Korfanty – wielki polityk czy oszust?
¯adna postaæ od stu lat nie wzbudza na Œl¹sku tak ¿ywych emocji jak Wojciech Korfanty.
– Ca³y tragizm Korfantego polega³ na tym, ¿e siê w swoich cwanych rachubach przeliczy³ –
uwa¿a Dariusz Jerczyñski, autor ksi¹¿ki „Historia narodu œl¹skiego“.
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O tym siê mówi
Jak się gra ukraińską kartą
Beata Kempa, Przemys³aw Czarnek i Micha³ Wójcik zorganizowali
konkurs o ludobójstwie na Wo³yniu. Cel? „Tworzenie podstaw do
wspó³czesnych stosunków polskoukraiñskich w oparciu o prawdê
historyczn¹“. To oczywiœcie oficjalne informacje, bo prawda jest
z³o¿ona.
Na bardziej szalony pomys³
przywitania ukraiñskiej m³odzie¿y
w polskich szko³ach nie móg³
wpaœæ nikt inny, tylko pisowscy
urzêdnicy. Jednym z tematów
szkolnego konkursu prac jest
„Martyrologia duchowieñstwa
polskiego na Kresach Wschodnich
na przyk³adzie Ojca Ludwika Wrodarczyka“. Inicjatywê polityków
PiS wspieraj¹ równie¿ stowarzyszenia dbaj¹ce o pamiêæ ofiar ludobójstwa. Wœród nich jest Stowarzyszenie Upamiêtnienia Ofiar
Zbrodni Ukraiñskich Nacjonalistów, Œwiatowy Kongresy Kresowian oraz Towarzystwo Mi³oœników Lwowa. Na stronie kuratorium obok informacji o konkursie
znajduje siê flaga ukraiñska z apelem o pomoc dla naszych wschodnich s¹siadów. Bior¹c pod uwagê
charakter inicjatywy, której patronuje minister Czarnek, apel o pomoc brzmi jak ma³o œmieszny
¿art.
¯artem jednak nie jest, a raczej
przemyœlanym dzia³aniem. Interwencje w tej sprawie podj¹³ Komi-

tet Nauk Historycznych Polskiej
Akademii Nauk, ale nic nie wskórano. O co wobec tego chodzi?
O to, ¿e pora ju¿ uœmiechn¹æ siê
do Konfederacji i zadbaæ o ten najbardziej konserwatywny elektorat
pisowski, bo to siê mo¿e w przysz³oœci op³aciæ. W koñcu wybory
za rok. Czarnek dobrze wie, ¿e
czas otwartych serc minie i zaczn¹ siê problemy z mieszkaj¹cymi w Polsce Ukraiñcami.
Teraz PiS ma w rêkach dwie
karty, którymi mo¿e dowolnie
graæ, w zale¿noœci od sytuacji. Bêdziemy siê z Ukrain¹ kochaæ albo
wcale nie bêdziemy. Typowa
ustawka na dwie strony.
Nie od dziœ wiadomo, ¿e polskie
cz³onkostwo w Unii Europejskiej
zawsze by³o sol¹ w oku partii Jaros³awa Kaczyñskiego. To przecie¿ on sam od siedmiu lat zajmuje siê rozmontowywaniem unijnych porz¹dków, pomagaj¹c
w tym wydatnie W³adimirowi Putinowi. Lider PiS mocno trzyma
kciuki za dalsze sukcesy swego rosyjskiego kompana, a w rz¹dowych mediach publikuje zdjêcia,
na których œciska d³oñ W³odymira
Ze³enskiego. Graj¹c w ten sposób
zawsze na którymœ froncie jest siê
zwyciêzc¹.
Póki nie nauczy siê tego opozycja, nie ma prawa wygraæ ¿adnych
wyborów w Polsce. TK

Polska krajem
przyfrontowym
Polsce fatalnie służy
otwarty front z Unią
Europejską. Wojna
na dwa fronty jest w tej
sytuacji niewskazana.
W nocy z 12 na 13 marca Rosja
zbombardowa³a Miêdzynarodowe Centrum Pokoju i Bezpieczeñstwa, znane równie¿ jako Poligon Wojskowy Jaworów, po³o¿ony na pó³nocny zachód od Lwowa
– oko³o 20 km od granicy z Polsk¹.
Jak informuje strona ukraiñska,
w wyniku ataku zginê³o 35 osób, a
134 osoby zosta³y ranne.
Do tej pory do walk i bombardowañ dochodzi³o 100-150 km od
Polski, ale te 25 kilometrów dzia³a
na wyobraŸniê. Jak powiedzia³ jeden z pos³ów, jeœli dzia³ania odbywaj¹ siê tak blisko granicy, to mo¿e dojœæ do jej przekroczenia.
Katarzyna Pe³czyñska-Na³êcz,
ekspertka od spraw polityki europejskiej i wschodniej, dyrektorka
Instytutu Strategie 2050, by³a ambasadorka Polski w Rosji jest zdania, ¿e Polska siê staje na lata
krajem przyfrontowym. To jest
bardzo powa¿na historia.
– Celem Putina nie jest zdobycie Ukrainy w sensie przy³¹cze-

nia tego kraju do Rosji, ale zmiana uk³adu w Europie oraz zmiana relacji ze Stanami Zjednoczonymi – stwierdzi³a Pe³czyñskaNa³êcz w wywiadzie dla portalu
oko.press. – Polski rz¹d w ostatnich latach i miesi¹cach ustawia³
siê w pozycji posiadacza jakiegoœ
moralnego prawa do piêtrzenia
roszczeñ i pretensji wobec
wszystkich na Zachodzie. Uwa¿am, ¿e to jest szkodliwe. Buduje
podzia³y mentalne miêdzy nami
a Zachodem, a nie buduje poczucia, ¿e jesteœmy jego czêœci¹.
Nikt nie lubi partnerów, którzy
bez przerwy, z pozycji moralnej
wy¿szoœci, stawiaj¹ innym coraz
to wy¿sze poprzeczki. Fatalnie
nam s³u¿y otwarty front z Uni¹
Europejsk¹, a wojny na dwa fronty w naszej sytuacji s¹ niewskazane. Polska nie jest ju¿ geopolitycznie tak bezpieczna, jak nam
siê wszystkim przez 25 lat czy 30
lat wydawa³o. Polska graniczy z
krajem agresywnym, zarz¹dzanym przez ludzi, których dzia³ania s¹ fundamentalistyczne, ideologiczne. Bia³oruœ sta³a siê de
facto przed³u¿eniem militarnym
Rosji. Pewne rzeczy musz¹ wyjœæ
poza nawias bie¿¹cego konfliktu
politycznego, nawet bardzo g³ê-

S³owiañskie wsparcie dla Kijowa
Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Janez Jansza i Petr Fiala
spotkali się w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Do
wizyty, która była trzymana w tajemnicy aż do ostatnich minut, dochodzi w czasie, gdy toczą się
walki wokół ukraińskiej stolicy.

Premier Morawiecki zapewni³
prezydenta Ukrainy, ¿e jego kraj
nie zostanie sam w konfrontacji
z rosyjskim agresorem.
– Jesteœmy tu dziœ, aby podziwiaæ wasz¹ walkê przeciw tak
brutalnemu agresorowi. Ta inwazja musi siê skoñczyæ – oœwiadczy³
szef polskiego rz¹du zapewniaj¹c
ukraiñskie matki, które uciek³y z
Ukrainy do krajów s¹siednich s¹
bezpieczne. Zapewni³ tak¿e Ukraiñców, ¿e „zabijani przez Putina
nie mog¹ nigdy byæ zapomniani
i nie bêd¹”.
Wiceszef polskiego rz¹du Jaros³aw Kaczyñski wezwa³ natomiast
do utworzenia misji NATO w celu
wsparcia Ukrainy. Wojskowi przyjêli to ze zdziwieniem, bowiem
wprowadzenie wojsk NATO na
Ukrainê oznacza³oby przy³¹czenie
siê sojuszu do wojny po stronie
ukraiñskiej. Ich stanowisko niemal natychmiast podzieli³ kanclerz Olaf Scholz.

zdj. KPRM
Nie da siê ukryæ, ¿e wizyta szefów rz¹dów Polski, Czech i S³owenii mia³a mimo wszystko wymiar
symboliczny i tak te¿ odebra³ j¹
oficjalnie ukraiñski prezydent. Nie
tylko zreszt¹ on.
– By³a symboliczna, ale mia³a
równie¿ swój ciê¿ar gatunkowy.
Zwraca uwagê fakt, ¿e w sk³adzie
s¹ kraje czysto s³owiañskie. Na
pewno ten gest zrobi dobre wra¿enie na Ukraiñcach. Putin mo¿e to
odebraæ jako sygna³, ¿e jest ten
biegun na rzecz twardszej postawy wobec Rosji w ramach œwiata
zachodniego – oceni³ Bronis³aw

Komorowski, by³y prezydent RP
dla RMF 24. – Apetyt roœnie w
miarê jedzenia. Je¿eli Putinowi
uda siê po¿reæ Ukrainê, to nabierze apetytu na Mo³dawiê, na Gruzjê, byæ mo¿e na ograniczenie suwerennoœci Finlandii.
– To symboliczna wizyta, ale
uwa¿am, ¿e potrzebna. Ka¿de
wsparcie Ukrainy, tak¿e z poziomu szefów rz¹dów, ma sens –
stwierdzi³ Grzegorz Schetyna
w rozmowie z Interia.pl.
– Dobrze, ¿e zosta³a ustalona na
poziomie Rady Europejskiej, a
tak¿e z USA. Wszystkie dzia³ania,

które podejmuje Polska, powinny
byæ uzgodnione z sojusznikami.
Pytanie, czy za tym symbolicznym
gestem idzie jakieœ konkretne
dzia³anie, które bêdzie zaproponowane Ukrainie – zapyta³ prezes
PSL W³adys³aw Kosiniak-Kamysz.
Dla Jaros³awa Kaczyñskiego
spotkanie w Kijowie mia³o tak¿e
znaczenie wizerunkowe przed
przysz³orocznymi wyborami. Warto w tym kontekœcie wspomnieæ
przylot prezydenta Lecha Kaczyñskiego do objêtej dzia³aniami wojennymi Gruzji w 2008 r. oraz s³o-

bokiego i bardzo powa¿nego konfliktu o demokracjê.
Jak d³ugo potrwa wojna
w Ukrainie? Gen. Bogus³aw Pacek, by³y doradca NATO ds. reformy szkolnictwa wojskowego
Ukrainy, nie jest optymist¹.
– Rosja traci na sankcjach, traci na wizerunku, s³abnie – powiedzia³. – Ale Rosja nie jest na granicy bankructwa. I ostrzegam
przed huraoptymizmem. Jest daleko do momentu, w którym Rosjanie „wyjd¹ z bia³¹ flag¹”. Zanim Rosja upadnie, to wiele
pañstw bêdzie musia³o prze¿yæ
kryzysy. Pañstwa stosuj¹ce sankcje te¿ je odczuj¹...
Piotr Cywiñski, dyrektor Pañstwowego Muzeum AuschwitzBirkenau jest zdania, ¿e III wojna
œwiatowa jest mo¿liwa.
– Nie widzê powodów, dla których mo¿na by z absolutn¹ pewnoœci¹ odrzuciæ wybuch nowej
wojny œwiatowej. Jednak rozwój
wypadków w tym najgorszym
kierunku podwa¿a³by interesy
œwiatowych potêg. Konflikt œwiatowy by³by te¿ zabójczy dla samej
Rosji, wiêc kremlowskim elitom
lepiej by³oby dokonaæ przewrotu
pa³acowego – zrzucaj¹c wszystkie winy na Putina, a nawet dostarczyæ go do Hagi – byleby wybieliæ samych siebie i móc dalej
w³adaæ Rosj¹. Wobec zaciek³ej
obrony Ukraiñców i ostrych
sankcji Zachodu wojna ta przecie¿ w ¿aden sposób nie mo¿e
op³aciæ siê Rosji i jej elitom – powiedzia³. (kor)

wa, które wypowiedzia³ na wiecu
w Tibilisi: "Dziœ Gruzja, jutro
Ukraina, pojutrze pañstwa ba³tyckie, a póŸniej mo¿e i czas na mój
kraj, na Polskê". Brzmi¹ proroczo
zw³aszcza w obliczu ostatnich wydarzeñ, ale mog¹ te¿ zabrzmieæ
jako wezwanie dla polskich w³adz
do szybkiej zmiany kursu w polityce wobec Unii Europejskiej. Same
bowiem gesty w obecnej sytuacji
nie wystarcz¹.
Jeszcze zanim Morawiecki
z Kaczyñskim stanêli na polskiej
ziemi po powrocie z Kijowa, Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka
og³osi³, ¿e Polska ponownie naruszy³a prawo do rzetelnego procesu s¹dowego, skracaj¹c kadencjê
sêdziów Krajowej Rady S¹downictwa i uniemo¿liwiaj¹c odwo³anie
od tej decyzji. To kolejna przegrana obozu w³adzy, który od kilku lat
kontynuuje antyunijn¹ krucjatê.
Prawda jest taka, ¿e rz¹d Zjednoczonej Prawicy nie potrafi³ jak na
razie wyci¹gn¹æ ¿adnych wniosków z konfliktu rosyjsko-ukraiñskiego, zarówno w kontekœcie relacji z Bruksel¹, jak i w polityce
krajowej. Niewykluczone, ¿e wojna na wschodzie Europy i nap³yw
uchodŸców wymusi na Unii Europejskiej wyp³atê obiecanych Polsce œrodków z Funduszu Odbudowy i zdaje siê, ¿e na te nutê gra teraz polski premier, a wraz z nim lider partii rz¹dz¹cej. TK
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Niemiecka przemiana polityczna
Jak za dotknięciem czarodziejskiej wróżki „stare“ Niemcy przestają istnieć i budzi się nowy, wrażliwy na innych i solidarny z innymi kraj.
Tak twierdzą niemieckie media i zapewniają niemieccy politycy. Ale czy wszyscy w to wierzą? Nawet część niemieckich publicystów
przyznaje, że dotychczasowa egoistyczna i bezwzględna wobec partnerów polityka po prostu poniosła porażkę.
Berlin zosta³ wypchniêty przez
W³adimira Putina na zamarzniêty lód, na którym trudno
utrzymaæ równowagê. Nie maj¹c innego wyjœcia musia³ nagle zawróciæ o 180 stopni. Spo³eczeñstwo jest w szoku. Niemieckie media informuj¹, ¿e na
wszystkich poziomach mamy
historyczne zmiany. Jeszcze
kilka tygodni temu W³adimir
Putin nie by³ „taki z³y”. Interesy z nim robi³y zarówno w³adze
federalne jak i lokalne. Nagle
okaza³ siê byæ nieodpowiednim
partnerem biznesowym. Wszyscy stopniowo zrywaj¹ stosunki polityczne z Rosj¹, nawet
przychylne Moskwie do tej pory Bawaria i Meklemburgia Pomorze Przednia.
– Je¿eli nasz œwiat sta³ siê inny, to tak¿e musimy zmieniæ
swoj¹ dotychczasow¹ politykê
– powiedzia³a szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock i doda³a, ¿e to œwiat domaga siê od Niemiec zmian.

Bêd¹ siê zbroiæ
Jeszcze miesi¹c temu politycy wszystkich partii nie widzieli potrzeby, aby dofinansowywaæ Bundeswehrê. Nagle po
wybuchu wojny na Ukrainie
i po ostrej krytyce natowskich
sojuszników kanclerz Olaf
Scholz poinformowa³ 27 lutego,
¿e w trybie pilnym Bundeswehra otrzyma specjalny fundusz
100 miliardów euro, który bêdzie s³u¿y³ wydatkom na
wzmocnienie wartoœci bojowej
niemieckiego wojska.
Jeszcze w 2020 r. ministerstwo obrony nie mia³o zamiaru
wype³niaæ zobowi¹zañ sojuszniczych. Wtedy niemiecki rz¹d
federalny informowa³ sojuszników, ¿e zwiêkszy wydatki na
obronnoœæ, ale jedynie o 5 miliardów euro rocznie. Dopiero
w 2025 roku wydatki te mia³yby

Bezbronna
Bundeswehra

Jak nowy niemiecki rząd federalny poradzi sobie ze złożonym kryzysem
w związku z napaścią Rosji na Ukrainę? – na zdj. kanclerz Olaf Scholz
(siedzący), minister gospodarki i ochrony środowiska Robert Habeck
(z lewej) i minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock
zdj. Bundesregierung/Bergmann
osi¹gn¹æ 1,5 proc. PKB. Do tej
pory Niemcy przeznaczaj¹ na
obronnoœæ oko³o 45 miliardów
euro rocznie. Rz¹dy federalne
argumentowa³y, ¿e Niemcy
i tak wydaj¹ wystarczaj¹co du¿o w ramach wielu misji pokojowych i pomocowych.
Teraz nagle Olaf Scholz obieca³, ¿e bud¿et pañstwa bêdzie
wydawa³ na obronnoœæ co roku
2 proc. PKB – cel wyznaczony
przez NATO.

Powrót do wojska
poborowego?
Jeszcze taka decyzja nie zapad³a, ale w krêgach niemieckich ekspertów bardzo powa¿nie zaczêto rozwa¿aæ powrót
do obowi¹zkowego poboru do
wojska. Zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ zawieszono w Niemczech w 2011 roku. Reforma
Bundeswehry zak³ada³a wtedy

stworzenie zawodowej i dobrze
wyszkolonej 180-tysiêcznej armii. Plany siê nie powiod³y. Armia niemiecka obecnie ma zarówno braki kadrowe jak
i sprzêtowe. Brakuje nie tylko
chêtnych do s³u¿by zwyk³ych
¿o³nierzy, ale tak¿e personelu
technicznego.
Powrót do powszechnego poboru mo¿na bardzo szybko
przywróciæ, gdy¿ nie zosta³ on
zniesiony, lecz jedynie zawieszony. Bundeswehr, czyli federalne si³y zbrojne powsta³y
5 maja 1955 roku. W 1968 r. obowi¹zek powszechnego poboru
zosta³ wpisany do ustawy zasadniczej RFN i znajduje siê
tam do dzisiaj: „Mê¿czyŸni po
ukoñczeniu osiemnastego roku
¿ycia mog¹ byæ zobowi¹zani do
s³u¿by w si³ach zbrojnych,
w Federalnej Stra¿y Granicznej albo w formacji obrony cywilnej.” (GG, art. 12)

Poprzednia federalna minister obrony Annegret KrampKarrenbauer potwierdza, ¿e
niedoinwestowana Bundeswehra nie jest w stanie spe³niæ
swoich zadañ obronnych. Wed³ug najnowszych (chocia¿ niepotwierdzonych przez niemiecki rz¹d) danych tylko 30–50
proc. samolotów, helikopterów,
okrêtów i czo³gów jest gotowa
do walki. Oficer Bundeswehry
z Hamburga (pragnie pozostaæ
anonimowy) przyznaje, ¿e ten
teoretycznie sprawny sprzêt
tak¿e bez przerwy siê psuje
i brakuje do niego czêœci zamiennych. Z nieoficjalnych informacji wiemy, ¿e obecnie
Bundeswehra posiada tylko
12 sprawnych helikopterów bojowych typu Tiger (na uzbrojeniu jest ich 27) i 9 typu NH-90
(z posiadanych 29). Zawodz¹
tak¿e wszystkie trzy samoloty
transportowe typu A400M.
Od lat Niemcy uznali, ¿e bezpoœredni konwencjonalny atak
na ich terytorium sta³ siê nieprawdopodobny i dlatego postanowili, ¿e Bundeswehra
przestaje byæ typowym wojskiem obronnym i stopniowo
zaczê³a zmieniaæ siê w wojska
do wykonywania wielu multilateralnych misji wojskowych
pod mandatem ONZ lub Unii
Europejskiej. Obok personelu
zaczêto redukowaæ ciê¿kie
uzbrojenie: czo³gi, samoloty,
helikoptery oraz wozy transportowe i bojowe.
Do tej pory przeciwko powrotowi do powszechnego poboru s¹ partie lewicowe, lewicuj¹ce, oraz zdecydowana
wiêkszoœæ pacyfistycznie nastawionych obywateli. Sytuacja
zaczê³a siê zmieniaæ dopiero
po ataku Rosji na Ukrainê. Po-

Trzeba wzmocniæ wspó³pracê Polski i Niemiec
Dietmar Nietan zosta³ powo³any na Koordynatora Niemiecko-Polskiej Wspó³pracy Miêdzyspo³ecznej i Przygranicznej. Tym samym w jego rêkach spoczywaæ bêd¹ starania o dalsze zbli¿enie obu
spo³eczeñstw i realizacjê wspólnych polsko-niemieckich projektów – poinformowa³ Zwi¹zek Niemieckich Stowarzyszeñ
Spo³eczno-Kulturalnych w Polsce.
Nietan szczególnie œciœle wspó³pracu-

je z mniejszoœci¹ niemieck¹ w Polsce.
Jako cz³onek SPD w obliczu zamiaru
ograniczenia finansowania jêzyka niemieckiego jako jêzyka mniejszoœci ju¿ w
grudniu 2021 r. podkreœli³ gotowoœæ niemieckiego MSW do dalszego wspierania
mniejszoœci niemieckiej. Jako przewodnicz¹cy Federalnego Zwi¹zku Towarzystw Niemiecko-Polskich, z jednej
strony wyraŸnie wypowiada³ siê prze-

ciwko agresywnej polityce Rosji, z drugiej zaœ podkreœla³ znaczenie demokratycznych wartoœci wolnej Europy.
– Wielkim historycznym obowi¹zkiem
rz¹dów w Berlinie i Warszawie jest skorzystanie z tej szansy ju¿ teraz, poprzez
znalezienie odwagi po obu stronach,
aby skorygowaæ b³êdn¹ politykê
i wzmocniæ wolnoœæ, demokracjê, praworz¹dnoœæ i bezpieczeñstwo w Euro-

litycy chadeccy, z którymi rozmawia³o "Samo ¯ycie" zaczêli
dostrzegaæ, ¿e stopniowo zmieni¹ siê pacyfistyczne nastroje
spo³eczne. Faktem jest, ¿e zwykli niemieccy obywatele ci¹gle
boj¹ siê nawet rozmów o wojnie. Politolodzy i historycy t³umacz¹, ¿e jest to zwi¹zane z histori¹ i wielk¹ powojenn¹ niemieck¹ traum¹. Natomiast socjolog, z którym rozmawialiœmy ma inne zdanie. Twierdzi,
¿e mamy do czynienia z niemieckimi obawami przed utrat¹ wygodnego ¿ycia, do którego
Niemcy mocno siê przyzwyczaili: "Spo³eczeñstwu wesz³o
w krew, ¿e od kilkudziesiêciu
lat prowadzi spokojne i bogate,
¿ycie. Nie chce siê poœwiêcaæ,
bowiem nie zamierza tego
utraciæ" – powiedzia³ Norbert C.
Ponad dwie trzecie Niemców
obawia siê wybuchu trzeciej
wojny œwiatowej – jak wynika
z najnowszych sonda¿y.

Ameryko wróæ!
Na razie nieœmia³o, ale coraz
czêœciej pojawia siê w Niemczech nawo³ywanie do ponownego zbli¿enia ze Stanami
Zjednoczonymi
Ameryki.
Szczególnie teraz, gdy Putin
zagrozi³ zachodowi u¿yciem
broni atomowej.
Wicekanclerz i jednoczeœnie
minister gospodarki i ochrony
klimatu Robert Habeck z partii
Zielonych przed odlotem do
Waszyngtonu stwierdzi³, ¿e
"transatlantycka wspó³praca
jest obecnie konieczna jak nigdy dot¹d". Jego zdaniem
w obecnej kryzysowej sytuacji
miêdzynarodowa spo³ecznoœæ
musi dzia³aæ razem. "Wa¿ne
jest, aby USA i Europa sta³y razem" – dodaje Habeck. (wam)

pie w UE i poza ni¹ poprzez wspólne
dzia³ania – zapowiedzia³.
Biuro Koordynatora ds. Polsko-Niemieckiej Wspó³pracy Miêdzyspo³ecznej
i Granicznej powsta³o w 2004 roku w celu dalszego pog³êbienia dobros¹siedzkich i spo³ecznych stosunków miêdzy
Republik¹ Federaln¹ Niemiec a Rzeczpospolit¹ Polsk¹. Wczeœniej szefowali
mu: prof. Gesine Schwan (2004-2009),
by³a minister stanu Cornelia Pieper
(2009-2013) oraz premier Brandenburgii Dietmar Woidke (2014-2022). TK
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Reporta¿ z Katowic

Dworzec pe³en ludzkiego nieszczêœcia
Tych ludzi nie liczy siê ju¿ w setkach, ani w tysi¹cach, tylko w milionach. Lawina uchodŸców
z Ukrainy zdaje siê nie mieæ koñca. A¿ strach pomyœleæ, co dzia³oby siê, gdyby nie ludzie
dobrej woli, zwykli wolontariusze. Polska jest nieprzygotowana na przyjêcie ponad miliona
uchodŸców z Ukrainy. Kryzys humanitarny wisi w powietrzu.

Dworzec w Katowicach 6 rano.
O tej porze w soboty nie ma tu
zwykle wielkiego ruchu. Wyj¹tek stanowi¹ wakacje. Sêk
w tym, ¿e wakacji nie ma, a ja
z trudem usi³ujê przedostaæ siê
w kierunku kas biletowych. Wokó³ pe³no œpi¹cych na karimatach ludzi. Ktoœ czegoœ szuka,
ktoœ inny nawo³uje znajomych.
– Na wyjazd z Polski poci¹giem nie ma szans. Terminale
poblokowane. Nie ma biletów
na poci¹gi do Czech – s³yszê od
pani w okienku.
Ledwo odchodzê, zaczepia
mnie
m³oda
dziewczyna.
„Z przestupem do Wiiidnia, to
jak dojeechaæ? – pyta charakterystycznie przeci¹gaj¹c samog³oski.
– Na po³udnie trzeba, do Cieszyna najlepiej – t³umaczê.
– Pssyna, Pssyna? – s³yszê
niewyraŸnie wypowiadane s³owo i za³apujê w koñcu, ¿e chodzi o Pszczynê.
– Tak, kiwam g³ow¹.
Widzê z daleka kilku ludzi
w pomarañczowych kamizelkach. To dworcowi informatorzy. Nie s¹ w stanie obs³u¿yæ takiego t³umu ludzi. Tu¿ przy wyjœciu baga¿owym panie organizuj¹ bufet. Przy bu³kach stawiaj¹ kartki z napisami informuj¹cymi, co siê w œrodku
znajduje. G³oœno myœl¹, jak
oznaczyæ te wegañskie.
– Napiszcie po rusku – wtr¹cam.
– ¯ebym to ja wiedzia³a, jak
siê pisze po rusku? – odpowiada jedna z nich z pretensj¹.

zem. Bêdzie – jak mówi – raŸniej.
– Mo¿e ju¿ jutro dostanê karabin – zastanawia siê g³oœno
gasz¹c papierosa. Chwilê potem znika za drzwiami wagonu.
– Ja potrafiê – potwierdzam
i siêgam po kartkê i pisak.
– Niesamowite, a pan to
Ukrainiec? – pyta druga.
– Nie, Polak. A co? – odzywam siê zdziwiony.
– No, bo takie bukwy stawiaæ
to jest sztuka – œmieje siê kobieta.
Wzruszam ramionami. Panie
dziêkuj¹ mi za przys³ugê, a ja
ruszam w dalsz¹ drogê. Mijaj¹
mnie harcerze z 96 Dru¿yny
Wêdrowniczej Drachy Hufiec
ZHP Katowice. Oni równie¿
przygotowuj¹ posi³ki. Czêstuj¹
gor¹c¹ kaw¹ i herbat¹, dzieciom wrêczaj¹ soki. Pod filarem dostrzegam siedz¹c¹
dziewczynkê. Kruszy bu³kê
i dzieli siê ni¹ z ma³ym pieskiem.
– Jak siê wabi? – pytam.
– Szo?
– No, jak ma na imiê ? – dopytujê.
– Imija? Aaaa, Alik – odpowiada z uœmiechem.
Psów i kotów jest wokó³ ca³e
mnóstwo, co pewien czas
wœród zwierzaków wybuchaj¹
awantury. Ujadanie jest wówczas niemi³osierne.

Z jedn¹ torb¹
baga¿u
– Z Winnici mi prijeli – w³¹cza siê do rozmowy dobrze
ubrana, m³oda kobieta, okazuje
siê matka dziewczynki. Przedstawia siê jako Julia. Ucinamy
sobie krótk¹ rozmowê. Z tego,
co mówi, wynika, ¿e m¹¿ zosta³

na Ukrainie. Poszed³ na wojnê.
Twierdzi, ¿e uciek³a z córk¹
w ostatniej chwili, po nocnym
bombardowaniu. Tamtejszy
port lotniczy leg³ w gruzach.
Osiedla zosta³y prawie ca³kowicie zniszczone.
– Jedn¹ torbê my zabrali, bo
co wiêcej by³o braæ? Potem
cztery dni w drodze, bez jedzenia i bez snu, straszna – za³amuje rêce i dziêkuje Polakom
za pomoc.
Z megafonu zapowiadaj¹ poci¹g do Przemyœla. Biegnê na
peron. Jest trochê pasa¿erów,
a wœród nich m³ody mê¿czyzna
ze sportow¹ torb¹ przewieszon¹ przez ramiê. Ma na imiê
Maksym. Pytam sk¹d jest i czy
mo¿e wraca do kraju?
– Przyjecha³em na Œl¹sk dwa
lata temu. Jak dosta³em propozycjê do kopalni, to siê nie waha³em. To samo koledzy, te¿ byli zadowoleni. I tak spêdziliœmy
te ostatnie lata. Co bêdzie dalej? Sam nie wiem. Krewnych
zostawi³em w ojczyŸnie. S¹
w drodze do Polski, moja przyjació³ka, matka i troje dzieci.
Brat musia³ zostaæ. Ju¿ poszed³ na wojnê, a oni mieli wyjechaæ w poniedzia³ek albo we
wtorek bezpoœrednio do Warszawy. Tam jest ju¿ mój kolega,
który czaka na swoj¹ rodzinê
i zajmie siê przy okazji moj¹ –
opowiada.
W Przemyœlu ma do³¹czyæ
do pozosta³ych kolegów mieszkaj¹cych w ró¿nych miastach
Polski. Na Ukrainê pojad¹ ra-

Fundusze
musz¹ siê znaleŸæ
Przed budynkiem dworcowym urz¹d wojewódzki we
wspó³pracy z miastem Katowice rozstawi³ cztery pomarañczowe namioty, w których uciekaj¹cy przed wojn¹ mog¹ wypocz¹æ, zjeœæ coœ ciep³ego
i zdecydowaæ, gdzie zakoñczyæ
swoj¹ podró¿. Niektórzy maj¹
konkretny plan. Inni zdaj¹ siê
byæ ca³kiem pogubieni. Nie
wiedz¹, gdzie siê znajduj¹ i dok¹d zmierzaj¹.
– Berlin, a mo¿e Wiedeñ?
W po³udnie zadecydujemy. Do
Wiednia bli¿ej – zauwa¿a Gieorgij.
Z wygl¹du trzydziestolatek
doœæ dobrze mówi po polsku.
Przedstawia swoj¹ dziewczynê
Marijê, wysok¹ blondynkê,
mocno wypudrowan¹ z doœæ
du¿¹ warstw¹ szminki na
ustach. Dwie walizki to ich ca³y
dobytek. Widaæ, ¿e s¹ zmêczeni, ale mimo to zdobywaj¹ siê
na ma³y uœmiech.
Tymczasem samorz¹dowi
powoli brakuje œrodków na pomoc. W ca³ej Polsce komunikacja na linii pañstwo–samorz¹dy
i organizacje pomocowe wygl¹da fatalnie.
– Jak tak dalej pójdzie, to bêdzie klêska humanitarna. A do
tego jeszcze pandemia i po
15 tys. zachorowañ dziennie.
Wszystko puszczone na ¿ywio³
– przyznaje anonimowa urzêdniczka magistratu dogl¹daj¹ca

porz¹dku w namiotach przy
dworcu.
Od 24 lutego funkcjonariusze
Stra¿y Granicznej odprawili na
przejœciach 2 miliony osób
uciekaj¹cych przed wojn¹
w Ukrainie. Donald Tusk przekaza³, ¿e jest po rozmowie
z szefow¹ Komisji Europejskiej
Ursul¹ von der Leyen. Jak zadeklarowa³, fundusze na ten
cel musz¹ siê znaleŸæ.
– Niejako improwizujemy, bo
my, Polacy, jesteœmy w tym genialni, wiêc nam to nieŸle wychodzi. Tylko, ¿e za chwilê zderzymy siê ze œcian¹ – napisa³
Tusk na Twitterze.
W Katowicach sytuacja jest
jeszcze w miarê opanowana,
ale w Warszawie nikt ju¿ nad
niczym nie panuje. W³adze wojewódzkie
t³umacz¹,
¿e
w pierwszych dniach wojny
wiêkszoœæ uchodŸców, którzy
przybywali na warszawskie
dworce, nie potrzebowa³a pomocy, bo " trafili pod opiekê rodziny i przyjació³". Jednak kolejne dni pokaza³y, ¿e nastêpni
uchodŸcy potrzebuj¹ ju¿ pomocy.
Opuszczam plan przed dworcem. W pobliskiej restauracji
ktoœ g³oœno nastawi³ radio.
Premier Mateusz Morawiecki
informuje, ¿e obywatele Ukrainy zostan¹ w³¹czeni do systemu edukacji oraz ochrony
zdrowia na zasadach ogólnych.
Podkreœla, ¿e nie bêd¹ w ¿aden
sposób uprzywilejowani. Wokó³
sporo policji. Na uchodŸców zaczynaj¹ polowaæ z³odzieje.
W Warszawie cwaniacy okleili
sobie samochody szachownicami i ¿¹daj¹ za przejazd kosmicznych sum. Zaczyna siê
¿erowanie na ludzkim nieszczêœciu. (TK)
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Aktualnoœci

Kompromitacja
Salviniego
w Przemyœlu
By³y wicepremier W³och Matteo Salvini pewnie d³ugo bêdzie
wspomina³ dzieñ spêdzony
w Przemyœlu. Zosta³ tam w
sposób szczególny przyjêty
przez prezydenta miasta Wojciecha Bakuna. Móg³ te¿ odebraæ koszulkê z wizerunkiem
W³adimira Putina, w której
piêæ lat temu chêtnie siê sfotografowa³. Nie skorzysta³ jednak z oferty.
Salvini niegdyœ w ciep³ych
s³owach wypowiada³ siê o Putinie, dziœ potêpia inwazjê Rosji
na Ukrainê. Przyjecha³ do
Przemyœla, bo chce pomagaæ
uchodŸcom ukraiñskim. Spotka³ siê jednak z ch³odnym przyjêciem. Podczas konferencji
prasowej prezydent miasta pokaza³ koszulkê z wizerunkiem
rosyjskiego prezydenta i napisem „Armia Rosyjska”.
– No respect for you – powiedzia³ Wojciech Bakun witaj¹c
Salviniego przed dworcem
PKP w Przemyœlu, gdzie zlokalizowany jest punkt recepcyjny
dla uchodŸców z Ukrainy.
– Chcia³bym, aby w tej koszulce
pan senator uda³ siê na granicê

albo do jednego z oœrodków dla
uchodŸców. Zobaczy³by, co jego
przyjaciel Putin zrobi³. To jest
skrajna bezczelnoœæ. Przemyœl
zazwyczaj z godnoœci¹ wita
w mieœcie goœci, ale dla pana
Salviniego jest bez szacunku.
Scena by³a kilkaset razy powtarzana w wielu stacjach telewizyjnych na ca³ym œwiecie
i obieg³a agencje prasowe. Bakun zyska³ sobie ogromn¹ popularnoœæ w ca³ej Polsce.
– Postanowi³em, ¿e muszê go
przywitaæ w wyj¹tkowy dla niego sposób. Nadruk na koszulce
powsta³ póŸn¹ noc¹, a rano rekwizyt by³ ju¿ gotowy. Gdy osoba, która do niedawna wspiera³a
Putina, cynicznie pyta, czy mo¿e
zobaczyæ centra dla uchodŸców,
wtedy dodatkowo burzy siê w
cz³owieku krew. Jego obecnoœæ
w Przemyœlu to skrajna bezczelnoœæ. Nie wiem, w jaki sposób
przywita³bym np. Marine Le
Pen, inn¹ europejsk¹ sojuszniczkê Putina. Nie wiem te¿, jak
post¹pi³bym z premierem Wêgier Viktorem Orbanem.
Salvini poczu³ siê ura¿ony.
Przerwa³ konferencjê i odszed³

wygwizdany przez przys³uchuj¹cych siê konferencji, w tym
dziennikarzy,
tak¿e
tych
z W³och. Tymczasem Bakun
wspomnia³, ¿e przemyski samorz¹d wspó³pracuje z wieloma organizacjami z W³och.
– Otrzymujemy tak¿e du¿¹
pomoc ze strony w³oskich obywateli. Chcemy dla nich wyraziæ g³êboki szacunek, dla
wszystkich firm i organizacji,
które nas wspieraj¹ – doda³.
Matteo Salvini jest cz³onkiem humanitarnej misji w³oskiego parlamentu. Misja, która odbywa siê w ramach
OBWE, rozpoczê³a siê w Warszawie, gdzie jej cz³onkowie
spotkali siê z przebywaj¹cymi
w Polsce ukraiñskimi pos³ami.
W przesz³oœci by³ gor¹cym
przeciwnikiem przyjmowania
w Europie uchodŸców z Bliskiego Wschodu i Afryki. I pomyœleæ, ¿e w zesz³ym roku
w Budapeszcie Mateusz Morawiecki, Viktor Orban i w³aœnie
Matteo Salvini stali w jednym
szeregu.
– Naszymi priorytetami
wspó³praca transatlantycka,
pog³êbiona integracja europejska szanuj¹ca narodow¹ suwerennoœæ i tradycyjne wartoœci.
Potrzebny jest renesans Europy i jej wartoœci – mówi³ szef
polskiego rz¹du na wspólnej
konferencji.
Pytanie
tylko,
jakiej
Europy? TK

Mosbacher za przeprosinami
– Wygl¹da na to, ¿e w sercu Europy musia³a wybuchn¹æ krwawa wojna, ¿eby niektórzy,
zw³aszcza Niemcy, uœwiadomili
sobie konsekwencje wi¹zania
siê umowami handlowymi
z Moskw¹. O tym, jak oporny
by³ to proces, niech œwiadczy
fakt, ¿e dopiero kilka miesiêcy
temu Unia zmieni³a taksonomiê energetyczn¹, uznaj¹c gaz
i atom jako zielone Ÿród³o energii. Uwa¿am, ¿e Polsce nale¿¹
siê przeprosiny ze strony Unii i
USA – mówi³a w wywiadzie dla
Interii Georgette Mosbacher,
by³a ambasador USA w Polsce.
– Gdy Berlin wygasza³ kolejne reaktory, Rosja zwiêksza³a

wp³ywy na kontynencie. Przechodz¹c do LNG – tutaj te¿
trzeba by³o lat, aby uznaæ gaz
jako etap poœredni w drodze do
dekarbonizacji w przypadku
pañstw, których energetyka
oparta jest w du¿ej mierze na
wêglu. To szokuj¹ce. Na pocz¹tku 2022 r. oko³o 20 proc.
energii w Europie pochodzi³o
z Rosji. Jak mo¿na by³o na to
pozwoliæ? Jak mo¿na by³o dopuœciæ do tego, aby pañstwo
autorytarne korzysta³o z ropy i
gazu jak z broni, buduj¹c z politykiem anektuj¹cym Krym
i Donbas wspólny gazoci¹g? –
pyta³a by³a ambasador USA
w Polsce.

Na pytanie, czy w konsekwencji wojny na trwa³e zmieni
siê równie¿ pozycja Polski,
Mosbacher odpar³a, i¿ myœli, ¿e
tak. Jej zdaniem problemy z reform¹ polskich s¹dów s¹ przejœciowe.
– Gdyby by³o tak Ÿle, jak to
przedstawiaj¹ w Brukseli,
amerykañskie firmy nie inwestowa³yby nad Wis³¹ miliardów
dolarów. Uwa¿am, ¿e Polsce
nale¿¹ siê przeprosiny. Ze strony Unii i USA. W wielu rzeczach byliœcie od nas m¹drzejsi
– oceni³a by³a ambasador USA
w Polsce. TK
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W g³owie siê nie mieœci
Głupota i ksenofobia Rydzyka i Korwina-Mikke
Ojciec Rydzyk ostrzega przed...
uchodŸcami. Przypomnia³ 2015 r.
i kryzys migracyjny oraz zwi¹zan¹
z nim dyskusjê o przyjmowaniu
w UE migrantów z Bliskiego
Wschodu. Stwierdzi³, ¿e „wówczas
ci niepolscy Polacy, chcieli œci¹gn¹æ migrantów do kraju”.
Rydzyk przypomnia³ niedawne
wydarzenia z granicy polsko-bia³oruskiej, kiedy do granic Polski
z Bia³orusi¹ zbli¿y³ siê t³um migrantów sprowadzonych m.in.
z Iraku i Afganistanu, by wywrzeæ
na UE presjê migracyjn¹.
– Pomoc Ukraiñcom idzie szeroko. Bogu dziêki, ¿e Polacy maj¹
serce. Chcia³bym jednak przestrzec, ¿ebyœmy uwa¿ali. Bo my
Polacy jesteœmy bardzo emocjonalni. Nas mo¿na wzi¹æ na serce.
Czyta³em na przyk³ad, ¿e 250 czy
270 tys. Ukraiñców przysz³o wczoraj, a wszystkich ³¹cznie pó³ miliona. Czyli ta reszta to kto? Czy to
nie ci, którzy nie dostali siê
w 2015 r., czy teraz siê nie dostali
przez granicê bia³orusko-polsk¹?
Trzeba na to uwa¿aæ. Tu bym bardzo, bardzo uwa¿a³. W grê mo¿e
wchodziæ próba destabilizacji sytuacji w Polsce.
Jeszcze bardziej bulwersuje
s³owa pad³y z ust Janusza Korwina-Mikke. Tu¿ po informacji
o zniszczeniu przez Rosjan szpitala po³o¿niczego w Mariupolu szef
partii Korwin napisa³ na facebooku: „Te budynki s¹ na 100 proc.
opuszczone od co najmniej kilku

Pegasus może odlecieć
Afera z Pegasusem nadal elektryzuje polskie spo³eczeñstwo, choæ
ju¿ nie tak bardzo jak przed rosyjskim atakiem na Ukrainê. PiS liczy, ¿e ca³a sprawa zniknie szybko
z politycznego firmamentu.
– 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, 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 – mówi³ Kaczyñski w
wywiadzie dla Polskiego Radia.
Na pewno pracuje senacka komisja ds. nielegalnej inwigilacji.
Eksperci ds. bezpieczeñstwa
ustalili, ¿e kolejnymi osobami atakowanymi przez Pegasusa byli
Ryszard Brejza, prezydent Inowroc³awia i ojciec senatora Krzysztofa Brejzy oraz pos³anka PO
Magdalena £oœko. Do ataków
mia³y s³u¿yæ specjalne wiadomoœci SMS, które podszywa³y siê pod
m.in. znane marki oraz spó³ki
energetyczne. Do tej pory komisja
wys³ucha³a ekspertów z The Citizen Lab – Johna Scotta Railtona
i dr. Billa Marczaka. TK
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dni. Na drugim wyraŸnie widaæ,
¿e to typowy pañstwowy budynek
ewakuowany doœæ dawno. W szpitalu by³yby rzêdy ³ó¿ek – a tu porozwalane przepierzenia, wszystkie cenniejsze meble zabrane”.
Korwin-Mikke doda³, ¿e „jeœli
ktoœ usi³uje ordynarnie i prymitywnie robiæ go w konia”, to traci
czêœæ sympatii polityka Konfederacji, a on sam traci wiarê w inne
doniesienia. Dwa dni wczeœniej
w Sejmie odby³a siê konferencja
za³o¿yciela Konfederacji Korony
Polskiej pos³a Grzegorza Brauna
i cz³onka komitetu politycznego
tej formacji Piotra Heszena. Krytykowali oni wsparcie pañstwa dla
Ukraiñców i komentowali wydarzenia na Wschodzie. Z wypowiedzi Heszena wynika³o, ¿e Polska
wspó³pracuje z Anglikami, którzy
upijaj¹ siê w Krakowie, i z Izraelczykami œmiec¹cymi w Wieliczce
– a chce walczyæ z Rosjanami, których dzieci przyje¿d¿aj¹ do Polski
„malowaæ krajobrazy”.
– Po prawdziwej kanonadzie
nieodpowiedzialnych wypowiedzi
prezesa na tematy ukraiñskie, jesteœmy zmuszeni wypisaæ siê
z partii KORWiN. Zak³adamy now¹ partiê w ramach Konfederacji.
Bez putinizmów, bez lekkiej pedofilii, bez dywagacji o tym, czy Hitler wiedzia³ o Holocauœcie –
oœwiadczyli
pos³owie
Artur
Dziambor, Dobromir Soœnierz
i Jakub Kulesza, przewodnicz¹cy
ko³a Konfederacja. TK

6

Samo Życie 4/22 (603)

Polonia

„Trzeba pomagaæ” – mówi¹
wolontariusze z Gelsenkirchen
Damian przychodzi niemal codziennie. By³ przy ka¿dym za³adunku w Gelsenkirchen. Joasia od trzech tygodni pakuje,
przepakowuje i sortuje. Marta,
Maciek, Kasia, Wojtek, Beata
i wielu innych Polaków, którzy
mieszkaj¹ w Pó³nocnej Nadrenii–Westfalii (NRW) w odruchu
serca, bez wielkich s³ów poœwiêcaj¹ swój wolny od pracy
czas i pomagaj¹ mieszkañcom
Ukrainy przetrwaæ ciê¿kie dni
wojny. Przy tej okazji rozmawiaj¹, œmiej¹ siê, tworz¹ fajn¹,

rodzinn¹ atmosferê. Na zakoñczenie Wojtek robi grilla.
Wojna, która toczy siê
w Ukrainie, dotyczy ca³ego
œwiata. W szczególnoœci Polacy
poczuli, zaraz po jej wybuchu,
odruch solidarnoœci i zaczêli organizowaæ zbiórki darów oraz
przyjmowaæ rzesze uchodŸców.
Równie¿ Polacy mieszkaj¹cy w
Niemczech nie mogli pozostaæ
obojêtni na krzywdê. Ju¿ w
trzecim dniu wojny Beata Mazurek z grup¹ znajomych og³osi³a zbiórkê darów niezbêdnych

do przetrwania uchodŸcom,
którzy licznie œci¹gaj¹ do Polski. Efekt przekroczy³ jej najœmielsze oczekiwania. W 20
miastach NRW, w ró¿nych
punktach znanych Polakom, zaczêto zbieraæ dary, a nastêpnie
busami i ciê¿arówkami zwo¿ono je na prywatn¹ posiad³oœæ
w Gelsenkirchen, udostêpnion¹
przez Wojciecha Paw³owskiego.
Tam wszystko sprawdzano,
przepakowywano i sortowano,
a nastêpnie ³adowano na tiry
firmy „Drutex”. W ci¹gu 20 dni

Pozytywne wibracje
czyli „Polacy, rodzinne spotkania NRW”
Wycieczka 20 marca do jaskini
Dechenhöhle w Iserlohn by³a
30. wycieczk¹ zorganizowan¹
przez grup¹ facebookow¹ „Polacy, rodzinne spotkania NRW”.
Zaczê³o siê od kilku spontanicznych wypadów na okoliczne
ha³dy: Tetraeder i Prosper Haniel w Bottrop, Tiger und Turtles w Duisburgu i Halde Hoheward w Herten. Rosn¹ca stale
grupka „skrzykiwa³a siê” równie¿ na wypady rowerowe, np.
wzd³u¿ rzeki Ruhr czy dooko³a
jeziora Baldeneysee. W czerwcu 2021 roku inicjatorzy tych
spotkañ – Marta Krajewska
oraz Robert Siera – postanowili
za³o¿yæ grupê na facebooku, ¿eby nie informowaæ ka¿dego z
osobna. Grupa facebookowa zaczê³a siê rozrastaæ, ci¹gle dochodzi³y nowe osoby. Obecnie
grupa liczy 1800 wirtualnych
cz³onków. W wycieczkach
uczestniczy od 30 do 80 osób.
Kiedy nadesz³a jesieñ, a
wraz z ni¹ ch³odniejsze dni,
Marta z Robertem zaczêli rozgl¹daæ siê za atrakcjami „pod
dachem”. W ten sposób zwiedzano m.in. Gazometr w Ober-

hausen, Zamek Burg w Solingen, muzeum w Dormagen czy
synagogê w Essen. Stale przybywa³o ludzi, a wraz z nimi nowe propozycje.
Od samego pocz¹tku Marta
i Robert za³o¿yli sobie, ¿e chc¹
integrowaæ pozytywnie nasta-

wion¹ do ¿ycia czêœæ Polonii,
mi³o spêdzaæ czas oraz wspólnie odkrywaæ ciekawe miejsca
w Nadrenii Pó³nocnej–Westfalii. Postawili sobie wysoko poprzeczkê i nie chc¹ aby spotkania przybra³y kiedykolwiek
charakter piwnego festynu

za³adowano 5 tirów, które trafi³y m.in. do Szczecina, Jaros³awia i Warszawy. A w kolejce czekaj¹ nastêpne. Od 14 marca na
miesi¹c firma DEKRA udostêpni³a magazyn w Essen, który obecnie te¿ siê ju¿ zape³nia.
Ofiarnoœæ ludzi nie zna granic.
Od trzech tygodni oko³o
40 wolontariuszy przepakowuje i sortuje setki paczek. Wszyscy zgodnie uwa¿aj¹, ¿e pog³oski o tym, i¿ ofiarodawcy korzystaj¹ z okazji i czyszcz¹ sobie
piwnice, s¹ wyssane z palca.

z dudni¹c¹ zewsz¹d muzyk¹
disco polo. Chc¹ pokazywaæ
Poloniê zintegrowan¹, weso³¹,
bez k³ótni i narzekania.
Oprócz wycieczek wielu
cz³onków grupy anga¿uje siê
równie¿ w ró¿ne nietypowe akcje i spotkania. Uczestniczyli
np. jako grupa polska w powszechnym sprz¹taniu rzeki
Ruhry w Essen i w Letnim Pikniku dla dzieci. Jako wolontariusze Sztabu Oberhausen
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej

– Zdarzy³y siê jakieœ pojedyncze rzeczy, które trzeba by³o wyrzuciæ, ale to by³ naprawdê margines ca³ej akcji – opowiada wolontariuszka Ania.
Akcja „Pomoc Ukrainie
NRW” jest i bêdzie kontynuowana. Jej inicjatorka Beata
Mazurek mówi, ¿e organizowaæ
pomoc bêdzie tak d³ugo, dopóki
na Ukrainê spadaæ bêd¹ bomby.
Do akcji w³¹czy³a siê ogromna rzesza polonijnych wolontariuszy, ludzi dobrej woli, którzy
w odruchu serca przychodz¹
i pomagaj¹. Pytani o motywy
odpowiadaj¹ zwyczajnie, bez
wielkich s³ów... „Trzeba pomagaæ”.

Tekst: Leonard Paszek
Foto: Robert Widera
Pomocy zorganizowali dwie
wycieczki, podczas których
zbierano do puszek datki, które
wspar³y cel 30 Fina³u. Wœród
innych nietypowych imprez by³o zwiedzanie Telewizji Polonijnej Pepe TV w Essen z okazji
10-lecia jej istnienia oraz Karnawa³owe Karaoke w restauracji „Gdañska” w Oberhausen.
Robi¹ swoimi imprezami kawa³ dobrej roboty. Przez nieca³y rok dzia³ania uda³o im siê
wyci¹gn¹æ wiele osób ze swoich czterech œcian. Na wycieczkach nawi¹za³o siê wiele pozytywnych znajomoœci, które procentuj¹ w codziennym ¿yciu.
A tego przecie¿ wielu Polakom
brakuje. Czêsto te¿ Niemcy pytaj¹: „Co to za weso³a grupa?”.
Oczywiœcie nie planuj¹ zamykaæ siê w swoim gronie.
Ka¿dy, kto tylko ma ochotê
otworzyæ siê na pozytywne wibracje i nowe znajomoœci, bêdzie w niej mile widziany. Wystarczy otworzyæ facebooka
i do³¹czyæ do grupy „Polacy, rodzinne spotkania NRW”. Rodzinnoœæ w nazwie ma wymiar
szerszy. Nie oznacza, ¿e grupa
nastawiona jest tylko na rodziny. Jest otwarta na ka¿dego.

Tekst: Leonard Paszek
Zdjęcie: Robert Siera
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Polonia
Zrób to z Hanowerem!
Przepis na „Wielkanocny
koszyczek” dla bezdomnych i uchodźców:
1. Z odpowiednim wyprzedzeniem przygotuj plakat do druku
i do użytku internetowego.
2. Roześlij plakat przez wszystkie możliwe media: email, Whatsapp, Facebook. Rozwieś wydruki
w polskich sklepach, ustal, które
sklepy wystawią kosze na zbieranie produktów.
3. Koordynuj akcję,
zgromadź dary.
4. Przygotuj paczki.
5. Zorganizuj transport do „odbiorców”.

UchodŸcy z Ukrainy w Dolnej Saksonii
– Dzisiaj rano ma³o osób wysiad³o w Hanowerze – mówi œci¹gniêty z Celle wolontariusz
DRK na dworcu Laatzen Messe. Jego zadaniem jest oferowanie uchodŸcom ciep³ych napojów. Teraz akurat ma przerwê przed kolejnym transportem o 18.00.
Futurystyczny dworzec, wybudowany z okazji EXPO 2000
w Hanowerze, zieje pustk¹. Po
olbrzymiej hali przesuwa siê
z cichym szumem maszyna do
czyszczenia pod³ogi. I jest to
chwilowo jedyny objaw ¿ycia.
Co za kontrast z obrazkami
z polskich dworców, choæby
w Krakowie czy Warszawie. Od
czwartku 10 marca przyje¿d¿aj¹ stamt¹d codziennie do Hanoweru 2 poci¹gi z uchodŸcami, którzy s¹ nastêpnie rozsy³ani po Niemczech wed³ug
uzgodnionych kontyngentów.
W ten sam czwartek do stolicy Dolnej Saksonii dotar³ rankiem, w ostatniej chwili przed
wprowadzeniem kontyngentowych ograniczeñ, autobus z 50
ukraiñskimi kobietami i dzieæmi z prze³adowanego Warsaw
Expo. Podawa³y go sobie sztafet¹ „poza protoko³em” wolontariuszki z Waszawy, Berlina
i Hanoweru. Niewiele jednak
byœmy wskóra³y, gdyby nie
pan P. z urzêdu miasta, który
przyj¹³ transport wykorzystuj¹c lukê w przepisach. Od
czwartku do hali targowej 27,
gdzie zamieszkali przydzieleni
miastu Hanower uchodŸcy,
mo¿na siê dostaæ ju¿ tylko ze

skierowaniem wystawionym
przez land. Wszystkie miejsca
zosta³y zajête w ci¹gu kilku godzin i administracja rozpaczliwie szuka dalszych mo¿liwoœci
noclegowych.
Hala 27 to miejsce sta³ego
zakwaterowania ok. 1200 osób,
g³ównie kobiet z dzieæmi.
Pierwsze przyby³y indywidualnie na pocz¹tku marca. Mieszkaj¹ w namiotach ustawionych
w „osiedla”. W hali jest restauracja, toalety, prysznice, pralnia, plac zabaw. Miasto szuka
telewizorów i komputerów,
chocia¿ po jednym na ka¿de
osiedle. Pocz¹tkowo po mediach spo³ecznoœciowych kr¹¿y³y codziennie nowe apele
o zbiórki: odzie¿y, ¿ywnoœci,
œrodków higieny osobistej, zabawek, kapci, plastikowych
laczków, suszarek do w³osów
i co komu jeszcze przysz³o do
g³owy. Po tym, jak dary zasypa³y halê, Niemiecki Czerwony
Krzy¿ (DRK) postanowi³ skanalizowaæ trochê ten p³yn¹cy
ze szczerego serca potok – powstaje centralna lista zapotrzebowania. Aktualnie zbieramy
druty, szyde³ka i w³óczkê, by
zaj¹æ rêce, oraz bajeczki dla
dzieci i ksi¹¿ki w jêzyku ukraiñskim i rosyjskim, by zaj¹æ g³owê.
UchodŸcy przybywaj¹cy do
Hanoweru poci¹gami z Polski
mog¹ kontynuowaæ podró¿ do
innych regionów Niemiec albo
rejestrowaæ siê w hali targowej
13 na pobyt w Dolnej Saksonii.
Mog¹ tam te¿ odpocz¹æ kilka

godzin czy kilka nocy przed
dalsz¹ podró¿¹. W chwili przyjadu transportu, w którym
znajduje siê ok. 700-800 osób,
na dworcu Laatzen Messe wre
jak w ulu. Oko³o 100 ochotników zajmuje siê przybyszami –
kieruj¹ ich do stoisk Deutsche
Bahn po bezp³atne bilety kolejowe, do czekaj¹cych poci¹gów,
do hali 13, proponuj¹ ciep³e napoje, zaopatruj¹ w paczki ¿ywnoœciowe na dalsz¹ drogê. Po
czym po krótkotrwa³ej nawa³nicy dworzec ponownie popada
w letarg.
Nieoczekiwanie pojawia siê
grupka
kilkunastu
osób.
UchodŸcy, których skierowano
do Wolfsburga, gdzie podobno
jeszcze s¹ wolne miejsca. Po
nocy spêdzonej w hali 13 chc¹
kontynuowaæ podró¿ na w³asn¹
rêkê. Powiedziano im, ¿e na
dworcu dostan¹ bezp³atne bilety. Na pró¿no przeczesujemy
budynek w poszukiwaniu jakiegoœ pracownika Deutsche
Bahn, czy choæby kartki z informacj¹. W koñcu wsadzamy ich
do tramwaju jad¹cego na dworzec g³ówny. Z hanowerskich
œrodków komunikacji mog¹ korzystaæ bezp³atnie. „Na g³ównym powinien znaleŸæ siê chyba ktoœ poinformowany” – wyra¿a nadziejê œci¹gniêty z Celle
wolontariusz DRK i ¿egna siê,
by przygotowaæ siê na przyjêcie wieczornego transportu.

Grażyna Kamień-Söffker
Hanower – dworzec Laatzen
Messe, 13 marca 2022 r.

Zdaniem
Sylwii
Jasion
(ArkaPol), która ju¿ po raz pi¹ty przeprowadza tê akcjê wpólnie z ks. Tadeuszem Klub¹
(PMK), przepis na „Wielkanocny koszyczek” dla bezdomnych
jest prosty i przy dobrych chêciach ³atwy do realizacji. Dlatego zwraca siê z apelem do
wszystkich oœrodków polonijnych w Niemczech: „Zróbcie to
z Hanowerem! Je¿eli macie na
miejscu Polsk¹ Misjê Katolick¹, zaproœcie j¹ do wspó³pracy.
Je¿eli nie, wykorzystajcie inne

lokalne mo¿liwoœci, np. domy
kultury czy VHS. My chêtnie
udostêpnimy wzór plakatu
i s³u¿ymy rad¹ w ka¿dej potrzebie. Nie tylko w Hanowerze
Polonia ma wielkie serce i na
pewno z zapa³em wesprze najs³abszych w lokalnej spo³ecznoœci. Niech to bêdzie nasza
wspólna, solidarna akcja ogólnoniemiecka zgodnie z mottem: Pomoc jednej osobie nie
zmieni ca³ego œwiata, ale mo¿e
zmieniæ ca³y œwiat dla jednego
cz³owieka”.
Kontakt do Sylwii Jasion:
arkapol.hannover@gmail.com
tel. +49 1523 3858773 po 17.00
Wobec agresji Rosji na Ukrainê i nap³ywu uchodŸców do
Niemiec rozszerzamy tegoroczn¹ zbiórkê o dary dla ofiar
wojny w naszym mieœcie. (gks)
Wiêcej o charytatywnej dzia³alnoœci Sylwii na rzecz bezdomnych w Hanowerze mo¿na
przeczytaæ w artykule Teresy
Czaniekiej-Kufer: „Jak Sylwia
Jasion rzuci³a wyzwanie problemowi bezdomnoœci” na portalu www.poloniaviva.eu

www.SKLEP.de
– filmy, książki, muzyka
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Wojna na Ukranie
Znowu o jeden krok
za daleko...
Podczas, gdy Rosja og³asza wyst¹pienie z Rady Europy, a moskiewscy politycy og³aszaj¹ przywrócenie kary œmierci, by³y komunistyczny prokurator, obecnie
sêdzia polskiego Trybuna³u Konstytucyjnego, og³asza, ¿e przepis
Konwencji o ochronie praw cz³owieka w zakresie umo¿liwiaj¹cym Europejskiemu Trybuna³owi
Praw Cz³owieka (ETPCz) i s¹dom krajowym przeprowadzenie
kontroli statusu sêdziów krajowych jest niezgodny z konstytucj¹.
Piêcioosobowy sk³ad polskiego
Trybuna³u Konstytucyjnego (TK)
pod przewodnictwem by³ego pos³a PiS i prokuratora w czasach
PRL Stanis³awa Piotrowicza zdecydowa³, ¿e trybuna³ w Strasburgu nie ma prawa oceniaæ statusu
polskich sêdziów. G³ównie chodzi³o o nominatów nowej, politycznie powo³anej Krajowej Rady
S¹downictwa, bo to w³aœnie w ich
sprawie ETPCz wyda³ ju¿ kilka
wyroków, w których zakwestionowa³ legalnoœæ tak ukszta³towanego s¹du. W minionym roku trybuna³ w Strasburgu uzna³ bowiem
m.in., ¿e obie nowe Izby polskiego S¹du Najwy¿szego – zarówno
Dyscyplinarna, jak Spraw Publicznych, które s¹ w ca³oœci z³o¿one z osób rekomendowanych
przez now¹ KRS – nie daj¹ gwarancji bycia niezale¿nym s¹dem
w rozumieniu Konwencji Praw
Cz³owieka.
ETPCz stwierdzi³ tak¿e, ¿e wyroki wydawane przez polski TK
z udzia³em osoby powo³anej na
miejsce ju¿ zajête w trybunale,
czyli tzw. dublera nie s¹ wyrokami w rozumieniu prawa miêdzynarodowego i mo¿na je uznaæ za
nieby³e. Trybuna³ rozstrzygn¹³
tym samym wniosek Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry w tej sprawie, który chcia³
stwierdzenia niekonstytucyjnoœci przepisu Konwencji. Wniosek
Ziobry w tej sprawie by³ zwi¹zany z trzema wyrokami ETPCz
w sprawach sêdziów Aliny Bojary, Mariusza Brody, Moniki Doliñskiej-Ficek i Artura Ozimka
oraz adwokat Joanny Reczkowicz. Zdaniem Ziobry te wyroki
pokazuj¹, ¿e "abstrahuj¹c od
orzecznictwa krajowego s¹du
konstytucyjnego, ETPC mo¿e samodzielnie oceniaæ status sêdziów, mimo ¿e ramy ustrojowe
s¹downictwa
okreœlone
s¹
w Konstytucji RP". Takie rozumienie europejskich konwencji
jest zaœ – wed³ug Ziobry – niekonstytucyjne.
Skutkiem decyzji TK jest równie¿ dalsze ograniczenie obywatelom prawa do niezale¿nego s¹du. Bo jeœli ktoœ poskar¿y siê do
ETPCz na polskie s¹dy i wygra,

to w³adza tych wyroków mo¿e nie
wykonaæ. Przy pomocy decyzji
w s¹dach mog¹ równie¿ œcigaæ
sêdziów, którzy wykonuj¹ orzeczenia miêdzynarodowych trybuna³ów.
„Wstydu nie macie. Polski TK
w jednym rzêdzie z rosyjskim
Trybuna³em Konstytucyjnym.
Jesteœmy dziœ w takim momencie, kiedy powinniœmy siê nastawiaæ na dalsz¹ integracjê europejsk¹, na lojalne budowanie
wspó³pracy i jednoœci Unii Europejskiej” – napisa³ w komentarzu
by³y rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.
„W obliczu kryzysu humanitarnego jak nigdy wczeœniej potrzebujemy silnej demokracji. Tylko
pañstwo o stabilnych fundamentach mo¿e udŸwign¹æ wyzwanie,
które przed sob¹ mamy. Tymczasem polityczny TK po raz kolejny
oddala nas od europejskich standardów ochrony praw cz³owieka"
– skomentowa³a na twitterze Sylwia Gregorczyk-Abram, prawniczka z inicjatywy Wolne S¹dy.
– Obowi¹zki honorowania wyroków ETPCz wynikaj¹ z naszej
przynale¿noœci do systemu Rady
Europy. Ponurym zbiegiem okolicznoœci Rosja og³osi³a, ¿e wystêpuje z Rady Europy, co oznacza jednoczesne wypowiedzenie
przez ten kraj Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka. Tak¹ decyzjê poprzedzi³o stanowisko
Trybuna³u Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej z 2016 r., gdzie
uznano, ¿e Trybuna³ bêdzie móg³
badaæ zgodnoœæ z rosyjsk¹ konstytucj¹ wyroków ETPCz i orzeczeñ innych s¹dów miêdzynarodowych – przypomina prof. Ewa
£êtowska, wybitna sêdzia, by³a
rzeczniczka prawo obywatelskich.
Przeciwko wydawaniu tego
wyroku w momencie agresji rosyjskiej na Ukrainê zaprotestowa³ nawet przedstawiciel prezydenta przed TK prof. Dariusz
Dudek, który wczeœniej zgadza³
siê
z
tezami
Ziobry:
– Chcia³bym podnieœæ w¹tpliwoœæ, czy jest to w³aœciwy moment na dokonywanie takiego
rozstrzygniêcia. Gdy agresor narusza podstawowe wartoœci Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, to wydaje siê, ¿e ta wartoœæ solidarnoœci jest bardziej
cenna ni¿ partykularny spór .
I w taki oto sposób Zjednoczona Prawica krok po kroku realizuje Putinowski plan demonta¿u
Unii Europejskiej. Tyle tylko, ¿e
kiedyœ robi³a to pod os³on¹ nocy,
teraz – o zgrozo – pod os³on¹
bomb spadaj¹cych na ukraiñskie
miasta. TK

zdj. KAJ

Polacy na ogromn¹ skalê organizuj¹ ¿ycie
uchodŸców. Sami, bez pomocy rz¹du.

SpóŸnione dzia³ania
Pierwsze dni by³y niesamowite. Po wybuchu wojny na Ukrainie wschodni¹ granicê Polski
zaczê³y przekraczaæ dziesi¹tki,
setki osób, za którymi pojawia³y siê kolejne. Do po³owy marca
do Polski wjecha³o oko³o 2 miliony osób. Tymczasem rz¹d
nie mia³, ani nawet nie przewidzia³ ¿adnych mechanizmów
kontrolnych czy pomocniczych
do rozdzielania tej pomocy. Robili to mieszkañcy miast i miasteczek. Przyjmowali Ukraiñców pod swój dach, zawozili dary, organizowali transport
w kierunku granicy.
Ca³a pomoc zosta³a scedowana na samorz¹dy i obywateli. Przedstawiciele rz¹du, wojewodowie informowali, ¿e szczegó³y wyp³aty pieniêdzy dla
gmin i osób prywatnych, które
uchodŸcom udzieli³y pomocy,
podane zostan¹ w przygotowywanym rozporz¹dzeniu. Nie
poinformowano jednak, kiedy
ono siê uka¿e. Wiadomo by³o
tylko tyle, ¿e wojewodowie bêd¹ przekazywaæ œrodki do samorz¹dów, a te odpowiadaæ za
ich dystrybucjê i kontrolê. Miêdzy innymi dlatego w Katowicach przed dworcem PKP odby³a siê konferencja œl¹skich
samorz¹dowców.
– Do Katowic przyje¿d¿aj¹
tysi¹ce uchodŸców – powiedzia³ Marcin Krupa, prezydent
Katowic. – Staramy siê robiæ
wszystko, co w naszej mocy jako samorz¹dy, aby tym ludziom
pomóc i ich rozlokowaæ. Natomiast oczekujemy i chcemy,
aby to zosta³o bardzo mocno
usystematyzowane. Wspó³praca z wojewod¹ uk³ada siê dobrze, ale brakuje jednolitego
systemu, z którego moglibyœmy korzystaæ.

Samorz¹dowcy domagali siê
jednolitego systemu pomocy, a
tak¿e pomocy od rz¹du w znalezieniu dla uchodŸców tymczasowego i docelowego miejsca pobytu.
– Koordynacja pomiêdzy
stron¹ rz¹dow¹ a samorz¹dami jest niewystarczaj¹ca – doda³ wiceprezydent Tychów, Maciej Gramatyka. – Dzia³ania
rz¹du s¹ zdecydowanie spóŸnione do sytuacji, z jak¹ mamy
do czynienia. Najlepszym dowodem na to jest brak specustawy, na któr¹ wci¹¿ czekamy.
Jest wiele w¹tpliwoœci dotycz¹cych jej zapisów, jak ten, który
mówi, ¿e uchodŸcy, którzy przybyli do Polski inn¹ granic¹, nie
objêci zostan¹ wsparciem finansowym. Wiemy, ¿e takich
osób jest sporo. W moim odczuciu ta ustawa ju¿ jest mocno
spóŸniona. Gdyby nie mieszkañcy naszych miast, to dziœ
mielibyœmy olbrzymi problem z
uchodŸcami. Mieszkañcy ju¿
pierwszego dnia zaczêli siê organizowaæ, a samorz¹d im
w tym pomaga. Brakuje nam
jednak wiedzy, ile jest miejsc
tymczasowego pobytu w innych miastach, jaki jest status
osób, które przyjmujemy. Warto pamiêtaæ, ¿e w niektórych
przypadkach sytuacja jest bardzo dramatyczna, bowiem ci ludzie przyjechali do nas zupe³nie bez niczego. Pomagamy im
w³asnymi si³ami, si³ami mieszkañców i prywatnych przedsiêbiorców. Potrzebujemy jednak
rozwi¹zañ systemowych, które
pozwol¹ tym ludziom siê usamodzielniæ.
Specustawa
dotycz¹ca
uchodŸców z Ukrainy pojawi³a
siê 12 marca. Uznaje ona pobyt
na tym terytorium uznaje siê

za legalny przez 18 miesiêcy, licz¹c od 24 lutego br. Mówi
o nadaniu numeru PESEL,
który pozwoli na realizacjê wielu us³ug publicznych na rzecz
tych osób. Pojawi³y siê te¿
przepisy zwi¹zane z zatrudnieniem, dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, pieniêdzy dla osób, które
przyjmuj¹ obywateli Ukrainy
(40 z³ na dobê od osoby). Uruchomione zosta³y œwiadczenia
dla uchodŸców. Specustawa reguluje te¿ sprawy zwi¹zane
z oœwiat¹, opiek¹ zdrowotn¹,
podatkami, pomoc¹ psychologiczn¹.
Problem w tym, ¿e te przywileje zosta³y przyznane Ukraiñcom, ale nie wszystkim. Pomimo poprawek zg³aszanych
przez opozycjê, specustawa zosta³a skierowana wy³¹cznie do
osób, które po 24 lutego bezpoœrednio przekroczy³y granicê
polsko-ukraiñsk¹. Pos³owie PiS
odrzucili poprawkê opozycji, by
obj¹æ nowymi uregulowaniami
tak¿e tych, którzy dostali siê do
Polski inn¹ drog¹. Szacuje siê,
¿e w Polsce mo¿e byæ ponad
100 tys. uchodŸców, którzy wybrali bezpieczniejsz¹ drogê
przez Mo³dawiê, Rumuniê
i S³owacjê. Kto wyt³umaczy im,
¿e nie dostan¹ pomocy? Osoby
te strac¹ prawo legalnego pobytu w Polsce w zwi¹zku
z ochron¹ czasow¹ wynikaj¹c¹
z unijnych przepisów.
Jeden z prawników tak skomentowa³ te zapisy: – Odnoszê
wra¿enie, ¿e rz¹dz¹cym zale¿a³o na tym, by przepisami specustawy
nie
obejmowaæ
wszystkich. To tak jakby sugerowano: uciekaliœcie przez inne
kraje UE, to tam zalegalizujcie
pobyt.
Nie jest to zreszt¹ tylko polski problem. W Niemczech np.
te¿ jest specustawa, która legalizuje na 3 lata pobyt wszystkim, którzy przybêd¹ z Ukrainy
do 23 maja. Co z tymi, którzy
przybêd¹ póŸniej? Nie wiadomo. (kor)
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Polityka a wojna
Punkt widzenia

Berlin chce i nie chce
kontaktów z Rosj¹?
Media chwalą
postawę Polski, Czech i
Słowenii, ale niemieccy
politycy wystraszyli się
polskich propozycji.
Niemiecki rz¹d federalny
twierdzi, ¿e zapewnia wsparcie
dla Ukrainy. Ale jednoczeœnie
przyznaje, ¿e nie mo¿e przestaæ handlowaæ z Rosj¹. Niemcy odmawiaj¹ natychmiastowych decyzji zwi¹zanych z embargiem na surowce energetyczne z Rosji, choæ przyznaj¹,
¿e d³ugofalowo nale¿a³oby zerwaæ wspó³pracê w tym zakresie z Putinem.
Niemieckie media w wiêkszoœci pochwali³y wizytê na
Ukrainie premierów Polski,
Czech i S³owenii, chocia¿ w¹tpi¹ w jej powodzenie. Tabloid
"Bild" wydawnictwa Axel Springer nazwa³ tê misjê „historyczn¹”, inne gazety podkreœli³y odwagê przywódców trzech
pañstw.
Dziennik
"Süddeutsche Zeitung" podkreœli³,
¿e premierzy udali siê do Kijowa w samym œrodku wojny, a
ich wizyta by³a bardzo niebezpieczna. Dziennik wyrazi³ nadziejê, ¿e wizyta przybli¿y zakoñczenie "konfliktu". Opiniotwórczy dziennik "Die Welt" wydawnictwa Axel Springer pisze
wprost o odwadze trzech przywódców z Europy wschodniej
i arogancji zachodu. Cytat
z niemieckiej agencji prasowej
DPA: Misja zosta³a przygotowana w œcis³ej tajemnicy i by³a
skoordynowana z przewodnicz¹cym Rady UE Charles Michelem i z przewodnicz¹c¹ Komisji Europejskiej Ursul¹ von
der Leyen.

Gdzie s¹ politycy
niemieccy?
Politycy partii rz¹dz¹cych na
razie nie komentuj¹ ani tej wizyty na Ukrainie, ani polskiej
propozycji aby NATO objê³o
Ukrainê misj¹ pokojow¹. Niemieccy politycy s¹ bardzo
wstrzemiêŸliwi. Z pierwszych
komentarzy politycznych wynika, ¿e niemieckie elity zosta³y
zaskoczone propozycj¹ Jaros³awa Kaczyñskiego.
– Trzy tygodnie po rozpoczêciu wojny na Ukrainie ju¿ czas
najwy¿szy aby szef niemieckiego rz¹du zaj¹³ jasne stanowisko i og³osi³, jak Niemcy zamie-

rzaj¹ pomagaæ Ukrainie – powiedzia³ ambasador Ukrainy
w Niemczech Andrej Melnyk.
Zaapelowa³ do kanclerza Olafa
Scholza, aby ten w zwi¹zku
z wojn¹ na Ukrainie jak najszybciej wyg³osi³ w Bundestagu specjalne oœwiadczenie rz¹dowe. Na razie proœby okaza³y
siê bezskutecznie.
Przewodnicz¹cy opozycyjnej
obecnie CDU Friedrich Merz
pochwali³ misjê Polski, Czech
i S³owenii: "To by³ wa¿ny i odwa¿ny krok, do którego podchodzê z wielkim szacunkiem".
Na pytanie, czy spodziewa siê,
¿e obecny kanclerz Olaf Scholz
zrobi podobny krok, odpowiedzia³: "Ta podró¿ z pewnoœci¹
mog³aby byæ wzorem do naœladowania dla innych".

Niemcy boj¹ siê
o w³asne straty
Federalny minister gospodarki i energii Robert Habeck
przyzna³, ¿e niemiecka gospodarka bardzo uzale¿ni³a siê od
rosyjskich dostaw surowców
energetycznych.
– Nie mo¿emy zamkn¹æ dostaw surowców energetycznych z Rosji – powiedzia³ Habeck w telewizji publicznej. –
Nie jest rozs¹dne robiæ coœ,
czego nie przeprowadzi siê do
koñca. Chocia¿ myœlê, ¿e takie
postêpowanie jest gorzkie
i moralnie w¹tpliwe" – przyzna³
minister federalnego rz¹du.
Niemieckie t³umaczenie jest
nastêpuj¹ce: Nie bêdziemy zapowiadaæ ca³kowitego embarga na rosyjskie surowce energetyczne, bowiem nie zamierzamy ryzykowaæ upadku lub
du¿ych strat dla niemieckiej
gospodarki. Po zapowiedzi embarga, którego nie da³oby siê
przeprowadziæ, wygranym by³by tylko Putin.
Podobnie myœl¹ inni niemieccy politycy oraz zdecydowana wiêkszoœæ niemieckich
ekspertów, którzy przyklaskuj¹
wszelkim – byle ostro¿nym –
decyzjom rz¹dowym. Szef SPD
Lars Klingbeil, tak¿e w telewizji publicznej stwierdzi³, ¿e zastosowanie embarga na surowce energetyczne wobec Rosji
w obecnej sytuacji jest niem¹dre: "To jest ogromny dylemat.
Codziennie o tym dyskutujemy,
ale nie s¹dzê, aby teraz by³o to
mo¿liwe". Trochê bardziej odwa¿ny w ¿¹daniach wobec rz¹-

du federalnego okaza³ siê polityk CDU Roderich Kiesewetter, który co prawda tak¿e nakazuje ostro¿noœæ w dzia³aniach z Rosj¹, ale jednoczeœnie
domaga siê zamkniêcia gazoci¹gu "Nord Stream1", który
dzia³a od 2011 roku.

Co jeszcze musi
siê wydarzyæ?
Niemieck¹ wyczekuj¹c¹ i wyj¹tkowo ostro¿n¹ postawê
ostro skrytykowa³ w telewizji
publicznej ZDF szef ukraiñskiej dyplomacji Dmytro Ku³eba. Jego zdaniem zarówno
ukraiñskie w³adze, jak i ukraiñskie spo³eczeñstwo zupe³nie
nie rozumie postawy Berlina.
Ku³eba stwierdzi³, ¿e nadszed³
czas na dzia³anie i przypomnia³, ¿e W³adimir Putin rozumie tylko racjê si³y: "Tylko zastosowanie wielu ostrzejszych
œrodków wobec Rosji mo¿e powstrzymaæ Putina". Ku³eba wypomnia³ Niemcom, ¿e poprzez
kooperacjê z Rosj¹ pomog³y
zbudowaæ obecn¹ militarn¹ si³ê re¿imu.
Tak¿e ukraiñska pisarka
i dziennikarka Katja Petrowskaja skrytykowa³a brak odpowiedniej reakcji niemieckich
w³adz: "Co jeszcze musi siê wydarzyæ, ile jeszcze niewinnych
ludzi musi zgin¹æ, aby zachód
zacz¹³ dzia³aæ?”

Niemieckie czêœci
w rosyjskich
wozach bojowych
W studiu telewizyjnym podczas jednego z programów telewizyjnych zapad³a dziwna cisza po tym, gdy uczestnicy dyskusji us³yszeli od Dymitro Ku³eby informacjê, ¿e w przechwyconych przez ukraiñsk¹
armiê rosyjskich pojazdach bojowych odkryto nowe niemieckie czêœci zamienne. Chodzi
w tym wypadku o czêœci wyprodukowane w Niemczech przez
firm¹ Bosch. "Zawsze, gdy pytam innych europejskiej polityków, dlaczego Europa nie nak³ada surowszych sankcji na
Rosjê, s³yszê odpowiedŸ, ¿e to
z powodu Niemiec, które zawsze takie sankcje blokuj¹" –
powiedzia³ w telewizji publicznej ukraiñski minister spraw
zagranicznych Dmytro Ku³eba. (wam)

Federalistyczna Unia Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN), największa organizacja europejskich mniejszości autochtonicznych, narodowości i grup językowych uruchamia kampanię pomocy humanitarnej:
„Pomóżcie, abyśmy mogli pomagać! – Mniejszości dla Ukrainy“.

Niemcy w Polsce
ruszyli z pomoc¹
Ukraiñcom
Do akcji pomocowej ukraiñskim uchodŸcom, którzy uciekli z opanowanego wojn¹ kraju
lub – mimo niebezpieczeñstwa
– podjêli decyzjê o pozostaniu,
do³¹czy³y organizacje mniejszoœci niemieckiej w Polsce.
Obok tych trwaj¹cych pojawiaj¹ siê kolejne, spontanicznie
dzia³ania.
Do akcji jako pierwsza wkroczy³a Grupa Robocza Mniejszoœci Niemieckiej. W ramach
akcji "Mniejszoœci pomagaj¹
mniejszoœciom" jej cz³onkowie
zadeklarowali – wspólnie z organizacjami mniejszoœci niemieckiej w Rumunii i na S³owacji – wsparcie dla osób, które
nie posiadaj¹ w³asnych œrodków transportu podczas wyjazdu do oœrodka we Friedland
w Dolnej Saksonii.
Federalistyczna Unia Europejskich Grup Narodowoœciowych (FUEN) jako najwiêksza
organizacja patronacka europejskich mniejszoœci autochtonicznych, narodowoœci i grup
jêzykowych, zrzesza osiem organizacji cz³onkowskich na
Ukrainie. W obecnej sytuacji
cierpi¹ wszyscy obywatele kraju. W solidarnoœci z nimi
FUEN uruchamia kampaniê
pomocy humanitarnej: "Pomó¿cie, abyœmy mogli pomagaæ! – Mniejszoœci dla Ukrainy".
Towarzystwo
Spo³ecznoKulturalne Niemców na Œl¹sku
Opolskim (TSKN w Opolu) w³¹czy³o siê w zbiórkê prowadzon¹ przez Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. œw. Jadwigi
w Opolu. Zakupione z zebranych œrodków niezbêdne materia³y: apteczki pierwszej pomocy, power banki, koce termiczne i inne przetransportowane
zostan¹ na Ukrainê.
Górnoœl¹skie Centrum Kultury i Spotkañ im. Josepha von
Eichendorffa w £ubowicach
przyjê³o grupê ok. 55 osób. Ru-

szy³a te¿ kampania pomocowa
maj¹ca na celu pozyskanie niezbêdnych œrodków dla uchodŸców.
Równie¿ Fundacja Rozwoju
Œl¹ska przekaza³a wsparcie finansowe na zakup wyposa¿enia do plecaków pierwszej pomocy. W DFK a tak¿e w Klubach Seniorów dzia³aj¹cych
w ramach projektu Opolski Senior, prowadzone s¹ zbiórki
œrodków opatrunkowych jak
i œrodków pierwszej potrzeby.
Niemiecka Szko³a Pi³karska
Miro (Miro Deutsche Fußballschule) dzia³aj¹ca w ramach
TSKN na Œl¹sku Opolskim
umo¿liwia uciekaj¹cym przed
wojn¹ dzieciom bezp³atny
udzia³ w treningach we wszystkich oddzia³ach. „Zapewnimy
równie¿ odpowiedni ubiór
w ramach naszych zasobów od
stóp po g³owê” – przekazano
w oœwiadczeniu.
W porozumieniu z Urzêdem
Marsza³kowskim w Opolu
Szko³a Stowarzyszeniowa Pro
Liberis Silesiae w Raszowej
przygotowa³o sto³ówki dla
uchodŸców z Ukrainy.
Równie¿ mniejszoœæ niemiecka w K³odzku przygotowa³a dla uchodŸców noclegi. Materialnie towarzystwo planuje
wesprzeæ uchodŸców ze œrodków pochodz¹cych ze specjalnego konta, na którym gromadzone s¹ fundusze dla potrzebuj¹cych. W ramach corocznej
akcji charytatywnej – w tym roku w ca³oœci na rzecz uchodŸców z Ukrainy – Zwi¹zek M³odzie¿y Mniejszoœci Niemieckiej
(BJDM) zbiera ¿ywnoœæ, artyku³y higieniczne i inne artyku³y
pierwszej potrzeby. M³odzi
Niemcy ju¿ w trakcie przygotowywania do „Wielkiego Œlizgania”, znanego ju¿ projektu charytatywnego na lodowisku
w Opolu, zbierali artyku³y higieniczne dla uchodŸców z
Ukrainy. TK

Rady i porady
warto wiedzieæ – prawo polskie
Raty w wyroku
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W oczach
Edwarda Tomenki

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.

? Jestem pozwana o zap³atê zaleg³ego czynszu. Mam trudn¹ sytuacjê.
Czy mogê domagaæ siê, ¿eby s¹d zas¹dzi³ sp³atê w ratach?
Tak. Zgodnie z treœci¹ art. 320 Kodeksu postêpowania cywilnego „w szczególnie uzasadnionych wypadkach s¹d
mo¿e w wyroku roz³o¿yæ na raty zas¹dzone œwiadczenie (...)”.

Wpis konsumenta
do rejestru dłużników
? Kiedyœ kupi³em na kredyt samochód, który zosta³ zabezpieczony na
rzecz banku. Samochód by³ awaryjny,
wiêc w 2004 roku odda³em go bankowi, który sprzeda³ go na licytacji, a po
czterech latach wezwa³ mnie do zap³aty ró¿nicy miêdzy wartoœci¹ rynkow¹ pojazdu a cen¹ uzyskan¹ na przetargu – odmówi³em. Po kolejnych
11 latach bank powiadomi³ mnie
o sprzeda¿y „mojego” d³ugu firmie
windykacyjnej, wiêc wytoczy³em przeciwko bankowi powództwo do s¹du.
Sprawê wygra³em, lecz wci¹¿ jestem
nêkany przez firmê windykacyjn¹ ró¿nymi telefonami z ¿¹daniem zap³aty.
Niedawno okaza³o siê, ¿e na jej wniosek zosta³em wpisany do rejestru
d³u¿ników BIG. Czy ka¿dy mo¿e ka¿dego zg³osiæ do takiego rejestru? Czy
mo¿na siê znaleŸæ w takim rejestrze
bez prawomocnego wyroku?
Warunki wpisu do rejestru d³u¿ników
zosta³y okreœlone w ustawie z 9 kwietnia 2010 r. „O udostêpnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych” (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 389), która – na zasadach w niej
wskazanych – umo¿liwia wpis do rejestru d³u¿ników bez prawomocnego wyroku s¹dowego.
Zgodnie z treœci¹ art. 14 ust. 1 ustawy „wierzyciel mo¿e przekazaæ do Biura
informacje gospodarcze o zobowi¹zaniu d³u¿nika bêd¹cego konsumentem
wy³¹cznie wówczas, gdy s¹ spe³nione
³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) zobowi¹zanie powsta³o w zwi¹zku
z okreœlonym stosunkiem prawnym,
w szczególnoœci z tytu³u umowy o kredyt konsumencki (...),
2) ³¹czna kwota wymagalnych zobowi¹zañ d³u¿nika bêd¹cego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 z³otych oraz s¹ one wymagalne od co najmniej 30 dni;
3) up³yn¹³ co najmniej miesi¹c od wys³ania przez wierzyciela listem poleconym albo dorêczenia d³u¿nikowi bêd¹cemu konsumentem do r¹k w³asnych, na
adres do dorêczeñ wskazany przez d³u¿nika bêd¹cego konsumentem (...) wezwania do zap³aty, zawieraj¹cego ostrze¿enie o zamiarze przekazania danych
do biura (...);
4) nie up³ynê³o 6 lat od dnia wymagalnoœci zobowi¹zania, a w przypadku
roszczeñ stwierdzonych prawomocnym
orzeczeniem s¹du (...) nie up³ynê³o 6 lat
od dnia stwierdzenia roszczenia”.
Wedle art. 14 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy „Biuro nie przyjmuje informacji gospodarczej o zobowi¹zaniu d³u¿nika bêd¹cego konsumentem przekazanej niezgodnie z ust. 1 (...)”.
Maj¹c na uwadze w¹tpliwe podstawy
wpisania pana „d³ugu” do Biura Infor-

macji Gospodarczej – w szczególnoœci
fakt, ¿e (jak wynika z opisu sprawy)
w dacie wpisu od dnia wymagalnoœci pana zobowi¹zania wobec banku/firmy
windykacyjnej minê³o wiêcej ni¿ 6 lat –
mo¿e pan ¿¹daæ jego wykreœlenia.

Należy się jeszcze parę
tysiączków
? Przez jakiœ czas korzysta³em
z us³ug prywatnego podmiotu medycznego. P³aci³em za badania oraz
konsultacje, co mam udokumentowane paragonami. Leczenie zosta³o na
skutek nieporozumieñ przedwczeœnie
zakoñczone ze strony podmiotu leczniczego. Po jakimœ czasie podmiot
stwierdzi³, ¿e leczy³ mnie ulgowo
i przes³a³ mi drog¹ mailow¹ rachunek
na kilka tysiêcy z³otych, rzekomo realnie poniesionych kosztów mojego leczenia, bez wyszczególnienia jakich
us³ug konkretnie to dotyczy. Czy coœ
takiego jest dopuszczalne? Czy powinienem sprawê zg³osiæ do prokuratury?
To, ile powinien pan zap³aciæ, zale¿y
od tego, na co i za ile siê pan umówi³,
przy czym kwestia udowodnienia zasadnoœci roszczenia o zap³atê bêdzie spoczywa³a na podmiocie jej dochodz¹cym.
W opisanej sytuacji podmiot œwiadcz¹cy us³ugê medyczn¹ jest zobowi¹zany
wykazaæ, co pan „zamówi³”, jaki uzgodniliœcie koszt itd. – a przede wszystkim,
¿e zaakceptowa³ pan te warunki.
Du¿o zale¿y te¿ od tego, jakiego typu
by³o to leczenie – czy mia³o ono mieæ
charakter osi¹gniêcia okreœlonego rezultatu, jak np. zrobienie „hollywoodzkich” licówek (a wiêc umowa o dzie³o),
czy te¿ starannego dzia³ania, gdzie rezultat leczenia nie mo¿e byæ pewny
(a wiêc umowa-zlecenie).
W pierwszym przypadku (dzie³o),
zgodnie z treœci¹ art. 627 Kodeksu cywilnego, „przez umowê o dzie³o przyjmuj¹cy zamówienie zobowi¹zuje siê do
wykonania oznaczonego dzie³a, a zamawiaj¹cy do zap³aty wynagrodzenia”. Wedle art. 628 § 1 k.c., „wysokoœæ wynagrodzenia za wykonanie dzie³a mo¿na okreœliæ przez wskazanie podstaw do jego
ustalenia. Je¿eli strony nie okreœli³y wysokoœci wynagrodzenia ani nie wskaza³y
podstaw do jego ustalenia, poczytuje siê
w razie w¹tpliwoœci, ¿e strony mia³y na
myœli zwyk³e wynagrodzenie za dzie³o
tego rodzaju. Je¿eli tak¿e w ten sposób
nie da siê ustaliæ wysokoœci wynagrodzenia, nale¿y siê wynagrodzenie odpowiadaj¹ce uzasadnionemu nak³adowi
pracy oraz innym nak³adom przyjmuj¹cego zamówienie”.
Z kolei w przypadku umowy-zlecenia
(art. 734 § 1 k.c. „przez umowê zlecenia
przyjmuj¹cy zlecenie zobowi¹zuje siê do
dokonania okreœlonej czynnoœci prawnej
dla daj¹cego zlecenie”) i zgodnie z art.
735 § 2 k.c., „je¿eli nie ma obowi¹zuj¹cej
taryfy, a nie umówiono siê o wysokoœæ
wynagrodzenia, nale¿y siê wynagrodzenie odpowiadaj¹ce wykonanej pracy”.
W tym miejscu warto przytoczyæ
treœæ art. 3853 pkt 20 k.c., wedle którego
„w razie w¹tpliwoœci uwa¿a siê, ¿e niedozwolonymi postanowieniami umownymi s¹ te, które w szczególnoœci przewiduj¹ uprawnienie kontrahenta konsumenta do okreœlenia lub podwy¿szenia

ceny lub wynagrodzenia po zawarciu
umowy bez przyznania konsumentowi
prawa odst¹pienia od umowy”, oraz art.
3851 § 1 k.c., zgodnie z którym „postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie
nie wi¹¿¹ go, je¿eli kszta³tuj¹ jego prawa
i obowi¹zki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, ra¿¹co naruszaj¹c jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowieñ okreœlaj¹cych g³ówne œwiadczenia
stron, w tym cenê lub wynagrodzenie,
je¿eli zosta³y sformu³owane w sposób
jednoznaczny”.
Jeœli czuje siê pan oszukany, mo¿e
pan zg³osiæ sprawê do prokuratury.

Zwrot pożyczki
? Ile mam czasu na zwrot po¿yczki?
W umowie ze znajomym nic nie
uzgodniliœmy.
Wedle treœci art. 723 Kodeksu cywilnego, „je¿eli termin zwrotu po¿yczki nie
jest oznaczony, d³u¿nik obowi¹zany jest
zwróciæ po¿yczkê w ci¹gu szeœciu tygodni po wypowiedzeniu przez daj¹cego
po¿yczkê”.

Kaucja za mieszkanie
? Jak odzyskaæ kaucjê za mieszkanie? Na umowie mam dane w³aœcicielki – to jest tylko imiê i nazwisko oraz
wszelkie dane osoby, do której wysy³a³em przelew. Osoba, która zajmowa³a
siê mieszkaniem, nie odbiera telefonu, a jej facet powiedzia³, ¿e nie odda
kaucji i ¿e mogê z³o¿yæ sprawê do s¹du. Czy przed ewentualnym z³o¿eniem sprawy dobrze jest wys³aæ powiadomienie? Jeœli tak, to jedno czy
dwa? Czy mogê siê ubiegaæ o odsetki,
jeœli tego nie ma w umowie? Który
s¹d zajmuje siê tego typu sprawami?
Wys³anie do osoby (któr¹ chce siê pozwaæ) co najmniej jednego wezwania do
spe³nienia ¿¹dania (np. zap³aty) jest
obowi¹zkowe w wiêkszoœci przypadków, gdy chce siê wszcz¹æ sprawê przed
s¹dem cywilnym. Zgodnie z treœci¹ art.
187 § 1 pkt 3 Kodeksu postêpowania cywilnego „pozew powinien czyniæ zadoœæ
warunkom pisma procesowego, a nadto
zawieraæ informacjê, czy strony podjê³y
próbê mediacji lub innego pozas¹dowego sposobu rozwi¹zania sporu, a
w przypadku gdy takich prób nie podjêto, wyjaœnienie przyczyn ich niepodjêcia”.
Jeœli w umowie nie ma mowy o odsetkach za opóŸnienie w zwrocie kaucji,
to nale¿¹ siê one panu z mocy prawa.
Zgodnie z treœci¹ art. 481 § 1 Kodeksu
cywilnego, „je¿eli d³u¿nik opóŸnia siê ze
spe³nieniem œwiadczenia pieniê¿nego,
wierzyciel mo¿e ¿¹daæ odsetek za czas
opóŸnienia, chocia¿by nie poniós³ ¿adnej
szkody i chocia¿by opóŸnienie by³o nastêpstwem okolicznoœci, za które d³u¿nik odpowiedzialnoœci nie ponosi”.
Jeœli wartoœæ kaucji nie przekracza
75 000 z³ i w opisanej umowie nie ustalono inaczej, w³aœciwy do rozpoznania
sprawy jest s¹d rejonowy w³aœciwy dla
miejsca zamieszkania pozwanej, ewentualnie s¹d miejsca po³o¿enia nieruchomoœci lub wykonania umowy.

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA nr 37, 40/2021
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Warto wiedzieæ

Tak orzeka³y niemieckie s¹dy

§

Sprawiedliwoœæ
p³acowa
? Jeœli kobieta zarabia mniej
za tê sam¹ pracê lub pracê
o tej samej wartoœci ni¿ wiêkszoœæ jej kolegów p³ci mêskiej otrzymuje œrednio (mediana), jest to – mo¿liwy do
obalenia – dowód na niedozwolone nierówne traktowanie. Pracodawca musi jednak
udowodniæ, ¿e tak nie jest.
BAG, sprawa nr 8 AZR 488/19
Zgodnie z Ustaw¹ o przejrzystoœci wynagrodzeñ (Entgelttransparenzgesetz), firmy musz¹ ujawniæ wynagrodzenia, jeœli kobiety podejrzewaj¹, ¿e
otrzymuj¹ ni¿sze wynagrodzenie ze wzglêdu na swoj¹ p³eæ.
W tym przypadku pracodawca
uzasadni³ nierównowagê d³u¿szym sta¿em pracy i wy¿szymi
kwalifikacjami wspó³pracowników; dla s¹dów ni¿szej instancji kwestia dyskryminacji by³a
wiêc wykluczona. Senatowi to
nie wystarczy³o: w takich przypadkach nale¿y zawsze udowodniæ rzekome ró¿nice.

Pe³ny wgl¹d
w rozliczenie
? W zwi¹zku z analiz¹ podwy¿szonego rachunku za
ogrzewanie, lokator mo¿e
równie¿ ¿¹daæ wgl¹du w dane dotycz¹ce zu¿ycia energii
przez innych mieszkañców
domu, zebrane przez wynajmuj¹cego. BGH, sygn. akt
VIII ZR 189/17.

§§

Ósmy Senat wykorzysta³ odrzucenie pozwu w tej sprawie
do wyjaœnienia kilku podstawowych kwestii: W przypadku
roszczeñ z tytu³u dodatkowych
kosztów ogrzewania ciê¿ar
przedstawienia i udowodnienia
prawid³owego zaksiêgowania,
zestawienia i podzia³u poniesionych kosztów eksploatacyjnych spoczywa wy³¹cznie na
wynajmuj¹cym. Lokator nie
musi niczym siê przyczyniaæ
i mo¿e sprawdziæ wszystkie rachunki – tak¿e te s¹siadów. Dopóki wynajmuj¹cy odmawia, lokator nie musi p³aciæ ¿adnych
zaleg³oœci.

Dni œwi¹teczne
musz¹ byæ p³atne
? Je¿eli umowa o pracê przewiduje z jednej strony, ¿e dorêczyciel gazet musi dostarczaæ je prenumeratorom od
poniedzia³ku do soboty, a
z drugiej strony, ¿e tylko te
dni, w których gazeta jest
rzeczywiœcie wydawana, s¹
dniami roboczymi, to narusza to niezbêdne ustawowe
prawo do p³atnych dni wol-

nych od pracy. BAG, sygn. akt
5 AZR 352/18
Poniewa¿ w œwiêta pañstwowe nie ukazuje siê gazeta,
zgodnie z umow¹ nie by³yby to
p³atne dni robocze. Prawo do
p³atnych dni œwi¹tecznych nie
mo¿e jednak zostaæ wyeliminowane w umowie o pracê – terminem okreœlaj¹cym takie
ustawowo zagwarantowane
prawa bez ¿adnego "ale" jest
"bezwarunkowoœæ". Ale uwaga,
drodzy pracownicy zatrudnieni
w niepe³nym wymiarze godzin:
W tym przypadku decyduj¹ce
by³o równie¿ to, ¿e zgodnie
z umow¹ praca mia³a byæ wykonywana od poniedzia³ku do
soboty. Jeœli jednak nigdy nie
pracujesz w poniedzia³ki, logicznie rzecz bior¹c, nie bêdziesz móg³ ¿¹daæ zap³aty
w nastêpny Poniedzia³ek Wielkanocny.

Dziedziczenie
prawa najmu
mieszkania
? Okolicznoœæ, ¿e dziecko
opiekowa³o siê ojcem w jego
mieszkaniu a¿ do jego œmierci nie uprawnia do wst¹pienia w stosunek najmu.
AG Monachium, sprawa nr
452 C 17000/17
Orzeczenie to ilustruje powszechne b³êdne przekonanie:
gdy najemca umiera, umowa
najmu przechodzi na spadkobierców, jednak¿e zarówno oni,
jak i wynajmuj¹cy maj¹ nad-

zwyczajne prawo do wypowiedzenia umowy. W tym przypadku chodzi³o jednak o inne roszczenie dotycz¹ce mo¿liwoœci
kontynuowania najmu bez wypowiedzenia. Warunkiem tego
jest jednak udokumentowane
wspólne zamieszkiwanie ze
zmar³ym lokatorem, przynajmniej w formie wspólnego mieszkania, gdzie osoba uprawniona
do wejœcia przez d³u¿szy czas
mia³a równie¿ oœrodek ¿yciowy
w mieszkaniu.

Brak kary
za rozwi¹zanie
umowy podczas
okresu próbnego
? Zwolnienie pracownika
w okresie próbnym jest „wa¿nym powodem“ w rozumieniu § 31 ust. 1 zd. 2 SGB II. SG
Gießen, Az.S22AS734/16
Jeœli w okresie próbnym pracownik nie czuje siê na si³ach,
aby sprostaæ zadaniom na nowym stanowisku pracy, ma prawo odejœæ z pracy bez nara¿ania siê na karê zmniejszenia
œwiadczeñ Hartz IV. S¹d uzna³,
¿e nie jest uzasadnione, aby dochodzenie praw pracowniczych, takich jak zwolnienie na
okres próbny, by³o uzale¿nione
od tego, czy dana osoba wyst¹pi³a
nastêpnie
ponownie
o przyznanie œwiadczeñ z podstawowego ubezpieczenia spo³ecznego. Ponadto sam poszukiwa³ pracy i nie spowodowa³
¿adnych szkód finansowych.

Podatki: Aktualne tendencje i orzeczenia
Z reguły na próżno
szukać wskazówek
oszczędnościowych
w ustawach
podatkowych, ale
częściej można je
znaleźć w sądach
i urzędach.

Fotowoltaika
Podatnicy, którzy zainstalowali system fotowoltaiczny
i odp³atnie oddaj¹ energiê elektryczn¹ do sieci, s¹ w oczach
organów podatkowych uznawani za przedsiêbiorców komercyjnych. Gorzk¹ konsekwencj¹ jest fakt, ¿e zeznania
podatkowe mog¹ byæ sk³adane
wy³¹cznie drog¹ elektroniczn¹;
zeznania papierowe nie s¹ dopuszczalne. Jeœli jednak w³aœcicielem instalacji jest emeryt, który nie ma ani kompute-

ra, ani dostêpu do Internetu,
warto walczyæ! W tym przypadku mo¿na z³o¿yæ wniosek
w urzêdzie skarbowym zgodnie
z § 150 ust. 8 niemieckiego kodeksu podatkowego (Abgabenordnung). Wówczas obowi¹zek
sk³adania elektronicznej deklaracji podatkowej nie zostanie
zniesiony (pismo Federalnego
Ministerstwa Finansów z dnia
1.11.2021 r.).

Umorzenie
podatku
gruntowego
W³aœciciele, którzy w roku
2021 ponios¹ straty zwi¹zane
z czynszem, mog¹ wyst¹piæ do
gminy o czêœciowe zwolnienie z
podatku gruntowego za rok
2021. 25 procent podatku zostanie zwrócone, jeœli utrata czynszu wynios³a wiêcej ni¿ 50 procent. Po³owa p³atnoœci podatku
gruntowego za rok 2021 podle-

ga zwrotowi w przypadku ca³kowitej utraty czynszu lub gdy
nieruchomoœæ nie mog³a byæ
wynajêta w 2021 roku bez winy
wynajmuj¹cego. Wa¿ne: Ostateczny termin sk³adania wniosków up³ywa dnia 31 marca
2022 r.

Opieka
nad dzieæmi
Rodzice mog¹ ubiegaæ siê
o odliczenie wydatków na opiekê nad dzieæmi. Od podatku
mo¿na odliczyæ dwie trzecie
kosztów opieki nad dzieæmi do
14 roku ¿ycia (maksymalnie
4000 euro). Jeœli babcia i dziadek wo¿¹ swoje wnuki do
przedszkola, te koszty równie¿
siê licz¹. Jednak odliczenie wydatków specjalnych w zeznaniu
podatkowym dzia³a w tym
przypadku tylko wtedy, gdy
babcia i dziadek otrzymuj¹ za
to wynagrodzenie. Musz¹ oni

przed³o¿yæ fakturê, która jest
nastêpnie op³acana przelewem
bankowym. W przypadku zap³aty gotówk¹ nie mo¿na ¿¹daæ
zwrotu kosztów specjalnych
(FG München, Az. 12 K 912/20).

Kryptowaluty
Jeœli inwestor sprzedaje
kryptowalutê z zyskiem, mo¿e
to byæ sprawa dla urzêdu skarbowego: Zyski podlegaj¹ opodatkowaniu, je¿eli od momentu
zakupu do sprzeda¿y up³yn¹³
mniej ni¿ rok. Chodzi tu o „prywatn¹ transakcjê sprzeda¿y“
zgodnie z § 23 ust. 1 nr 2 EStG,
zwan¹ równie¿ potocznie
transakcj¹ spekulacyjn¹ (FG
Baden-Württemberg, sygn. 5 K
1996/19).
Mówi¹c wprost: Jeœli kryptowaluta zostanie sprzedana ponownie dopiero po ponad roku
od zakupu, zyski mo¿na czerpaæ bez podatku.

Porady t³umacza

Œwiadczenie
Mo¿na wyodrêbniæ trzy zasadnicze znaczenia tego s³owa.
Z jednej strony œwiadczenie to
po prostu us³uga „wyœwiadczana” komuœ. W znaczeniu œciœle
prawnym „œwiadczenie” to zachowanie siê d³u¿nika zgodne
z treœci¹ zobowi¹zania, które
s³u¿y zadoœæuczynieniu interesowi wierzyciela. W trzecim
znaczeniu œwiadczenia to p³atnoœci pañstwa opiekuñczego
(np. w formie zasi³ków) w celu
ulepszenia bytu obywatela
z uwagi na okreœlon¹ sytuacjê
¿yciow¹.
W jêzyku niemieckim œwiadczenie udzielane w ramach
us³ug to Dienstleistung lub
Service. Œwiadczenie w sensie
prawnym (np. œwiadczenia
ubezpieczeniowe) to Leistung,
a œwiadczenie wzajemne to
Gegenleistung. Generalnie
œwiadczenia socjalne to tak¿e
Leistungen, w niektórych
przypadkach u¿ywa siê takich
s³ów jak Beihilfe, Zuschlag lub
Zulage, w szczególnoœci, gdy
chodzi o dodatki do œwiadczeñ
znane tak¿e w polskim prawie
socjalnym. Poza tym czêsto
stosuje siê wyrazy z³o¿one
z koñcówk¹ -geld, na przyk³ad
w przypadku znanego powszechnie zasi³ku rodzinnego
Kindergeld.
Œwiadczenie pielêgnacyjne
to w Niemczech Pflegegeld,
a œwiadczenie opiekuñcze to
Betreuungs- und Pflegeleistung. Œwiadczenie wychowawcze (tzw. 500 plus), to
w sumie odpowiednik niemieckiego Kindergeld, mo¿emy
jednak u¿yæ t³umaczenia dos³ownego (np. Erziehungsleistung „500 Plus”), jeœli
chcemy zaznaczyæ polsk¹ specyfikê tego œwiadczenia.
Œwiadczenie rodzicielskie to
w Niemczech Elterngeld, zaœ
œwiadczenie z tytu³u urodzenia
dziecka to Mutterschaftsgeld.
A co ze œwiadczeniem „Dobry Start” w postaci jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynaj¹cych rok szkolny? W Niemczech nie ma takiego œwiadczenia, ale za to jest w Austrii,
gdzie u¿ywa siê s³owa Schulstartgeld i w³aœnie tego t³umaczenia mo¿emy u¿yæ.

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

Żadna postać od stu lat nie wzbudza na Śląsku
tak żywych emocji jak Wojciech Korfanty

Wielki polityk

czy oszust i karierowicz?
Rozmowa z Dariuszem Jerczyńskim, autorem
„Historii narodu śląskiego”
– Korfanty to postać, której
szczerze nie cierpisz. Ale biografowie Korfantego – chociażby Jan
Lewandowski – pokazują go raczej jako postać tragiczną, która
się na swoich polskich nadziejach
srodze zawiodła.
– Cały tragizm Korfantego polegał na tym, że się w swoich cwanych rachubach przeliczył. Wierzył,
że będzie w Polsce postacią pierwszoplanową, premierem, prezydentem. I nawet krótko wicepremierem
był, ale potem piłsudczycy dokonali
przewrotu majowego i stał się postacią nie pierwszoplanową, lecz prześladowaną. Zniszczono też jego imperium, bo Korfanty w Polsce bardzo
szybko stał się prawdziwym oligarchą, z dochodami miesięcznymi idącymi w setki tysięcy złotych, czyli na
dzisiejsze – w miliony. Tak, to tragizm polskiego polityka, któremu
mogli nawet w Warszawie stawiać
pomniki. Ale nie mam pojęcia, za co
szanować go może Ślązak!
– Wywalczył dla nas w Polsce
autonomię.
– Nieprawda! Popierał ją, gdy mu
była wygodna. Ale gdy był polskim
wicepremierem, zwalczał ją, powiedział, że autonomię się ugotuje jak
kurę. Gdy stracił pozycję w Warszawie, znów ubrał się w togę obrońcy
autonomii. Traktował Śląsk instrumentalnie – jako narzędzie swojej
własnej kariery w Warszawie. Jakże
inaczej niż Kożdoń, który ze wszystkich sił Śląskowi służył.
– Nie jesteś dla Korfantego trochę niesprawiedliwy?
– Jeśli tak sądzisz, to muszę rozwinąć ten wątek. Korfanty pochodził z ubogiej, wielodzietnej rodziny górniczej, skończył filozofię, więc
konkretnego zawodu nie miał. Był
zawodowym politykiem, a ponadto
z politycznego nadania piastował lukratywne posady prezesa rady nadzorczej dwóch bogatych spółek – polsko-amerykańskiego Skarbofermu
i polsko-francuskiego Banque de Silesie. Nie można tego nazwać pracą, bo ekonomistą nie był, ewidentnie było to konsumowanie konfitur
z działalności politycznej. Na polityce
się dorobił willi w Katowicach, willi
w Zakopanem i majątku ziemskiego
w Wielkopolsce. A to wszystko przy
wyjątkowo hulaszczym trybie życia.
– Ale to, że był... hmm... obrotny,
nie odbiera mu zasług dla Śląska!

Wojciech Korfanty był zręcznym politykiem, ale okazał się postacią tragiczną
– Gdy pytam jego apologetów, co
konkretnie Korfanty zrobił dobrego dla Śląska lub Ślązaków, że ma
w Katowicach pomnik, nie potrafią wymienić ani jednej rzeczy. Nie
dziwię się, bo ja też żadnych jego zasług dla Śląska nie znam. Korfanty
zaangażował się w polskość jako wyrostek w gimnazjum, gdy nacjonalistyczne pranie mózgu zrobił opiekun
młodzieży gimnazjalnej ks. Aleksander Skowroński (potomek imigrantów zza Brynicy). Na studiach też był
pod wpływem studentów z Wielkopolski i – zaangażowany w działalność antyniemiecką – zmienił imię
Albert na Wojciech, więc przed wojną w niemieckich partiach już był
spalony. Wykorzystał nierówności
społeczne i wyznaniowe, przerobił
je na konflikt narodowy i zaistniał.
Co nie przeszkadzało mu od 1913
do 1918 brylować na berlińskich salonach, więc gdyby Niemcy pierwszą
wojnę wygrały, być może ponownie
zmieniłby imię i poglądy narodowe,
bo politykiem był zręcznym i Niemcy nie mogli tego nie doceniać. Tym
bardziej że na Górnym Śląsku był
spalony za nierealizowanie postulatów socjalnych, którymi w kampanii
wyborczej przebijał niemieckich socjalistów. W 1909 roku musiał uciekać z wiecu w Pawłowie, bo jego wyborcy nazwali go oszustem i zdrajcą i nawet chcieli go zlinczować,
a w 1911 nie odważył się na Górnym
Śląsku kandydować. Mandat zdobył

z okręgu śremskiego w Wielkopolsce.
W 1918 r. zaświeciło dla niego słońce. Powstała II RP, a on wygłosił płomienne przemówienie w Reichstagu
i pojechał do Warszawy. Tam były już
stołki zajęte, więc pojechał do Poznania, gdzie stał się czołowym działaczem Naczelnej Rady Ludowej, i jako taki wrócił na Górny Śląsk, obejmując funkcję polskiego komisarza
plebiscytowego z pensją 12 tys. marek (szeregowy pracownik komisariatu – 1,2 tys. marek). Nawet gdy
walczył o „połączenie Śląska z macierzą”, kasa była dla niego najważniejsza. I dla tej kasy, dla apanaży,
postanowił przyłączyć swoją ojczyznę do Polski. Okłamując rodaków,
jak to w Polsce będzie im dobrze.
– Czyli według ciebie Korfanty
wiedział, że jego obietnice to tylko kiełbasa wyborcza?
– Był wykształconym człowiekiem, dobrze znał i Polskę krytą
słomianą strzechą, i bogaty Śląsk.
Oczywiście, że Korfanty miał świadomość, że obiecuje gruszki na
wierzbie, nie pierwszy raz. W 1907
też wygrał wybory postulatami socjalnymi, a że ich nie realizował, to
w 1909 musiał – jak wspomniałem
– uciekać przed swoimi wyborcami. Dziwne jest tylko to, że Ślązacy
mieli amnezję i w 1921 znowu mu
zaufali. Spójrzmy więc na Korfantego, jaką był śląską chorągiewką
– gdy chciał przyłączyć Śląsk do Polski, współtworzył Statut Organiczny,

który stanowił fundament autonomii. W latach 1922 – 1926 autonomię
zwalczał, w 1923 w Sejmie Śląskim
powiedział: „Autonomię się wrzuci
do garnka i ugotuje jak kurę”, a od
1926, gdy w Warszawie nie miał już
czego szukać, znów był największym
autonomistą. Stosunek do Niemców?
Do 1895 przyjaciel Niemców (do gimnazjum poszedł za niemieckie stypendium); w latach 1895 – 1913 wróg
Niemców; od 1913 do 1918 przyjaciel Niemców; w okresie 1918 – 1926
wróg Niemców; od 1926 znów przyjaciel Niemców. Stosunek do śląskich
separatystów: do 1928 nazywał ich
chacharami, a ich oddział dowodzo-

Fot. Wikimedia
ny przez Merika kazał w 1922 roku
rozbić, zaś od 1928 nazywał ich „polskimi Alzatczykami”. W międzywojennej autonomii Wojciech Korfanty
robił wszystko, żeby śląskich urzędników i nauczycieli ekspresowo zastąpić nisko kwalifikowaną kadrą z Małopolski, której jedynym atutem było
to, że znała język polski. Twierdził, że
Ślązak nadaje się najwyżej na woźnego, a Ślązaków szukających u niego
pomocy przy znalezieniu pracy odsyłał do łopaty. Ślązacy, którzy mówili po śląsku i po niemiecku (bo tak
jak Korfanty skończyli niemieckie
szkoły), wylatywali na bruk. Urzędnicy z Małopolski odsyłali petentów
mówiących po śląsku, nakazując im
nauczyć się polskiego, jak chcą coś
załatwić w polskim urzędzie. Spotykało to nawet powstańców, którym
ci urzędnicy odpowiadali: „A kto ci
kazał tam walczyć, tumanie?”. Nauczyciele z Małopolski za słowo po
śląsku w polskiej szkole bili w pysk.
Korfanty to wszystko akceptował, dopóki miał wysokie apanaże i wysokie
stanowisko w Warszawie.
Ja mu mam jednak za złe przede
wszystkim to, że w latach 1918 – 1922
zrobił wszystko, by nie powstało niepodległe państwo śląskie.
– Sam czasem twierdzisz, że nie
było na to szans.
– Nieprawda, twierdzę jedynie,
że dokonanie tego siłą, polityką faktów dokonanych skazane było na porażkę. Ale na konferencji pokojowej

w Wersalu prezydent USA Woodrow
Wilson i Brytyjczycy przychylnym
okiem przyglądali się idei powołania śląskiego „państwa węgla i stali”. Żeby była jasność, postulat niepodległości „w imieniu setek tysięcy
Górnoślązaków” zgłosił tam Ewald
Latacz, a podobny – autorstwa Józefa Kożdonia – zgłosiła delegacja
Austrii. Sam Kożdoń był tam później
członkiem delegacji czechosłowackiej. Powstanie państwa śląskiego
było bardzo realne, ale zablokowała
je Francja, chcąc wzmocnić Polskę
górnośląskim przemysłem, a Czechosłowację – cieszyńskim. Sam brytyjski premier David Lloyd George,
który chciał, by Polska i Francja
straciły punkt zaczepienia, zaproponował Korfantemu proklamację niepodległości Górnego Śląska.
Korfanty zapytał o pozwolenie Warszawę, która mu płaciła, a Warszawa oczywiście kazała mu wybić to
sobie z głowy. Gdy Niemcy wygrali plebiscyt, a region przemysłowy
zagłosował 50/50, co górnośląscy
niepodległościowcy uznali za argument na swoją korzyść, Korfanty stanął na czele powstania, tym
razem złożonego w ogromnej części z „zielonych ludzików” przerzuconych z Polski przez granicę. „Powstańców śląskich” z Poznania, Sosnowca, Częstochowy, Krakowa,
Warszawy, Lwowa, Kielc, Łodzi,
częściowo cywilnych ochotników,
częściowo czynnych i umundurowanych żołnierzy Wojska Polskiego. To Korfanty pogrzebał śląskie
nadzieje na samodzielne państwo.
Ja rozumiem, za co czczą go Polacy, ale jednocześnie deklarować narodowość śląską i gloryfikować Korfantego to schizofrenia!
– No to faktycznie, z liderem
ŚPR Grzegorzem Frankim, który rozdaje nagrody Korfantego,
nie jest ci po drodze...
– To jest problem szerszy. Gdy
RAŚ stawało się znaczącą siłą polityczną w regionie, Jurek Gorzelik wieszczył koniec państw narodowych, wieszczył Europę regionów
i przekonywał nas, że nacjonalizmy
odchodzą do lamusa, że powinniśmy budować wizerunek Śląska jako wspólnoty regionalnej, a nie narodowościowej. Brzmiało dobrze,
tylko patrząc z perspektywy kilkunastu lat, Jurek się przeliczył. Państwa narodowe mają się świetnie,
a nacjonalizmy w nich stale przybierają na sile. Nie tylko w Polsce.
Europa regionów w tej chwili okazuje się mrzonką, co Katalonii bardzo brutalnie pokazał rząd w Madrycie, a nawet władze UE w Brukseli. Jeśli mamy jako Ślązacy to
przetrwać, to i my musimy w sobie rozbudzić bardzo silne poczucie odrębności narodowej od Polaków. Nie nacjonalizmu, ale śląskiego patriotyzmu na pewno. Musimy
wyraźnie mówić, że naszą ojczyzną, a nie jakąś tam „małą ojczyzną”, jest Śląsk, i innej nie mamy.

Dariusz Dyrda

(Ślůnski Cajtung, nr 4/2020)
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Trudna historia

Hans Marchwitza: zapomniany pisarz, emigrant i górnik

Młodość pewnej generacji
Czytelników nie powinna
zwieść okładka z czerwonym
sztandarem na jedynym polskim
wydaniu tej książki – z 1950 roku. Jej autor, choć identyfikował
się z czerwonym sztandarem, bynajmniej nie stworzył autobiograficznej „Mojej młodości” na
partyjne zlecenie.
Hans Marchwitza, śląski górnik, późniejszy emigrant – najpierw ekonomiczny, potem polityczny – przedstawił w niej panoramę Górnego Śląska daleką od
dominujących do dziś sielankowych
obrazów przeszłości tego regionu.
Opowiada o świecie biednej większości Ślązaków, z którego trudno
się wyrwać i gdzie nadzieja umiera dość szybko. Świat wynajmowanych nor, pracy ponad siły, ucieczki
w alkohol, a często przedwczesnej
śmierci. Chyba nikt lepiej nie opisał
robotniczego Śląska sprzed ponad
100 lat. W przeciwieństwie do Gustawa Morcinka – innego śląskiego
pisarza wywodzącego się ze środowiska górniczego – Marchwitza
nie popada w patos ani dydaktyzm.
Nie upiększa.
Co ciekawe – i chyba dlatego ta książka nie doczekała się
w Polsce kolejnych wydań – na
ponad 400 stronach nie ma tam
nic o rzekomej odwiecznej walce

Marchwitza urodził się pod Bytomiem w 1890 roku. Zmarł w 1965 roku
w Poczdamie
Fot. Wikimedia
polskości z niemieckością na Śląsku. Pojawia się parę epizodów
ocierających się o tematykę narodową, ale w opisach codziennej ciężkiej pracy niewiele jest
na tę tematykę miejsca.
„Nie umiem określić swej narodowości” – mówił Marchwitza.
„Rodzice moi chodzili do polskiej

szkoły, w domu mówiono po polsku,
oczywiście górnośląską gwarą. Na
Śląsku byłem górnikiem. W Zagłębiu Ruhry byłem górnikiem”.
Emigracji Ślązaków do Nadrenii
poświęcony jest jeden z rozdziałów jego książki o znamiennym
tytule: „Zagłębie Ruhry – przylądek dobrej nadziei!”.

Przede wszystkim to historia
w dużej mierze autobiograficzna.
Marchwitza urodził się w górniczej
rodzinie w podbytomskim Szarleju w 1890 roku i zaczął pracować
w kopalni w wieku 14 lat. W 1910
roku wyjechał za lepszą pracą
do Zagłębia Ruhry, ale stracił ją,
ponieważ brał udział w strajkach.
Wojnę spędził na froncie zachodnim. W 1920 roku walczył w szeregach zrewoltowanych robotników Zagłębia Ruhry i związał się
z komunistami. Nadreńskie doświadczenia były kanwą debiutu literackiego z 1930 roku – powieści „Szturm na Essen”. Już
wcześniej pisywał do prasy robotniczej.
Po dojściu nazistów do władzy
udał się na emigrację do Szwajcarii, skąd został wydalony rok po
publikacji powieści „Kumiacy”.
Zamieszkał we Francji, a stamtąd ruszył do Hiszpanii, by wziąć
udział w wojnie domowej jako oficer Brygad Międzynarodowych.
Po porażce republiki został internowany we Francji – udało mu się jednak uciec i dostać
się do Stanów Zjednoczonych.
Pracował w Nowym Jorku jako
robotnik, ale ponownie go internowano. To w tym czasie napisał książkę pt. „Moja młodość”.

Książka została wydana w 1950 roku,
ale, niestety, nie doczekała się wznowień

Fot. Wikimedia

W 1946 roku wrócił do Niemiec Wschodnich. Nie było to
może państwo jego marzeń,
ale nie widział innej możliwości. „Chłopcze, wszędzie jest
tak samo. Człowiek zawsze
musi zginać głowę i nigdy nie
było inaczej” – tłumaczył ojciec bohaterowi książki „Moja młodość”. Skupił się więc na
pisaniu, ale starał się nie zginać głowy. Zmarł w 1965 roku
w Poczdamie.
Cyt. w: M. Skop, H. Marchwitza. „Górnik i pisarz” ze
Śląska, w: Zaranie Śląskie, seria
druga, nr 3, Katowice 2017, s. 12.
H. Marchwitza, „Moja młodość”, Książka i Wiedza, Warszawa 1950, s. 49.

Dariusz Dyrda

(Ślůnski Cajtung, nr 6/2021)

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

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

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

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

Książki można zamówić internetowo: megapres@interia.pl lub telefonicznie: (0-48) 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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Zabijał, ćwiartował zwłoki i przechowywał w lodówce

Młodzi mężczyźni z Milwaukee w stanie Wisconsin zaczęli przepadać bez śladu w roku
1987 i trwało to aż do 1991. Zwabiał ich do siebie pewien mężczyzna, zwykle proponując pieniądze, następnie zaś podawał im
środki oszałamiające i zabijał.
Człowiek ów rozpoczął zbrodniczą działalność dziesięć lat
wcześniej w miasteczku w Ohio.
Gdy pierwsze morderstwo uszło
mu na sucho, nabrał odwagi, żeby ponownie zabić.
Jeffrey Dahmer długo fantazjo
wał na temat sprawowania kontroli
nad atrakcyjnym facetem. Po za
mordowaniu kilku mężczyzn w sute
renie domu swojej babci na przed
mieściach Milwaukee zwanych
West Allis przeniósł się do miesz
kania nr 213 w Oxford Apartments
w Milwaukee. W tej właśnie kawa
lerce znów zabił, ale wkrótce za
czął eksperymentować. Wiedział
już, że ciała szybko się rozkłada
ją, pomyślał więc, że może byłoby
lepiej utrzymywać ofiary przy ży
ciu w formie przypominającej zom
bie – pozbawionych wspomnień
na temat własnej przeszłości, ro
dziny i domu. Wymagało to uszko
dzenia płatów czołowych mózgu.
Dlatego gdy kolejni mężczyźni
tracili przytomność po wypiciu
zaprawionych narkotykami drin
ków, którymi zostali poczęstowa
ni, Dahmer nawiercał im czaszki,
żeby wstrzyknąć do mózgu wrzą
cą wodę lub kwas. Jak można by
ło się spodziewać, eksperymenty
nie przyniosły oczekiwanych efek
tów, ale niektóre z ofiar pozosta
wały przy życiu przez kilka dni.

Gustował w młodych
chłopcach
Na przykład w maju 1991 ro
ku czternastoletni Konerak
Sinthasomphone dał się skusić
spotkanemu w centrum handlo
wym Dahmerowi propozycją po
zowania do zdjęć. Mężczyzna za
prosił go do mieszkania, uśpił
środkiem odurzającym, po czym
wywiercił mu w czaszce dziurę,
aby wstrzyknąć kwas. Konerak
wydawał się potulny, więc o godzi
nie 1.30 w nocy Dahmer wyszedł
z domu po piwo. Oszołomiony, na
gi Konerak wydostał się na ulicę.
Trzy kobiety natknęły się na niego
w tym samym momencie, w któ
rym wrócił Dahmer. Widziały, że
chłopiec stawiał opór, więc wezwa
ły policję. Jednak funkcjonariu
sze po przybyciu na miejsce dali
się przekonać Dahmerowi, który
przedstawił chłopaka jako swo
jego kochanka, chociaż Konerak
wyraźnie wyglądał na nieletniego.

Policjanci weszli nawet do kawa
lerki, ale panujący w niej smród
nie wzbudził ich zainteresowa
nia (pochodził z rozkładającego
się ciała innej ofiary). Po wyjściu
policji Dahmer udusił Koneraka,
poćwiartował jego zwłoki i wrzucił
je do kadzi wypełnionej kwasem.
Konerak był jednym z siedem
nastu chłopców i mężczyzn za
mordowanych przez Dahmera.
Zabójca fotografował zwłoki więk
szości ofiar, pewnego razu usma
żył i skosztował mięśni wykrojo
nych z ciała, a czaszki i kości za
mierzał wykorzystać do budowy
ołtarza, który zaprojektował.
Prawie wszystkie ofiary miały
kilkanaście lub dwadzieścia kil
ka lat, jedynie trzydziestodwulet
ni Tracy Edwards był o rok star
szy od Dahmera.
Zabójca zeznał później, że spo
tkał Edwardsa 22 lipca 1991 roku
w pobliżu miejscowego centrum
handlowego i zaproponował mu
pieniądze za pozowanie do zdjęć.
Edwards twierdził, że Dahmer za
prosił go razem z przyjaciółmi na
imprezę do siebie. Tak czy inaczej,
Edwards tamtego wieczoru poja
wił się sam w mieszkaniu nr 213
przy ulicy Dwudziestej Piątej Pół
nocnej 924. Dahmer włączył film
z serii „Egzorcysta”, przez chwi
lę wspólnie go oglądali. W pew
nym momencie Dahmer sięgnął
po duży nóż rzeźniczy i zaczął gro
zić nim gościowi. Edwards próbo
wał uspokoić gospodarza, ale ten
wcisnął mu kajdanki na rękę, po
czym wyjął z szafki czaszkę. Stra
szył, że czeka go taki sam koniec,
a jego serce i inne organy zostaną
zjedzone. Edwardsowi udało się
odeprzeć atak Dahmera i uciec
z kawalerki.

Kuchnia pełna
odciętych głów
Dwóch funkcjonariuszy patrolu
jących w samochodzie jedną z nie
bezpieczniejszych dzielnic w Mil
waukee kończyło już popołudnio
wą służbę, gdy nagle pojawił się
Tracy Edwards. Kiedy się do nich
zbliżył, dostrzegli kajdanki zwisa
jące mu z nadgarstka. Edwards
poprosił ich o kluczyk. Opowie
dział o „dziwnym kolesiu”, który
groził mu śmiercią. Funkcjonariu
sze pomyśleli, że Edwards jest pod
wpływem narkotyków, ale ten się
upierał, by sprawdzili jego zgłosze
nie. Pod podanym adresem znaj
dą nóż, zdjęcia poćwiartowanych
ludzi i niebezpiecznego szaleńca,
zapewniał policjantów. Ci zgodzi
li się przyjrzeć sprawie i poprosi
li Edwardsa, żeby zaprowadził ich
na miejsce.

Fot. internet

Potwór z Milwaukee
Imię i nazwisko: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Jeffrey Lionel Dahmer
Kraj: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Stany Zjednoczone
Data urodzenia: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21 maja 1960 r.
Data zgonu: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 listopada 1994 r.
Okres działalności jako zabójca: .  .  . 1978 – 1991
Liczba znanych ofiar: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17
Data aresztowania: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22 lipca 1991 r.
Funkcjonariusze weszli do trzy
piętrowego budynku Oxford Apart
ments, a gdy zapukali do drzwi
mieszkania nr 213, otworzył im
Dahmer. Wyglądał i śmierdział tak,
jakby był pod wpływem alkoholu,
ale wydawał się spokojny i pew
ny siebie. Poprosili go o kluczyk
do kajdanek, które miał na sobie
Edward, licząc, że jakoś uda im się
wyjaśnić to całe zajście. Dahmer
powiedział, że kluczyk jest w sy
pialni, na co Edwards ostrzegł po
licjantów, że w sypialni Dahmer
trzyma nóż. Wtedy funkcjona
riusz Rolf Mueller wszedł do po
koju sam, podczas gdy jego part
ner został z Dahmerem. Mueller
dostrzegł w otwartej szufladzie
polaroidowe zdjęcia czaszek i po
ćwiartowanych zwłok, postanowił
więc aresztować Dahmera. Ten
próbował stawiać opór, ale szyb
ko się poddał. Gdy Mueller otwo
rzył lodówkę i zobaczył w niej ludz
ką głowę, zrozumiał, że mają po
ważny problem. Wezwał wsparcie
oraz jednostkę techników krymi
nalistyki do przeprowadzenia oglę
dzin. Po samym zapachu unoszą
cym się w mieszkaniu poznał, że
czeka ich długa noc. Drugi zespół
funkcjonariuszy zabrał Dahmera
na komisariat.
W wyniku szczegółowej rewi
zji odnaleziono w kuchni odcięte
głowy i ludzkie serca, a w szafie
wnękowej spreparowane czasz
ki oraz mięśnie ręki owinięte fo
liowym workiem. Większą część
wolno stojącej zamrażarki zaj
mował męski tułów, obok które
go leżały głowy i torba z zamro
żonymi organami wewnętrznymi.
Dahmer złożył dwa ludzkie szkie
lety, zbierał skalpy, przechowywał
też dłonie oraz penisy. W beczce
wypełnionej kwasem rozpuszczał

kolejne tułowie. Funkcjonariusze
zebrali siedemdziesiąt cztery po
laroidowe zdjęcia przedstawiają
ce poćwiartowanych mężczyzn.
W szafkach i szufladach odkry
li chloroform, środki wybielają
ce, piły elektryczne, wiertarkę,
linę oraz formaldehyd. Pod dy
wanem znaleźli rozległe plamy
wyschniętej krwi.
Szczątki należały prawdopodob
nie do jedenastu mężczyzn. Trud
no było uwierzyć, że Wisconsin do
czekało się kolejnego seryjnego
zabójcy, który ćwiartował ofiary
i przechowywał części zwłok. W la
tach pięćdziesiątych mieszkańca
mi stanu wstrząsnęła historia Eda
Geina skazanego za dwa podob
ne morderstwa, jednak w porów
naniu z Dahmerem jego działal
ność wydawała się wręcz skrom
na. Społeczność w Wisconsin nie
słyszała o żadnym innym seryj
nym zabójcy w Ameryce, który
posunąłby się do takiego trakto
wania ciał ofiar.
Zaledwie kilka tygodni wcześniej
w mieszkaniu Dahmera przebywa
ło dwóch funkcjonariuszy, którzy
przyszli z powodu skargi złożonej
na lokatora, najwidoczniej jednak
uznali, że odór rozkładu często wy
pełniający cały budynek pochodzi
z pobliskiego składowiska odpadów.
Sąsiedzi od lat narzekali na smród
oraz hałas piły mechanicznej do
biegający z mieszkania Dahmera,
jednak właściciel budynku i poli
cja ignorowali zażalenia.

Zabijał, bo chciał
być z nimi
Zabrany na komisariat Dahmer
przyznał, że funkcjonariusze znaj
dą w jego kawalerce szczątki wielu
mężczyzn. Wiedział, że odnalezie
nie ciał nie pozostawia wątpliwości

co do jego winy i tym razem nie
wykręci się od odpowiedzialno
ści. Seryjni zabójcy, którzy szyb
ko przyznają się do swoich czy
nów, robią to z różnych powodów
– czasami się przechwalają, cza
sami chcą zyskać pełne „uzna
nie” za to, co zrobili, jednak rzad
ko wynika to z chęci oczyszczenia
sumienia. Niekiedy po prostu po
doba im się uwaga, jaką wtedy po
święcają im stróże prawa. Cokol
wiek nim kierowało, Dahmer po
przybyciu na komisariat szczegó
łowo opowiedział o kolejnych ofia
rach i o tym, co im zrobił.
Paląc papierosy i popijając kawę,
mówił bez skrępowania przez sześć
godzin. Nie przypominał sobie
wszystkich nazwisk, ale pamiętał
daty i okoliczności każdego zajścia.
Przyznał się do eksperymentu z ka
nibalizmem, który jednak nie spra
wił mu przyjemności. Powiedział, że
zabił tych wszystkich mężczyzn, po
nieważ chciał z nimi być, związać
się z nimi. Zachowując ich czasz
ki, pragnął pozostać blisko nich.
Jego pełne zeznanie zajęło sto
sześćdziesiąt stron. Miał zaled
wie osiemnaście lat, gdy w 1978
roku zabił po raz pierwszy. Jego
rodzice po rozstaniu opuścili ro
dzinny dom w Medinie w stanie
Ohio i każde poszło w swoją stro
nę. Dahmer przyprowadził wtedy
do opustoszałego domu autostopo
wicza, dziewiętnastoletniego Ste
ve’a Hicksa. Rozmawiali, pili piwo,
a gdy Hicks chciał już wyjść, Dah
mer uderzył go hantlem do ćwi
czeń. Widok nieprzytomnego męż
czyzny pobudził go tak samo jak
pornograficzne zdjęcia w gejow
skich czasopismach, które od lat
rozpalały jego wyobraźnię. Aby
się upewnić, że Hicks nie ożyje,
udusił go. Pragnął zachować je
go zwłoki. Samodzielne mieszka
nie w domu położonym na uboczu,
w lesie, dawało Dahmerowi cał
kowitą kontrolę, o której od daw
na fantazjował. Przypomniał so
bie przyjemność, jaką za młodu
sprawiało mu oporządzanie zwie
rząt zabitych przez samochody,
postanowił więc obejść się z cia
łem w podobny sposób. Usuwając
głowę i kończyny, czuł podniece
nie. Większą część szczątków za
kopał w ogrodzie za domem, nie
które kości zmiażdżył dwuręcz
nym młotem.
Minęły lata, zanim znów po
sunął się do podobnego czynu.
Zeznając, stwierdził, że w ciągu
kilkunastu miesięcy poprzedza
jących aresztowanie trawiła go
żądza zabijania. Zaprojektował oł
tarz z czaszek i kości, który plano
wał zbudować po zamordowaniu
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Magazyn
wystarczającej liczby mężczyzn.
Zamierzał przemienić stół ofiarny
w medium przekazujące nadprzy
rodzone moce. Przedstawił wła
snoręcznie narysowaną ilustra
cję wyobrażonego ołtarza. Zwykle
zwabiał ofiary z lokalnych barów
gejowskich, obiecując zapłatę za
pozowanie do zdjęć. Chętnie przy
chodzili do jaskini lwa. W mieszka
niu częstował ich drinkami z do
datkiem środków nasennych, po
których tracili przytomność.

Skutecznie
okłamywał rodzinę
Dahmera zaczęto traktować jak
nietypowy okaz. Wszyscy chcie
li wiedzieć, jak można rozwinąć
w sobie takie skłonności. Fanta
zjowanie to jedno, odczuwanie po
budzenia wobec zmarłych to jesz
cze coś innego i spotykanego nie
tylko u Dahmera, ale wielokrot
ne realizowanie tego typu fanta
zji w rzeczywistości to już zupeł
nie inna sprawa. Zaczęto uważnie
badać dzieciństwo zabójcy. Dah
mer, starszy z dwójki braci, był nie
śmiały i nieporadny. Nic dziwne
go, że marzył o tym, aby poczuć
się silniejszym i bardziej wpły
wowym. Homoseksualna orien
tacja nie ułatwiała mu życia, zna
lazł jednak sposób, by w skrytości
zaspokajać pożądanie wobec mę
skich ciał. Pociągała go pornogra
fia i lubił wyobrażać sobie nieprzy
tomnego nagiego mężczyznę, nad
którym miałby całkowitą kontro
lę. Sytuację pogarszała psująca
się relacja rodziców, atmosfera
w domu pełna była napięcia i wza
jemnych pretensji. Młody Dah
mer szukał pociechy w alkoholu,
zręcznie oszukując ojca, że stany
zamroczenia alkoholowego, które
miewał, były zwyczajnym zatapia
niem się w marzeniach.
Gdy w 1978 roku rodzice rozstali
się i rozjechali każde w swoją stro
nę, Dahmer wreszcie miał możli
wość wcielenia fantazji w życie. Wte
dy natknął się na Steve’a Hicksa.
Kilka lat później, gdy mieszkał
już z babcią, poszedł na pogrzeb
młodego człowieka i wpadł na po
mysł, aby wykopać złożone do gro
bu zwłoki. Miałby ciało, a nie mu
siałby nikogo krzywdzić. Jego za
miar został jednak udaremniony,
zaczął więc zaczepiać mężczyzn
w barach albo centrach handlo
wych. W 1987 roku zabił w poko
ju hotelowym Stevena Tuomiego,
ale później przekonywał, że nie
wie, co właściwie wtedy się zda
rzyło. Pamiętał jedynie duże ilo
ści alkoholu, a następnie przebu
dzenie, po którym stwierdził, że
Tuomi nie żyje. Potem Dahmer
zaczął przyprowadzać mężczyzn
do swojego mieszkania w sutere
nie domu babci. Po ich zabiciu i po
ćwiartowaniu zwłok pakował czę
ści ciała do foliowych toreb, które
wyrzucał do śmieci. Używał młota
dwuręcznego do miażdżenia kości.
Babcia dwa razy skarżyła się oj
cu Dahmera na smród dolatujący
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Pitaval
ze śmieci, ale syn zawsze potrafił
przekonać ojca, że odór pochodzi
z eksperymentów, które prowadził
na częściach kurczaka.
„Pozwalałem sobie dawać wiarę
Jeffowi – wspominał później Lio
nel Dahmer w książce A Father’s
Story. – Przyjmowałem wszystkie
wytłumaczenia, choćby nie wia
domo jak nieprawdopodobne (...).
Przede wszystkim wierzyłem, że
Jeff zna granice i że tych granic
nigdy nie przekroczy (...). Moje ży
cie stało się jednym wielkim splo
tem uników i zaprzeczeń”.
Łatwo winić rodziców, gdy takie
sprawy wychodzą na jaw, ale z dru
giej strony rodzice wolą patrzeć
z pobłażaniem na dziwne czy nie
typowe zachowanie dziecka i po
strzegać je jako zwykły etap dojrze
wania. Dzięki temu mają nadzie
ję, że pociecha w końcu wyrośnie

Piętnaście razy
dożywocie
Ponieważ Dahmer przyznał się
do winy, odbyła się jedynie roz
prawa dotycząca wymiaru wyro
ku skazującego, podczas której
adwokaci starali się wykazać, że
dewiacja oskarżonego przyczyniła
się do jego niepoczytalności – nie
rozumiał, że postępuje źle, ani nie
potrafił zapanować nad przymu
sem wewnętrznym. Zeznawał na
niej Tracy Edwards, który wciąż
jeszcze nie otrząsnął się z szoku
po zajściu w mieszkaniu Dahme
ra. Opisał, jak oskarżony zapropo
nował mu drinka, a potem zmie
nił się w kogoś zupełnie innego
– przerażającego potwora, który
pragnął jego śmierci. Edwards
z trudem znajdował słowa, aby
opisać, przez co przeszedł.

Wnętrze lodówki Jeffreya Dahmera
z osobliwego funkcjonowania i sta
nie się normalnym dorosłym. To
zupełnie zrozumiałe, że widzą to,
co chcą widzieć. W pewnym mo
mencie życia młody Jeffrey Dah
mer został oskarżony o molesto
wanie nieletniego. Wtedy ojciec
uwierzył w kłamstwo, że syn „do
tknął” chłopca przez przypadek.
Lionel Dahmer wyrobił w sobie
nawyk przyjmowania bez zastrze
żeń wersji wydarzeń podawanych
przez Jeffreya.
W końcu syn namówił ojca, by
ten pomógł mu kupić mieszkanie.
W kawalerce miał szersze pole
do działania przy mniejszym ry
zyku wykrycia. Po zabiciu kilku
mężczyzn zaczął się zastanawiać,
w jaki sposób mógłby utrzymać
ofiary przy życiu jako bezmyśl
nych towarzyszy wykonujących
jego polecenia bez sprzeciwu.
Marzył o posiadaniu niewolnika
seksualnego, który nigdy go nie
opuści. Chociaż bywał nieuważny,
pozwalając ofierze wyjść z miesz
kania czy wpuszczając do środka
nieznajomych, którzy mogli wy
czuć smród rozkładających się
ciał, stał się mistrzem w odwra
caniu uwagi i oszustwie.

Steve’a Hicksa. Szczątki siedem
nastej ofiary, Stevena Tuomiego,
nie zostały odnalezione. Dahmer
nie pamiętał tego zabójstwa, cho
ciaż przypominał sobie picie alko
holu z Tuomim, a następnie widok
jego zwłok po przebudzeniu. Ponie
waż Dahmera nie można było po
wiązać z zaginięciem tego mężczy
zny, a tym bardziej z jego śmiercią,
nie wniesiono zarzutów.
Podczas pobytu w Zakładzie
Karnym Columbia Dahmer zwró
cił się w stronę religii i poprosił
o chrzest. Prowadził dysputy na
temat fragmentów Biblii z pasto
rem, który chętnie się z nim zaprzy
jaźnił, oraz manipulował kobieta
mi, które z nim korespondowały.
Dwudziestego ósmego listopa
da 1994 roku osadzony Christo
pher Scarver wszedł do łazienki,
którą Dahmer sprzątał razem z in

Fot. internet
Ojciec Dahmera, owładnięty
żalem i grozą, sugerował, że są
siad molestował jego syna, gdy
ten miał osiem lat, ale Dahmer
zaprzeczył. Twierdził natomiast,
że mógł osiągnąć erekcję tylko
wtedy, gdy jego partner seksual
ny był unieruchomiony, a ciepło
unoszące się z poćwiartowane
go ciała odczuwał jako erotyczną
rozkosz. Niektóre części ciała zja
dał, aby ofiary mogły poprzez nie
go wrócić do życia. Uprawiał seks
ze zwłokami i lubił mieć je w po
bliżu, a gdy wreszcie musiał się
ich pozbyć, czuł, jakby coś utra
cił. Alkohol pomógł mu wypierać
resztki poczucia, że jego postępo
wanie jest złe lub nieprawidłowe.
„Gdybym wcześniej znał prawdzi
we, rzeczywiste powody, dlaczego
to wszystko się zaczęło, gdybym
wiedział to wcześniej – powiedział
Dahmer – prawdopodobnie nigdy
bym czegoś takiego nie zrobił”.
Piętnastego lutego 1992 roku Dah
mer został uznany za winnego pięt
nastu zabójstw pierwszego stopnia
i piętnastokrotnie skazany na ka
rę dożywotniego więzienia. W ma
ju w stanie Ohio usłyszał kolejny
wyrok skazujący za morderstwo

nym więźniem, i uderzył Dahmera
w głowę rączką od ciężarka gimna
stycznego (podobnego do tego, któ
rym Dahmer ogłuszył Steve’a Hick
sa). Wkrótce potem Dahmer zmarł.
Podczas sekcji zwłok jego mózg
usunięto i przekazano Wydziałowi
Medycznemu Uniwersytetu Wis
consin. Kilku naukowców, którzy
zwrócili się z prośbą o udostęp
nienie próbek tkanki do badań,
uzyskało odpowiedź odmowną ze
względu na wymagany nakaz są
dowy. Joyce Flint, matka Dahme
ra, chciała przekazać mózg syna
na potrzeby badań naukowych, ale
ponieważ Jeffrey prosił o skremo
wanie po śmierci, Lionel zabloko
wał prośby naukowców i ostatecz
nie mózg również skremowano.

Nie był chory
psychicznie,
wiedział, co robi
Dahmer przyznał się do winy,
a jego adwokaci podtrzymali twier
dzenie klienta o popełnieniu za
rzucanych mu zabójstw. Prawni
cy wykorzystali przerażające czyny
Dahmera do skonstruowania linii
obrony, która opierała się na niepo
czytalności sprawcy, i postulowali

umieszczenie go na oddziale psy
chiatrycznym. Rozprawa dotyczą
ca wysokości wyroku przerodziła
się w batalię specjalistów z zakre
su zdrowia psychicznego.
Biegli powołani przez obronę
przedstawiali diagnozy psychia
tryczne sięgające od osobowo
ści borderline przez zaburzenie
schizotypowe po nekrofilię. Ich
zdaniem u Dahmera już od dzie
ciństwa kształtowało się wypa
czone poczucie rzeczywistości, co
z kolei przełożyło się na nieumie
jętność odróżniania dobra od zła.
Eksperci prokuratury zgodzili
się, że Dahmer jest zaburzony, ale
nie psychotyczny. Niektórzy twier
dzili, że nie akceptuje swojej homo
seksualności, więc zabijanie osób
homoseksualnych stało się dla nie
go formą pozbycia się tej części sie
bie. Doktor Park Dietz, psychiatra
sądowy z Uniwersytetu Kalifornij
skiego, orzekł, że Dahmer nie cho
ruje na żadną znaną chorobę psy
chiczną, ale cierpi na zaburzenie
preferencji seksualnych, odczuwa
jąc przymus zaspokajania potrzeb
z tego obszaru poprzez zachowa
nia parafilne. Uważał, że w wyni
ku psychologicznego mechanizmu
warunkowania Dahmer, któremu
w młodości podczas oporządzania
zwierząt mogły nasuwać się różne
fantazje, zaczął odczuwać podnie
cenie seksualne, obcując ze zwłoka
mi. Jednak z pewnością rozumiał,
że jego czyny były niemoralne i po
ciągały za sobą prawne konsekwen
cje, ponieważ umyślnie okłamywał
oraz zwodził policję za każdym ra
zem, gdy funkcjonariusze byli bli
scy wykrycia jego działalności. Dla
tego z prawnego punktu widzenia
należy go uznać za poczytalnego.
W późniejszym czasie były agent
specjalny FBI Robert Ressler, je
den z założycieli Jednostki Nauk
Behawioralnych, rozmawiał z Dah
merem w więzieniu, aby lepiej po
znać jego modus operandi. Okazało
się to dla niego bardzo niepokoją
cym doświadczeniem. „Gdy spoty
kam się ze zbrodnią w najczystszej
postaci, powtarzalną i niemającą
żadnego motywu ani nieprowa
dzącą do żadnego zysku – stwier
dził – czuję, że mam do czynienia
z czymś wykraczającym poza moż
liwość racjonalnego wytłumacze
nia. Pozostają jedynie nikczem
ne pobudki i nikczemne skłonno
ści. Rozmawiając z tymi ludźmi,
czułem, że jest w nich coś, czego
nie potrafimy pojąć (...). Oczywi
ste było, że Dahmer wiedział, co
robi, i wiedział, że to było złe, ale
jednocześnie fantazje popychały
go do ćwiartowania ofiar i doko
nywania na nich eksperymentów
poprzez wstrzykiwanie im kwasu
do mózgu. Posunął się o wiele da
lej, niż sięga nasze zrozumienie”.

Katherine Ramsland

„Jak złapać mordercę. Na
tropie najbardziej znanych seryjnych morderców świata”,
Kraków 2021, s. 380.
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Kalejdoskop

Na Maderze wiosna jest przez ca³y rok
Nale¿¹cy do Portugalii Region
Autonomiczny Madeira to dwie
zamieszka³e i kilka bezludnych
wysp na Atlantyku. Madera to
najwa¿niejsza z wysp, która ma
wiele do zaoferowania – klimat,
ogrody, wêdrówki i pla¿e. Funchal to stolica Madery. Góruje
nad ni¹ wzgórze Monte oraz
najpiêkniejszy ogród Jardi Tropical Monte Palace. Dojechaæ
mo¿na tutaj kolejk¹ linow¹.
W ogrodzie mo¿na siê zagubiæ
wœród paproci, wawrzynów
i hortensji. Na szczycie Monti
znajduje siê sanktuarium
z przepiêkn¹ figurk¹ Madonny.
By jej siê pok³oniæ, trzeba
przejœæ 74 schody. Do miasta z
powrotem mo¿na pojechaæ
sankami, wiklinowymi i sterowanych przez dwóch przewoŸników.
Stare miasto równie¿ zaprasza. Urocze restauracje serwuj¹ dania ze œwie¿ych ryb i owoców morza. Katedra Se ze sklepieniem z drzewa cedrowego
jest otwarta dla turystów przez
ca³y dzieñ. Stoj¹c na wybrze¿u,
widzi siê fort œw. Jakuba, warowni strzeg¹cej niegdyœ miasta przed piratami. W winiarni
Blandy’s Wine Lodge trzeba

nocne wybrze¿e Madery. S¹ tutaj te¿ baseny wulkaniczne wype³nione morsk¹ wod¹. Do Doliny Zakonnic (Curral das Freiras) prowadzi krêta i malownicza droga. Jest to punkt z widokiem na ³adn¹ wioskê, w której
kupiæ mo¿na s³odkoœci i likiery
z kasztanów. Pó³wysep œw.
Wawrzyñca zadziwi nas ogromnymi klifami oraz surowym
krajobrazem. Jest tu punkt widokowy, œcie¿ka trekkingowa, a
najpiêkniejszy widok jest
o wschodzie s³oñca. Klif Cabo
Girao to jeden z najwy¿szych w
Europie. Jest tu Skywalk, taras
ze szklan¹ pod³og¹, zawieszony
500 metrów nad przepaœci¹.

Widok z Cabo Girao
skosztowaæ maderskiego wina.
Winiarnia ta mieœci siê w klasztorze franciszkanów, który tak¿e warto zwiedziæ. W ogrodzie
botanicznym urzekn¹ nas egzotyczne roœliny i ptaki oraz olbrzymi kwiatowy dywan. Inny
w klimacie jest ogród Quinta do
Palheiro Ferreiro. Na ogl¹da-

zdj. pixabay.com / Frank Nürnberger
nie czekaj¹ tu ogrody angielski,
francuski, ró¿any i wodny.
W Funchal przewa¿aj¹ pla¿e
kamieniste, ale niedaleko stolicy Madery le¿y pla¿a Formosa
z po³aciami czarnego piasku
i infrastruktur¹ do uprawiania
sportów wodnych. Tym, którzy
nie tylko chc¹ zwiedzaæ wyspê,

„Jajcorz“ ze strzykawk¹
Polacy mają swojego
reprezentanta w elitarnym
gronie 3165 artystów
zrzeszonych w World Egg
Artists Association Cyber
Museum w Nowej Zelandii. To Leszek Jęczmyk
z Katowic. Trudno policzyć
ile pisanek wyszło spod
jego drapaka, ale kilka
tysięcy na pewno.
Kiedy nadchodzi Wielkanoc
Leszek Jêczmyk jest ju¿ w zasadzie po robocie. Na zdobienie
pisanek poœwiêca bowiem d³ugie jesienno-zimowe wieczory.
– Jak stuknê³a mi szeœædziesi¹tka, to zacz¹³em siê powa¿nie zastanawiaæ, co dalej pocz¹æ z t¹ moj¹ pasj¹. Pyta³em
sam siebie w myœlach „ch³opie
jak ty d³ugo siê bêdziesz w te
jaja bawi³?”. Wtedy jeszcze
pracowa³em na ca³ych jajach.
Musia³em je gotowaæ. A jaja jak
wiadomo maj¹ tendencje do
pêkania. Gdy do garnka w³o¿y³em osiem, a cztery, pêk³y to siê
by³o mo¿na wkurzyæ. No bo
w koñcu ile¿ mo¿na zjadaæ jaj
na twardo? To mnie trochê
przera¿a³o. By³em ju¿ o krok,

Leszek Jęczmyk spieszy na tegoroczną Wielkanoc z kolejną partią swoich
pisanek.
zdj. KAJ
aby rzuciæ jajcarskie zajêcie,
ale wówczas pewien mój znajomy pokaza³ mi, ¿e mo¿na równie dobrze wykonywaæ pisanki
na wydmuszkach. Wtedy wst¹pi³ we mnie duch „jajcorza” na
nowo – opowiada Jêczmyk wybuchaj¹c œmiechem.
Problem rozbija³ siê o to,
w jaki sposób spreparowaæ wydmuszkê z jednym tylko otwor-

kiem. Okazuje siê, ¿e mo¿na.
Wystarczy tylko strzykawka
i cieniutka ig³a. Ca³a operacja
wydobycia wewnêtrznej zawartoœci jaja wcale nie jest jednak
taka ³atwa, jakby siê zdawa³o.
– Nale¿y delikatnie przebiæ
skorupkê jajka ig³a, a nastêpnie t³oczyæ do jego wnêtrza powietrze, co pewien czas wyjmuj¹c ig³ê. Bia³ko z ¿ó³tkiem stop-

Madera to tak¿e przepiêkne
hotele, du¿e, ma³e i malutkie.
Najlepiej pojechaæ tam samemu i... wszystkim siê delektowaæ.

ale te¿ poleniuchowaæ w ciep³ym piasku, polecamy wysepkê Porto Santo ze z³otym, drobniutkim piaskiem. Dojechaæ
mo¿na tu promem (ok. 30 minut) i pop³ywaæ w lazurowej
wodzie. Pla¿a w Seixal to miejsce z wulkanicznym piaskiem i
widokiem na zachodnio-pó³-

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

niowo wyp³yn¹. W sumie ca³a
ta operacja trwa oko³o piêtnastu minut – demonstruje Leszek Jêczmyk.
Ale na tym nie koniec, bo kiedy zawartoœæ jaja zostanie wydobyta, jej miejsce musi zaj¹æ
woda. Wydmuszkê nale¿y bowiem odpowiednio obci¹¿yæ,
aby opad³a na dno naczynia wype³nionego farb¹. I potem znowu trzeba bêdzie u¿yæ strzykawki, tym razem w celu usuniêcia z jaja zat³oczonej wczeœniej wody.
– Prawda, ¿e pracoch³onne?
Ale z pe³nymi jajkami te¿ by³o
sporo zabawy. Nie doœæ, ¿e pêka³y i t³uk³y siê, to jeszcze po
wyjêciu z farby sch³y ca³ymi tygodniami. Dla porównania wydmuszki potrzebuj¹ na to zaledwie jednej doby. Istotny jest
równie¿ fakt, ¿e pisank¹ wykonan¹ z pe³nego jajka musimy
obchodziæ siê delikatnie. Te
z wydmuszki odbijaj¹ siê od
pod³o¿a niczym pi³eczki pingpongowe. A zatem zrobi³o siê
³atwej, szybciej, przyjemniej
i oszczêdniej za jednym zamachem – zapewnia Jêczmyk.
Przyznaje, ¿e nowe technologie zrobi³y na nim spore wra¿enie, a nade wszystko sprawi³y,
¿e wst¹pi³ weñ na nowo duch
artysty i szczera chêæ do pracy.
Zbieg³o siê to tak¿e ze wst¹pieniem w szeregi World Egg Art-

ists Association Cyber Museum w Nowej Zelandii, co daje
kolejn¹ szansê na doskonalenie. Stowarzyszenie to jest bowiem swoistym forum wymiany doœwiadczeñ pomiêdzy artystami zdobi¹cymi jaja z ca³ego
œwiata.
– A¿ trudno uwierzyæ, jak
piêknie wygl¹daj¹ pisanki afrykañskiej wykonane z jaja strusiego. W modzie jest a¿urowa
technika zdobienia. Na skorupie jaja gêsiego artyœci wierc¹
maleñkie otwory o ozdobnym
kszta³cie w taki sposób, aby
przeœwitywa³a przez nie p³aszczyzna t³a. Ja jednak pozostaje
przy w³asnej technice i kurzym
jajku – deklaruje mistrz Jêczmyk.
Jego pisanki wiêkszoœci pokrywaj¹ ornamenty, ale ka¿dego roku pojawiaj¹ siê na nich
tak¿e scenki o tematyce wielkanocnej, zaj¹czki, kurcz¹tka
i inne symbole.
– To moje hobby zosta³o mi
zaszczepione dawno temu
przez mamê, która pokaza³ mi
pisanki i du¿o o nich opowiada³a. I w³aœnie na pami¹tkê mojej
mamy ka¿dego roku wykonujê
kilka takich obrazkowych pisanek. A poza tym inspiracj¹ s¹
dla mnie osobiste przemyœlenia. Ja po prostu robiê to, co mi
w duszy gra – podsumowuje
Leszek Jêczmyk. TK
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Najcenniejsza nieruchomoœæ: bunkier
W imiê bezpieczeñstwa nuklearnego, bakteriologicznego i chemicznego
Bunkier daje poczucie komfortu psychicznego, dlatego Putin,
jak wieœæ niesie, zamiast
gdzieœ na Syberii, zadekowa³
swoich bliskich – pisze siê o jego kochance i czworgu ich
wspólnych dzieci – w najbezpieczniejszej oazie Europy, a
mo¿e i na ca³ej kuli ziemskiej.
Szwajcaria ma oko³o 365 tys.
prywatnych i publicznych
schronów, w których zapewnia
9 mln miejsc dla mieszkañców,
co odpowiada stopniowi pokrycia przekraczaj¹cemu 100 proc.
Oznacza to, ¿e ¿aden Szwajcar
nie musi siê martwiæ, ¿e podczas ewentualnego ataku nuklearnego zostanie na powierzchni, ale s¹ te¿ miejsca
nadliczbowe dla innych. Zasady
przydzia³u ludnoœci do poszczególnych schronów s¹ podawane
do wiadomoœci, dopiero gdy bêdzie tego wymagaæ polityka
bezpieczeñstwa. Za sporz¹dzanie i regularne aktualizowanie
planu przydzia³u schronów, nadaj¹cych siê zarówno na pobyty
krótkie, jak i d³u¿sze (od kilku
godzin do kilku dni), odpowiada
ka¿dy kanton. W normalnych
warunkach schrony s¹ wykorzystywane jako piwnice, magazyny i kluby dla stowarzyszeñ, w razie potrzeby mo¿na je
jednak b³yskawicznie przywróciæ do pierwotnej funkcji.
Szwajcaria
przygotowa³a
rz¹dowy podrêcznik dotycz¹cy
zagro¿enia nuklearnego, w którym zaleca zgromadzenie zapasów ¿ywnoœci i wody, podczas gdy pigu³ki z jodem bêd¹
rozprowadzane przez w³adze.
Szwajcarski genera³ Thomas
Süssli uwa¿a, ¿e na razie nic
nie wskazuje na rozwój konfliktu nuklearnego, jednak warto
byæ przygotowanym. W wywiadzie dla telewizji Blick komentowa³: – Wiele osób wierzy³o, ¿e
nigdy wiêcej nie bêdzie wojny
w Europie. Teraz siê obudziliœmy. W obecnej sytuacji z pewnoœci¹ nie jest z³ym pomys³em
zrobienie zapasów interwencyjnych. Szykuj¹c prowiant
i napoje, nale¿y uwzglêdniæ, ¿e
jedna osoba na 5 dni w schronie potrzebuje 9 litrów wody.
W pozosta³ych krajach europejskich sytuacja ze schronami
przeciw−atomowymi przedstawia
siê
zatrwa¿aj¹co
skromniej, bo w pañstwach
czêsto nie istnia³y regulacje
prawne umo¿liwiaj¹ce cywilom
konstruowanie takich obiektów
pod w³asnymi domami czy na
dzia³kach. Bunkry powstawa³y,
ale by³y domen¹ wojska, przez
co ich lokalizacja pozostawa³a
zagadk¹. Niektóre mia³y po-

Wojskowy bunkier w Szwajcarii (dawny magazyn amunicji)

Mały bunkier obronny

Wnętrze bunkra ochrony cywilnej w Hamburgu
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zdj. Kecko
jemnoœæ gwarantuj¹c¹ ochronê kilku tysi¹com osób, ale to
odsetek nieporównywalny do
mo¿liwoœci Szwajcarii. Ten
stan rzeczy budzi bojaŸñ, bo
przez lata istnienia czêœæ niewykorzystanych schronów popad³a w ruinê, inne zamieniono
w atrakcje turystyczne. Wiadomo, ¿e te, które s¹, to za ma³o.
Dlatego nietrudno przewidzieæ, ¿e wojna na Ukrainie wymusi zmianê przepisów, ¿eby
zbli¿yæ siê do rozwi¹zañ szwajcarskich. W³oski przedsiêbiorca
z Mantui, 56-letni Giulio Cavicchioli, który od 20 lat zajmuje
siê projektowaniem i budow¹
bunkrów, wspomina, ¿e od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci, a¿ do
tego roku, by³ traktowany przez
otoczenie z przymru¿eniem
oka. Na porz¹dku dziennym by³y drwiny, ¿e uwierzy³ w przepowiednie Majów o koñcu œwiata,
albo ¿e chce zostaæ guru preppersów. Jego firma przetrwa³a,
buduj¹c dla NATO i w³oskich si³
powietrznych. Teraz obwo³ano
go geniuszem intuicji, a telefony
z proœb¹ o pierwszeñstwo w realizacji dzwoni¹ bez przerwy: –
Najbardziej zasmuca mnie, ¿e
niektórzy traktuj¹ to jak wyœcig
po zakup iPhone’a, tymczasem
schron jest specyficzn¹ konstrukcj¹, któr¹ trzeba przemyœleæ, bior¹c pod uwagê liczne
przeciwnoœci, jakie mog¹ zaistnieæ. Trzeba zdobyæ zezwolenie
gminy i spe³niæ wa¿ne parametry. Sama budowa trwa 2 miesi¹ce z uwagi na dojrzewanie
cementu.
Korzystaj¹c z us³ug w³oskiej
firmy, schron to wydatek 2 – 3
tys. euro za mkw. Najmniejszy
odpowiedni dla czteroosobowej
rodziny powinien liczyæ od 30 do
40 mkw., ale s¹ te¿ takie po 20
lub 25. Najwiêksze natomiast
osi¹gaj¹ nawet 80 – 100 mkw. To
klient musi zdecydowaæ, ile
osób chce tam ratowaæ, bo zwy-

kle, oprócz ¿ony i dzieci, ma rodziców i teœciów, krewnych,
dziewczynê syna itd. Przed takimi dylematami staje cz³owiek,
zanim zwróci siê po kosztorys.
Schron przydomowy jest bardzo podobny do gara¿u, sutereny i piwnicy, powstaje zazwyczaj
na g³êbokoœci co najmniej pó³tora metra w stosunku do poziomu gruntu, po uzyskaniu zezwolenia. Oczywiœcie ³atwiej
wybudowaæ schron w wiejskiej
posiad³oœci ni¿ w istniej¹cym
budynku zlokalizowanym na
starówce. Aby przetrwaæ, potrzebne jest powietrze z systemami oczyszczania, toalety
i konstrukcja, która wytrzyma
w przypadku wybuchu. Do tego
¿ywnoœæ i woda, bo w bunkrach
nie ma bie¿¹cej wody. Mog³aby
byæ, ale wtedy koszt roœnie niebotycznie ze wzglêdu na koniecznoœæ zastosowania drogiego filtra. W takim schronie mo¿na mieszkaæ od pó³tora do
trzech miesiêcy.
Ofert¹ w³oskiego przedsiêbiorcy interesuje siê g³ównie
klasa œrednia: – Adwokaci, lekarze, przedstawiciele koncernów farmaceutycznych – zdradza Giulio Cavicchioli. Ujawnia
równie¿, ¿e bunkier jest przeciwieñstwem domu, jeœli chodzi
o akcesoria. Wyposa¿enie to
absolutne minimum; najwiêcej
przestrzeni zajmuj¹ piêtrowe,
p³askie ³ó¿ka i cysterny z wod¹,
takie do tysi¹ca litrów. Nie k³adzie siê nawet p³ytek na pod³odze, bo w ten sposób para wodna generowana przez oddech
jest poch³aniana przez beton
i nie powstaje wilgoæ.
Szok
wywo³any
wojn¹
w Ukrainie i groŸbami Putina
napêdza histeriê wokó³ schronów przeciwatomowych. Ukryte nieruchomoœci, którymi cywile i deweloperzy do tej pory
zupe³nie siê nie ekscytowali,
obecnie jawi¹ siê niczym
wspó³czesne arki, dostêpne
w cenie willi czy mieszkania
w dobrym punkcie. A kto nie
chcia³by przetrwaæ jak Noe?
Tym bardziej ¿e symboliczny
zegar Apokalipsy – od 75 lat zawsze pojawiaj¹cy siê na ok³adce Biuletynu Naukowców Atomowych – pokazuje ju¿ tylko
100 sekund do zag³ady, która
mo¿e nadejœæ przez broñ nuklearn¹, zmiany klimatyczne,
destrukcyjne technologie albo
COVID-19. (ANS)

Na podst.: ilmessaggero.it,
tg24.sky.it, corriere.it,
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Odrobina intymności

Miłość pod celą
Rozmowa o więziennym seksie i co z niego wynika
Czym jest seks, tłumaczyć
nie trzeba, podobnie jak tego, że wynika z niego nie tylko przyjemność. U żony prezesa Amber Gold, aresztowanej w głośnej sprawie piramidy
finansowej, z seksu za kratami „wyniknął” zdrowy, piękny chłopczyk o imieniu Jasiek.
– Jak to możliwe, skoro mąż
i żona przebywali w różnych
aresztach śledczych. Mieli intymne widzenia? – pytam naszą przewodniczkę po więziennej rzeczywistości.
– Nie mogli mieć żadnych wi
dzeń, przecież w śledztwie obo
je występowali jako podejrzani.
Zasięg i rozgłos towarzyszący
sprawie Amber Gold dodatko
wo wykluczał jakiekolwiek kon
takty. O ile dobrze pamiętam, ich
firma oszukała kilkanaście ty
sięcy klientów na jakieś osiem
set milionów złotych. Cała wię
zienna Polska nie mówiła jednak
o przekręcie ze złotem, ale o cią
ży Katarzyny P.
– Co mówiła?
– Kto jest ojcem. Za kratami
wiedziano znacznie szybciej, niż
ustaliła to prokuratura.
– To kto jest ojcem Jaśka?
– Nie czytała pani doniesień
prasowych?
– Nie.
– To niech pani przeczyta, bo
ja nie lubię plotek o charakterze
obyczajowym.
– A zatem seks osadzonej ze
strażnikiem.
– I to nie pierwszym lepszym
oddziałowym, lecz z wychowawcą.
– Jak to możliwe, skoro w więzieniu są kamery?
– Nie wszędzie. Jeżeli dwoje lu
dzi chce uprawiać seks, to znaj
dą odpowiednie miejsce i czas.
W więzieniu oddziałowy może
wszystko, więc jaki to dla niego
problem wyprowadzić dziewczy
nę poza zasięg kamer? A nawet
za mury, chociażby pod pretek
stem sprzątania. Może ją zabrać
do pomieszczeń, w których nie
ma monitoringu.
– Czyli?
– Do magazynu, kuchni, do po
koju wychowawcy. Nie powiem
nic odkrywczego, że funkcjona
riusze chętnie korzystają z usług
osadzonych. Najczęściej jest to
układ „coś za coś” i obie strony
o tym wiedzą. One oferują seks,
oni pomagają na przykład w uzys
kaniu przepustki. Jeśli dodatko
wo zbliżenia sprawiają im przy
jemność, to w miarę regularnie
umilają sobie życie. W więzie
niu nie przestajemy być kobie
tami. Wciąż chcemy się podobać

i potrzebujemy bliskości. Gdy
funkcjonariusz okazuje dziew
czynie zainteresowanie, a ona
właśnie potrzebuje silnego ra
mienia, na którym mogłaby się
wypłakać, to taka relacja może
przerodzić się w coś poważniej
szego. Kobieta sama będzie dą
żyć do zbliżenia.
– Stosunki funkcjonariuszy
z osadzonymi są przecież zabronione.
– Oczywiście, ale kto upilnuje
dorosłych ludzi, którzy chcą to
zrobić? Spotkałam wiele dziew
czyn, które kusiły, prowokowały.
Niektóre na wolności były prosty
tutkami i takie zachowania mia
ły we krwi. Seks z mężczyzną da
wał im satysfakcję i uspokajał,
taka resocjalizacja przez seks
(śmiech). W Służbie Więziennej
pracuje wielu przystojnych od
działowych. Mają po metr dzie
więćdziesiąt wzrostu i wysporto
wane sylwetki. Niektórzy mogą
nieźle zawrócić w głowie.
Może gdybym była młodsza, to
też miałabym pomysły, aby zwa
bić do siebie któregoś (śmiech).
– Ktoś podobał się pani szczególnie?
– Taki Stefan, ale on miał żo
nę i dwójkę dzieci, więc odpadał
na starcie. Chodził bardziej nie
wyspany niż Sfinks, dlatego mó
wiłyśmy na niego Śpiący. Pew
nie też dzieciaki po nocach mu
szalały, więc przychodził do pra
cy zmęczony. Był w moim typie,
bardzo męski, a do tego sympa
tyczny i z poczuciem humoru.
Zdarzyło się parę razy, że Ste
fan rozpakowywał moją paczkę
z kosmetykami. To zwykłe pro
cedury, ale jak się trafi złośliwy
funkcjonariusz, to pod byle pre
tekstem zatrzyma połowę, na
przykład ze względu na zawar
tość alkoholu w dezodorancie
lub płynie do demakijażu. Ale
oddziałowy Stefan nie czepiał
się rzeczy nieistotnych. Można
go było przekonać, że bez całej
torby kosmetyków większość ko
biet nie przeżyje nawet jednego
dnia (śmiech).
– Pani Krygier, za wami, ko
bietami, trudno nadążyć – ko
mentował, przeglądając zawar
tość paczki. – Tyle tego macie
i wszystko jest niezbędne. Raz
żona wysłała mnie do Rossman
na po JAKIŚ balsam do ciała.
Stanąłem w sklepie kompletnie
bezradny, bo tam była cała pół
ka balsamów! Skąd miałem wie
dzieć, o który konkretnie jej cho
dzi? A jak do niej zadzwoniłem
i zapytałem, to jeszcze mnie wy
śmiała, że sierota ze mnie.

Lubiłam też oddziałowego z Ka
mienia Pomorskiego – dwudzie
stoparoletniego Kamila. Bardzo
przystojny, wysoka kultura oso
bista. Wychodziliśmy razem za
bramę – ja zamiatałam i grabi
łam, a on miał mnie pilnować.
– Rzuć pani te grabie, pogadaj
my chwilę – proponował i często
wał mnie papierosem.
Był powściągliwy w komenta
rzach damsko-męskich. Nigdy
nie spoufalał się w tym temacie.
– Należał do wyjątków?
– Nie chciałabym generalizo
wać, mężczyźni ze Służby Wię
ziennej są naprawdę różni i róż
norodne są ich zachowania wo
bec osadzonych. Nie wszyscy
mają tyle klasy, co „Sfinks”, od
działowy Stefan, czy ten młody
Kamil z Kamienia. Są tacy, któ
rzy rwą się do takich rozrywek.
Najbardziej wyrywny był akurat
najmniej przystojny oddziałowy.
Nie podam jego imienia, żeby nie
narobić mu problemów. Taki miał
sposób na życie.
– Wykorzystywał osadzone?
– Nic nie działo się wbrew ich
woli. Byłabym ostrożna w formu
łowaniu sądów, że funkcjonariu
sze Służby Więziennej wykorzy
stują osadzone. Ten układ działa
w dwie strony. Nie widziałam sy
tuacji ani też nie słyszałam o ta
kich przypadkach, aby dziewczy
ny były do czegoś przymuszane.
– Nie tak dawno dziennikarze z Wrocławia wytropili aferę seksualną w tamtejszym
areszcie. Z ich śledztwa wynikało, że osadzone świadczyły
usługi więźniom, którzy mieli
układy ze strażnikami i płacili
za seks nawet po kilkaset złotych. Robili to w łaźni, magazynie i pustych celach.
– Znam temat z telewizji, z re
portażu „Superwizjera” TVN.
Kiedy go emitowano, byłam już
na wolności. Proceder miał być
zorganizowany przez oddziało
wych i jedną z osadzonych. Cał
kowicie wierzę w dziennikarskie
ustalenia. W więzieniu takie sy
tuacje są do zorganizowania.
Tam zmuszano do seksu szan
tażem, a to już nie tylko skan
dal obyczajowy. Dziennikarze
ujawnili bardzo poważny prze
stępczy proceder.
– Jak coś takiego w ogóle było możliwe?
– Gdyby nie tamta afera, po
wiedziałabym, że seks z więź
niami jest w kobiecych więzie
niach po prostu niemożliwy. Ow
szem, skazani czasami pojawiają
się w kuchni – przywożą lub wy
wożą kotły z jedzeniem. Można

ich w przelocie zobaczyć, ale nic
więcej. Cały czas znajdują się pod
nadzorem oddziałowych. Ale wi
dać wszystko da się zrobić, a po
trzeba jest matką wynalazków.
– Kiedy jest na to najdogodniejsza pora? W nocy?
– Po piętnastej, kiedy admini
stracja kończy pracę. Wtedy ca
łą władzę sprawują oddziałowi.
Nieraz widziałam, jak właśnie
po piętnastej zaczynał się ruch
w interesie. Dziewczyny robiły
sobie fryzury, makijaż, wkłada
ły seksowne ciuchy i wychodzi
ły „do pracy”. Żadna z nich, cho
ciaż rzekomo szły na sprzątanie,
nie miała na sobie dresu.
Uważam, że nie byłoby prosty
tucji za kratami, gdyby nie przy
zwolenie ze strony dziewczyn lub
wręcz inicjowanie przez nie intym
nych spotkań. Pewna narkoman
ka z Kamienia Pomorskiego lecia
ła do oddziałowych cała w skow
ronkach, w bluzce z dekoltem po
sam pępek. Nikt mi nie wmówi,
że akurat po południu występo
wało pilne zapotrzebowanie na
sprzątanie, i to w salach widzeń
intymnych. Wyjechała z Kamie
nia Pomorskiego, bo była w cią
ży. Mówiła, że zaszła ze swoim
chłopakiem.
– Co się dzieje z ciężarnymi?
– Trafiają do Grudziądza, tam
jest oddział położniczo-ginekolo
giczny. Albo do Zakładu Karne
go w Krzywańcu. Dziewczyny
myślą, że jak zajdą w ciążę, to
sąd zaraz da im przerwę w ka
rze. „Będę w ciąży, to wyjdę” – to
złudne przekonanie. Sąd orzeka
o przerwie w karze wyłącznie
w przypadku zagrożenia życia
i zdrowia matki lub dziecka. Po
porodzie kobieta wraca do wię
zienia, bo kary nie przerywa się
na wieczność, tylko na pół roku
lub do czasu rozwiązania.
Podczas pobytu w Grudzią
dzu słyszałam o jednym takim
przypadku. Pewna narkomanka
na odwyku, która pod wpływem
heroiny spowodowała wypadek
samochodowy i zabiła młodego
policjanta, zaszła w ciążę celowo,
aby wydostać się z więzienia. Jej
bogobojna rodzina była w szoku,
a chłopak, z którym miała intym
ne widzenia – przerażony. Udało
jej się wyjść na przerwę w karze
z powodu zagrożenia ciąży i ży
cia dziecka. Ten przypadek był
wyjątkowy. Sąd generalnie uni
ka podobnych decyzji.
– Dlaczego?
– Opieka zdrowotna w Gru
dziądzu jest naprawdę na wyso
kim poziomie i trwa dwadzieścia
cztery godziny na dobę. Ponad
to jest tam również oddział tzw.
nagły, a gdy sprawa jest bardzo
poważna, Służba Więzienna wzy
wa zespół ratunkowy z miasta.
Ale widać z ciężarną narkoman
ką sobie nie poradzili. Urodziła
na wolności.
– Musiała wrócić do więzienia?

– Oczywiście. Żaden sąd nie
skasuje wyroku pięciu lat po
zbawienia wolności tylko dlate
go, że urodziło się dziecko. Ka
rę trzeba odbyć.
– Co z noworodkiem? Przecież małe dziecko potrzebuje matki.
– Wszystko da się pogodzić, tyl
ko matka musi się o to postarać.
Co powinna zrobić? Zgłosić się
do Sądu Rodzinnego i Nieletnich
z prośbą o możliwość odbywania
kary pozbawienia wolności wraz
z dzieckiem. Taką prośbę nale
ży również skierować do admini
stracji zakładu karnego i czekać
na decyzję. Jeśli zapadnie, matka
i dziecko będą razem. Rozstania
są bolesne, a zdarzają się wów
czas, gdy procedury nie zostaną
zachowane.

Żona prezesa
Amber Gold
– Poznała pani Katarzynę P.?
– Widywałam ją na spacerniaku,
dwa razy spotkałyśmy się u leka
rza. Czekałyśmy razem na kon
trolę osobistą, chwilę rozmawia
łyśmy. Odniosłam wrażenie, że
jest silną osobowością. Mówiły
śmy na nią Kaśka. Ona nie szu
kała za kratami przyjaciółek, nie
przechodziła na „ty”.
– Jaka jest żona słynnego
aferzysty?
– Nie wyglądała na gwiazdę.
Nie zauważyłam, żeby się wy
wyższała, chociaż początkowo
dziewczyny mówiły o niej nie bez
złośliwości.
– Co takiego mówiły?
– Że gwiazdorzy, bo nie chce
dla synka żadnych „więziennych”
rzeczy. Dzieci w Grudziądzu cho
dzą często lepiej ubrane niż te na
wolności. Mają wszystkiego pod
dostatkiem, nie tylko ciuszków,
także mleka, odżywek i pieluch.
Sponsorzy dostarczają produkty
najlepszych firm, wszystko jest
nowe i czyste.
– To dlaczego ona nie chciała tych rzeczy?
– Często przychodziły do niej
paczki, miała w nich wszystko,
czego matce z dzieckiem potrze
ba. Wiem to od Patrycji, która pra
cowała w żłobku. „Nasza jaśnie
pani nie bierze pieluch i smocz
ków”, komentowała z przeką
sem i chyba zazdrością, że tam
tą stać na luksusy.
– Za luksusy była nielubiana?
– Uważano, że jest zarozumia
ła i wyniosła. Z czasem, za spra
wą pewnego wydarzenia, zaczę
to darzyć ją szacunkiem. Oka
zało się bowiem, że niesłusznie
posądzałyśmy ją o egoizm, ona
widziała nie tylko czubek wła
snego nosa. A było to tak. Na od
dziale dla matek z dziećmi prze
ciekała rura, której długo nie na
prawiano.
– Telewizję sprowadzę, niech
cała Polska zobaczy, w jakich
warunkach dzieci się tu trzyma
– dociskała administrację Kaśka.
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Domagała się nie tylko wymiany cieknącej rury.
– Spalicie się ze wstydu, gdy
opinia publiczna zobaczy, że za
grzechy matek cierpią Bogu ducha winne niemowlaki. Tutaj jest
brud, smród i ubóstwo – grzmiała.
Jej argumenty postawiły na nogi całą Służbę Więzienną w Grudziądzu. Oddział dziecięcy został
wyremontowany! Wszystko jest
teraz nowe i lśniące. Dziewczyny uważają, że to jej zasługa, bo
jak żadna inna potrafiła się postawić. Tupnęła nogą i już załatwiła coś, co podobno było niemożliwe. Nic dziwnego, że jej
akcje w więzieniu momentalnie skoczyły. Osadzone kłaniały
jej się z daleka, posyłały uśmiechy. W całym więzieniu huczało, że wywalczyła tak ważną dla
wszystkich sprawę. Przysłużyła
się wszystkim matkom i dzieciom.
Nikt inny nie miałby tyle odwagi co ona. Walczyła o te dzieciaki na oddziale jak lwica.
Kaśka od początku pobytu
w Grudziądzu robiła swoje i nikomu w drogę nie wchodziła.
Kiedy do nas przyjechała, była
jeszcze przed procesem. Miała
status osadzonej tymczasowo
aresztowanej, więc nie korzystała z przywilejów, jakie mają
osoby skazane. Na przykład nie
mogła swobodnie poruszać się
po sąsiednich celach, rozmawiać
przez telefon, nawiązywać znajomości. Była w więzieniu tylko
jedną nogą, bo areszt to dopiero przedsmak prawdziwego więziennego życia. Korzystała za to
z przywilejów wynikających z macierzyństwa. W Grudziądzu matki z dziećmi mają świetną opiekę medyczną i bardzo dobre warunki bytowe. Kolorowe pokoje
bez krat w oknach, osobna kuchnia, zdrowa dieta. Do tego wózki, zabawki i ogródek jordanowski. Dzieci pomagają matkom
nie zwariować w tym okratowanym świecie.
Wiem od Patrycji, że Kaśka była (i zapewne nadal jest) bardzo
dobrą matką.

Plotki i pomówienia
– Zabójcza nauczycielka uroiła sobie romans ze „Sfinksem”.
Słyszała pani o innych takich
przypadkach?
– Nie tylko słyszałam, ale też
widziałam. Pewna młoda i atrakcyjna osadzona z Grudziądza wymyśliła sobie romans z naszym
lekarzem pierwszego kontaktu.
Pan doktor przyjmował pacjentki w gabinecie znajdującym się
w zupełnie innym budynku. Biegała do niego jak kot z pęcherzem.
Wiecznie kombinowała, jak by
znaleźć pretekst do kolejnej wizyty. Problemu wielkiego z tym
nie miała, ponieważ opieka medyczna za kratami jest bardzo dobra, a pomoc udzielana od ręki.
Ta konkretna pacjentka wykazywała wyjątkową kreatywność
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Odrobina intymności
w symulowaniu chorób. Wszystko po to, by trafić do doktora jako „nagły przypadek”.
Któregoś dnia poinformowała
dyrekcję, że jest zupełnie zdrowa, tylko ma romans z doktorem. Wiadomość rozniosła się
po celach z prędkością światła,
a ona chodziła po peronce dumna jak paw.

uszy osadzona była, moim zdaniem, nie do końca zrównoważona psychicznie. Wypisywała
do dyrekcji niedorzeczne historie. Dowodem lubieżności doktora miało być w jej mniemaniu to,
że trzymali się za ręce.
– Co na to przełożeni?
– Niedawno dzwoniła do mnie
koleżanka z Grudziądza. Mówiła,

rozwiązłe życie (śmiech), chociaż tylko raz w miesiącu.
– To tak zwane mokre widzenia?
– Okropna nazwa, pewnie zaczerpnięta z męskich zakładów
karnych. Kobiety są w tych sprawach bardziej taktowne. Używają innego słownictwa.
– Przepraszam.

Kochać, tęsknić i mieć swoje potrzeby to podstawa, aby przetrwać więzienie i wciąż widzieć sens życia
Narobiła doktorowi takich problemów w pracy, że nieszczęśnik,
zamiast nas leczyć, wiecznie pisał jakieś wyjaśnienia.
– Rozmawiała pani z nim na
ten temat?
– Wybrałam się do gabinetu po
receptę na leki, które zażywam
regularnie. O tym „romansie”
było już głośno, zatem rozmowa jakoś sama zeszła na wiadome tory. Doktor jest człowiekiem
ogromnej kultury, zawsze waży
słowa i nigdy o nikim nie wypowiada się negatywnie. Ale wtedy był wzburzony.
– Przecież sama pani widzi, że
w gabinecie zawsze jest obecna
pielęgniarka i nie ma odstępstw
od tej reguły. Zatem kiedy, jak
i gdzie miałbym romansować?!
– pytał, nie oczekując odpowiedzi.
– Fakt – przytaknęłam.
– Nawet gdybym bardzo chciał
kogoś dyskretnie pocałować, byłoby to po prostu NIE-WY-KO-NAL-NE.
– Uwierzyła pani lekarzowi?
– Moim zdaniem mówił prawdę. Charakterologicznie nie pasowałby do takich scen, nie ten
typ po prostu. Kobiety wiedzą,
o czym mówię, my wyczuwamy
lowelasów intuicyjnie. Słyszałam,
że w strefie medycznej jest monitoring, więc trudno umawiać
się tam na randki. Żaden rozsądny lekarz więzienny nie ryzykowałby utraty pracy i dobrego
imienia. Nasz doktor był nie tylko rozsądny, ale też przyzwoity.
Tymczasem zakochana w nim po

że źle się czuje, więc poradziłam,
aby poszła do naszego doktora.
– Co ty, Beatka, on już tu nie pracuje – usłyszałam. – To się stało
dwa miesiące po twoim wyjściu.
– Wyrzucili go?! – nie dowierzałam.
– Nie wiem, czy go zwolniono, czy sam odszedł. Widocznie
smród, że „lubi za parawanem
obmacywać dziewczyny”, poszedł wyżej i zrobił swoje. Wiesz,
jak jest: kiedy ludzie wezmą kogoś na języki, to nie dadzą żyć.
W końcu człowiek sam usuwa
się w cień.
– Sądzisz, że nasz doktor się
poddał?
– Tak sądzę. Mówię ci, Beatka, facet został pomówiony. Przecież fakty przemawiały na jego
korzyść. Ale co z tego, jeśli większość myślała, że „coś w tym musi być, skoro ładna dziewczyna
ciągle do niego biega”.
Siła plotki potrafi zrujnować
nie tylko karierę, ale całe życie.

Intymne widzenia
– Czy w ogóle można mieć
„legalny” seks w więzieniu?
– Jak najbardziej, a służą temu
widzenia bez dozoru, które można mieć raz w miesiącu.
– Tylko z mężem?
– Nie tylko. W tej kwestii nie
ma żadnego umoralniania. Chłopak, narzeczony, mąż, czasami
nawet randka w ciemno. Nikogo
nie interesuje obrączka, może to
być nieformalny partner. Nawet
w więzieniu można prowadzić

– Mówimy o widzeniach bez dozoru w warunkach intymnych, które odbywają się w specjalnie przygotowanych pokojach. Nie ma
w nich metalowych więziennych
łóżek, lecz rozkładane kanapy, kolorowa pościel i ładne koce. Są firanki, dywanik, czajnik i szklanki,
a nie plastikowe kubki, z których
pijemy na co dzień. Są też ręczniki, pachnące mydło i łazienka.
Skromnie, za to czysto i przytulnie.
– Korzystała pani z intymnych widzeń?
– Pewnie bym korzystała, gdybym miała z kim (śmiech), ale
wiem, jak wyglądają pokoje, sprzątałam je w Kamieniu Pomorskim.
W Grudziądzu nie widziałam intymnych pomieszczeń. Dziewczyny opowiadały, że jest tam
„radyjko i fajna atmosfera”. Obserwowałam ich radość z takich
spotkań, jak się szykowały, a potem wspominały.
Magda, ta siatkarka, z którą się
zaprzyjaźniłam w areszcie, miała
młodszego partnera i bardzo dbała o te sprawy. Idąc do więzienia,
z góry rozgrzeszała go z ewentualnej zdrady. Wmawiała mu: „Ty
nie wytrzymasz abstynencji seksualnej”, ale on ją kochał i czekał. Dlatego Magda starała się
o wnioski nagrodowe, aby można je było „wymienić” na drugie
w miesiącu widzenie bez dozoru.
Intymne spotkania są formą resocjalizacji – zależy nam na nich,
więc staramy się, żeby przez kwity karne nie stracić szansy na dodatkowe chwile we dwoje.

– Jak długo trwają takie spotkania?
– Na pewno za krótko, ale przecież wszystko, co dobre, szybko
się kończy. Jeżeli partnerzy wolą być ze sobą dłużej, to osadzona pisze do dyrekcji prośbę o połączenie godzin przysługujących
w miesiącu na wszystkie widzenia. Czasami można być razem
nawet trzy godziny. Nikt z dyrekcji nie robi najmniejszych przeszkód w tym względzie. Tylko raz
słyszałam, że nie zezwolono na intymne widzenie, ale widać musiał
być ku temu ważny powód. Generalnie dziewczyny nie spotykają
się z odmową.
Służba Więzienna wykazuje tutaj dużo taktu i zrozumienia. Nigdy nie słyszałam, żeby oddziałowi naśmiewali się lub komentowali coś złośliwie. Nawet wtedy,
gdy kobieta spotykała się z różnymi mężczyznami.
– Naprawdę nikt nie powie:
„O, proszę, Kowalska idzie na
mokre widzenie” albo „Jak tam
poszło z kochankiem?”?
– To niedopuszczalne. Funkcjonariusze muszą być dyskretni, taktowni, bo tego wymaga od
nich pracodawca. Podejrzewam,
że za coś takiego można zostać
zwolnionym. Skarga poszłaby
do wychowawcy, kierownika penitencjarnego i do dyrekcji. Nie
opłaca się.
W więzieniu nikt nikomu – jak
to się mówi – pod kołdrę nie zagląda. Seks jest w naszym życiu
czymś tak naturalnym jak jedzenie, więc z czego tu robić sensację? Wyrok, jaki zapada w sądzie
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, nie skazuje nas na totalną
abstynencję seksualną. Podobnie
jak nikt nie zabroni kobiecie zajść
w ciążę. Ta narkomanka, która
biegała po piętnastej do oddziałowych, regularnie odbywała widzenia bez dozoru ze swoim chłopakiem. Obsesyjnie chciała zajść
w ciążę, co jej się zresztą udało.
Jeśli dziewczyna chce się zabezpieczyć, a ukochany o tym
nie pomyślał, wówczas w więziennej kantynie mogą kupić prezerwatywę.
– To chyba dobrze, gdy partner przychodzi do swojej kobiety na widzenia, po wyroku
będzie miała do kogo wracać.
– Z tym bywa różnie, ale łatwiej
uchronić związek, jeśli „te sprawy” odbywają się w miarę regularnie. Mądry wychowawca cieszy się, gdy osadzona dostaje listy, ktoś ją w więzieniu odwiedza,
a ona sama, telefonując do bliskich, mówi do słuchawki: „Kocham cię”. To dobrze rokuje na
przyszłość, bo jest szansa, że po
wyroku rzeczywiście będzie miała do kogo wracać.

Ewa Ornacka

„Skazana. Więzienie. Sędzia
nie ma prawa tu trafić”. Poznań
2018, s. 287.
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Najsłynniejsze dzwony
i kościoły w Polsce

Trąba Boża

W 1500 r. na wieży katedry
Świętych Janów w Toruniu zawisł dzwon Tuba Dei (Trąba Boża). Odlany został przez miejscowego ludwisarza Marcina
Schmidta. Jest to jeden z najstarszych i największych dzwonów kołysanych w Europie Środkowej. Tuba Dei ma 2 m wysokości, waży 7238 kg, a jego serce
– 220 kg. Kielich zdobią cztery
płaskorzeźby przedstawiające
obu patronów katedry: św. Jana Chrzciciela, patrona miasta, i św. Jana Ewangelistę. Kolejna płaskorzeźba przedstawia
św. Barbarę, patronkę ludwisarzy, oraz św. Katarzynę. Dodatkowo umieszczono napis w języku łacińskim. Obecnie dzwon
jest używany tylko przy wyjątkowych okazjach.

Kościół Pokoju w Świdnicy

Powstał jako budowla ryglowa na planie krzyża greckiego,
pierwsze nabożeństwo odprawiono tu w czerwcu 1657 r. Kościół ma 44 m długości i 30,5 m
szerokości, może pomieścić
7,5 tysiąca osób. Posiada 4 poziomy empor pokryte wersetami
z Biblii i scenami alegorycznymi. Zachowało się cenne barokowe wyposażenie, m.in. ołtarz

Kościół Pokoju w Jaworze

Powstał w latach 1654-1655
z drewna, słomy i gliny jako budowla ryglowa. Kościół ma 43,5 m
długości, 14 m szerokości, 15,7 m
wysokości i może pomieścić 6 tysięcy osób. Zachowało się barokowe wyposażenie: ołtarz, ambona i chrzcielnica. Po stronie
północnej i południowej zbudowano cztery piętra empor, których parapety ozdobiono scenami ze Starego i Nowego Testamentu oraz tarcze heraldyczne
i panoramy z zamkami. Elementy konstrukcyjne pokrywają polichromie o motywach roślinnych.

Największy gotycki
drewniany kościół

W Haczowie na Podkarpaciu zachował się największy drewniany
kościół w Europie i jednocześnie
najstarszy w Polsce drewniany
kościół o konstrukcji zrębowej.
Świątynię Najświętszej Marii
Panny i św. Michała Archanioła wpisano na Listę światowego
dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO.
Budowlę wzniesiono około
1388 r., a rozbudowano w 1624 r.
Wnętrze zdobi unikatowa polichromia figuralna.
Tuba Dei (Trąba Boża) 
i ambona. Ocalały też zabytkowe organy z barokowym prospektem zbudowane w Brzegu w XVII w.

Kościoły Pokoju

Na mocy pokoju westfalskiego
kończącego wojnę trzydziestoletnią (1618 – 1648) katolicki cesarz
Ferdynand III Habsburg przyznał

Fot. Wikimedia
ewangelikom na Śląsku prawo
do wybudowania trzech świątyń. Musiały one jednak spełniać
określone warunki: mogły być budowane tylko z materiałów nietrwałych (drewno, glina, słoma),
poza granicami miasta (ale nie
dalej niż na odległość strzału armatniego), nie mogły kształtem
przypominać świątyni, posiadać

Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej Bolesnej w Licheniu, w której znajduje się największy dzwon w Polsce

Fot. Wikimedia

wieży i dzwonów, trzeba je było
wybudować w ciągu jednego roku, musiały być wzniesione na
koszt ewangelików i nie wolno
było przy nich prowadzić szkół
parafialnych. Z trzech zbudowanych w tym czasie kościołów
(w Głogowie, Jaworze i Świdnicy)
przetrwały dwa ostatnie, w 2001 r.
objęte ochroną UNESCO.

Dzwon Zygmunt

Najwyższy kościół

Najwyższym polskim kościołem jest bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej
w Licheniu, która ma 141,5 m
wysokości. Wzniesiono ją w latach 1994-2004. Ogromną budowlę przykrywa imponująca
kopuła o średnicy 25 m i wysokości 45 m. W świątyni znajdują
się też największe organy i wisi największy dzwon.

Fot. Wikimedia
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Najstarszy dzwon

Najstarszy dzwon w katedrze
na Wawelu jest jednocześnie najstarszym dzwonem w Polsce.
Prawdopodobnie został odlany
pod koniec XIII w. po przetopieniu starszego, XI-wiecznego, dzwonu. Dlatego nazywany
jest Nowakiem. Czasami używa
się też nazwy Herman, bo prawdopodobnie został ufundowany
przez kanonika krakowskiego
Hermana. Dzwon waży 420 kg
i wisi w Wieży Srebrnych Dzwonów wawelskiej katedry.

Największy ceglany kościół

Największy na świecie ceglany kościół wznosi się w Gdańsku. Zbudowana w latach 1343
– 1502 bazylika Najświętszej Marii Panny może pomieścić 25 tysięcy wiernych (gdy ją budowano,
w mieście mieszkało 30 tysięcy
ludzi). Z imponującej 87-metrowej wieży roztacza się piękna
panorama Gdańska.

Zespół historycznych
dzwonów

Na Wieży Zygmuntowskiej katedry na Wawelu przez stulecia
zawieszono cały zestaw dzwonów, a Zygmunt jest jednym
z nich. Najstarszy jest Półzygmunt z 1438 r. o wadze 6,5 tony,
Kardynał (1455 r., 3,4 t), Głownik (1460 r., 1,8 t) i młodszy od
Zygmunta Urban (1757 r., 3 t).
Obecnie nie są one używane.

Najważniejszy dzwon
w Polsce

W Zygmunta uderza się tylko w wyjątkowych sytuacjach
– z okazji ważnych świąt państwowych lub kościelnych oraz

Wnętrze kościoła Pokoju w Świdnicy

najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Dzwon bił m.in.
1 września 1939 r., gdy Niemcy
zaatakowali Polskę, w 1978 r. po
wyborze Karola Wojtyły na papieża, 30 kwietnia 2004 r. po mszy
świętej w intencji Ojczyzny odprawionej w katedrze wawelskiej z okazji przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej, po śmierci
Jana Pawła II 2 kwietnia 2005 r.

Zaszczyt bycia dzwonnikiem
Zygmunta

Aby rozkołysać dzwon Zygmunt,
potrzeba 8 – 12 ludzi, a przywilej bycia dzwonnikiem Zygmunta ma 35 osób (wśród nich jest
jedna kobieta) – znani w Krakowie ludzie: dyrektorzy, biznesmeni, artyści, np. kustosz Muzeum
Narodowego. Nie dość, że obsługa dzwonu wymaga siły, bywa też niebezpieczna. Na przestrzeni wieków odnotowano przypadek, gdy dzwonnik nie puścił
liny i rozkołysany dzwon wyciągnął go przez okno. Na szczęście
nie puścił liny, więc powracający
Zygmunt wciągnął go do środka.

Najstraszniejsza kaplica

W Czermnej, dzielnicy Kudowy, wznosi się jedyna w Polsce
i jedna z trzech w Europie Kaplica Czaszek. Ściany i sklepienie niewielkiej barokowej kaplicy
wyłożono 3 tysiącami ciasno ułożonych czaszek i kości ludzkich.
Kolejne 20 – 30 tysięcy kości spoczywa w krypcie pod kaplicą. Są
to szczątki ofiar wojen śląskich
i epidemii z XVII w. Pod główną
ścianą umieszczono skromny ołtarz z barokowym krzyżem. Przy
ścianach bocznych widać dwie
drewniane rzeźby aniołów: jeden

Fot. Andrzej Berestowski

Bazylika Najświętszej Marii Panny w Gdańsku
z trąbką i napisem łacińskim: „Powstańcie z martwych”, drugi z wagą i napisem łacińskim: „Pójdźcie pod sąd”. Przed wejściem
do ossarium wznosi się pomnik
z napisem w języku niemieckim,
czeskim i polskim: „Ofiarom wojen ku upamiętnieniu, a żywym
ku przestrodze. 1914”. Każdego
roku o północy z 14 na 15 sierpnia w Kaplicy Czaszek odprawia
się mszę świętą za spokój duszy
wszystkich w niej spoczywających.

Największy dzwon

Największym dzwonem w Polsce i jednym z największych w Europie jest Maryja Bogurodzica w bazylice Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej Bolesnej
w Licheniu. Wraz ze świątynią
jest wotum Polaków za 2000 lat

chrześcijaństwa. Dzwon odlano
w ludwisarni Enrica Capanniego we Włoszech. Całkowita waga dzwonu to 19 ton, serce waży 400 kg. Dzwon poświęcono
w 2000 r. Kielich podzielono na
sześć pól z wizerunkiem herbu
Polski z różnych okresów: herb
Jagiellonów, Władysława Jagiełły, Stefana Batorego, Kazimierza
Wielkiego, herb papieski Jana
Pawła II, oraz orły II i III Rzeczypospolitej. Dodano też sentencje i motywy roślinne. Dzwon
bije codziennie około południa.

Najsłynniejszy dzwon

W 1320 r. w krakowskiej ludwisarni Hansa Bahama z Norymbergi odlano dzwon, który ufundował Zygmunt I Stary. Zawieszono go w Wieży Zygmuntowskiej

Kaplica Czaszek w Czermnej koło Kudowy

Fot. Wikimedia

katedry wawelskiej, a 13 lipca 1521 r. krakowianie po raz
pierwszy usłyszeli jego dźwięk.
Do 2000 r. Zygmunt był też największym polskim dzwonem.
Waży 12,6 tony (serce 365 kg).
Na kielichu przedstawiono postacie świętych Zygmunta i Stanisława oraz herby Polski i Litwy. Podobno dzwon odlano ze
zdobytych na wrogu armat. Jego serce pękło już trzykrotnie:
w 1859, 1876 i w Wigilię 2000 r.
Obecne serce dzwonu waży
365 kg i jest cięższe od poprzedniego o 42 kg. Podobno pęknięcie serca zwiastuje złe czasy
dla Polski.

Jolanta Bąk

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

Fot. Wikimedia
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Co w trawie piszczy?

Wszystko, czego nie wiecie o niektórych zwierzętach

Od mrówki do wieloryba
uniknąć reakcji skórnej, którą potocznie nazywamy poparzeniem.
Przyczyny, dla których pokrzywa
nas parzy, są dwie: acetylocholina
oraz histamina, czyli wytwarzane
przez tę roślinę związki chemiczne. Pierwszy sprawia, że odczuwamy oparzenie, drugi wywołuje swędzenie. Skóra człowieka jest wrażliwa na działanie obu tych związków.
Motyle nie mają takiej skóry jak my,
lecz twardy, przypominający pancerz egzoszkielet i dlatego związki te nie działają na nie tak samo
jak na człowieka.

Mrówki przenoszą ciężary 50-krotnie większe od własnej masy 

Jak silna jest mrówka?
Silniejsza, niż mogłoby się wydawać. Mrówki przenoszą na plecach ciężary pięćdziesięciokrotnie przekraczające ich własną masę, a żuwaczkami potrafią unieść
przedmiot tysiąc czterysta razy
cięższy od nich samych.

Gdzie zimują mrówki?
Mrówki żyją w koloniach, gdzie
każdy owad ma do odegrania inną rolę: są mrówki robotnice, wojowniczki, opiekunki larw, no i jest
oczywiście królowa, której jedynym
zadaniem jest składanie jaj. Może
ona dożyć nawet dwudziestu lat.
Kolonie mrówek tętnią życiem
przez okrągły rok. Latem i jesienią można zaobserwować mrówki
spieszące licznie w poszukiwaniu
pożywienia niezbędnego do wykarmienia larw. Gdy robi się chłodniej,
wejście do mrowiska zostaje szczelnie zamknięte, a mrówki gromadzą
się w głębi kopca, gdzie przechodzą
w stan podobny do hibernacji, wykonując jedynie czynności najpotrzebniejsze do przeżycia. Są w stanie przetrwać zimę dzięki zgromadzonym wcześniej w ciele zapasom
pokarmowym, z których korzystają do czasu poprawy pogody. Wtedy,
na wiosnę, wejście do gniazda jest
odtykane i mrówki znów zaczynają
się pracowicie uwijać.

Gdzie nocuje mucha plujka?
Muchy nie śpią w takim sensie,
że na jakiś czas zamykają oczy, po

Fot. Wikimedia

czym budzą się wypoczęte. Zacznijmy od tego, że nie mają powiek, więc ich oczy są przez cały
czas otwarte.
Odpoczywają jednak zarówno
w dzień, jak i w nocy w tak zwanych
okresach czuwania, gdy ich przemiana materii, oddychanie oraz
rytm serca ulegają zdecydowanemu spowolnieniu, a organizm zużywa znacznie mniej energii. Poza
tym, że nie mają powiek, owady te
muszą zachować czujność, żeby nie
zostać pożarte przez drapieżniki,
i dlatego nie zapadają w stan, który nazwalibyśmy snem. Za to kiedy się ściemnia, z łatwością przechodzą w stan „wyciszenia” i trwają w nim, dopóki znowu nie zrobi
się jasno.

Jak rozpoznać płeć gąsienicy?
U gąsienic nie ma takiej potrzeby, ponieważ nie posiadają płci. To
istoty całkowicie bezpłciowe – stanowią bowiem niedojrzałą płciowo
formę konkretnego gatunku. Można
powiedzieć, że to takie bezkształtne worki o wilczym apetycie. Nie
mają narządów płciowych – ani
wewnętrznych, ani zewnętrznych
– więc jedynym sposobem określenia ich płci jest badanie DNA.

Dlaczego motyl nie parzy się
pokrzywą?
To prawda, że niektóre gatunki motyli (oraz ich gąsienic) mogą z powodzeniem żerować na pokrzywie zwyczajnej i udaje im się

Wieloryb potrafi zjeść dziennie 4 tony kryla 

Czy jest jakiś pożytek
z karaluchów?
Całe mnóstwo! Karaluchy zasługują na nasz szacunek. Należą do najstarszych istot na Ziemi
– w skałach liczących ponad 200 milionów lat zostały znalezione skamieliny tych owadów, które obecnie uważane są za najgorszą plagę.
Dziwne z nich stworzenia: przede
wszystkim mają białą krew, a ich
szkielet znajduje się na zewnątrz
ciała i gdy owad dorasta, zrzuca
ten zewnętrzny pancerz kilka razy
do roku. Karaluch, który wylinieje,
jest cały biały z czarnymi oczami.
Ale już po ośmiu godzinach jego
nowy pancerzyk odzyskuje właściwą barwę.
Ciekawostką jest to, że karaluch
może przeżyć tydzień bez głowy,
a i wtedy ginie tylko dlatego, że stracił otwór gębowy i nie może pić wody, umiera więc z pragnienia. Poza
tym owady te potrafią aż na 40 minut wstrzymać oddech.
Karaluchy nie lubią światła dziennego; wolą gnieździć się w ciepłych
zakamarkach i w swoim ulubionym
okresie żerowania, który zaczyna
się tuż po zmroku i trwa przez całą noc, są w stanie zjeść praktycznie wszystko. Najczęściej spotyka
się je w szpitalach oraz kuchniach,
gdzie mogą roznosić wiele różnych
nieprzyjemnych chorób. Mówi się
także, że gdy tylko mają okazję,
chętnie żerują w ludzkich brwiach
– ale to chyba tylko zwykły przesąd.
Chociaż są obrzydliwe, a współcześni ludzie robią wszystko, żeby je
wytępić, żyją już na tej planecie sto
razy dłużej od nas. I dlatego należy im się szacunek.

Dlaczego oczy kotów
i szczurów świecą
w ciemności?

Fot. Wikimedia

Tak naprawdę to wcale nie świecą. Na dnie ich gałki ocznej znajduje się warstwa cienkiej błony
odblaskowej, tak zwanej makaty, zbudowanej z cienkich włókien
odbijających światło, i to ona sprawia, że oczy tych zwierząt tak jak lustro świecą światłem odbitym. Błona odblaskowa, umiejscowiona za

siatkówką, tak dobrze odbija światło, że na ciemnym tle oczy kotów
i szczurów są doskonale widoczne
i ma się wrażenie, że świecą w ciemności. Właśnie dzięki niezwykłym
właściwościom błony odblaskowej,
która odbijając światło, zwiększa
skuteczność widzenia, koty widzą
w ciemnościach o wiele lepiej niż
my – wystarcza im zaledwie jedna
szósta natężenia światła, jakiego
potrzebuje ludzkie oko.

Czy ślimaki rozmawiają
ze sobą?
Wygląda na to, że ślimaki, zarówno te posiadające muszlę, jak
i jej pozbawione, porozumiewają się na dwa sposoby. Na szczycie i z przodu głowy mają dwie pary czułków; górne są dłuższe i zakończone oczami o prostej budowie.
Nie znaczy to, że ślimak dobrze widzi, ale jeśli zbliży się do niego coś

wyczuwają te różnice i okazują swoje
preferencje, żywiąc się krwią tych,
a nie innych osób. Spośród wytwarzanych przez nasz organizm związków chemicznych przyciągających
na przykład komary najbardziej
znane są: dwutlenek węgla, który
wszyscy wydzielamy wraz z każdym
wydechem, kwas mlekowy oraz oktanol. Środki odstraszające owady
działają na dwa sposoby: albo maskują zapachy, które mogłyby je
przyciągnąć, albo wydzielają nieprzyjemne dla nich wonie.
Muchówka z gatunku Culicoides
impunctatus występuje powszechnie w Szkocji, ale można ją także
spotkać w innych zakątkach świata
– w Australii nazywana jest muszką piaskową. Gryzą jedynie samice meszek – muszą to robić, żeby
przed złożeniem jaj nakarmić się
krwią. W przeciwieństwie do komarów meszki nie roznoszą chorób.

Ślimaki do porozumiewania się używają specjalnych czułków 
dużego, na przykład głodny ptak,
jest w stanie dostrzec nadciągające niebezpieczeństwo. Niższa para
czułków służy do badania otoczenia dotykiem i odbierania sygnałów chemicznych, do których wymiany dochodzi, gdy spotkają się
dwa zainteresowane sobą osobniki. Przesyłają one wówczas między
sobą chemiczne „miłosne liściki”,
choć pamiętajmy, że nie jest to taka relacja jak między dwojgiem ludzi, ponieważ ślimaki są hermafrodytami, to znaczy każdy ślimak jest
jednocześnie samcem i samiczką.
Badając swoje otoczenie i usiłując zebrać o nim jak najwięcej
informacji, ślimak porusza w powietrzu czułkami. Zarazem zostawia po sobie własną „wizytówkę”
w postaci lepkiego śladu ze śluzu,
który inne ślimaki mogą odnaleźć
i „odczytać”.

Dlaczego jednych ciągle gryzą
meszki, a innych zostawiają
w spokoju?
Wszystkiemu winny jest zapach.
Każdy z nas inaczej pachnie, a owady

Fot. Wikimedia

Ile pożywienia zjada dziennie
wieloryb?
Jeśli mówimy o pletwalu błękitnym, to może on zjeść dziennie
do 4 ton kryla, czyli drobnych morskich stworzeń podobnych do krewetek, z których każde waży około jednego grama – stąd wniosek,
że każdego dnia wieloryb zjada ich
4 miliony. Ponieważ wieloryby nie
dbają o linię, nikt jeszcze nie obliczył wartości energetycznej kryla, ale skoro 100 gramów krewetek zawiera 106 kalorii, zapewne
podobnie rzecz ma się z krylem.
Jeśli przyjmiemy taką wartość,
wówczas płetwal błękitny zjadałby dziennie 4 miliony kalorii. Jeśli
taka dieta wydaje się komuś tucząca, to ma rację – tygodniowo wieloryb potrafi przybrać na wadze nawet 770 kilogramów. Żeruje jednak
tylko przez cztery miesiące w roku.
Przez resztę czasu pości i migruje.

Paul Heiney

„Czy koty mają pępki? Odpowiedzi na 244 kłopotliwe pytania”, Warszawa 2014, s. 295.
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Uśmiechnij się
Rozmowa na czacie:
– Ile masz wzrostu?
– 145 cm.
– O, to z ciebie mała księżniczka. A ile ważysz?
– A ważę jeszcze mniej – tylko 120.

***

Egzamin wstępny na studia:
– Proszę powiedzieć: dlaczego silnik elektryczny się obraca? – pyta egzaminator.
– Bo jest elektryczność.
– I to ma być odpowiedź? Dlaczego w takim razie żelazko się
nie obraca? Też jest elektryczne!
– A bo ono nie jest okrągłe.
– No, a kuchenka elektryczna? Okrągła przecież, czemu
się więc nie obraca?
– To z powodu tarcia – nóżki
przeszkadzają.
– Dobrze... A żarówka? Okrągła! Gładka! Bez nóżek! Czemu
żarówka się nie obraca?
– Obraca się, jak najbardziej!
Przecież jak pan profesor ją chce
wymienić, to co pan robi? Obraca ją pan!
– Hm, no tak, w rzeczy samej.
Ale to przecież ja ją obracam, nie
ona sama!
– Widzi pan... Samo z siebie nic
się nie obraca! Taki silnik elektryczny, na przykład, potrzebuje do tego elektryczności.

***

Znajomi w barze pytają Kowalskiego:
– Czy masz już plany urlopowe?

23

– Nie, po co mi plany? Żona decyduje, gdzie jedziemy, szef, kiedy jedziemy, a bank, na jak długo
jedziemy – odpowiada Kowalski.

Wytęż wzrok...

***

– Kelner! W waszej zupie złapałem żywego karalucha!
– Nic się nie stało. I tak masz
pan dużo szczęścia.
– Cooo?!
– Widzisz pan tego gościa przy
oknie?
– Widzę, i co z tego?
– On nie złapał...

***

Moje dziecko ukończyło w LO
profil geograficzno-matematyczny i zyskało konkretne kompetencje. Potrafi powiedzieć, gdzie
leży kalkulator.

***

Janusz w biurze podróży:
– Po ile karta rybacka?
– Za darmo.
– To poproszę.
– Najpierw trzeba podpisać
druczek.
– To poproszę druczek.
– Za 250 złotych.

***

Żona do męża:
– Ile razy ci mówiłam, żebyś
nie był taki drobiazgowy?
– Siedemnaście.

***

Blondynka do koleżanki:
– A ja wczoraj byłam u okulisty!
– I co ci powiedział?
– Żebym się alfabetu nauczyła...

Łamigłówka

Żarówki

Jednym z najbardziej użytecznych wynalazków epoki wiktoriańskiej była żarówka elektryczna. Czy potrafisz wskazać,

która z żarówek znajduje się na
samym dole widocznego na rysunku stosu?

...i znajdź 10 szczegółów różniących te dwa obrazki.
Rozwiązanie 03/2022

Fot. Domena publiczna
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Unikaj ludzi smutnych
uœmiech ¿ycia
– Proszę powiedzieć coś bliżej
o tym mężczyźnie, który napastował panią w parku – prosi śledczy
blondynkę.
– Zalatywało od niego alkoholem.
– A jeszcze bliżej?
– To był jarzębiak.
***
– Coś ty taki trzeźwy? – pyta pijak kolegę.
– Musiałem przestać pić, bo zacząłem widzieć białe myszki.
– Też mi problem! Ja swoim dałem wódki i pozdychały.
***
– Ciągle pożyczasz ode mnie pieniądze – wypomina Kowalski Nowakowi.
– Na co ty tyle wydajesz?
– Muszę utrzymywać syna i dwie
żony.
– Dwie żony?! Jesteś bigamistą?
– Nie, skądże, po prostu syn się
ożenił...
***
Żyd pyta syna:
– Ile jest dwa razy dwa!
– Sześć!
– Nieprawda, cztery.
– Oj, tate, wiem... Chciałem się
tylko potargować.
***
Na czacie chłopak zagaduje
dziewczynę:
– To znaczy, że masz długie
i zgrabne nogi?
– Tak.
– A dalej?
– Dalej normalnie: buty i asfalt.
***
W wiejskiej knajpie spotykają się
dwaj gospodarze.
– Co u ciebie? – pyta jeden.
– Chcę kupić konia, tylko nie
mam pieniędzy. A co u ciebie?
– Chcę sprzedać konia, tylko nie
mam konia.
***
– Kuba, dlaczego zawsze chodzisz do spowiedzi razem z Jolą?
– Bo w niektórych grzechach
mamy wspólny udział.
***
Pudel zagaduje ratlerka:
– Podobno jamnik napisał autobiografię. Czytałeś ją?
– Tak. To dłuu...ga... historia.
***
Dwóch młodych muzyków:
– Z czym miałeś największe problemy, kiedy uczyłeś się grać
na perkusji?
– Z sąsiadem.
***
Na oddziale chorób psychicznych:
– Stary, czemu jesteś taki smutny?
– Bo mi kukułka zdechła...
– Jak to?
– Powiesiłem zegar nie tą stroną
do ściany...
***
– Panie doktorze, mam kłopoty

z kobietami.
– To wszystko z nerwów. Proszę
sobie sprawić kota; koty doskonale
likwidują naprężenia.
– Żartuje pan, przecież ja tych
właśnie naprężeń nie mam!
***
Dzwoni komórka Kowalskiego:
– Cześć, Stachu, co słychać?
– Przepraszam, nie mogę teraz
rozmawiać. Wypełniam obowiązek
małżeński...
– Przecież ty nie jesteś żonaty!
– Cudzy wypełniam. Sąsiad
w sanatorium.
***
– Jaka jest różnica między psem
a profesorem?
– Żeby oblać studenta, profesor
nie musi podnosić nogi.
***
Facet wraca z grzybów i opowiada żonie:
– Spotkałem w lesie kosmitę! Był
cały zielony.
– I co?
– Wypiliśmy pół litra i chyba poczuł się lepiej, bo nos mu się zaróżowił.
***
Spotykają się dwaj uczeni. Jeden
mówi:
– Słyszałem, że wreszcie wydałeś za własne pieniądze swoją
książkę o wegetacji. Gratuluję! I jak
ci się teraz żyje?
– Wegetuję.
***
Reporter pyta górala:
– Baco, uprawiacie jakiś sport?
– Nie, panocku. U nas nawet kapusta słabo rośnie.
***
W szpitalu psychiatrycznym rozmawiają dwaj lekarze:
– Podobno pacjent spod dziewiątki usiłował schować samochód
przed deszczem. To chyba już mu
lepiej?
– No, nie wiem. On go usiłował
schować do kieszeni.
***
– Roman, z czego tak się cieszysz?
– Bo wygrałem dożywotni bezpłatny wstęp do łaźni!
– I to taki powód do radości?
– Jasne, bo do żeńskiej!
***
Jedzie facet pociągiem. Korzystając z tego, że jest sam w przedziale,
kładzie nogi na siedzeniu naprzeciwko. Wchodzi konduktor i pyta:
– Czy w domu też pan trzyma
nogi na siedzeniu?
– Nie, a pan w domu sprawdza
bilety?
***
Żona oskarżycielsko pokazuje
mężowi plik roznegliżowanych zdjęć
jego i jego sekretarki:
– Czy jest coś, co chciałbyś mi
powiedzieć?
– Tak... Jesteś za gruba!
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Polisy œmierci
Przyjął ludzi do pracy,
ubezpieczył i... No właśnie.
Na sześciu nowo przyjętych
pracowników, pięciu poniosło
śmierć w krótkim czasie. Zbieg
okoliczności, przypadek, a może
zabójstwo z premedytacją?
Prokurator wybrał tę ostatnią
możliwość, ale sąd odrzucił
jego wniosek o aresztowanie
podejrzanego.
Maciej B., biznesmen z bran¿y nieruchomoœci z Torunia ubezpieczy³
szeœciu swoich pracowników w kilku ró¿nych towarzystwach ubezpieczeniowych, w sumie na kwotê
3 mln 480 tys. z³. Jako uposa¿aj¹cego do polis wpisa³ siebie. Na zgonach zarobi³ ponad 2,5 mln z³.
Wed³ug ustaleñ Prokuratury
Okrêgowej w Toruniu przedsiêbiorca dopuœci³ siê oszustw od marca
do paŸdziernika 2020 r. Wszyscy pracownicy rekrutowali siê spoœród
bezdomnych i zginêli na s³u¿bie.
Problem jednak w tym, ¿e sam akt
oskar¿enia opiera siê na poszlakach. Nie ma ¿adnych dowodów na
to, ¿e przedsiêbiorca macza³ palce
w przestêpstwie, albo zleci³ je osobom trzecim.
– Uda³o siê ustaliæ, ¿e tych szeœciu zatrudnionych mia³o rzekomo
wyszukiwaæ nieruchomoœci na
sprzeda¿. Wiemy, ¿e umowy sporz¹dzone zosta³y na kolanie, na parkingu w s¹siedztwie kina. Dwóch z
tych panów by³o na pewno uzale¿nionych od alkoholu. Reszta to zeznania szóstego pracownika oraz
bieg³ych, a tak¿e ojca jednego
z mê¿czyzn – relacjonuje œledczy,
z którym rozmawia³ nasz reporter.
25-letni Rafa³ zgin¹³ w wypadku
razem z drugim pracownikiem S³awomirem Œ. (45 l.). Wypadek mia³
miejsce 28 listopada 2020 r. w Starogrodzie Dolnym. Obaj jechali dwudziestoletnim daewoo matiz swego
pracodawcy, podobno w celach zawodowych. Nagle samochód mia³
stoczyæ siê ze skarpy na ³uku drogi,
a potem stan¹³ w p³omieniach. Obaj
siê spalili. Prokuratura w Che³mnie
umorzy³a sprawê. Œledczy wrócili
do niej po kilu miesi¹cach. Teraz
wskazuj¹, ¿e przecie¿ na tym odcinku drogi nigdy jeszcze nie dosz³o do
wypadku. Jednak to, ¿e siê zdarzy³
w³aœnie pracownikom Macieja R.,
nie mo¿e byæ dowodem na to, ¿e to
on zaplanowa³ wypadek. Na dodatek
bieg³y z dziedziny motoryzacji
stwierdzi³, i¿ nie sposób ustaliæ dok³adne przyczyny zdarzenia.
Niewykluczone, ¿e sprawa nie ujrza³aby œwiat³a dziennego, gdyby
nie czujnoœæ ojca tragicznie zmar³ego Rafa³a. Mia³ pobie¿ny kontakt
z synem, ale ten w trakcie jednego
ze spotkañ zd¹¿y³ zwierzyæ siê mu
z faktu, ¿e dosta³ pracê i u kogo. Po-

myœla³ wiêc, ¿e syn by³ ubezpieczony i zacz¹³ szukaæ, gdzie. W koñcu
ustali³, ¿e syn ubezpieczony zosta³
w dziewiêciu towarzystwach. To wyda³o siê podejrzane, wiêc jedno
z nich zg³osi³o sprawê policji i na tej
podstawie wszczêto œledztwo.
Pozostali trzej pracownicy równie¿ ponieœli œmieræ w ró¿nych, nie
do koñca wyjaœnionych okolicznoœciach. Nie ma ju¿ po nich œladu.
Ich cia³a przed pochówkiem zosta³y
spopielone.
Ostatecznie prokuratura stara³a
siê dowieœæ, ¿e pi¹tka pracowników
toruñskiego przedsiêbiorcy nie pad³a ofiar¹ wypadków, a zaplanowanego dzia³ania pracodawcy. Celem
mia³o byæ zainkasowanie wyp³at
z ubezpieczenia. Biznesmen zaœ
twardo idzie w zaparte i t³umaczy,
¿e zgony pracowników by³y dzie³em
przypadku. Twierdzi, ¿e wszystko
to, co wokó³ niego siê dzieje, jest
szalone.
Prokuratura wnios³a o tymczasowe aresztowanie Macieja B., ale s¹d
wniosek oddali³ uznaj¹c, ¿e zastosowanie œrodków wolnoœciowych zupe³nie wystarczy, bo nie ma twardych dowodów na to, ¿e podejrzany
rzeczywiœcie pope³ni³ jakiekolwiek
przestêpstwo.
– Nie wiem, co o tym wszystkim
myœleæ, ale B. czysty na pewno nie
jest. W odrêbnej sprawie ma postawiony zarzut o to, ¿e w lutym 2021 r.
w Toruniu, wprowadzi³ w b³¹d
uprawnionego do szkoleñ w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy
odnoœnie przeszkolenia dwóch pracowników i w ten sposób wy³udzi³
od niego poœwiadczenie nieprawdy
w postaci dwóch zaœwiadczeñ
o ukoñczeniu szkolenia BHP w sytuacji, gdy pracownicy ju¿ nie ¿yli.
Nastêpnie pos³u¿y³ siê tymi dokumentami w toku prowadzonego
przeciwko niemu postêpowania karnego. Ale nie jest to dowód na to, ¿e
z premedytacj¹ spowodowa³ jakiœ
wypadek lub czyj¹œ œmieræ – przyznaje œledczy. TK
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Poziomo:
1 – ostrzeżenie,
6 – potocznie o funkcjonariuszu
byłego urzędu bezpieczeństwa
w powojennej Polsce,
10 – rzeczka,
11 – niezgodność, sprzeczność,
12 – główna strona monety,
13 – hitlerowski minister propagandy,
16 – staropolska nazwa muzułmanina,
17 – stolica Egiptu,
19 – ich najwyższym szczytem
jest Mont Blanc,
21 – reżyser tanecznych układów,
24 – służy do leczenia cukrzycy,
25 – najstarszy egipski bóg nieba,
28 – solowy występ muzyka,
29 – okólnik,
30 – duże miasto w środkowym Iranie,
31 – muzeum ze zbiorem osobliwości.

w oczach Edwarda Tomenki

27

Pionowo:

1 – wstrzymanie się częściowe
od jedzenia,
2 – kpiarz, kawalarz,
3 – kapelusz Meksykanina,
4 – rzeka w południowo-zachodniej
Ukrainie, dopływ Cisy,
5 – kawalerka,
7 – stała lub ruchoma przegroda,
8 – zderzenie się dwóch samochodów,
9 – dawne długie wierzchnie okrycie,
czasem podbite futrem,
14 – maszyna do mechanicznego nadawania przedmiotowi pożądanego kształtu,
15 – dawne rzymskie rozpasane obrzędy
ku czci boga wina,
18 – krzyżak w miejscach niebezpiecznych przejść,
20 – dziewiczy las,
22 – aparat projekcyjny, 23 – ogół jednostek pływających,
26 – przez nie możesz wyjrzeć na zewnątrz mieszkania,
27 – pierwiastek chemiczny o liczbie
atomowej 48.

MISTRZ POLSKIEGO
KRYMINAŁU

DVD - Blisko, coraz bliżej - 10DVD
Śląsk, lata 1863-1945. Serial opowiada o losach polskiej rodziny Pasterników mieszkających wsi Wielowice pod Pszczyną. W pobliżu wsi przebiega granica trzech zaborów.
Poprzez perspektywę głównych bohaterów poznajemy meandry bardzo trudnej historii
Górnego Śląska: powstania styczniowego, Kulturkampfu, rewolucji roku 1905, trzech
powstań śląskich i w dwóch wojen światowych. Obsada: Pieczka Franciszek, Frycz Jan,
Grałek Jerzy, Szaniecki Tadeusz, Ziętek Ewa, Kujawski Eugeniusz, Trela Jerzy,
Lipowska Teresa, Trojanowska Izabela i inni.

Wyjątkowa bestsellerowe książki autorstwa
Remigiusza Mroza, uznawanego za niekwestiowanego mistrza polskiego kryminału. Książki
trzymające w napięciu do ostatniej chwili i
obfitujące w nieoczekiwane zwroty akcji kryminały,
thrillery prawnicze oraz opowieści historyczne.
Miłośnicy gatunku znajdą tu wszystko, czego
pragną: dynamiczną skcję, wiarygodne, choć
zaskakujące czytelnika rozwiązania fabularne
i wyraziście zarysowanych głównych bohaterów.
Książki charakteryzują się zwięzłą i elegancką narracją
oraz językową swobodą. Przedstawiając misternie
skonstruowane historie, często podejmują niełatwe
tematy i zmuszają czytelnika do refleksji.
Szt.

Książki - Remigiusz Mróz
Behawiorysta - Remigiusz Mróz tw.opr.
Czarna Madonna - Remigiusz Mróz tw.opr.
Deniwelacja - Remigiusz Mróz tw.opr.
Ekspozycja - Remigiusz Mróz tw.opr.
Głosy z zaświatów - Remigiusz Mróz
Hashtag - Remigiusz Mróz tw.opr.
Iluzjonista - Remigiusz Mróz tw.opr.
Immunitet - Remigiusz Mróz tw.opr.
Inwigilacja - Remigiusz Mróz tw.opr.
Kasacja - Remigiusz Mróz tw.opr.
Listy zza grobu - Remigiusz Mróz
Nieodgadniona - Remigiusz Mróz tw.opr.
Nieodnaleziona - Remigiusz Mróz tw.opr.
O pisaniu. Na chłodno. - Remigiusz Mróz tw.opr.
Oskarżenie - Remigiusz Mróz tw.opr.
Parabellum. Głębia osobliwości cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Parabellum. Głębia osobliwości cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Parabellum. Horyzont zdarzeń - Remigiusz Mróz tw.opr.
Parabellum. Prędkość ucieczki - Remigiusz Mróz tw.opr.
Przewieszenie - Remigiusz Mróz tw.opr.
Rewizja cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Rewizja cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Szepty spoza nicości - Remigiusz Mróz
Świt, który nie nadejdzie - Remigiusz Mróz tw.opr.
Testament - Remigiusz Mróz tw.opr.
Trawers cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Trawers cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Turkusowe szale - Remigiusz Mróz
W cieniu prawa cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr.
W cieniu prawa cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Większość bezwzględna - Remigiusz Mróz tw.opr.
Władza absolutna - Remigiusz Mróz tw.opr.
Wotum nieufności cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Wotum nieufności cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Zaginięcie - Remigiusz Mróz tw.opr.
Zerwa cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Zerwa cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr.

Szt.

DVD - Doktor Ewa - 2DVD
Doktor Ewa - młoda atrakcyjna lekarka - po ukończeniu studiów medycznych, chociaż
ma ciekawą propozycję pracy po stażu w Warszawie, wybiera pracę na wsi i rozpoczyna
praktykę w wiejskim ośrodku zdrowia. Przyzwyczajona do życia i realiów wielkiego
miasta oznaje życie na wsi. Czy Doktor Ewa, zdobędzie zaufanie i sympatię pacjentów?
Obsada: Wiśniewska Ewa, Lothe Jolanta, Marcheluk Mirosław, Pietruski Ryszard,
Kaniewska Maria, Malkiewicz Irena, Stroński Krzysztof, Lemańska Ewa, Zaorski Andrzej,
Połomska Barbara, Priwieziencew Eugeniusz, Niedźwiecka Celina, Kłosiński Janusz i inni.
Cena
8,90
8,90
8,90
8,90
6,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
10,90
8,90
8,90
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
10,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90

Książki

Cena

Dom na wyspie - Dorota Milli
Droga do marzeń - Krystyna Mirek
Jej portret - Anna H. Niemczynow
Malownicze: Wymarzony czas - Magdalena Kordel
Malownicze: Wymarzony dom - Magdalena Kordel
Minione chwile - Gabriela Gargaś
Pojedynek uczuć - Krystyna Mirek
Pośród żółtych płatków róż - Gabriela Gargaś
Powiedz życiu tak, Lili - Anna H. Niemczynow
Saga rodu Cantendorfów: Cena szczęścia - Krystyna Mirek
Saga rodu Cantendorfów: Prawdziwa miłość - Krystyna Mirek
Saga rodu Cantendorfów: Tajemnica Zamku - Krystyna Mirek
Słodkie życie - Krystyna Mirek
Taka jak Ty - Gabriela Gargaś
To jedno lato - Dorota Milli
To jedno spojrzenie - Dorota Milli
To jedno zdjęcie cz.1 - Dorota Milli
To jedno zdjęcie cz.2 - Dorota Milli
Tylko ty - Gabriela Gargaś
Willa pod Kasztanem: Światło o poranku - Krystyna Mirek
Willa pod Kasztanem: Światło w cichą noc - Krystyna Mirek
Wszystkie kolory nieba - Krystyna Mirek
Wybacz mi - Gabriela Gargaś
Wyprzedaż snów - Marzena Rogalska
Wyspa wspomnień - Dorota Milli
Zanim wstanie dla nas słońce - Gabriela Gargaś
Zostań ile chcesz - Anna H. Niemczynow
Życie Cię kocha, Lili - Anna H. Niemczynow

6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90

Powiedz życiu tak, Lili - Anna H. Niemczynow
Kolekcja kolory życia - książki najlepszych polskich autorek.
Lilianna Berg głęboko wierzy, że przyszła na śwait po to, aby czerpać radość pełnymi
garściami i obdarowywać nią innych. Mimo codziennych trosk, w każdym doświadczeniu
potrafi odnaleźć coś wartościowego. Nie buntuje się przeciwko temu, czego doświadcza,
lecz dziarsko płynie z prądem życia. Bo aby było ono piękne, trzeba mówić "tak".
Trzeba być elastycznym na to, co nam przynosi, i trzeba wierzyć, że kocha nas takimi,
jacy jesteśmy. Bo jesteśmy cudem!

DVD - Pieniądze to nie wszystko
U szczytu powodzenia Tomasz Adamczyk – niegdyś filozof, dziś producent wina owocowego „Platon” - postanawia wycofać się z interesów, czym budzi niepokój swoich wspólników – żony Natalii i szwagra Wiesława, z którymi powraca właśnie z uroczystości wręczenia statuetki „Lider Small – Biznesu”. W wyniku rodzinnej kłótni wspólnicy postanawiają
przesiąść się na śmigłowiec, skazując Tomasza na długie błądzenie źle oznakowanymi
objazdami. Eskapada kończy się tragicznie… Obsada: Kondrat Marek, Chyra Andrzej,
Celińska Stanisława, Maciejewski Sylwester, Kosiński Cezary, Wójcik Magdalena i inni.

DVD - Pułkownik Kwiatkowski
Pułkownik Kwiatkowski gra va banque - składa niespodziewane wizyty w różnych placówkach UB, wyśmiewa głupotę i tchórzostwonowych stróżów prawa. Udaje nawet
kolegę ministra Radkiewicza. Kiedy już wydaje się nietykalny, zostaje przypadkowo
zdekonspirowany przez pułkownika UB - Kiziora, którego zoperował w szpitalu wojskowym. Ten ze względu na dług wdzięczności, traktuje "Kwiatka" łagodnie, podtrzymując
propozycję wstąpienia doUB. Alternatywą jest długoletnie więzienie... Obsada: Kondrat
Marek, Dancewicz Renata, Zamachowski Zbigniew, Ferency Adam, Bielska Iwona i inni.

DVD - To nie tak jak myślisz, kotku
Wielowątkowa historia uwikłanych w niespodziewany splot wydarzeń uczestników
zjazdu lekarzy, który odbywa się w ekskluzywnym hotelu nad morzem. Lawina wydarzeń
wciąga po kolei wszystkich bohaterów, a swoista parada oszustów wydaje się nie mieć
końca. Pod koniec filmu nie ma w hotelu osoby która by nie udawała - lub nie była brana
za kogoś innego. Obsada: Jan Frycz, Katarzyna Figura, Jacek Borusiński, Sławomir
Orzechowski, Małgorzata Kocik, Michał Piela, Jerzy Schejbal, Ryszard Barycz,
Małgorzata Buczkowska, Tomasz Kot, Michał Bajor i inni.
Szt.

Filmy DVD
DVD Blisko, coraz bliżej - 10DVD / reż. Chmielewski Zbigniew
DVD Bolek i Lolek na wakacjach
DVD Bolek i Lolek okrywają Polskę
DVD Bolek i Lolek w Europie
DVD Bolek i Lolek wyruszają w świat
DVD Dług / reż. Krauze Krzysztof
DVD Doktor Ewa - 2DVD / reż. Kluba Henryk
DVD Dziwne przygody Koziołka Matołka
DVD Galimatias czyli Kogel-Mogel II / reż. Załuski Roman
DVD Inspekcja / reż. Raginis-Królikiewicz Jacek
DVD Kapitan SOWA na tropie / reż. Stanisław Bareja
DVD Kler / reż. Smarzowski Wojciech
DVD Kobieta z prowincji / reż. Barański Andrzej
DVD Kogel-Mogel / reż. Załuski Roman / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Kurier / reż. Władysław Pasikowski
DVD Legiony / reż. Gajewski Dariusz
DVD Mazowsze 60 lat - Z piosenką przez świat / CD + DVD
DVD Młody Piłsudcki - 4DVD / reż. Marszewski Jarosław
DVD Najlepsze w świecie / reż. Jędryka Stanisław
DVD Najdłuższa Wojna Nowoczestnej Europy - 4DVD / reż. Sztwiertnia Jerzy
DVD Niewiarygodne przygody Marka Piegusa odc.1-9 / reż. Waśkowski Mieczysław
DVD Noce i dnie - 4DVD serial / reż. Antczak Jerzy / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Och, Karol 2 / reż. Wereśniak Piotr
DVD Pieniądze to nie wszystko / reż. Machulski Juliusz
DVD Piłsudski / reż. Rosa Michał
DVD Pitbull / reż. Vega Patryk
DVD Pitbull. Ostatni pies / reż. Władysław Pasikowski
DVD Pitbull. Niebezpieczne kobiety / reż. Vega Patryk
DVD Pitbull. Nowe porządki / reż. Vega Patryk
DVD Plac Zbawiciela / reż. Kos-Krauze Joanna, Krauze Krzysztof
DVD Podejrzani zakochani / reż. Kryński Sławomir
DVD Pokaż kotku, co masz w środku / reż. Kryński Sławomir
DVD Popiełuszko. Wolność jest w nas / reż. Rafał Wieczyński
DVD Poranek kojota / reż. Lubaszenko Olaf
DVD Przygody psa Cywila / reż. Szmagier Krzysztof
DVD Psy / reż. Pasikowski Władysław
DVD Pułkownik Kwiatkowski / reż. Kutz Kazimierz
DVD Seksmisja / reż. Machulski Juliusz / rekonstrukcja cyfrowa
DVD Solid gold / reż. Bromski Jacek
DVD Sprawa się rypła / reż. Kidawa Janusz
DVD Stawka większa niż życie - 6DVD / reż. Morgenstern & Konic
DVD Sztos 2 / reż. Lubaszenko Olaf
DVD Tajemnica twierdzy szyfrów - 4DVD / reż. Drabiński Adek
DVD To nie tak jak myślisz, kotku / reż. Kryński Sławomir
DVD Wałęsa. Człowiek z nadziei / reż. Wajda Andrzej
DVD Wymyk / reż. Zgliński Greg
DVD Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie / reż. Syka Tadeusz
DVD Ziarno Prawdy / reż. Lankosz Borys
DVD Zmiennicy - 5DVD / reż. Bareja Stanisław

Cena
35,90
8,90
8,90
8,90
8,90
6,90
9,90
7,90
9,90
9,90
7,90
9,90
6,90
10,90
8,90
8,90
14,90
12,90
6,90
12,90
5,90
19,90
6,90
7,50
11,90
7,90
8,90
9,90
7,90
7,50
6,90
7,90
9,90
7,50
8,90
7,50
8,90
9,90
9,90
7,90
24,90
6,90
9,90
9,90
8,50
6,90
11,90
6,90
24,90
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Zdrowie

Po¿yjemy d³u¿ej...
– To jak Święty Graal –
mówi prof. Juan Carlos
Izpisua Belmonte.
Coś pożądanego, lecz
nieosiągalnego. A on
jest na tropie, by to
osiągnąć. Więcej – na
ostatniej prostej. Do
wiecznej młodości.
Zaczê³o siê wykluwaæ w roku
2016, gdy profesor i jego zespó³
z Salk Institute w San Diego w
Kalifornii wykryli cz¹steczki
rokuj¹ce nadzieje na powstrzymanie procesu starzenia siê.
A tak¿e bêd¹cych jego skutkiem nowotworów i chorób serca – z których coœ w koñcu okazuje siê œmiertelne. Lecz mo¿na tego unikn¹æ.
Ka¿da komórka wyposa¿ona
jest w „molekularny zegar” odmierzaj¹cy czas jej ¿ycia. Komórki seniorów maj¹ w strukturze DNA inny zapis chemiczny (tzw. markery epigenetyczne) ni¿ ludzie m³odzi. Naukowcy wykryli cztery cz¹steczki
zwane czynnikami Yamanaka –
Oct4, Sox2, Klf4 i cMyc – które
zdolne s¹ przywróciæ markery
starszych organizmów do postaci posiadanej przez m³ode

organizmy. Wczeœniej wykryto,
¿e czynniki Yamanaka mog¹
starzenie siê komórek zastopowaæ. Teraz stwierdzono, ¿e s¹
zdolne przyspieszyæ regeneracjê tkanek miêœniowych, odm³odziæ cia³o. Regeneracja dotyczy nie tylko miêœni – tak¿e
tkanek mózgu, oczu i skóry.
Efekty wykryto po 7 – 10 miesi¹cach podawania cudownych
moleku³ myszom laboratoryjnym. Starsze osobniki zachowywa³y siê jak m³ode, rany goi³y siê szybko, nie pozostawiaj¹c blizn. W ich krwi nie stwierdzano zmian typowych dla starzenia siê. – Docelowo pragniemy przywróciæ komórkom odpornoœæ na choroby, rany
i stresy – stwierdza cz³onek zespo³u, dr Pradeep Reddy. – Nasze studium pokazuje, ¿e mo¿na to osi¹gn¹æ. Na razie przynajmniej w odniesieniu do myszy. W badaniach nad czynnikami Yamanaka bior¹ te¿
udzia³ polscy uczeni: £ukasz
Fu³awka,
Piotr
Dionizy
i Agnieszka Ha³oñ.
Prze³omowe
osi¹gniêcia
w opracowaniu dróg ucieczki
przed staroœci¹ maj¹ te¿ inni
amerykañscy badacze. Prof.
Kara Fitzgerald ze szpitala
Uniwersytetu
Georgetown

wraz z zespo³em prowadzi badania nad zjawiskiem metylacji
DNA. Ten proces to konsekwencja starzenia siê; wy³¹cza
geny, pozbawia coraz wiêksz¹
liczbê komórek ich funkcji.
W efekcie testów klinicznych,
w których uczestniczy³o 43
mê¿czyzn w wieku 50 – 72 lata,
stwierdzono, ¿e przez zmianê
diety i stylu ¿ycia uda³o siê w
ci¹gu oœmiu tygodni wyd³u¿yæ
ich ¿ycie o trzy lata i wyeliminowaæ powa¿ne schorzenia
wieku starczego. Artyku³y ¿ywnoœciowe maj¹ce zbawienny
wp³yw na wyd³u¿enie ¿ycia to
m.in. w¹tróbka, jajka, zielonolistne warzywa, jagody, czosnek, oliwa z oliwek. Do tego 30
minut aktywnoœci fizycznej
dziennie, co najmniej piêæ razy
w tygodniu.
Prof. Fabrisia Ambrosio i
dr Amrita Sahu z Uniwersytetu
Pittsburga przedstawi³y inn¹
metodê przed³u¿enia ¿ycia
i zdrowszej staroœci: transfuzje
niektórych bia³ek krwi pochodz¹cej od m³odych. Umo¿liwia
to unikniêcie szeregu dolegliwoœci geriatrycznych, np. choroby Alzheimera. W eksperymentach leciwe myszy spektakularnie regenerowa³y tkankê
miêœniow¹ i nabiera³y wigoru

po transfuzjach surowicy krwi
m³odszych osobników. U ludzi
poddanych takim zabiegom
mo¿na oczekiwaæ radykalnego
zmniejszenia siê liczby upadków, z³amañ, inwalidztwa, tak¿e demencji.
Jeszcze przed naukowymi
enuncjacjami teamu Uniwersytetu Pittsburga w USA zaczê³y powstawaæ przychodnie
oferuj¹ce transfuzje krwi m³odych ludzi skupywanej z ca³ego
œwiata. Reklamowano, ¿e te zabiegi odwracaj¹ proces starzenia siê. FDA, federalna agencja
kontroluj¹ca obrót lekami,
ostrzega³a dot¹d, ¿e nie ma na
to dowodów. Przypuszczalnie
w œwietle nowych danych zmieni zdanie. Tym bardziej ¿e do
identycznych wniosków doszed³ zespó³ badawczy z Edynburga w Szkocji. Po przeanalizowaniu szeœciu najwiêkszych
studiów badawczych w tej dziedzinie i po poddaniu badaniom
857 bia³ek, wyselekcjonowano
dwa (LPA i VCAM1) maj¹ce
negatywny wp³yw na tempo
starzenia siê. – Identyfikacja
tych bia³ek pozwoli na opracowanie leków redukuj¹cych ich
poziom we krwi, a co za tym
idzie, wyd³u¿enie ¿ycia i zapewnienie zdrowszej staroœci –
konkluduje dr Paul Timmers
z MRC Human Genetics Unit.
Coraz wiêcej ludzi w coraz
m³odszym wieku choruje na
nowotwory; czêœæ z nich przed-

Masowa hodowla ludzi, czyli...

Dzieci ze sztucznej macicy?
Chiñscy naukowcy eksperymentuj¹ w stylu doktora Frankensteina. Opracowali system
robotów-pielêgniarek, nadzoruj¹cych sztuczne macice,
w których dojrzewaj¹ embriony. Na razie s¹ to zarodki mysie, komentatorzy wieszcz¹
jednak, ¿e w niedalekiej przysz³oœci te wyrafinowane urz¹dzenia mog¹ zostaæ zastosowane do hodowli ludzi.
Futurolodzy kreœl¹ scenariusze jak z ob³êdnego snu. Oto
chiñskie kobiety, uwolnione od
trudów i ograniczeñ, jakie niesie ci¹¿a, mog¹ poœwiêciæ siê
karierze i pracy dla dobra pañstwa i partii, a w³adze wykreuj¹
sobie tylu poddanych o okreœlonych w³aœciwoœciach, ilu tylko
zechc¹.
Sztuczne macice i ich wyposa¿eni w sztuczn¹ inteligencjê
automatyczni opiekunowie to
dzie³o przemyœlnych badaczy
z Instytutu In¿ynierii i Technologii Biomedycznej w mieœcie
Suzhou w prowincji Jiangsu.
Na czele zespo³u wynalazców

i ekspertów stoi profesor Sun
Haixuan. O swym osi¹gniêciu
naukowcy poinformowali na ³amach magazynu „Journal of
Biomedical Engineering”.
Sztuczna macica, której oficjalna nazwa brzmi „d³ugoterminowe urz¹dzenie kultury
embrionów”, to kontener, w
którym w odpowiednio urz¹dzonych przegródkach dojrzewaj¹ bardzo liczne zarodki mysie. Takie aparaty istnia³y ju¿
wczeœniej, ale embrionów musieli dogl¹daæ ludzie, obci¹¿eni
tak¿e obowi¹zkiem prowadzenia dokumentacji. Taka procedura jest czasoch³onna i kosztowna, uniemo¿liwia uzyskanie
znacznej liczby zarodków do
celów naukowych. Problem ten
rozwi¹zuj¹ roboty-pielêgniarki,
które monitoruj¹ rozwój embrionów, czuwaj¹ nad tym, aby
otrzymywa³y odpowiedni¹ iloœæ
powietrza, sk³adników od¿ywczych i wszystkiego, co do ¿ycia
potrzebne. Roboty poprzez
skomplikowany system sensorów i soczewek uzyskuj¹ bar-

dzo dok³adne obrazy wielu
warstw zarodka. Przeprowadzaj¹ te¿ swego rodzaju ranking embrionów. Wykrywaj¹ te
z wadami, zniekszta³ceniami,
chorobami, wskazuj¹, które
maj¹ najlepsze walory.
Prawo miêdzynarodowe zabrania przeprowadzania eksperymentów na ludzkich embrionach starszych ni¿ dwa tygodnie. Profesor Sun Haixuan
i jego koledzy g³osz¹ jednak, ¿e
umieszczenie w sztucznej macicy zarodków Homo sapiens
przynios³oby wspania³e korzyœci, poniewa¿ „wiele tajemnic
fizjologii typowego rozwoju
ludzkich embrionów wci¹¿ pozostaje
nierozwi¹zanych”.
Opracowana technologia „nie
tylko pomo¿e lepiej zrozumieæ
pocz¹tki ¿ycia i rozwój ludzkich
embrionów, ale tak¿e stworzy
teoretyczny fundament do
unikniêcia wad wrodzonych
i innych powa¿nych problemów zdrowia reprodukcyjnego”. Badacze z Suzhou podkreœlaj¹ te¿, ¿e w sztucznej macicy

rozwój embrionów przebiega
bezpieczniej i lepiej ni¿ w ciele
kobiety. Ze zwyk³ego sposobu
rodzenia dzieci mo¿na wiêc bêdzie zrezygnowaæ.
Komentatorzy
zwracaj¹
uwagê, ¿e Chiny stanê³y w obliczu ostrego kryzysu demograficznego. Kobiety za Wielkim
Murem, mimo ca³ego zgie³ku
prorodzinnej propagandy, zamiast rodziæ i wychowywaæ
dzieci, wol¹ pracowaæ zawodowo. Przyrost naturalny w Pañstwie Œrodka jest najni¿szy od
szeœciu dekad. Od 2016 roku
liczba noworodków spad³a
o niemal po³owê.
Czy wiêc rz¹dz¹ca partia
zdecyduje siê na wykorzystanie sztucznych macic i robotów-pielêgniarek do masowej
hodowli ludzi? Trudnoœci technologiczne wci¹¿ s¹ ogromne.
Jak mówi¹ naukowcy – „cz³owiek to nie jest du¿a mysz”.
Udane eksperymenty na gryzoniach nie oznaczaj¹, ¿e to samo mo¿na uczyniæ z cz³owiekiem.

wczeœnie umiera. Dlatego nie
do przecenienia jest odkrycie
uczonych z Uniwersytetu Rice
w Teksasie. Pomyœlnie przetestowali – na razie na myszach,
lecz testy kliniczne ruszaj¹ jesieni¹ 2022 – mikrokapsu³kê
wielkoœci g³ówki od szpilki. Wype³niona specyfikiem interleukin-2, pobudzaj¹cym uk³ad odpornoœciowy do akcji, wstrzykiwana jest bezpoœrednio w pobli¿e guza rakowego, który
niszczy. Gdyby interleukin
w tym stê¿eniu podaæ w kroplówce, dosz³oby do zatrucia
organizmu. Co zaskakuj¹ce,
zaawansowane guzy w 100
proc. zanika³y w ci¹gu szeœciu
dni. Kapsu³ka sprawdzi³a siê
wobec raków jajników i jelita
grubego, lecz prawdopodobnie
bêdzie skuteczna tak¿e wobec
innych nowotworów jamy
brzusznej. Prezentuj¹c te budz¹ce nadzieje dokonania, nie
mo¿na siê oprzeæ przygnêbiaj¹cej refleksji.
W tym samym czasie, gdy
uczeni odkrywaj¹ nowe sposoby wyd³u¿ania ¿ycia i zwalczania ciê¿kich chorób, pogrobowiec Stalina i Bre¿niewa grozi
nuklearn¹ zag³ad¹... (STOL)

Na podst.: studyfinds.org,
Science Advances, Nature
Aging, salk.edu
Tygodnik ANGORA nr 12/2022

Wiadomo, ¿e w Chinach komunistyczni dygnitarze i zale¿ni od nich badacze niezbyt
przejmuj¹ siê ograniczeniami
natury
etyczno-moralnej.
W 2018 roku profesor biofizyki
He Jianku wywo³a³ miêdzynarodowy skandal, gdy pochwali³
siê, ¿e zmieni³ genetycznie dwa
¿eñskie embriony tak, ¿e sta³y
siê odporne na wirus HIV.
Dziewczynki, którym nadano
pseudonimy Lulu i Nana, przysz³y na œwiat.
Wydaje siê jednak, ¿e hodowli ludzi na masow¹ skalê nawet
trzymane przez rz¹dz¹cych
w ¿elaznej dyscyplinie spo³eczeñstwo azjatyckiego mocarstwa by siê sprzeciwi³o. Pewien
pragn¹cy zachowaæ anonimowoœæ naukowiec powiedzia³:
„Nasze prawo zabrania wykorzystywania matek surogatek.
W przypadku u¿ycia systemu
sztucznej macicy ca³y szpital
stanie siê rodzicem zastêpczym. Myœlê, ¿e takiej odpowiedzialnoœci nie podejmie siê
¿adna klinika”. (JP)

Na podst.: The South China
Morning Post,
The Independent, The Indian
Times, The Daily Star
Tygodnik ANGORA nr 9/2022
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Sport

P³ywak ekstremalny
Andrzej Kowalczyk czterokrotnie na podium mistrzostw œwiata.
Co to jest p³ywanie lodowe? To
odmiana sportu p³ywackiego
w otwartych akwenach przy
temperaturze poni¿ej 5 stopni
C. Od kilkunastu lat dzia³a International Winter Swimming
Association, który co dwa lata
organizuje mistrzostwa œwiata
na dystansach od 25 do 1000
metrów oraz Puchar Œwiata.
P³ywanie to staje siê tak¿e
coraz bardziej popularne
w Polsce. W marcu zakoñczy³
siê kolejny sezon, w którym Polak, Andrzej Kowalczyk zdoby³
cztery medale mistrzostw
œwiata! W rozegranych w G³ogowie zawodach wziê³o udzia³
300 zawodniczek i zawodników
z 27 krajów, m.in. z Chile, Turcji, Niemiec, Mongolii, Czech,
S³owacji, Rumunii, Wêgier,
Francji, Wielkiej Brytanii, Izraela, RPA, Nowej Zelandii, Rosji
i rzecz jasna z Polski.
Zawody rozegrano na marinie na Odrze, a temperatura
wody wynosi³a 2,5 st. C (dla porównania zimna woda prosto
z kranu ma w zimie od 5 do 8
stopni). Andrzej Kowalczyk wystartowa³ tego dnia w wyœcigu
na 100 m stylem dowolnym
i zdoby³ wicemistrzostwo œwiata. Nastêpnego dnia ponownie
stan¹³ na podium innych dystansów, zdobywaj¹c dwukrotnie wicemistrzostwo i br¹zowy
medal.
– Piêæ lat temu zacz¹³em
morsowaæ jako pocz¹tkuj¹cy –
w butach neoprenowych,
w czepku, rêkawiczkach i z rêkami w górze. Ale po jakimœ

Andrzej Kowalczyk zdobył 4 medale mistrzostw świata w pływaniu lodowym
czasie rzeczywiœcie zaczê³o to
nie wystarczaæ. Systematycznie przesuwaj¹c barierê komfortu, zrezygnowa³em z butów
neoprenowych, rêkawiczek, zanurzy³em g³owê i od dwóch lat
p³ywam zim¹ w otwartych wodach.
Czy p³ywanie w lodowatej
wodzie, pokonanie d³u¿szych
dystansów w ci¹gu kilkunastu
czy ponad 20 minut nie grozi jakimiœ konsekwencjami zdrowotnymi? Zdaniem Andrzeja
Kowalczyka – wrêcz przeciwnie, jednak...

– Do wszystkiego trzeba podchodziæ z umiarem. S¹ przypadki, ¿e podczas morsowania
ktoœ za d³ugo jest w wodzie i zamiast czerpaæ korzyœci zdrowotne, mocno wyziêbi organizm. Morsowanie jest aktywnoœci¹ bardzo subiektywn¹.
Zale¿y od samopoczucia, dyspozycji dnia, od tego, czy ktoœ
siê wyspa³ czy nie. Jednego
dnia ta sama osoba mo¿e siedzieæ w wodzie 3 minuty, innego – 10 minut. Niektórzy morsuj¹c przeœcigaj¹ siê „kto d³u¿ej”. Tak byæ jednak nie powin-

Co z tym mlekiem?
Kilkanaœcie lat temu wylansowano has³o „Pij mleko, bêdziesz wielki!”, którym m.in. Kayah i Bogus³aw Linda zachêcali do picia mleka. Weganie i obroñcy zwierz¹t
odpowiadali has³em „Pij mleko,
bêdziesz kalek¹!”. Spór trwa do
dziœ.
£ukasz Sakowski, bloger naukowy (totylkoteoria), znany
m.in. jako organizator plebiscytu
na Biologiczn¹ Bzdurê Roku,
przytacza na swej stronie wyniki
metaanaliz i rzetelnych publikacji
naukowych na temat wp³ywu mleka na nasze zdrowie. Okazuje siê,
¿e mleko i produkty mleczne mog¹ chroniæ szkliwo zêbów przed
erozj¹, ale nie maj¹ wiêkszego
wp³ywu na prze³yk czy ¿o³¹dek,
choæ fermentowane produkty
mleczne mog¹ wp³ywaæ korzystnie przy zaka¿eniu Helicobacter
pylori. – Aktualne metaanalizy
wskazuj¹, ¿e spo¿ycie mleka ma

neutralny wp³yw na wyst¹pienie
raka pêcherza b¹dŸ te¿ mo¿e dzia³aæ korzystnie prewencyjnie – zauwa¿a £ukasz Sakowski. –
W przypadku du¿ego spo¿ycia
zwiêksza siê ryzyko zachorowania
na nowotwór endometrium, natomiast przy odt³uszczonych produktach mlecznych ryzyko to obni¿a siê.
Picie minimum szklanki mleka
dziennie mo¿e skutkowaæ zwiêkszonym ryzykiem zachorowania
na chorobê Parkinsona, zw³aszcza
u mê¿czyzn. Z kolei produkty
mleczne, z wyj¹tkiem serów, wed³ug metaanaliz obni¿aj¹ ryzyko
chorób sercowo-naczyniowych,
udaru, obni¿aj¹ ciœnienie krwi
u osób z nadciœnieniem. Jogurty
naturalne pomagaj¹ chroniæ siê
przed cukrzyc¹ typu 2, zmniejszaj¹ te¿ poziom ca³kowitego cholesterolu oraz lipoproteiny LDL. Co
ciekawe, szklanka mleka dziennie

nie wp³ywa na ryzyko z³amania
szyjki koœci udowej u kobiet.
Trudno zatem mówiæ o niepodwa¿alnych dowodach na wzmacnianie koœci. – Nale¿y wiêc wystrzegaæ siê skrajnych postaw, bo,
jak widaæ, spo¿ywanie mleka i jego przetworów mo¿e dzia³aæ na
organizm zarówno korzystnie, jak
i niekorzystnie. Najkorzystniej
wypadaj¹ zwykle produkty mleczne odt³uszczone i fermentowane
– podkreœla £ukasz Sakowski.
Fermentowane napoje mleczne
(jogurty, kefiry, maœlanki, mleko
zsiad³e) s¹ istotnym Ÿród³em wielu cennych sk³adników. To np. ³atwo przyswajalny wapñ, którego
skutecznoœæ roœnie w obecnoœci
laktozy i witaminy D. Wapñ w organizmie, oprócz funkcji budulcowej, bierze udzia³ w skurczu miêœni, przewodnictwie nerwowym, a
nawet w procesie krzepniêcia
krwi. Z kolei witaminy z grupy B

no. I podobnie jest z p³ywaniem. Jak siê okazuje, nie ka¿da osoba, która bardzo dobrze
p³ywa w basenie, mo¿e bez odpowiedniego przygotowania
wystartowaæ w zawodach p³ywania lodowego. I nie ka¿dy,
kto morsuje od kilku lat, bêdzie
móg³ rywalizowaæ w zawodach
p³ywackich. Ka¿de zawody to
dla mnie kolejne doœwiadczenie. Mo¿e móg³bym przep³yn¹æ
wiêcej, mo¿e jeszcze kilka d³ugoœci basenu, ale po 250 metrach czujê, ¿e woda jest ju¿
tak zimna, ¿e tracê moc, czujê
istotne s¹ dla rozwoju mózgu
i pracy ca³ego uk³adu nerwowego.
W ostatnim czasie wiele mówi
siê na temat nietolerancji laktozy,
cukru mlecznego rozk³adaj¹cego
siê pod wp³ywem dzia³ania enzymu laktazy. Jeœli nasz organizm
nie produkuje laktazy, to laktoza
nie ulega rozk³adowi w jelicie
cienkim i w niezmienionej postaci przechodzi do jelita grubego,
gdzie ulega fermentacji z udzia³em mikroflory jelitowej. Efektem
s¹ przykre objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak:
uczucie przelewania, wzdêcia, a
nawet biegunka. Wówczas mówimy
o nietolerancji
laktozy.
– Przyjmuje siê, ¿e problem ten
dotyczy w Polsce zaledwie kilkunastu procent spo³eczeñstwa. Nawet najbardziej pesymistyczne
statystyki mówi¹ o maksymalnie
20 – 30 proc. – wyjaœnia Dorota
Osóbka, dietetyk Poradni ¯ywieniowej Food Line i ekspert kampanii #Dziêkujemy¯ePijecieMleko.

odrêtwienie i pewnie musieliby
mnie wyci¹gaæ z wody ratownicy. Zdarzy³o mi siê p³ywaæ temperaturze zamarzania tj. by³o
minimalnie poni¿ej zera – minus 0,18 stopnia, ale nie spotka³em siê jeszcze z sytuacj¹ jakiegoœ zagro¿enia ¿ycia z powodu
p³ywania w takich temperaturach, reanimacji, czy podobnych sytuacji. Jakieœ objawy hipotermii sporadycznie siê pojawia³y przy bardzo d³ugich dystansach, ale nie by³o to nic
groŸnego. To jest jak z bieganiem – pocz¹tkuj¹cy biegacz
nie powinien porywaæ siê d³ugie dystanse, lecz dochodziæ do
nich stopniowo.
Andrzej Kowalczyk jest tak¿e biegaczem. Jakiœ czas temu
zdoby³ Koronê Maratonów Polskich. W ci¹gu dwóch lat ukoñczy³ maratony w Dêbnie, Krakowie, Wroc³awiu, Warszawie,
Poznaniu. Wraz z grup¹ tyskich
biegaczy pokona³ Iron Run,
czyli zaliczy³ w ci¹gu trzech dni
9 biegów – górskich, ulicznych,
crossowych na d³ugich, œrednich i krótkich dystansach. Suma tych wszystkich biegów to
139 km. Trzeci sezon biega ultramaratony w górach, zaliczy³
tak¿e bieg na 100 km. Jego
g³ównym celem na przysz³y
rok jest pokonanie trasy Ultratriathlonu Górskiego, najtrudniejszego wyzwania. Impreza
rozgrywana jest w Tatrach
i trzeba zmierzyæ siê z 5 km
p³ywania w jeziorze, 225 km
jazdy rowerem i 55 km biegu
szlakami górskimi. Limit czasu
na pokonanie tej trasy to 30 godzin. W tym roku planuje pokonanie G³ównego Szlaku Beskidzkiego o d³ugoœci 500 kilometrów. (kor)

Aktywnoœæ laktazy w naturalny
sposób zmniejsza siê wraz z wiekiem, dlatego czêœciej laktozy nie
toleruj¹ osoby starsze. St¹d pogl¹d, ¿e powinny one unikaæ mleka. Z drugiej strony zdolnoœæ do
wytwarzania laktazy jest czêœciowo zale¿na od sta³ej obecnoœci
mleka i przetworów mlecznych
w diecie. Oznacza to, ¿e im rzadziej spo¿ywamy produkty mleczne, tym wiêkszy mamy problem
z ich trawieniem.
Ca³kowita rezygnacja ze spo¿ywania produktów mlecznych –
nawet u osób ze stwierdzon¹ nietolerancj¹ laktozy – w wielu przypadkach nie jest konieczna. Zwykle wystarczy tylko zamiana mleka na jogurty, kefiry czy mleko
ukwaszone. Ryzyko niekorzystnych objawów po spo¿yciu produktów mlecznych mo¿na zminimalizowaæ poprzez czêstsze ich
spo¿ywanie, ale w ma³ych porcjach. (A.M.)
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Alt-Griesheim 18
65933 Frankfurt

m.

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

www.prenumerata.de
Rechtsanwälte

Zmysłowe
zapachy
ucieszą

uprawnieni do występowania przed wszystkimi sądami w Niemczech

Markus Hüsges

Dierk Bernhardt

Fachlehrgang Arbeitsrecht

(ausgeschieden zum 31.12.2019)

Marlies Ziemer
Dr. Monika Everschor
Herbert Ziemer -I

Fachanwältin für Verkehrsrecht

Max Ziemer

Mirka Johanna Ziemer

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

Fachanwältin für Familienrecht
Rechtsberatung auch in polnischer Sprache

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

www.sklep.de

§
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Reklama
Tłumacz przysięgły

l polski l ukrainski
l angielski l niemiecki

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

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

SAT - RUDEK

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

Gwarancja niskich cen
i pełnego serwisu!
Odwiedź nasz sklep:

Tel. 05031 9585207
0176 62596861

Tel.: 0202-60933172
finanzwirt@gruchel.com

- 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.
Pobyty wakacyjne w cenie 410zł/doba za pokój HB.

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

Ustronie Morskie
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

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

www.sat-rudek.de

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

Międzywodzie

33098 Paderborn

Tel. 05251- 390 900

www.prasa.de

Jesteœmy dla was online:

www.samo-zycie.de

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

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

ELEKTRYCZNE
Szybkie i oszczędne do
przemieszczania się po mieście

Digitalizujemy kasety VHS
na USB jeden do jednego

Montaż kamer
i sprzętu do
monitoringu domowego

PRODUKTY MOŻESZ KUPIĆ NA MIEJSCU
LUB ZAMÓWIĆ POCZTĄ
WWW.SCHLESISCHEWURST.DE

37 Jahre

E-Mail: info@schlesischewurst.de
Öffnungszeiten:
Dienstag - Freitag: 08:00-13:00 Uhr & 15:00-18:30 Uhr - Samstag: 08:00-13:00 Uhr
Montags geschlossen

l Własna produkcja wędlin
l Sklep internetowy i wysyłkowy
l Party Service i Sala przyjęć
l Polskie artykuły spożywcze
(cukierki, twaróg, pierogi,
przyprawy, napoje,
alkohole, i.t.d.)
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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
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:

