podoba się wygląd wyższych
puszek. Nawet gdyby wiedzieli, że
puszka taka zawiera dokładnie tyle samo napoju, co jej niższa wersja, i tak byliby pewnie skłonni zapłacić za nią nieco więcej na tej
samej zasadzie, na jakiej chętnie
zapłacą więcej za pokój hotelowy
z ładnym widokiem.
Często, projektując dany produkt,
rozważa się, jak jego różne cechy
wpłynęłyby na zachowanie konsu-

oddziałów straży pożarnej w Stanach Zjednoczonych maluje teraz
wozy na żółto).
Na Manhattanie typowa zajęta
taksówka wiezie tylko jedną osobę
i rzadko zdarza się, by kierowca odniósł większą korzyść z tego, że wiezie czworo pasażerów. Dlatego taksówkarze nowojorscy upodobali sobie sedany, gdyż są one tańsze niż
pojazdy wielofunkcyjne i łatwo mogą sprostać większości oczekiwań.
Oczekiwania wobec taksówek
w przeciętnym małym miasteczku są jednak inne. Posiadanie samochodu jest tam znacznie tańsze niż na Manhattanie, gdzie samo
parkowanie może kosztować ponad
240 funtów miesięcznie, dlatego też
większość mieszkańców jest zmoto-

Pojemniki prostopadłościenne zajmują przestrzeń na półkach w sposób bardziej ekonomiczny niż pojemniki cylindryczne 
mają kształt walca o wysokości
12 cm, prawie dwukrotnie przewyższającej jego szerokość (średnica:
6,5 cm). Gdyby puszki te były niższe, ale szersze, na ich wyprodukowanie zużyto by znacznie mniej aluminium. Na przykład cylindryczna
puszka o wysokości 7,8 cm i średnicy 7,6 cm wymagałaby około 30 proc.
mniej aluminium niż puszka standardowa, choć mieściłaby taką samą ilość płynu. Skoro niższe puszki byłyby tańsze w produkcji, dlaczego napoje sprzedaje się mimo
to w wyższych puszkach?
Jednym z możliwych wyjaśnień
jest pewne dobrze znane psychologom złudzenie optyczne. Na pytanie, który z dwu czarnych pasków
narysowanych powyżej jest dłuższy,
większość ludzi z przekonaniem odpowie, że dłuższy jest pasek pionowy. Jednak, jak łatwo można sprawdzić, obydwa paski mają dokładnie
tę samą długość.
Bardzo możliwe zatem, że konsumenci niechętnie kupowaliby napoje w niższych puszkach, sądząc,
że zawierają one mniej coca-coli.
Wyjaśnienie to jednakże zdaje się
sugerować możliwość łatwego zysku dla wchodzących na rynek konkurencyjnych firm. To znaczy, jeśli
złudzenie optyczne byłoby jedynym
powodem powstrzymującym konsumentów od wybierania niższych
puszek, konkurencja mogłaby oferować colę w takich puszkach, tłumacząc jednocześnie wprost, że ich
pojemniki zawierają dokładnie tyle
napoju, ile mieszczą go tradycyjne

menta. Na przykład ktoś, kto chce
uniknąć mandatów za przekraczanie prędkości, mógłby być skłonny
zapłacić więcej za samochód wyposażony w dźwiękowy system ostrzegawczy, odzywający się zawsze, ilekroć kierowca przekroczy wskazane
na znaku ograniczenie prędkości.

Dlaczego prawie wszystkie
taksówki na Manhattanie są
żółte, podczas gdy taksówki
w większości miast mają
różne kolory?

(Andrei Tchernoivanov)
Wystarczy spojrzeć ze szczytu Empire State Building na ulicę
Trzydziestą Czwartą, by odnieść
wrażenie, że 70 proc. pojazdów
na drodze to jaskrawożółte sedany. Oprócz jednego czy dwóch lotusów czy lamborghini właściwie
wszystkie żółte samochody to taksówki – w większości sedany Forda.
W małych miasteczkach na całym
świecie taksówki nie bywają żółte
i prawie wszystkie z nich to pojazdy wielofunkcyjne. Skąd ta różnica?
Choć wezwanie taksówki przez telefon jest na Manhattanie możliwe,
o wiele częściej ludzie zatrzymują
taksówkę, która akurat przejeżdża
ulicą. Dlatego dla taksówkarzy najkorzystniej jest, by ich samochody
wyróżniały się spośród innych. Badania dowodzą, że najlepiej nadaje się do tego celu kolor jaskrawożółty (niegdyś uważano, że najbardziej widoczny jest kolor czerwony
i dlatego właśnie na ten kolor malowano wozy strażackie; jednak wiele

ryzowana. Ponieważ w małych miasteczkach względnie mniejsza liczba ludzi potrzebuje taksówki, taksówkarzom nie opłaca się krążyć
po ulicach. Zamiast tego taksówkę wzywa się przez telefon. Pomalowanie samochodu na żółto nie
przynosi więc taksówkarzowi szczególnych korzyści.
Ktoś mógłby zgłosić zastrzeżenie,
że taksówki w Nowym Jorku są żółte,
ponieważ przepisy miejskie wymagają, by wszystkie taksówki w mieście były tego koloru. To prawda,
lecz przypomina to obiekcję pewnego mojego gniewnego korespondenta, że kropki alfabetu Braille’a znajdują się na przyciskach bankomatów
z podjazdem dlatego, że wymagają
tego przepisy. Gdy organy regulujące kwestie związane z taksówkami
wprowadziły w konsekwencji serii
skandali zasadę dotyczącą koloru,
ich celem było zapewnienie pasażerom sposobu identyfikacji przepisowych, legalnych, licencjonowanych pojazdów. Wybrali żółty, gdyż
kolor ten przeważał jako kolor taksówek w owym czasie. Hipoteza,
że taksówki są żółte z powodu dobrej widoczności tego koloru, pozwala wyjaśnić w wiarygodny sposób, dlaczego większość taksówek
była już żółta, zanim wprowadzono
w życie ten przepis.
Kierowcy taksówek w małych
miastach wolą pojazdy wielofunkcyjne od sedanów, gdyż pasażerowie w miasteczkach częściej jeżdżą w kilka osób. Studenci i inne
osoby nieposiadające samochodów

w małych miastach mają zwykle
niskie dochody i dlatego chętnie
oszczędzają, dzieląc opłatę za taksówkę pomiędzy siebie. Przeciętna
taksówka z lotniska La Guardia wiezie do Nowego Jorku tylko jednego
pasażera, podczas gdy typowa taksówka z lotniska w mniejszym mieście wiezie czworo lub więcej ludzi.

formatu. Umieszczenie płyt DVD
w opakowaniach tej samej wysokości co opakowanie VHS sprawiło zarazem, że przestawienie się na
DVD było bardziej atrakcyjne dla
konsumentów – mogli oni przechowywać swoje płyty DVD na tych samych półkach, na których ustawiali wcześniej kasety wideo.

Dlaczego płyty DVD
sprzedaje się w znacznie
większych opakowaniach niż
CD, chociaż oba typy płyt mają
dokładnie ten sam rozmiar?

(Laura Enos)

Dlaczego damskie ubrania
zawsze zapinają się na lewą
stronę, ubrania męskie zaś
– na prawą?  (Gordon Wilde,

Katie Willers i inni)

Płyty CD są dostępne w pudełkach o szerokości 148 mm i wysokości 125 mm. Płyty DVD sprzedaje się natomiast w opakowaniach
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o szerokości 135 mm i wysokości
191 mm. Po co używać dwóch różnych opakowań do płyt tego samego rozmiaru?
Odrobina dociekliwości pozwoli
nam poznać historyczne przyczyny tej różnicy. Zanim pojawiły się
płyty o zapisie cyfrowym CD, większość nagrań sprzedawana była na
dyskach winylowych, pakowanych
w dopasowane koperty w kształcie
kwadratu o boku 320 mm. Stojaki, na
których wystawiano w sklepie płyty winylowe, miały więc szerokość
akurat taką, by można było na nich
zmieścić dwa rzędy płyt CD z elementem przegradzającym pomiędzy nimi. Projektując opakowania na
płyty CD o szerokości nieco mniejszej niż połowa boku kopert na płyty winylowe, które miały one zastąpić, hurtownicy uniknęli znacznych
kosztów wymiany stojaków do przechowywana i wystawiania towaru.
Podobne względy powodowały decyzjami dotyczącymi wielkości opakowań na płyty DVD. Zanim stały
się one popularne, większość wypożyczalni udostępniała filmy na
kasetach w formacie VHS, które
pakowano w dopasowane pudełka o szerokości 135 mm i wysokości 191 mm. Kasety wideo przeważnie wystawiano, ustawiając je jedną
przy drugiej, grzbietami do przodu.
Opracowanie opakowania na DVD
o tej samej wysokości pozwoliło wypożyczalniom na wystawianie swoich zbiorów DVD na istniejących
półkach, w czasie gdy konsumenci przyzwyczajali się do nowego

Nic dziwnego, że producenci
odzieży dostosowują się do jednolitej normy w kwestiach różnych cech ubiorów kupowanych
przez daną grupę konsumentów.
Co jednak może dziwić, to fakt, że
standard przyjęty dla strojów damskich jest dokładną odwrotnością
normy stosowanej do ubrań męskich. Wydaje się, że standard stosowany wobec ubrań męskich powinien być wygodniejszy także dla
kobiet. W końcu około 90 proc. populacji świata – mężczyzn i kobiet
– to ludzie praworęczni, a osobie
praworęcznej łatwiej jest zapinać
koszulę na prawą stronę. Dlaczego zatem ubrania dla kobiet zapinają się na lewą stronę?
W tym wypadku historia naprawdę zdaje się nie bez znaczenia. Gdy
w XVII w. pojawiły się guziki, widywano je tylko na strojach bogaczy. W owym czasie mężczyźni
mieli w zwyczaju ubierać się sami,
podczas gdy kobiety były ubierane
przez służące. Szycie koszul damskich zapinanych na lewą stronę
ułatwiało więc zadanie na ogół praworęcznym służącym, które je zakładały. Szycie koszul męskich, które
zapinały się na prawą stronę, miało więcej sensu nie tylko dlatego, że
większość mężczyzn sama się ubierała, ale też i dlatego, że wyciągana prawą ręką broń noszona na lewym biodrze nie zawadzała w ten
sposób o koszulę.
Dziś właściwie nie spotyka się kobiet ubieranych przez służące, dlaczego więc guziki po lewej stronie
wciąż są normą w damskich strojach? Gdy już ustali się jakąś regułę,
opiera się ona zmianie. W czasach
gdy wszystkie damskie bluzki miały guziki z lewej strony, byłoby ryzykowne dla producenta, gdyby oferował on bluzki damskie z guzikami po prawej stronie. Kobiety były
przecież przyzwyczajone do bluzek
z guzikami po lewej stronie i by się
przestawić, musiałyby rozwinąć nowe zwyczaje i umiejętności. Poza tymi praktycznymi trudnościami wiele
kobiet mogłoby też uznać to za społecznie niewygodne – gdyby pokazały się w towarzystwie w bluzkach
z guzikami z prawej strony, wszyscy
pomyśleliby z pewnością, że mają
na sobie męskie koszule.

Robert Frank

„Dlaczego piloci kamikadze zakładali hełmy? Czyli ekonomia bez
tajemnic”. Kraków 2009, s. 289.
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Co kraj, to obyczaj

Tu można natknąć się na przedziwne postacie, historie i tradycje

Japonia, jakiej nie znacie!
Urywające łeb fakty i zjawiska
występują w Japonii częściej niż
w innych częściach świata. Jeżeli (jak przypuszczam) zapoznałeś się z poprzednimi rozdziałami
tej książki, zauważyłeś, że często
wspominam ten kraj. Każdy z fanów mojego kanału na YouTubie
także musiał zauważyć stałą obecność japońskich tematów – nie
ukrywam, że japoński naród ma
szczególne miejsce w moim sercu. Uznałem więc, że najlepsze,
co mogę zrobić, to poświęcić mu
osobny rozdział, gdzie przedstawię
najdziwniejsze i najciekawsze postaci, historie i tradycje.

„Predator Shield” opiera się na prostej zasadzie. Uczestnik wchodzi
do szklanego pudła, które służy mu
za jedyną ochronę przed wielkim,
przerażającym zwierzęciem, co tydzień innym, które stara się jak może rozwalić pudełko i pożreć rzeczonego uczestnika. W klipie, który obejrzałem, prześladowcą był olbrzymi
niedźwiedź grizzly i dziewczyna w pudle nie przestawała krzyczeć. Prawdziwe szaleństwo: biedna kobieta
obija się w przezroczystej skrzyni,
wrzeszczy do utraty tchu i całe życie
staje jej przed oczyma, a ja nie mogę
przestać się śmiać i sam nie wiem
dlaczego. Ci producenci to geniusze.

Houshi – hotel prowadzony
przez tę samą rodzinę od
czterdziestu sześciu pokoleń

Podwodna kolejka górska

Tradycyjny japoński hotel-spa Houshi w Komatsu jest drugim najstarszym hotelem świata. Otwarto go
w roku 718, prawie tysiąc trzysta lat
temu, kiedy pewnemu buddyjskiemu
mnichowi ukazały się we śnie gorące
lecznicze źródła. Lecz najbardziej imponujący jest fakt, że przez wszystkie te lata hotel pozostaje w rękach
jednej rodziny. Wbrew pozorom nie
chodzi tu o jakieś nieśmiertelne
wampiry z gorących źródeł (to dopiero byłaby historia!). Hotel po prostu przechodzi z pokolenia na pokolenie (a ty myślałeś, że wasz rodzinny grill ma długą tradycję...). Historia
rodziny sięga siódmego wieku, kiedy
to buddyjski mnich adoptował małego chłopca i nadał mu imię Zengoro.
Pierworodny syn tego chłopca także został nazwany Zengoro, przejął
rodzinny interes i ta tradycja utrzymała się do dzisiaj. Obecny właściciel to czterdziesty szósty Zengoro.
Niestety, Zengoro numer czterdzieści siedem zmarł w roku 2013 i teraz,
kiedy rodzice przejdą na emeryturę,
hotel poprowadzi jego młodsza siostra. Będzie to pierwsza kobieta od
tysiąca trzystu lat pełniąca tę funkcję – zupełnie nowy element rodzinnej tradycji.

Poważne obietnice
Podobnie jak Amerykanie, Japończycy składając obietnicę, splatają palce dłoni. Tyle że w Japonii
ten zwyczaj ma setki lat i oznacza,
że ten, kto złamie obietnicę, będzie
musiał odciąć sobie palec. Amerykańskie nastolatki, dotrzymujcie słowa, bo mogą was spotkać poważne
konsekwencje!

Sowie kawiarnie
Japonia jest pełna restauracji i kawiarń związanych na różne sposoby
z tematyką zwierzęcą. Jednak, inaczej niż w Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych, zwierzęta nie występują tam jedynie jako elementy dekoracyjne na obrazkach czy zdjęciach.

To nie wymaga długiego opisu.
W Cosmo World w Jokohamie znajduje się niezwykła kolejka górska,
która zabiera pasażerów do podwodnego tunelu. Dla tych, którzy patrzą
z zewnątrz, wygląda to tak, jakby kolejka znikała w morzu jak okręt podwodny. Niezłe.
Japońskie knajpki pełne są żywych
stworzeń. Goście mogą bawić się z nimi i głaskać je, pijąc swoją latte. Czy
to jest higieniczne? Wątpię. W USA
inspektorzy sanitarni rozprawiliby
się z tym w pięć minut. Czy to dziwne? Cholernie dziwne. W Tokio jest
mnóstwo zwierzęcych knajpek. Są lokale kocie, psie, jaszczurcze, papuzie
i inne, ale najlepsze są kawiarnie sowie. Nie chciałbyś zjeść ciastka, czując na głowie pazury wielkiej sowy?
Nie próbuję nawet myśleć o możliwościach, jakie otwiera to przed fanami Harry’ego Pottera.
Dodatkowy fakt: na Tashirojimie
zwanej Kocią Wyspą liczba dzikich kotów przekracza liczbę mieszkańców.

Okinawa – najzdrowsze
miejsce na Ziemi
Według danych w 2010 roku na wyspie Okinawa żyło ponad 400 osób,
które osiągnęły lub przekroczyły wiek
stu lat. Według prognoz w roku 2030
będzie ich tam więcej niż 200 tysięcy.
Centrum Badań nad Stulatkami na
Okinawie twierdzi, że za długowieczność mieszkańców wyspy odpowiedzialne są dobre geny, lecz nie bez
znaczenia jest także dieta, ćwiczenia
oraz „psychologiczno-duchowy profil ludności” wpływający na niski poziom stresu. Krótko mówiąc, mieszkańcy Okinawy mało piją, zdrowo jedzą i żyją na luzie.

Nasza Panienka z Akita
W mieście Akita na północy wyspy Honsiu znajduje się cudowna
figura Matki Boskiej. W lipcu 1978
roku zakonnice usłyszały głos dochodzący z kaplicy, gdzie była figura. Tego samego dnia siostry zauważyły krople krwi spływające z ran
na dłoniach rzeźby. Rany wkrótce

znikły, ale na czole i karku pojawiły się krople potu. Dwa lata później,
czwartego stycznia, figura zaczęła
płakać – zjawisko to trwało, z przerwami, przez siedem lat! Co najciekawsze: naukowe analizy krwi, potu
i łez wykazały, że są to prawdziwe,
ludzkie wydzieliny. Osoby religijne
czerpią z takich wydarzeń nadzieję. Gdybym był na miejscu i zobaczył
wilgoć na policzkach rzeźby, ruszyłbym pędem i prawdopodobnie przyłapałbym kilka starszych pań wymykających się tylnym wyjściem. Może
lepiej, że mnie tam nie było.

Lala, pingwin, który kupował
ryby
Były lata osiemdziesiąte. Yukio
Nishimoto, przedsiębiorca budowlany
z miasta Shibushi, odwiedził swojego
przyjaciela i bardzo spodobał mu się
jego wypchany pingwin. Minęło trochę czasu. Przyjaciel Yukio znalazł się
na Oceanie Indyjskim, gdzie zajmował się połowem ryb. Pewnego dnia
znalazł pingwina z poważnie zranionym grzbietem. Postanowił zabrać
ptaka i podarować go swemu przyjacielowi Nishimoto. Rybak uznał,
że pingwin nie przeżyje i Nishimoto będzie mógł go wypchać. Jednak
ptak, nazwany przez Nikimoto Lala
(lub Rara), wyzdrowiał. Nowy właś
ciciel i jego żona troskliwie go pielęgnowali i traktowali jak własnego
syna. Zbudowali mu małą, oddzielną
sypialnię z potężną klimatyzacją i nauczyli go chodzić do miasta i odwiedzać targ rybny. Lala codziennie zarzuca na grzbiet mały plecaczek i wędruje – najpierw do sąsiadów, gdzie
bierze prysznic z węża ogrodowego
– potem na targ, po makrele i swoje
ulubione sardynki. Reportaż o tym,
jak Lala robi zakupy, zrealizowany

przez Real TV w roku 1990 to moja
ulubiona pozycja w internecie.

Czekoladowe Lego
Japoński projektant Akihiro Mizuuchi i jego przyjaciele od lat kultywują własną walentynkową tradycję
– budują z czekolady repliki scen ze
swojego ulubionego komiksu o robotach „Mobile Suit Gundam”. Używają do tego czekolady. Mizuuchiemu
przestały się jednak podobać lepkie,
brudzące palce figurki i postanowił
wprowadzić do zabawy w Gundam
ulepszenie: zaprojektował czekoladowe klocki Lego, z których on i jego przyjaciele mogą w walentynki
konstruować jadalnych bohaterów
komiksu. Z klocków tych powstają
także utrzymane w japońskim stylu figurki zwierząt, rozkoszne, choć
nieco kanciaste. Zasadnicze pytanie brzmi: czy Mizuuchiemu udało
się za pomocą swojego wynalazku
znaleźć dziewczynę? Internet nie
udzielił mi odpowiedzi. Tak czy inaczej, pomysł jest atrakcyjny dla każdego, kto pragnie połączyć kreatywność z otyłością.
Zabawny fakt: Ronald McDonald, klaun będący maskotką firmy
McDonald’s, w Japonii znany jest jako Donald McDonald. W Singapurze
występuje jako Wujek McDonald.

Gra „Predator Shield”
Japońskie rozrywki znane są z tego, że przekraczają granice wyobraźni i bywają bardzo dziwne. Kiedy już
myślałem, że organizatorom takich
gier zabrakło pomysłów, natrafiłem na
klip „Sekai No Hatte Madde Itte Q!”
z programu pod nazwą „Predator
Shield” i natychmiast odzyskałem
wiarę w możliwości pokręconych
mózgów japońskich producentów.

Ninja legenda
Jakkolwiek fajna by była podwodna kolejka górska, to bułka z masłem
przy legendarnych japońskich ninja.
Weźmy na przykład takiego Hattori
Hanzo, najsłynniejszego ze wszystkich ninja. Hanzo był mistrzem walki
włócznią i mieczem. Mówiono o nim,
że posiada nadnaturalne zdolności.
Ochraniał swojego szoguna – podobno
umiał znikać i pojawiać się jak duch.
Legenda głosi, że założył tajne stowarzyszenie ninja. Tajne stowarzyszenie ninja! AAAAHH!
Tutaj spoczywa Matt. Jego mózg
właśnie eksplodował.

Człowiek legenda
6 sierpnia 1945 roku Tsutomu Jamaguczi, dwudziestodziewięcioletni
inżynier, przyjechał w sprawach służbowych do Hiroszimy. Właśnie kierował się do celu swojej podróży, kiedy amerykański samolot B-29 zrzucił na miasto bombę atomową. Fala
uderzeniowa wyrzuciła Jamagucziego w powietrze i omal go nie zabiła.
Inżynier miał poparzone ręce i popękały mu bębenki w uszach. Kilka dni
błąkał się po ruinach miasta, wreszcie udało mu się wcisnąć do pociągu i wyjechać do rodzinnego miasta Nagasaki. 9 sierpnia znajdował
się w biurze swojego szefa i relacjonował mu wydarzenia, których był
świadkiem. Wtedy nastąpiła kolejna
eksplozja – Amerykanie zrzucili drugą bombę atomową. Jamaguczi nie
tylko przeżył oba wybuchy, lecz udało mu się dożyć dziewięćdziesiątki.

Matthew Santoro

„Aż łeb urywa! 362 zaskakujące fakty o współczesnym świecie”,
Warszawa 2016, s. 234.
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Rozmaitości

Uśmiechnij się
Forum dyskusyjne dla młodych mam:
– Jeśli dziecko nie chce jeść
mięsa, to czym je zastąpić?
– Psem. Pies zawsze zje mięso.

***

Czterech dresów jedzie bmw.
Nagle jakiś dziadek zajeżdża
im drogę. Dresy wysiadają, już
mają spuścić dziadkowi łomot,
a tu nagle:
– Czekajcie! – mówi dziadek.
– To nieuczciwe, was jest czterech, a ja jestem tylko jeden,
i do tego stary.
– Masz rację, wy dwaj będziecie się bili po jego stronie.
– Ale teraz jest trzech na
dwóch...
– Idź do domu, dziadek, sami
to załatwimy.

***

Wzdycha starszy pan siedzący w tramwaju:
– Zero kultury, straszne chamstwo, brak jakichkolwiek wartości,
zero szacunku dla starszych osób.
– Ale o co panu chodzi?! Przecież ustąpiliśmy panu miejsca!
– No tak, ale żona nadal stoi.

***

– Panie doktorze, dzięki wielkie! To lekarstwo, które mi pan
przepisał, okazało się idealne!
Jest pan geniuszem!
– Bogiem a prawdą geniuszem
jest aptekarz. Pomyłkowo dałem
panu karteczkę, na której rozgrzewałem długopis, bo mi się
wkład zablokował.

***

Uliczna ankieta: „Co należy
nosić, aby partner uznał cię za
atrakcyjną?”.
– Bikini – odpowiada 20-latka.
– Miniówę – mówi 30-latka.
– Versace – powiada 40-latka.
A 50-latka na to:
– Skrzynkę piwa.

***

Na lekcji biologii:
– Pamiętajcie, dzieci, że nie wolno całować kotków ani piesków,
bo od tego mogą się przenosić
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różne groźne zarazki. A może
ktoś z was ma na to przykład?
Zgłasza się Jasio:
– Ja mam, proszę pani. Moja
ciocia całowała raz kotka.
– I co?
– No i zdechł.

***

Syn zrobił prawo jazdy i prosi
ojca o pożyczenie samochodu.
Ojciec na to:
– Popraw oceny, przeczytaj
Biblię i zetnij włosy, to wrócimy
do tematu.
Po miesiącu chłopak oznajmia:
– Poprawiłem stopnie, Biblię
znam prawie na pamięć. Pożycz
samochód!
– A włosy?
– Ale w Biblii wszyscy mieli
długie włosy: Samson, Mojżesz,
nawet Jezus!
– O, widzisz, synku! I chodzili
na piechotę...

***

– Panie doktorze, jesteśmy
małżeństwem już 6 lat, ale wciąż
nie mamy dzieci...
– Ale ja jestem okulistą!
– Hmm, syn okulisty...? Może być!

***

W szkole. Zdenerwowana nauczycielka mówi:
– Jasiu, czy mam zadzwonić
do twojej mamy?
– A czy moja mama dzwoni
do pani i żali się, że nie radzi sobie w pracy?

– I ja tak myślę – odpowiada
dziadek. – Pan prezydent całkiem dobrze jeszcze wygląda...

***

W hoteliku recepcjonista informuje klienta:
– Nocleg kosztuje 45 zł w standardzie albo 15 zł, gdy sam pan
zadba o łóżko.
– Sam zadbam o łóżko.
– To ja dostarczę gwoździe
i deski...

***

Blondynka wstaje rano z łóżka
i podchodzi do okna. Mąż pyta:
– Jaka dziś pogoda?
– Skąd mogę wiedzieć? Jest
straszna mgła, pada deszcz i nic
nie widać!

***

Policjant zatrzymuje faceta za
przekroczenie prędkości. Podchodzi do samochodu.
– Dobry wieczór. Wie pan, dlaczego pana zatrzymałem?
– Tak, panie władzo... Za przekroczenie prędkości, ale to sprawa życia i śmierci – odpowiada
kierowca.
– Ach, tak? Dlaczego?
– Naga kobieta czeka na mnie
w domu.
– Nie rozumiem, dlaczego miałaby to być sprawa życia i śmierci.
– Jeśli nie dotrę tam przed moją żoną, będę martwy.

***

– Dzień dobry. Czy to państwo
organizują konkurs jasnowidzów?
– Tak, ale zapisy zaczynamy
dopiero w przyszłym tygodniu.
– Nie chcę zostać źle zrozumiany, ale przyszedłem odebrać
pierwszą nagrodę.

Kola postanowił splatać figla
swemu bratu Siergiejowi i pomalował krzesło. Sierioża przychodzi i od progu mówi:
– Kola, ja...
– Siadaj wpierw!
– Ale Kola, chciałem ci powiedzieć...
– Siadaj, nie krępuj się!
Sierioża usiadł, Kola chichocze, a Siergiej mówi:
– Kola, dziś nie miałem nic czystego i włożyłem twoje dżinsy.

Do stulatka przyjeżdża prezydent miasta.
– Myślę – mówi samorządowiec, kończąc rozmowę – że
w dniu kolejnych, 101. urodzin,
znów się spotkamy.

Sułtan nachyla się do ucha
żony najbliżej niego siedzącej
i szepcze:
– Jesteś słońcem mojego życia.
Kocham cię. Podaj dalej.

(cdn.)

***

***

Wytęż wzrok...

***

Łamigłówka

Rosnące trójkąty
1.

Mamy dwa trójkąty utworzone z czterech zapałek. Czy potrafisz przestawić
dwie zapałki tak, aby powstały cztery trójkąty? Zapałki mogą leżeć jedna na drugiej.

2.

A teraz skonstruuj cztery trójkąty z sześ
ciu zapałek – zapałki nie mogą na siebie nachodzić.

To zadanie możemy rozwiązać,
korzystając z fizyki (o Boże!) lub
z matematyki (hurra!). Pierwszy
sposób jest chyba mniej oczywisty niż drugi. Wbijamy w ścianę
dwa gwoździe tak blisko siebie,

Rozwiązanie 02/2022
że z trudnością można między
nie wcisnąć kawałek żyłki. Następnie wyginamy ją na kształt
litery W na środku, z wierzchołkiem tej litery między gwoździami. Obraz będzie wisiał, bo

...i znajdź 10 szczegółów różniących te dwa obrazki.
gwoździe będą utrzymywały wciśniętą między nie żyłkę, ale jeśli jeden z nich odpadnie, obraz
spadnie na podłogę. Paskudne,
ale możliwe.
Oto lepsze rozwiązanie:

Fot. Domena publiczna
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Rozrywka

Unikaj ludzi smutnych
uœmiech ¿ycia
Wędkarz poszedł na ryby. Jak
zwykle złapał złotą rybkę:
– Zapomnij o trzech życzeniach,
ale mogę dać ci jedną radę...
– Wal śmiało!
– Rzadziej tu przychodź... rogaczu!
***
Egzamin na prawo jazdy. Egzaminator zadaje kursantowi pytanie:
– Ma pan skrzyżowanie równorzędne. Tu jest pan w samochodzie
osobowym, tutaj tramwaj, a tu karetka na sygnale. Kto przejedzie
pierwszy?
– Motocyklista – odpowiada pytany.
– Panie, co pan wygadujesz –
warczy zły egzaminator. – Toż przecież mówię, jest pan, tramwaj i karetka. Skąd wziął się motocyklista?
– A cholera ich wie, skąd oni się
biorą.
***
Przychodzi bezrobotny robotnik
na budowę szukać pracy. Idzie do
majstra, a ten pyta:
– Co może pan robić?
– Mogę kopać – odpowiada bezrobotny.
– A co jeszcze może pan robić?
– Mogę nie kopać...
***
Spotykają się dwie sąsiadki:
– A co to sąsiadka tak dziś na
czarno?
– Ano, bo mój mąż nie żyje.
– O mój Boże! Jak to się stało?
Jeszcze wczoraj widziałam go, jak
kopał w ogródku.
– A kopał, kopał. A potem poszliśmy do sklepu kupić mu nowe buty.
No i mierzy jedną parę, drugą, trzeci,... dziesiątą...
– Mówię mu: Nie śpiesz się Stefan, przymierzaj dokładnie, żeby na
pewno dobre były. W końcu po paru godzinach wróciliśmy do domu,
on zakłada te nowe buty i mówi, że
ciasne. No i nie zabiłaby pani...?
***
– Lepiej być żonatym czy kawalerem?
– To zależy: na przykład nową
dziewczynę łatwiej jest przedstawić
mamusi niż żonie.
***
– Jolka, gdzie jest twój mąż?
– W szpitalu.
– Więc jednak kupił sobie ten
motocykl?
***
Do Kowalskich puka żebrak i prosi o coś do jedzenia.
– Niestety, mam tylko obiad na
jutro – martwi się Kowalska. – Ale
mogę panu dać trochę pieniędzy.
– Nie dawaj mu żadnych pieniędzy! – krzyczy mąż z pokoju.
– Jak ja mogę jeść to, co ugotowałaś, to on też!
***
– Mogę myśleć o dziesięciu rzeczach jednocześnie! – przechwala

się facet kumplowi.
– A jak się wódki napijesz?
– To o dziewięciu.
– A czemu tak?
– Wódki się napiłem, to po co
o tym myśleć?
***
– Jaki jest szczyt ostrożności?
– Ślimak zwalniający przed zakrętem.
***
Mąż z żoną leżą wieczorem
w łóżku. Mężczyźnie zachciało się
pić, a ponieważ leżał od ściany, zaczyna powoli przechodzić przez żonę. Ta, sądząc, że mąż ma ochotę
na seks, mówi:
– Zaczekaj, mały jeszcze nie śpi.
Po chwili mąż ponownie próbuje
przejść przez żonę, bo nadal męczy
go pragnienie.
– Mówiłam ci, zaczekaj, bo mały
jeszcze nie śpi!
Mąż wytrzymuje jeszcze chwilę,
a potem wstaje cicho, idzie do
kuchni, odkręca kran, a tam nie leci
woda. Sprawdza w czajniku, wody
też nie ma. W końcu wyciąga z lodówki szampana. Żona, słysząc huk
otwieranego szampana woła:
– Co tam robisz?
Na to dziecko:
– Nie chciałaś mu dać, to się zastrzelił!
***
Małżeństwo na cmentarzu chce
kupić miejsce na pochówek. Grabarz pokazuje im całkiem spory
skrawek ziemi. Starszy pan pyta:
– Nie sądzi pan, że ta działka jest
trochę dla nas za duża?
Grabarz na to:
– Ależ skąd! Tu położymy szanownego pana, obok szanowną
małżonkę, a dookoła dziećmi się
obrzuci.
***
Siedzi wędkarz nad rzeką. Podchodzi do niego facet i pyta:
– Nie widział pan kobiety w karminowej sukience?
– Tak, jakieś pięć minut temu.
– No, to jak się pospieszę, to ją
dogonię!
– Wątpię, dzisiaj w rzece silny
prąd...
***
Policjant zatrzymuje samochód
i mówi do kierowcy ciężarówki:
– Już czwarty raz pana zatrzymuję i ostrzegam, że gubi pan ładunek!
– A ja już czwarty raz panu mówię, że jest zima, a ja kieruję piaskarką!
***
Gość do kelnera:
– Co za świństwo! Patrz pan –
wyłowiłem z tej zupy kawałek
szmaty.
– A coś pan myślał, że w zupie
za trzydzieści centów znajdziesz
brabanckie koronki?

zebrał WM
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Rozrywka

Jacek Jaworek
pilnie poszukiwany

1

2

Faktycznie, austriacka policja wyznaczy³a nagrodê w wysokoœci 4300 euro za
wskazanie miejsca pobytu poszukiwanego.
– Wspó³pracujemy z europejsk¹ policj¹, zw³aszcza t¹ z krajów niemieckojêzycznych, gdzie w przesz³oœci pracowa³
mê¿czyzna i gdzie mo¿e przebywaæ – dope³nia informacji podinspektor Aleksandra Nowara, rzeczniczka KWP w Katowicach.
W paŸdzierniku 2021 r. na adres stra¿y
po¿arnej w podczêstochowskich Borowcach przysz³a paczka od nadawcy z Francji. By³a zaadresowana na Jacka Jaworka. Dlaczego paczkê wys³ano na adres
remizy? Jacek Jaworek nigdy nie by³
stra¿akiem, ale za to by³ nim jego ojciec.
Co mog³oby z tego wynikaæ?
– G³owimy siê nad tym – urywa policjant z CBŒ.
Przesy³kê nadano z jednej z globalnych firm internetowych – tyle wiadomo.
– W toku œledztwa zosta³y przeprowadzone oglêdziny tej przesy³ki przez policjantów z udzia³em techników kryminalistyki. Z uwagi na dobro postêpowania nie
mogê ujawniæ informacji, które znajdowa³y siê w tej przesy³ce. W toku dalszego
œledztwa bêdziemy weryfikowaæ, czy informacje znajduj¹ce siê w tej przesy³ce
mog¹ mieæ jakieœ znacznie dla œledztwa,

a w szczególnoœci w zakresie poszukiwañ
podejrzanego – skomentowa³ Tomasz
Ozimek, rzecznik Prokuratury Okrêgowej w Czêstochowie.
– To szajbus, narwany facet i do tego
sprytny. Ja da³bym g³owê, ¿e sam do siebie wys³a³ te paczkê, ot tak, ¿eby zmyliæ
trop. Prawda jest taka, ¿e my siê tu we
wsi ci¹gle boimy, czy przypadkiem nie
wróci, ¿eby krzywdê zrobiæ ch³opcu. G³upi nie jest, media czyta i wie co narobi³ –
mówi jeden z s¹siadów Jaworka prosz¹c
o anonimowoœæ.
13-letni Gianni, syn Justyny i Janusza,
znajduje siê teraz pod opiek¹ swojej cioci,
siostry mamy ch³opca. Otrzyma³ ochronê
policyjn¹, ale nie mieszka w Borowcach.
Œledczy zorganizowali rodzinie mieszkanie w innej miejscowoœci na Œl¹sku, w³aœnie z obawy przed powrotem oprawcy.
Przez pewien czas kryminalni sk³aniali siê ku wersji, ¿e Jaworek pope³ni³ samobójstwo w nied³ugim czasie od momentu pope³nienia zbrodni. Psycholog
policyjny dr Bogdan Lach jest jednak
zdania, ¿e sprawca mordu ¿yje i ktoœ od
pocz¹tku pomaga³ mu w dokonaniu
zbrodni, ucieczce, a teraz w ukrywaniu
siê.
W sprawê pewna agencja detektywistyczna zaanga¿owa³a s³ynnego jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego z Cz³uchowa. Po pierwszej wizji stwierdzi³ on, ¿e
widzia³ Jaworka jak z zakrwawion¹ rêk¹
zmierza³ w stronê bagien. Wskaza³ nawet
miejsce w Borowcach, gdzie nale¿y szukaæ cia³a. Informacja okaza³a siê jednak
b³êdna. Niedawno Jackowski znów wcieli³ siê w rolê medium. Na podstawie dostarczonej mu czapki poszukiwanego
stwierdzi³, ¿e mia³ kontakt z jego duchem. Ten szepn¹³ mu na ucho: „Poraj”.
To nazwa miasteczka odleg³ego o 32 km
od miejsca dokonanej zbrodni. Jackowski
twierdzi, ¿e tam nale¿y szukaæ zw³ok Jaworka. Jak na razie policja nie zarz¹dzi³a
dalszych poszukiwañ. TK
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Podejrzany o zamordowanie rodziny
swojego brata, mówi po niemiecku
10 lipca 2021 r. Jacek Jaworek mia³ oddaæ
kilkanaœcie strza³ów w kierunku rodziny
swojego brata. Siedem kul utkwi³o w ciele 44-letniego Janusza, dwie dosiêg³y jego ¿onê Justynê i co najmniej jedna ich
17-letniego syna Jakuba. Wszyscy troje
zginêli. Drugi, 13-letni syn, uratowa³ siê
tylko dziêki temu, ¿e w chwili ataku desperata ukry³ siê najpierw w szafie, a
póŸniej uciek³ z domu przez okno.
W sprawê zbrodni w Borowcach zaanga¿owani siê m.in. policjanci z Wydzia³u
Kryminalnego KWP w Katowicach oraz
specjaliœci zajmuj¹cy siê zwalczaniem
cyberprzestêpczoœci. Co wiadomo o miejscu pobytu podejrzanego?
Tyle tylko, ¿e po dokonaniu zbrodni
zbieg³ z miejsca zdarzenia i jest poszukiwany. Za mê¿czyzn¹ wystawiono list goñczy i Europejski Nakaz Aresztowania.
– Jaworek zosta³ umieszczony przez
organy œcigania na liœcie najgroŸniejszych przestêpców w Unii Europejskiej –
informuj¹ w katowickiej filii Centralnego
Biura Œledczego Policji.
Nasz informator w CBŒ jest oszczêdny
w s³owach, ale wydaje siê, ¿e wie wiêcej
ni¿ mo¿na przypuszczaæ .
– Jaworek trochê mówi po niemiecku,
a mo¿e nawet lepiej ni¿ przypuszczamy.
Policjanci z Wiednia ju¿ opublikowali jego
wizerunek ostrzegaj¹c, ¿e jest groŸny
i mo¿e byæ uzbrojony. Mamy podejrzenia,
¿e Jaworek pojawi³ siê w Austrii. Byæ mo¿e szuka znajomych z dawnych lat. Pewne œlady sugeruj¹, ¿e przebywa w Niemczech. To wszystko jest w sferze domniemañ i sprawdzamy te informacje – mówi
krótko oficer.
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Poziomo:
1 – specjalność bacy,
6 – rozrywka „po same pachy”,
10 – członek muzułmańskiego bractwa
religijnego o charakterze mistycznym,
11 – cienka wędzona kiełbasa
wieprzowa,
12 – święta księga muzułmanów,
13 – rdzenny lud północnego Kaukazu,
walczący z Moskwą o niepodległość,
16 – na przykład Busko, Duszniki,
Jastrzębie,
17 – gęsty splot traw wraz ziemią,
19 – rolnik ma w kalendarzu wiosenną
i jesienną,
21 – ulubione, najbardziej pieszczone
dziecko,
24 – nieuk,
25 – krótkie włoski na brzegu powieki,
28 – ziemne umocnienie polowe,
29 – nerka zwierzęca,
30 – chce mieć bombę atomową,
31 – włoski kaznodzieja z XV w.,
spalony na stosie.

w oczach Edwarda Tomenki

27

Pionowo:
1 – tatarski obóz wojskowy,
2 – popularny ongiś amerykański
pisarz powieści przygodowych
(„Szara wilczyca”),
3 – krewny krokodyla,
4 – dawna stolica administracyjna
państwa perskiego,
5 – znak interpunkcyjny tworzony
przez kreskę i kropkę,
7 – flaga na statku,
8 – napisał „Wesele”,
9 – część siekiery,
14 – zdobył dla Polski złoty medal
olimpijski w 1932 r.,
15 – sen zimowy,
18 – najdłuższa rzeka świata,
20 – utwór wokalno-instrumentalny
o uroczystym charakterze,
22 – przyrząd ułatwiający dźwiganie
ciężarów,
23 – chłopiec lubiący płatać figle,
26 – odpowiada w górach,
27 – miasto w południowo-zachodniej
Syrii.

Szt.

Nałogowa miłość - E. Herzyk

To książka przede wszystkim dla kobiet, bo od miłości uzależniają się częściej niż
mężczyźni. Z natury bardziej emocjonalne, szukają w niej spełnienia. Wiele kobiet
w dążeniu do miłości przypomina śmy, których żywot kończy się w ogniu świecy.
Ćmy jednak, gnane instynktem, lecą na oślep do każdego światła. W przeciwieństwie
do nich, kobiety podążające za światłem miłości mogą nauczyć się odróżniać prawdziwe
uczucie, dające radość, spełnienie i wolność, od jego substytutów, które na pozór
wyglądają tak samo, ale grożą nadpaleniem skrzydeł.

Naturalna pani domu - Siegel-Maier Karyn

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

Filmy DVD
DVD 40-latek - 7DVD / reż. Gruza Jerzy / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Ach śpij kochanie / reż. Lang Krzysztof
DVD Alternatywy 4 - 3DVD / reż. Stanisław Bareja
DVD Amnestia / reż. Jędryka Stanisław
DVD Anna German - 3DVD / reż. Krzystek Waldemar , Timienko Aleksandr
DVD Awantura o Basię - 2DVD / reż. Tarnas Kazimierz
DVD Banksterzy / reż. Ziębiński Marcin
DVD Bez znieczulenia / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Blondynka - 4DVD/ reż. Gronowski Mirosław
DVD C.K. Dezerterzy / reż. Majewski Janusz
DVD Chichot losu - 4DVD / reż. Dejczer Maciej
DVD Chłopaki nie płaczą / reż. Lubaszenko Olaf
DVD Chłopi - 5DVD / reż. Rybkowski Jan / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Cisza nad rozlewiskiem - 4DVD / reż. Drabiński Adek
DVD Czarny mercedes / reż. Majewski Janusz
DVD Czarodziej z Harlemu / reż. Karpiński Paweł
DVD Człowiek z marmuru / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Człowiek z żelaza / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Czułe miejsca / reż. Andrejew Piotr
DVD Czyściec / reż. Kondrat Michał
DVD Dlaczego nie / reż. Zatorski Ryszard
DVD Droga - 2DVD / reż. Chęciński Sylwester
DVD Dwie Korony / reż. Kondrat Michał
DVD Echo serca. Sezon 1 - 5DVD / reż. Szafrański Tomasz
DVD Historia niemoralna / reż. Sass Barbara
DVD Historia Roja / reż. Zalewski Jerzy
DVD Ja teraz kłamię / reż. Borowski Paweł
DVD Jestem przeciw / reż. Trzos-Rastawiecki Andrzej
DVD Kabaret Dudek - 2DVD / reż. Dziewoński Edward
DVD Kabaret pod Egidą. Słynny sezon '80 / reż. Pietrzak Leonard
DVD Kabaret Młodych Panów - Ślązisz Is Easy / muzyka
DVD Kamizelka / reż. Jędryka Stanisław
DVD Kariera Nikodema Dyzmy - 3DVD / reż. Marek Nowicki, Jan Rybkowski
DVD Kobiety mafii 2 / reż. Patryk Vega
DVD Komisarz Alex. Seria 1 - 4DVD / reż. Wichrowski Robert
DVD Komisarz Alex. Seria 2 - 4DVD / reż. Wichrowski Robert, Lang Krzysztof
DVD Komisja morderstw. Sezon 1 - 3DVD / reż. Marszewski Jarosław, Panek Adrian
DVD Korona Królów. Sezon 1, odc. 1-84 - 11DVD/ reż. Pacyna, Sołtysiak, Krysiak, Fiedziukiewicz
DVD Korona Królów. Sezon 2, odc. 85-163 - 11DVD/ reż. Pacyna, Sołtysiak, Krysiak, Fiedziukiewicz
DVD Korona Królów. Sezon 2, odc. 164-245 - 12DVD/ reż. Pacyna, Sołtysiak, Krysiak, Fiedziukiewicz
DVD Kronika wypadków miłosnych / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Lalka - 5DVD / reż. Ber Ryszard / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Listy do M3 / reż. Konecki Tomasz
DVD Ludzie i bogowie - 4DVD / reż. Kox Bodo
DVD Marysia i Napoleon / reż. Buczkowski Leonard
DVD Młynarski. Piosenka finałowa
DVD Na kłopoty Bednarski - 2DVD / reż. Pitera Paweł
DVD Nad Niemnem - 2DVD / reż. Kuźmiński Zbigniew / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Najlepszy. Gdy słabość staje się siłą / reż. Grass Łukasz
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 Ojcowie i córki / reż. Muccino Gabriele
DVD Pan Dodek / reż. Łomnicki Jan
DVD Panny z wilka / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Pierścionek z orłem w koronie / reż. Wajda Andrzej
DVD Pogranicze w ogniu - 8DVD / reż. Konic Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Polityka / reż. Vega Patryk
DVD Polskie gówno / reż. Jankowski Grzegorz
DVD Popioły - 2DVD / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Poszukiwany, poszukiwana / reż. Bareja Stanisław
DVD Rodzina Leśniewskich / reż. Łęski Janusz
DVD Siła Wyższa - 4DVD / reż. Adamczyk Wojciech
DVD Smarkula / reż. Buczkowski Leonard
DVD Stulecie winnych - 4DVD / reż. Trzaskalski Piotr
DVD Stulecie winnych. Sezon 2 - 4DVD / reż. Rogalski, Trzaskalski, Śliskowski
DVD Stulecie winnych. Sezon 3 - 4DVD / reż. Śliskowski Piotr, Kochańska Klara
DVD Szaleństwa panny Ewy / reż. Tarnas Kazimierz
DVD Trędowata / reż. Hoffman Jerzy
DVD Wielki tydzień / reż. Wajda Andrzej
DVD Wrota Europy / reż. Jerzy Wójcik
DVD Zemsta / reż. Wajda Andrzej
DVD Zieja / reż. Gliński Robert
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Książki

Cena

Dojrzeć do szczęścia - T. d'Ansembourg, tw.opr.
Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały - Adele Faber, Elaine Mazlish
Jak wiązać krawaty - B. Hansen
Myśli stają się rzeczami - M. Dooley
Nałogowa miłość - E. Herzyk
Naturalna Pani Domu - Karyn Siegel-Maier
Oblicza zazdrości - Z. Celmer, tw.opr.
Pięć kroków do osiągnięcia duchowej dojrzałości - P.M. Kallelis, tw.opr.
Piękne nogi - J. Merrill
Pierwsza pomoc, domowy niezbędnik - M.Gajda, I.Kazana, M.Koton-Czarnecka, E.Stasiuk
Polska z dziećmi, przewodnik turystyczny
Psychologia odchudzania - N. Szerstiennikow
Reset. Świat na nowo - Karolina Korwin-Piotrowska
Top treningi - Be active
Trening komandosa Royal Marines - Sean Lerwill
Wędkarz skuteczny - S. Stupkiewicz, J. Lesniowolski, tw.opr.
Wielki reset. Dokumenty z komentarzem
Wszystko o makijażu - J. Terri

3,90
7,50
3,90
4,90
6,90
8,90
3,90
3,50
3,50
3,50
8,90
4,50
12,90
4,90
6,50
4,50
12,00
4,50

Zamówienia
telefoniczne:
Szt.

02174 8964480

CD - Złota kolekcja

Cena

CD 2 plus 1 - Iść w stronę słońca, złota kolekcja
CD Ale filmy - muzyka filmowa, piosenki z filmów, złota kolekcja 2CD
CD Alibabki - My z wielkiej gry, złota kolekcja
CD Bajor Michał - Błędny rycerz, złota kolekcja
CD Banaszak Hanna - W moim magicznym domu, złota kolekcja
CD Bem Ewa / Bemibek Bemibem - Gram o wszystko
/ Podaruj mi trochę słońca, złota kolekcja 2CD
CD Big Cyc - Jak słodko zostać świrem, złota kolekcja
CD Breakout - Oni zaraz przyjdą tu, złota kolekcja
CD Cygan Jacek - Laleczka z saskiej porcelany, złota kolekcja
CD De Mono - Znów jesteś ze mną, złota kolekcja
CD Exodus - Najpiękniejszy dzień, złota kolekcja
CD Fogg Mieczysław - Jesienne róże, złota kolekcja
CD Formacja Nieżywych Schabuff - Klub wesołego szampana, złota kolekcja
CD Frąckowiak Halina - Mały Elf, złota kolekcja
CD Gąssowski Wojciech - Zielone wzgórza nad Soliną, złota kolekcja
CD German Anna - Bal u Posejdona, złota kolekcja
CD Giżowska Krystyna - Bądź blisko mnie, złota kolekcja
CD Happy End - Jak się masz, kochanie, złota kolekcja
CD Kombi - Słodkiego, miłego życia, złota kolekcja
CD Maanam - Kocham Cię kochanie moje, złota kolekcja
CD Majewska Alicja - Być kobietą, złota kolekcja
CD Mazowsze - Kukułeczka kuka, złota kolekcja
CD Papa Dance - Naj story, złota kolekcja
CD Połomski Jerzy - Sentymentalny świat, złota kolekcja
CD Róże Europy - Żyj szybko, kochaj mocno, umieraj młodo, złota kolekcja
CD Schuberth Rudi - Wars wita, złota kolekcja
CD Skaldowie - Wszystko kwitnie wkoło, złota kolekcja
CD Skubikowski Jacek - Dobre miejsce dla naiwnych, złota kolekcja
CD Sobczyk Kasia - O mnie się nie martw, złota kolekcja
CD Sośnicka Zdzisława - Serce pali się raz / Ta sama, złota kolekcja 2CD
CD Sztywny Pal Azji - Nieprzemakalni, złota kolekcja
CD Tercet Egzotyczny - Conga, bonga i cabasa, złota kolekcja
CD Trubadurzy - Cóż wiemy o miłości, złota kolekcja
CD Urszula - Baw mnie, złota kolekcja
CD Villas Violetta - Pocałunek ognia, złota kolekcja
CD Vox - Bananowy Song, złota kolekcja
CD Wanda i banda - Hi Fi, złota kolekcja
CD Wawele - Biały latawiec, złota kolekcja

8,90
9,90
8,90
8,90
8,90
9,90
8,90
9,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
9,90
7,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
9,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
9,90
8,90

DVD - Blondynka - 4DVD

Atrakcyjna, niezależna i z problemami. Młoda pani weterynarz, która wraz z przyjaciółmi
prowadziła w Warszawie lecznicę dla zwierząt, w wyniku splotu wydarzeń losowych i
komplikacji uczuciowych postanawia rzucić miasto dla prowincji. Sylwia, tytułowa blondynka, trafia do kliniki na wschodzie Polski i od razu musi stawić czoła nowym wyzwaniom w tym lokalnej społeczności. Jej życie zawodowe przeplata się z perypetiami
mieszkańców wsi. Obsada: J. Pietrucha, M. Lesień, A. Dymna, M. Sztabiński, P. Deląg,
M. Schejbal, O. Lubaszenko, A. Grabowski, P. Gąsowski, I. Dąbrowska, L. Lichota i inni.

DVD - Echo serca - 5DVD

Po kilku latach spędzonych w Londynie główna bohaterka serialu, Magdalena Borska,
powraca do Warszawy. Obejmuje posadę w Szpitalu Północnym na stanowisku psychologa. Niełatwo jest jej się odnaleźć w nowym środowisku, zwłaszcza że trudna
przeszłość nie daje o sobie zapomnieć, a współpracownicy traktują ją bardzo nieufnie.
Obsada: Baar-Kochańska Kamilla, Pawlicki Antoni, Grant- Scott Julia, Sadowski
Przemysław, Segda Dorota i inni.

DVD - Korona Królów

„Korona królów” to barwna kostiumowa opowieść o kulisach władzy Kazimierza
Wielkiego – najwybitniejszego władcy w dziejach Polski, ostatniego z dynastii
Piastów. Walkę o polityczne wpływy, dworskie namiętności i intrygi obserwujemy na tle wydarzeń, które kształtowały średniowieczną historię Polski. To prawdziwa gratka dla miłośników historii i kultury średniowiecza. Sezon 1 - 11DVD.
Sezon 2, cz.1, odc. 85-163 - 11DVD. Sezon 2, cz.2, odc. 164-245 - 12DVD
Obsada: W. Wójcik, M. Król, M. Bryła, H. Łabonarska, K. Czapla, A. Mandat,
K. Seweryn, P. Lasota, A. Popiel, R. Gonera, S. Orzechowski, T. Sapryk,
W. Żołądkowicz, M. Rogacewicz, P. Gawron-Jedlikowski, K. Wrona i inni
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Sport

Olimpijskie zgrzyty
Polscy kibice ciesz¹ siê z... jednego
medalu
Zimowych
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie
– w konkursie skoków narciarskich w Zhangjiakou br¹z wywalczy³ Dawid Kubacki. Jednak pocz¹tek olimpiady to
przede wszystkim dyplomatyczny zgrzyt, ¿eby nie napisaæ
skandal z Andrzejem Dud¹
w roli g³ównej.
Igrzyska zosta³y zbojkotowane przez licz¹cych siê polityków, którzy w ten sposób wyrazili swój sprzeciw wobec powszechnemu ³amaniu praw
cz³owieka przez chiñski re¿im.
Chodzi³o m.in. o umieszczenie
oko³o miliona Ujgurów i innych
przedstawicieli
muzu³mañskich mniejszoœci w obozach
reedukacji. Nieoficjalny Ujgurski Trybuna³, dzia³aj¹cy w Wielkiej Brytanii uzna³ niedawno,
¿e Pekin dopuœci³ siê ludobójstwa, stosuj¹c przymusowe
aborcje i sterylizacje wobec ujgurskich kobiet w celu ograniczenia liczby rodz¹cych siê
dzieci i zmniejszenia populacji
Ujgurów. Dlatego Unia Europejska przed³u¿y³a sankcje
przeciwko kilku chiñskim
urzêdnikom i instytucjom. Jako pierwszy bojkot dyplomatyczny og³osi³ prezydent USA
Joe Biden, a w œlad za Stanami
Zjednoczonymi posz³y m.in.
Wielka Brytania, Australia i Japonia. Francja wysy³a³a do Pekinu minister ds. sportu.

Andrzej Duda był jedynym demokratycznie wybranym przywódcą kraju
Unii, który wziął udział w inauguracji Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.
Dawid Kubacki (z prawej) zdobył jedyny medal dla Polski – brązowy
w skokach narciarskich.
zdj. Kancelaria Prezydenta RP
Andrzej Duda by³ jedynym
demokratycznie
wybranym
przywódc¹ kraju Unii, który
wzi¹³ udzia³ w inauguracji
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.
I znalaz³ siê w fatalnym towarzystwie. Zasiad³ na trybunie
razem m.in. z prezydentem Kazachstanu, który w³aœnie krwa-

wo st³umi³ demokratyczny zryw
swojego narodu, z rz¹dz¹cym
w Egipcie autorytarnym prezydentem Abd al-Fatah Sisi, z odpowiedzialnym m.in. za wywo³anie wojny w Jemenie saudyjskim nastêpc¹ tronu Mohamed
bin Salman i rzecz jasna W³adimirem Putinem.

Czes³aw Michniewicz na reprezentacyjnej ³awce

D³ugi cieñ „Fryzjera”
Wreszcie po kilku miesi¹cach
domys³ów, przypuszczeñ, spekulacji Polski Zwi¹zek Pi³ki
No¿nej podj¹³ decyzjê o wyborze nastêpcy Paulo Sousy na
stanowisku trenera pi³karskiej
reprezentacji. Kandydatów by³o wielu. Ostatecznie szkoleniowcem zosta³ 51-letni Czes³aw Michniewicz, by³y bramkarz takich klubów jak Ossa Biskupiec, Ba³tyk Gdynia, Polonia Gdañsk oraz Amica Wronki.
Jako trener pracowa³ m.in.
z ekstraklasowymi klubami:
Lech Poznañ, Arka Gdynia, Pogoñ Szczecin czy Legia Warszawa. W ci¹gu niespe³na 20 lat
sporo podró¿owa³ po Polsce.
Odniós³ te¿ kilka znacz¹cych
sukcesów: mistrzostwo Polski i
Superpuchar z Zag³êbiem Lubin i ostatnio – tytu³ mistrzowski z Legi¹ Warszawa, a tak¿e
Puchar Polski i Superpuchar
z Lechem Poznañ. By³ tak¿e
trenerem reprezentacji Polski

do lat 21, z któr¹ zakwalifikowa³
siê do mistrzostw Europy. A zatem ciekawa kariera trenerska,
zaznaczona niema³ymi sukcesami. Problem jednak w tym,
¿e na pierwszej konferencji
dziennikarze nie tyle pytali
o jego osi¹gniêcia i wizjê pracy
z kadr¹ narodow¹, a raczej o
liczbê 711.
O co chodzi? Otó¿ 711 to liczba po³¹czeñ telefonicznych, jak¹ trener Michniewicz wykona³
w przesz³oœci do os³awionego
„Fryzjera”, czyli Ryszarda Forbricha, który okaza³ siê najwa¿niejsz¹ postaci¹ s³ynnej afery
korupcyjnej w polskim futbolu.
Co prawda Michniewiczowi
nigdy nie udowodniono udzia³u
w korupcji i nigdy nie mia³ nawet postawionych jakichkolwiek zarzutów, jednak liczba
711 po³¹czeñ robi wra¿enie.
Wypominana jest szkoleniowcowi w niemal wszystkich wywiadach, a on sam stara³ siê

Czesław Michniewicz został nowym selekcjonerem reprezentacji
Polski w piłce nożnej.
zdj. Wigry Suwałki
rozwiaæ w¹tpliwoœci podczas
pierwszej konferencji:
– W Amice Wronki z panem
Forbichem pracowa³em przez

Fakt ten mocno odbi³ siê na
i tak ju¿ sfatygowanym wizerunku polskiego prezydenta
i w ogóle Polski. Jak stwierdzi³
komentator „Tygodnika Powszechnego” Bartek Dobroch,
niektóre igrzyska nie powinny
siê nigdy odbyæ, gdy¿ „zosta³y
przyznane krajom ³ami¹cym
prawa cz³owieka, traktuj¹cym
sport jako narzêdzie propagandy, wybielania swoich win i tuszowania agresywnych zamiarów. Berlin 1936 umocni³ Hitlera, Moskwa 1980 odby³a siê
w cieniu trwaj¹cej radzieckiej
inwazji w Afganistanie, zaœ
w 1940 r. igrzyska mia³y odbyæ
siê w Tokio i Miêdzynarodowy
Komitet Olimpijski pocz¹tkowo
podtrzyma³ tamt¹ decyzjê, nawet mimo wybuchu wojny chiñsko-japoñskiej”.
A jednak kancelaria polskiego prezydenta musia³a jakoœ
uzasadniæ obecnoœæ A. Dudy
w tym antydemokratycznym
towarzystwie oraz jego spotkanie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. I zrobi³a to doœæ karko³omnie... Jakub Kumoch,
szef prezydenckiego Biura Polityki Miêdzynarodowej stwierdzi³, ¿e wielu polityków z Europy Zachodniej kontaktowa³o siê
z Warszaw¹, aby przekazaæ
Andrzejowi Dudzie swoje sugestie tematów, które powinien
podj¹æ w rozmowie z chiñskim
przywódc¹. Czy¿by polski prezydent nie wiedzia³, o czym ma
rozmawiaæ z prezydentem
Chin? Czy – w podtekœcie tej
wypowiedzi – Duda sta³ siê
„wys³annikiem” demokratycz-

nej Europy na rozmowy z chiñskim przywódc¹? Trudno wiêksz¹ bzdurê! Jeœli Dudzie wydawa³o siê, ¿e Chiny pod wp³ywem rozmowy z Polakiem
zmieni¹ swoje podejœcie np. do
konfliktu ukraiñskiego, skoro
ju¿ wczeœniej uzna³y, ¿e racja
jest tu po stronie Moskwy, to
jest to po prostu dziecinada,
nie polityka. Pope³niono kolejn¹ dyplomatyczn¹ gafê.

siedem lat. To by³ mój bezpoœredni prze³o¿ony. Nic z³ego
nie zrobi³em. Nie postawiono
mi ¿adnego zarzutu. Wbrew temu, co niektórzy mówi¹, nie by³em te¿ œwiadkiem koronnym.
Posiadam wszelkie prawa, aby
normalnie pracowaæ i nie ma
przeciwwskazañ co do tego,
abym poprowadzi³ reprezentacjê Polski – mówi³ Michniewicz.
Ju¿ kilkanaœcie lat temu,
podczas tocz¹cego siê procesu
dotycz¹cego korupcji, Michniewicz przedstawia³ fakty zwi¹zane z meczami ze Œwitem Nowy
Dwór Mazowiecki oraz Górnikiem Polkowice, w których
ustawienie by³ rzekomo zamieszany. Przed meczem dosta³
dwuznaczn¹ propozycjê, a po
zwyciêstwie z Górnikiem jeden
z jego pi³karzy podszed³ do niego i powiedzia³, ¿e zespó³ ma
„specjaln¹ premiê od innej
dru¿yny za wygran¹”.
– W kwestii tych meczów wyjaœni³em wszystko. Raz jeszcze
podkreœlê, ¿e z³o¿y³em wyjaœnienia w prokuraturze z w³asnej woli i w charakterze
œwiadka. A zrobi³em to dlatego,
¿eby wyjaœniæ sprawê podzia³u

pieniêdzy w autokarze po meczu z Górnikiem Polkowice.
Jednoczeœnie sam jeszcze
wówczas nie wiedzia³em, jak
prokuratura podejdzie do sprawy premii od strony trzeciej za
grê z maksymalnym zaanga¿owaniem. Prokuratura nigdy nie
postawi³a mi ¿adnego zarzutu,
nigdy wiêcej nie wzywa³a na
przes³uchanie. Nie jestem ¿adnym œwiadkiem koronnym
(o czym mówi³ szef prokuratorów Jerzy Kasiura), jak to opowiadaj¹ w œrodowisku niektórzy trenerzy, których zawsze
regularnie w lidze ogrywa³em
i co ich bardzo boli.

Drugi
zgrzyt,
znacznie
mniejszego kalibru nast¹pi³
w Polsce. Prawa do transmisji
skoków narciarskich ma obecnie TVN, a wczeœniej mia³a je
narodowa TVP. Jednak na czas
Igrzysk skoki mog³a transmitowaæ tak¿e TVP. Sukces Dawida
Kubackiego prezes TVP Jacek
Kurski skomentowa³ nastêpuj¹co: „Sami Pañstwo widzieli,
co siê sta³o. Kiedy tylko skoki
wróci³y do Telewizji Polskiej,
natychmiast przysz³y te¿ sukcesy Polaków”. W tym tonie,
w czasie transmisji, wypowiedzia³ siê komentator Przemys³aw Babiarz: „Z niezale¿nych
od TVP powodów skoki nie cieszy³y siê ostatnio mo¿e wielkim
zainteresowaniem, ale wróci³y
do domu i od razu jest efekt”.
Internauci nie pozostawili suchej nitki na obu panach. A ¿ona Kamila Stocha, Ewa BilanStoch odpowiedzia³a w mediach Kurskiemu i Babiarzowi:
„Dawid od kilku lat jest ambasadorem stacji Eurosport i
w ich transmisji te¿ zdoby³ dziœ
medal. Mo¿e po prostu cieszmy
siê bez podtekstów”. (kor)

Jednoznacznie o trenerze
Michniewiczu wypowiedzia³ siê
by³y prezes PZPN Zbigniew
Boniek, ucinaj¹c wszelkie dyskusje: – Czes³aw Michniewicz
jest osob¹ absolutnie czyst¹.
Nie ma w stosunku do niego
¿adnych przeciwwskazañ, by
by³ trenerem. Nie ma ¿adnych
oskar¿eñ. By³ jak wielu innych
przes³uchiwany jako œwiadek
w sprawie wszystkim znanej.
Temat dla prokuratury jest zakoñczony. (kor)
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Reklama
SAT - RUDEK

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

Poszukujemy kierowcy

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

Gwarancja niskich cen
i pełnego serwisu!
Odwiedź nasz sklep:

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

do rozwożenia gazet,
w czwartek po południu
lub wieczorem z Burscheid
do Ruhrgebiet.

Tel. 0173/2106849
lub 02174/8941155
Kupię KAŻDĄ nieruchomość
w Polsce, a także UDZIAŁY
(w kamienicach, domach,
mieszkaniach, działkach).
Mogą być z problemem prawnym,
zadłużone lub z lokatorem.
Załatwiam wszystkie formalności!
Tel. 0048-535-787267

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

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

Tel.: 0202-60933172
finanzwirt@gruchel.com

#:·10-",*&.
Jesteœmy dla was online:

www.samo-zycie.de

Hurt i kolportaż
polskiej prasy
Tel. 02174 - 894 11 55
Fax 02174 - 894 11 56

Handelsagentur und Montage Kolaska
www.geokol.de, info@geokol.de
Georg Kolaska - Tel. 0160 - 9040 3313 SKUTERY

Zapraszam do odwiedzin w
Gewebepark 25, 59069 Hamm
od pon. do piątku od godz. 10-17,
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Digitalizujemy kasety VHS
na USB jeden do jednego
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ELEKTRYCZNE
Szybkie i oszczędne do
przemieszczania się po mieście

Montaż kamer
i sprzętu do
monitoringu domowego
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Reklama
Kancelaria adwokacka
w Monachium

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

KANCELARIA ADWOKACKA
DIPL.-JUR. MARKUS G.

MATUSCHCZYK
RECHTSANWALT

ADWOKAT • TáUMACZ PRZYSIĊGáY

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

m.

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

Rechtsanwaltskanzlei

Gregor Matuszczyk
Springestraße 8
45894 Gelsenkirchen - Buer

MPU - FACHOWE PRZYGOTOWANIE
Prawo jazdy odebrane za prowadzenie pojazdu pod wpywem alkoholu,
narkotyków lub inne wykroczenia w ruchu drogowym (punkty).

mgr Stefan Ligus (pracuję w tematyce MPU od 1992 r.)
- pedagog, specjalista od uzależnień, psychoterapeuta
Tel. 0212 / 224 77 32 lub 0170 / 77 77 272
(również Online)
E-Mail: Stefan-Ligus@gmx.de
prawa
KANCELARIA PRAWA POLSKIEGO Magister
(Rechtskundiger auf dem Gebiet des polnischen Rechts)

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

§

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

ZMYSŁOWE
ZAPACHY
ucieszą
www.sklep.de

www.samo-zycie.de
Rechtsanwälte

uprawnieni do występowania przed wszystkimi sądami w Niemczech

Markus Hüsges

Dierk Bernhardt

Fachlehrgang Arbeitsrecht

(ausgeschieden zum 31.12.2019)

Marlies Ziemer
Dr. Monika Everschor

Herbert Ziemer -I

Fachanwältin für Verkehrsrecht

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

Mirka Johanna Ziemer
Fachanwältin für Familienrecht
Rechtsberatung auch in polnischer Sprache

Rechtsanwältin
Mirka Johanna Ziemer
(geb. Barski)
Fachanwältin
für Familienrecht
Specialistka prawa rodzinnego
Porady i obsługi w języku niemieckim
i polskim we wszystkich dziedzinach prawa
Öffnungszeiten: montags bis freitags von 08.00 Uhr - 18.00 Uhr
- Sprechstunden nach Vereinbarung Anschrift: Römerstr. 32, 53840 Troisdorf
(pomiędzy Köln i Bonn / naprzeciwko Burg Wissem)
Tel: 02241/75001 - Fax: 02241 / 79690
Email: info@bzwh.de
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Reklama
51375 Leverkusen
Am Kühnsbusch 2

Mini Shop

Międzywodzie

Wódka Sobieski
PET 0,5l 40% 4,99€

Gazety dla sklepów

www.prasa.de
Jesteśmy dla was
online

www.samo-zycie.de

KURIER
ładunki
do 1,5 tony

NIEMCY
POLSKA
Telefon:
0173-2106849
02174-8941155

pokoje gościnne z łazienkami,
telewizor, lodówka, balkon, sprzęt
plażowy, parking zamknięty.
Czerwiec i wrzesień TANIEJ!
Tel. 0048-94-3519508
lub 0048-506-558336
www.udastina.fajnewczasy.pl

ŚWINOUJŚCIE
Kuracja odchudzająca
13Ü/VP od 598 Euro im DZ
DZ mit F od 80 Euro
www.hotelpolaris.de
Tel. +48 91 3215412
recepcja@hotelpolaris.pl

www.prenumerata.de

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

Żołądkowa gorzka
0,5l 34% 5,99€

Ustronie Morskie

- cicha miejscowość nadmorska

Kameralny obiekt ze strefą SPA i domową kuchnią. Blisko
wejścia na plażę, przy lesie. Nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją, dostęp do SPA oraz parking w cenie. Obiekt z windą.
Pakiet Wielkanocny od 15-18.04.2022 w cenie 799zł/osoba FB
Pobyty wakacyjne w cenie 410zł/doba za pokój HB.

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

JAWA-Reisen GmbH (od 1989)
Świnoujście: 14 dni, HP, EZ, 30 zabiegów od € 277,Przejazd z odbiorem z domu od € 99,Kur w/g. Prof. med. Wessinghage
- podnoszący poziom przeciwciał, 2 tygodnie od € 598,Giersstr. 20

33098 Paderborn

Tel. 05251- 390 900

l
l
l

l

l
l
l
l

l
l
l

l

posiadamy ponad 18-letnie doświadczenie
wszystkie samochody sprawdzone są przez nasz warsztat
SKUPU
JE
na życzenie robimy całkiem nowy przegląd techniczny
TEŻ AU MY
T
A
oraz nową inspekcję
POLSK NA
IC
możliwość jazdy próbnej do własnego zaufanego
TABLIC H
A
CH
warsztatu ub rzeczoznawcy (TÜV, DEKRA, etc.)
załatwiamy przejęcie polskich zniżek w ubezpieczalniach
załatwiamy kredyty w jednym z naszych trzech partnerskich banków
finansowanie oraz leasingi dla osób prowadzących własną działalność
przyjmujemy auta w rozliczeniu (również auta na polskich rejestracjach,
do których załatwiamy wyrejestrowanie w Polsce)
kredyty również 100% bez zaliczki/wpłaty
spłata bieżącego kredytu w innych bankach
załatwiamy też tanie ubezpieczenia przez naszego pośrednika,
porównującego stawki w kilkudziesięciu ubezpieczalniach
pomagamy w załatwieniu rejestracji eksportowych/wywozowych
oraz przewóz samochodu na teren całej Unii Europejskiej

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

cena

cena

cena

27.599 €

20.499 €

17.399 €

Audi A4 3.0 TDI S-Line

Audi A4 2.0 TDI Quattro S-Line

BMW 218d Gran Tourer

EZ: 09/16, 75 tkm, 200 kW, weiß.,
Allrad, Navi, Tempomat, Bi-Xenon,
EU6, PDC, uvm.

EZ: 08/15, 158 tkm, 140 kW, Diesel
Schwarz-met., Navi, Alcantara,
Sitzheiz., Bi-Xenon, Automatik, uvm.

EZ: 05/15, 44 tkm, 110 kW, Diesel,
grau-met., Navi, PDC,
AHK, uvm.

cena

cena

cena

33.999 €

21.999 €

25.499 €

Jaguar XKR Cabrio Aut.

BMW 420d Aut.

BMW X1 sDrive 20i Advantage

EZ:03/09, 39 tkm, 306 kW, Benzin,
rot-foliert, Navi, Leder, Xenon,
Sitzheizung, PDC, uvm.

EZ 02/17, 143 tkm, 140 kW,
weiß-met., Navi, M-Lenkrad,
19 Zoll, uvm.

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

cena

cena

cena

23.499 €

24.799 €

42.999 €

Audi A4 Avant 2.0 TDI S-Line

Mercedes-Benz C 180d T Aut.

Mercedes-Benz E 220d AMG

EZ: 12/15, 127 tkm, 140 kW, Diesel,
LED,Virtual Cockpit, ACC,
Sitzheizung, Keyless, EU6, uvm.

EZ: 01/19, 96 tkm, 90 kW, Diesel,
grau-met., Navi, Leder,
Sitzheizung, LED, uvm.

EZ: 07/19, 11 tkm, 143 kW, Diesel,
weiß, Alcantara, Multibeam-LED,
AMG, Wide-Screen, uvm.

cena

cena

cena

36.499 €

21.499 €

13.899 €

Mercedes-Benz GLC 350e 4M

VW Golf 7 Var. 1.5 TSI Highline

Seat Ibiza FR

EZ: 09/17, 131 tkm, 155k W, Hybrid,
schwarz-met., AMG, Navi, Leder,
LED, Kamera, uvm.

EZ: 05/18, 92 tkm, 110 kW, Benzin,
Virtual-Cockpit, Navi, Kamera,
Sitzheizung, uvm.

EZ: 02/18, 64 tkm, 85 kW,
PDC, Sportpaket, Sitzheizung,
uvm.

Więcej ofert na naszej stronie: www.A4-Mobile.com
Działamy na terenie całych Niemiec oraz UE

Fahrzeugankauf, Finanzierung (auch ohne Anzahlung möglich), Inzahlungnahme, Leasing

Zamów prenumeratę bez żadnych dodatkowych kosztów!

samo zycie

Magazyn informacyjny w języku polskim o wszystkim i dla
wszystkich. Co miesiąc wiadomości i publikacje o najważniejszych
wydarzeniach w Niemczech i w Polsce, obszerny serwis porad,
portrety ludzi ciekawych, wizytówki miejsc godnych poznania,
kronika kulturalna, sport, humor i rozrywka, reklama.

q prenumerata - dwa wydania - BEZPŁATNA
q prenumerata roczna - 15 euro
q prenumerata półroczna - 10 euro

Zadzwoń i zamów:
02174 - 8964480
Dane ZAMAWIAJĄCEGO:
Imię, nazwisko:
Ulica, nr domu:
Kod, miejscowość:
Tel./fax:

Tygodnik zawierający 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.

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

l prosto do skrzynki!
l tanio i wygodnie!
l prenumerata na prezent!

www.prenumerata.de

Data, podpis:

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

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

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

Data:

