3 Maja – konstytucja niezgody
Chyba w³aœnie wtedy, 3 maja 1791 roku, po raz pierwszy wznios³e idea³y wziê³y
w Polsce górê nad rozs¹dkiem. To jedno z najbardziej absurdalnych polskich œwi¹t,
bo czci wydarzenie, które doprowadzi³o do upadku Polski.
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Aktualnoœci
W skrócie

Rząd Polski nie chce przyjąć
szczepionek, ani za nie zapłacić.

Epidemiczna klęska
Polska niemal z dnia na dzieñ zosta³a z ogromnymi dostawami
szczepionek na koronawirusa,
których rz¹d nie tylko nie chce
odebraæ, ale tak¿e na nie zap³aciæ.
Polityka rz¹du PiS odnoœnie
walki z epidemi¹ to seria wpadek,
pomy³ek, spóŸnionych lub b³êdnych decyzji zakoñczonych niepowodzeniem. Zdaniem wielu lekarzy rz¹d poniós³ klêskê w kontekœcie przekonywania spo³eczeñstwa do szczepienia przeciw
COVID-19, co mo¿e mieæ fatalne
skutki ju¿ jesieni¹. Niektórzy mówi¹ nawet o tragedii epidemicznej.
W magazynach pozosta³o 25 milionów szczepionek przeciwko
COVID-19, a Polska zamówi³a
jeszcze dostawy 67-70 mln dawek.
Tymczasem rz¹d odmawia ich
przyjêcia i zap³acenia za nie Pfizerowi (byæ mo¿e tak¿e Modernie –
drugiego co do wielkoœci dostawcê preparatu). Oczywiœcie odmowa zap³aty i przyjêcia dostaw
szczepionek mo¿e siê wi¹zaæ
z konsekwencjami prawnymi, ale
przedstawiciele rz¹du uspokajaj¹,
licz¹c na przeds¹dowe polubowne
rozwi¹zania.
Rezygnacja z nowych dostaw
wi¹¿e siê niewielkim zainteresowaniem szczepieniami. Tylko ok.
57 proc. Polek i Polaków w pe³ni
siê zaszczepi³o, czyli dwiema dawkami, choæ powinno byæ trzema.
Trzy dawki przyjê³a tylko 1/3 spo³eczeñstwa. Niedawno ministerstwo zdrowia poinformowa³o, ¿e
osoby, które ukoñczy³y 80 lat, mog¹ przyj¹æ drug¹ dawkê odœwie¿aj¹c¹ szczepionki (czyli czwarte
szczepienie).
– Ja bym zrobi³ to inaczej – powiedzia³ Bartosz Fia³ek, lekarz
specjalista w dziedzinie reumatologii w radiu TOK FM. – Nie
80 plus, a 60 plus, dlatego ¿e badania wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e
w grupie osób po 60. roku ¿ycia
przyjêcie tzw. drugiego boostera
o 78 proc. zmniejsza ryzyko ciê¿kiego przebiegu COVID-19 i zgonu. Naprawdê tak skutecznych
narzêdzi do zmniejszania ryzyka
jakichkolwiek zdarzeñ niepo¿¹danych mamy niewiele w ca³ej medycynie.
Jego zdaniem rezygnacja z dawek szczepionek, które ratuj¹ ¿ycie, mo¿e jesieni¹ odbiæ siê czkawk¹. Wirus mo¿e mutowaæ w takim
kierunku, ¿e bêdzie zabija³ bardziej ni¿ chocia¿by wariant delta.
– Je¿eli nie bêdziemy zaszczepieni i os³abnie nam odpornoœæ po
wysokiej fali wywo³anej przez wariant omikron, to naprawdê mo¿e
dojœæ do tragedii epidemicznej.
Gdybyœmy siê szczepili, na pewno
rozmiary tej tragedii byœmy istotnie zmniejszyli – doda³ specjalista. (kor)
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Zdaniem PiS nic nie stoi na przeszkodzie, by Orbán,
kumpel Putina, by³ naszym sojusznikiem

PrzyjaŸñ odwo³ana,
wspó³praca trwa
Do niedawna Polak z Wêgrem
szli ramiê w ramiê. Jaros³aw
Kaczyñski zafascynowany stylem rz¹dów Viktora Orbána
obiecywa³ „Budapeszt w Warszawie” i wspólne budowanie
lepszej Unii Europejskiej. Zjednoczona Prawica z Fideszem
wznosi³a mury przeciwko migrantom i stawia³a czo³o Brukseli, broni¹c w³asnej koncepcji
praworz¹dnoœci. Orbán zachwala³ Polskê, z któr¹ mo¿na konie
kraœæ. Ustanowiono nawet
Dzieñ PrzyjaŸni Polsko-Wêgierskiej. W tym roku prezydenci
obu krajów mieli œwiêtowaæ
w Bochni, ale obchody anulowano. Andrzej Duda nie chcia³ wystêpowaæ publicznie z Jánosem
Áderem. PrzyjaŸñ skoñczy³a siê
po wybuchu wojny w Ukrainie,
obna¿aj¹cej absurdalnoœæ sojuszu z pañstwem bêd¹cym sprzymierzeñcem Kremla.
Orbán nigdy nie potêpi³ rosyjskiej inwazji. Podkreœla³, ¿e zachowuje neutralnoœæ. Po szczycie NATO og³osi³: – W wojnie
Rosji z Ukrain¹ Wêgry s¹ po
stronie Wêgier. Pomagaj¹ potrzebuj¹cym, lecz chc¹ chroniæ
w³asne interesy narodowe.
Oba zdania nie s¹ prawdziwe.
Orbán nie pomaga, odmawiaj¹c
transportowania broni do Ukrainy przez wêgierskie terytorium
i nie zgadzaj¹c siê na unijne embargo na rosyjskie paliwa. Inne
sankcje przyjaciel PiS zaakceptowa³, choæ twierdzi³, i¿ rozumie
d¹¿enie Rosji do posiadania
swojej strefy wp³ywów. Dziwne
s³owa w ustach przywódcy, którego kraj jeszcze niedawno w takiej strefie egzystowa³. Naprawdê Orbán stoi po stronie Wêgier,
jeœli narodowy interes ogranicza do biznesu prowadzonego
w imiê utrzymania w³adzy?

Szyderczy rechot
Ceny paliw s¹ kluczem do
sukcesu politycznego. Tani gaz,
tania ropa to zadowoleni obywatele g³osuj¹cy na jego partiê. Po
wygranych przez Fidesz wyborach parlamentarnych wêgierski premier poczu³ moc i zacz¹³
demonstrowaæ prorosyjskoœæ
ju¿ ca³kiem otwarcie. Rechota³
szyderczo, nazywaj¹c prezydenta Ukrainy swoim przeciwnikiem w kampanii, Wêgrom z Zakarpacia oznajmi³, ¿e mog¹ siê
czuæ bezpiecznie – w domyœle:

rz¹dzê ja, wiêc Rosja wam nie
zagra¿a, a rosyjskie winy zacz¹³
wrêcz kwestionowaæ. Jego komentarz do ludobójstwa w Buczy brzmia³: – ¯yjemy w czasach, w których nie mo¿na wierzyæ nawet w to, co widzimy.
Gdy W³adimir Putin za¿¹da³
p³atnoœci za gaz w rublach, zamiast w euro i dolarach, wiêkszoœæ krajów europejskich postawi³a weto, a Orbán siê zgodzi³: – Nie mamy z tym problemu. Jeœli Rosja bêdzie chcia³a,
bêdziemy p³aciæ w rublach.
Wybielaj¹c Putina, przyjmuj¹c jego warunki, lekcewa¿¹c
ofiary wojny, obra¿aj¹c Ze³enskiego, Orbán uderza w polskich
sojuszników ze Zjednoczonej
Prawicy. Wybryki kolegi z Budapesztu wyraŸnie ich zaskoczy³y.
Oczywiœcie, doskonale zdawali
sobie sprawê z jego uzale¿nienia od Moskwy. Rozbie¿noœæ pogl¹dów w tej kwestii wychodzi³a
na jaw niejednokrotnie, choæby
szeœæ lat temu podczas Dnia
PrzyjaŸni. Andrzej Duda mówi³
wtedy o zasadnoœci sankcji na
Rosjê, prezydent Wêgier – o potrzebie jak najszybszego ich
zniesienia. Koœci¹ niezgody
móg³ byæ równie¿ popierany
przez Wêgry gazoci¹g Nord
Stream 2. Móg³, ale nie by³.
Zjednoczona Prawica wszelkie
ró¿nice pomija³a, nie z naiwnoœci, lecz z wyrachowania. Chcia³a byæ œlepa i g³ucha, bo Wêgry
by³y potrzebne do walki z Uni¹.

Polityczna hipokryzja
Wraz z wybuchem wojny polityka przyjaŸni zbudowana na
zgni³ych fundamentach runê³a.
Mo¿e da³oby siê jeszcze zachowaæ pozory, jeœli Orbán dzia³a³by bardziej dyplomatycznie –
robi³ swoje, trzymaj¹c jêzyk za
zêbami. By³y minister spraw
zagranicznych Witold Waszczykowski to w³aœnie sugerowa³,
mówi¹c w wywiadzie dla
„Wprost”: – Gdyby siedzia³ cicho, nikt nie mia³by mu za z³e
interesów z Putinem. Ale po co
siê odzywa i buduje atmosferê
na rzecz Rosji?
Ostentacyjnej spolegliwoœci
wobec Kremla nawet politycy
Zjednoczonej Prawicy nie mogli zignorowaæ. Pierwsze komentarze by³y spontaniczne:
Sojusz PiS z Fideszem jest politycznym dzieckiem Jaros³awa

Kaczyñskiego.
Lecz
dziœ
wszystko siê zmieni³o, Orbán
przesta³ byæ przyjacielem;
Zamra¿amy na razie wszelkie
kontakty poza niezbêdnym minimum na poziomie rz¹du.
A potem? Szczerze mówi¹c,
nie wiemy. Konsternacja by³a
tym wiêksza, ¿e Orbán uzna³
Polskê za wspó³winn¹ inwazji,
poniewa¿ nalega³a na przesuniêcie granic NATO na wschód.
Najlepszym wyjœciem by³oby
definitywnie zerwaæ z kumplem Putina, o co apelowa³a
opozycja. – Ka¿dy dzieñ akceptacji tej patologii to hañba! –
wo³a³ pose³ KO Franek Sterczewski na Twitterze.
– To jest oczywiœcie w jakiejœ
mierze schizofrenia polityczna,
a przede wszystkim polityczna
hipokryzja. W³adza z jednej
strony ma ostre wypowiedzi i
wyraŸnie pokazuje w polityce
ostrze antyputinowskie, a z drugiej nie tylko toleruje, ale i akceptuje to, ¿e ich sojusznik jest
sojusznikiem wroga – mówi³
w wywiadzie dla „Faktu” prezydent Bronis³aw Komorowski.
– Po której stronie stoi pisowski rz¹d? – pyta³ Donald
Tusk na antenie TVN24. – Nie
mo¿na równoczeœnie wspieraæ
Ukrainy i popieraæ kandydatury Marine Le Pen przeciwko
prezydentowi Macronowi we
Francji oraz Viktora Orbána,
który jawnie wspiera Putina.

Pi¹ta kolumna Putina
Na ca³kowite odciêcie siê od
Wêgier Zjednoczona Prawica
jednak nie przystanie. Bitwy
z Bruksel¹ pozostaj¹ priorytetem, a toczy siê je przecie¿
z pomoc¹ Viktora. St¹d radoœæ
w pisowskich mediach, kiedy
okaza³o siê, ¿e Fidesz ma
czwart¹ kadencjê. „Dla Polski
sukces premiera Orbána oznacza tak¿e, ¿e Warszawa wci¹¿
bêdzie mog³a liczyæ na Budapeszt – i vice versa – w walce o
suwerennoœæ w ramach Unii
Europejskiej. Wojna nieco
przes³oni³a te kwestie, ale
z pewnoœci¹ nie na d³ugo” – pisa³ Jacek Karnowski na portalu wPolityce.
Mimo wszystko ostatnie wybryki wêgierskiego premiera
wymaga³y zmiany narracji. Dotychczasowe uwielbienie dla
Orbána trzeba by³o stonowaæ,

zachowuj¹c przy tym twarz
i nie przyznaj¹c siê do w³asnych b³êdów. Gdy min¹³ szok,
Prawo i Sprawiedliwoœæ wespó³ z Solidarn¹ Polsk¹ zaczê³y
kreœliæ przysz³¹ drogê, ju¿ nie
przyjaŸni, lecz wspó³pracy. Jaros³aw Kaczyñski w wywiadzie
dla tygodnika „Sieci” og³osi³, ¿e
bêdzie ona kontynuowana
w „sferach, które s¹ mo¿liwe”.
Prawo i Sprawiedliwoœæ, t³umaczy³ prezes, patrzy krytycznie na postawê Wêgier, chocia¿
Orbán ma powód, by nie zadzieraæ z Kremlem: – Zdajemy
sobie sprawê z innych uwarunkowañ gospodarki wêgierskiej
ni¿ te wystêpuj¹ce w Polsce. To
przede wszystkim g³êbokie
uzale¿nienie od Rosji w wielu
wymiarach, jakie dokona³o siê
za czasów postkomunistycznego premiera Ferenca Gyurcsányego.
Prezesowi PiS wtóruje Zbigniew Ziobro: – Si³y, które rz¹dzi³y Wêgrami, doprowadzi³y do
ca³kowitego uzale¿nienia Wêgier od energetyki rosyjskiej.
Dziœ premier Wêgier jest, mo¿na powiedzieæ, zwi¹zany ca³kowicie dostawami gazu i ropy od
Rosji. No tak, racja stanu.
Tyle ¿e obaj politycy nie
uwzglêdnili faktu, ¿e kontrakt
na gaz zawarty z Rosj¹ przez
poprzedni lewicowo-liberalny
rz¹d ju¿ wygas³, a Orbán zawar³
w ubieg³ym roku now¹ umowê
na 15 lat z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia o kolejne 10. Warto te¿
wspomnieæ, ¿e wczeœniej,
w 2014 roku, powierzy³ rosyjskiej spó³ce Rosatom rozbudowê jedynej wêgierskiej elektrowni j¹drowej. Osobliwego
wybraliœmy sobie przyjaciela.
Niebezpiecznego dla nas, dla
NATO i dla Unii – ostrzega prezydent Aleksander Kwaœniewski. – Trudno dzia³aæ z cz³owiekiem, który kwalifikuje siê do
okreœlenia jako pi¹ta kolumna
Putina. Jak robiæ wspóln¹ politykê w momencie, kiedy nawet
nie wiemy, czy informacje z naszych spotkañ nie s¹ przenoszone póŸniej gdzie indziej?
Tymczasem Orbán znów mówi jednym g³osem z pisowskim
rz¹dem: – S¹ na linii polskowêgierskiej ró¿ne interesy, które uniemo¿liwiaj¹ reprezentowanie takiego samego stanowiska w niektórych kwestiach.
Ale to niewa¿ne, bo wspó³praca
polsko-wêgierska i w ramach
Grupy Wyszehradzkiej to nie
jest sojusz geopolityczny. Nie
po to powsta³, by prowadziæ
wspóln¹ politykê zagraniczn¹.
Powsta³, aby kraje œrodkowoeuropejskie mog³y skuteczniej
realizowaæ zbie¿ne interesy
wobec Brukseli w ramach UE.
Tu wspó³praca z Polakami nie
ucierpia³a.

Ewa Wesołowska
Tygodnik ANGORA nr 16/2022

Samo Życie 5/22 (604)

Aktualnoœci

Po obu stronach Odry i Nysy

Niemiecka gra
z dostawami broni
Od początku napaści Rosji na
Ukrainę Berlin hamuje zarówno
ostre sankcje wobec Rosji, jak
i sprzeciwia się dostawom na
Ukrainę odpowiedniej broni. Pomimo wielu zapowiedzi kanclerza Scholza i ministrów w jego
rządzie na Ukrainę nadal nie trafiają zapowiadane przez władze
dostawy potrzebnej i zdatnej do
użycia broni i amunicji.
Dziennik "Die Welt" ironizuje,
¿e Niemcy s¹ pi¹tym eksporterem broni na œwiecie, ale od
pocz¹tku rosyjskiej napaœci nie
zakupiono ani jednej nowej
broni od niemieckich producentów i nie dostarczono na
Ukrainê. Na pocz¹tku kwietnia
przewodnicz¹cy wspó³rz¹dz¹cej partii SPD – Lars Klingbeil
zapewniaj¹c w telewizji publicznej, ¿e Niemcy wysy³aj¹
du¿o broni na Ukrainê, ponownie min¹³ siê z prawd¹. Dziennikarze przypomnieli politykowi, ¿e rz¹d federalny nie tylko
nie wysy³a broni, ale hamuje
dalsze dostawy i utrudnia dostawy broni z innych pañstw.

Zbroj¹ innych –
byle nie Ukrainê
Wed³ug
Sztokholmskiego
Miêdzynarodowego Instytutu
Badañ nad Pokojem (SIPRI),
najwiêkszym na œwiecie eksporterem broni pozostaj¹ Stany Zjednoczone (39 proc.), które wyprzedzaj¹ Rosjê (19
proc.), Francjê (11 proc.), Chiny (4,6 proc.) i w³aœnie Niemcy
(4,5 proc.). W roku 2021 Niemcy
sprzeda³y uzbrojenie o wartoœci 9,35 mld euro. Na rynku europejskim Niemcy s¹ pod tym
wzglêdem wymiennie z Francj¹ numerem jeden.
Niemieckim szlagierem handlowym od wielu lat s¹ okrêty
podwodne, czo³gi typu Leopard, pojazdy transportowe, a
tak¿e broñ strzelecka. Przedstawiciele rz¹du federalnego
odmawiaj¹c wys³ania broni na
Ukrainê ca³y czas podaj¹ ten
sam argument, ¿e "rz¹d federalny nie dostarcza broni zaczepnej na obszary objête konfliktami". Nie jest to prawda,
bowiem przez ostatnie kilkanaœcie lat Niemcy wyeksportowali broñ m.in. do Izraela, Afganistanu, Indii, Pakistanu, Nigerii,
Arabii Saudyjskiej, Egiptu czy
Tajlandii, gdzie w owym okresie wystêpowa³y konflikty
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zbrojne lub gdzie notorycznie
³amane s¹ prawa cz³owieka.
Ju¿ wtedy krytycy podkreœlali
cynizm ówczesnego rz¹du federalnego, któremu w imiê dobrych interesów nie przeszkadza³o ³amanie praw innych ludzi. Tylko w roku 2020 Niemcy
sprzeda³y broñ Egiptowi za ponad 750 milionów euro, Katarowi za ponad 300 milionów euro,
Emiratom Arabskim za ponad
50 milionów czy Kuwejtowi za
ponad 20 milionów euro. We
wszystkich tych krajach nie
przestrzegane s¹ prawa cz³owieka. Warto przypomnieæ, ¿e
w latach dziewiêædziesi¹tych
i dwutysiêcznych Niemcy jednoczeœnie eksportowa³y broñ
do Turcji i Grecji, i tym samym
zarabia³y miliony euro na dozbrajaniu dwóch cz³onków
NATO zwaœnionych w konflikcie na Cyprze.

Dlaczego
sprzyjacie Rosji?
Ambasador
Ukrainy
w Niemczech Andrej Melnyk
oskar¿a niemieckie w³adze
o sprzyjanie Rosji nawet w obliczu agresji na jego kraj. "Dla
(prezydenta) Steinmeiera stosunki z Rosj¹ by³y i pozostaj¹
czymœ fundamentalnym, a nawet œwiêtym i to bez wzglêdu
na istniej¹c¹ sytuacjê" – powiedzia³ Melnyk w wywiadzie dla
dziennika
"Tagesspiegel".
Ukraiñski ambasador przypomnia³ s³owa rosyjskiego prezydenta Putina, który wielokrotnie twierdzi³, ¿e nie ma ani narodu ukraiñskiego, ani ukraiñskiego jêzyka czy kultury. "Zachowanie niemieckiego prezydenta sugeruje, ¿e podziela on
te pogl¹dy" – uwa¿a Andrej
Melnyk. Zdaniem dziennika
„Berliner Zeitung” Melnyk obrazi³ niemieckiego prezydenta
i posun¹³ siê za daleko.
Warto przypomnieæ, ¿e obecny niemiecki prezydent od pocz¹tku twierdzi³, ¿e gazoci¹g
"Nord Stream 2" nale¿y dokoñczyæ. Jego zdaniem mia³ on byæ
symbolem utrzymania dialogu
z Rosj¹ i rekompensat¹ za straty poniesione podczas wojny.
Prezydent Steinmeier na kilka
miesiêcy przed rosyjsk¹ agresj¹ na Ukrainê twierdzi³, ¿e relacje energetyczne s¹ ostatnim
mostem ³¹cz¹cym Rosjê i Europê. Jego zdaniem nie nale¿y
burzyæ tego mostu.

Kanclerz Olaf Scholz (SPD) jest
krytykowany za brak asertywności
zdj. Bundesregierung/Denzel

Warto przypomnieæ, ¿e Frank
Walter Steinmeier – bêd¹cy bliskim przyjacielem by³ego kanclerza Gerharda Schrödera,
obecnie prezesa rady nadzorczej rosyjskiego Rosneftu – zawsze by³ zwolennikiem bliskiej
wspó³pracy z Rosj¹.

Minister obrony
pod ostrza³em
Minister obrony Christine
Lambrecht pochwali³a siê
w mediach, ¿e rz¹d federalny
wyda³ zgodê na eksport na
Ukrainê 58 wozów bojowych typu "PbV-501", które by³y na wyposa¿eniu wojska w by³ej NRD.
Po kilku godzinach od ujawnienia informacji okaza³o siê, ¿e to
nie do koñca prawda. Wszystkie czo³gi, które maj¹ trafiæ na
Ukrainê – jak twierdzi "Tagesspiegel" – nie s¹ obecnie niemieckie, lecz czeskie, a niemiecki rz¹d po prostu (jak
w przypadku innej broni pochodz¹cej z RFN) wydaje tylko
zgodê na ich reeksport.
Jak twierdzi tabloid "Bild",
w³adze Czech ju¿ trzy tygodnie
wczeœniej wyst¹pi³y do rz¹du
federalnego o uzyskanie zgody

Transakcja wiązana
Deutsche Welle poinformowała
21 kwietnia, że Słowenia ma
przekazać Ukrainie dużą liczbę
czołgów typu T-72, a dostać za to
od Niemiec pojazdy pancerne typu Marder oraz Fuchs. Pochodzące jeszcze z czasów ZSRR czołgi
T-72 są dobrze znane ukraińskim
żołnierzom i nie wymagają dodatkowego szkolenia, co znacznie
skróca czas potrzebny na wprowadzenie je do służby.

na reeksport tej broni na Ukrainê. Czyli niemiecki rz¹d opóŸnia³ dostawê tych obecnie 50letnich wozów bojowych dla
walcz¹cej Ukrainy. "Welt am
Sonntag" przypomina, ¿e jeszcze w 2019 roku ówczesna
kanclerz Angela Merkel odmówi³a wydania pozwolenia na reeksport tych samych czo³gów
z Czech na Ukrainê.
Berlin zakaza³ Czechom dostarczenia czo³gów, pomimo,
¿e ju¿ w tamtym czasie s³u¿by
ca³ego œwiata donosi³y o zamiarach i przygotowaniach
Kremla do inwazji na Ukrainê.
Angela Merkel przy aprobacie
ca³ego (wtedy koalicyjnego)
rz¹du nie chcia³a psuæ stosunków rosyjsko-niemieckich i jak
napisa³ w komentarzu na ten
temat "Tagesspiegel" – Berlin
nie chcia³ popsuæ istniej¹cego
dialogu z Moskw¹.
"Zobaczcie, co wasi Rosjanie
zrobili w Buczy" – powiedzia³
Selensky w kierunku Angeli
Merkel i Nicolasa Sarkozy'ego.
"Zapraszam pani¹ Merkel i pana Sarkozy'ego do Buczy, aby
na w³asne oczy zobaczyli, do
czego doprowadzi³a prowadzona przez nich przez czternaœcie lat polityka ustêpstw wobec Rosji" – doda³ ukraiñski
prezydent.

Niemiecki rz¹d
bezradny
Zachowanie obecnego rz¹du
ostro krytykuje opozycja. Roderich Kiesewetter z CDU
w telewizji publicznej ponownie za¿¹da³ szybkiego i ca³kowitego wycofania siê z handlu
z Rosj¹, a tak¿e domaga siê zamkniêcia gazoci¹gu "Nord
Stream 1", który dzia³a od 2011
roku. Rz¹d federalny przyznaje, ¿e Niemcy za bardzo uzale¿ni³y siê energetycznie od Rosji.
Minister gospodarki Robert
Habeck w ci¹gu ostatnich tygodni wielokrotnie zmienia³ zdanie na temat ewentualnego
przerwania dostaw ropy i gazu
z Rosji. Najpierw by³ temu zdecydowanie przeciwny, póŸniej
nie wykluczy³ takiej mo¿liwoœci, ¿eby po kilku dniach oznajmiæ, ¿e nie mo¿na ca³kowicie
zrezygnowaæ z rosyjskich do-

Agencja DPA podała wcześniej,
jaka broń została już przekazana
przez Niemcy Ukrainie. Powołując
się na źródła ukraińskie DPA wylicza, że to 2,5 tysiąca rakiet przeciwlotniczych, 900 panzerfaustów
z 3 tys. pocisków, 100 karabinów
maszynowych, 15 wyrzutni pocisków do niszczenia bunkrów z 50
pociskami, 100 tysięcy granatów
ręcznych, 2 tys. min, ponad 5 tysięcy ładunków wybuchowych
i ponad 16 milionów sztuk amunicji.

staw, bowiem wtedy w Niemczech setki tysiêcy ludzi straci
pracê.

„Musicie zrobiæ
wiêcej“
Nie tylko szef ukraiñskiej dyplomacji Dmytro Kuleba, czy
ukraiñski ambasador domagaj¹ siê wiêkszego niemieckiego
zaanga¿owania w pomoc Ukrainie. Tak¿e czêœæ niemieckich
mediów ¿¹da natychmiastowych reakcji, szczególnie po
ujawnieniu zdjêæ pokazuj¹cych
okrutne zbrodnie dokonane
pod Kijowem. Ukraiñski minister obrony Oleksij Resnikow
nie ma w¹tpliwoœci: "To by³a
zbrodnia wojenna. Tym powinien siê zaj¹æ trybuna³ w Hadze, który bêdzie mia³ wiele dowodów zbrodni. Oczekujemy
teraz nowego norymberskiego
procesu. Wydaje mi siê, ¿e w³aœnie Niemcy znaj¹ historiê procesu w Norymberdze najlepiej,
chocia¿ tym razem proces musi dotyczyæ rosyjskich faszystów" – powiedzia³ dziennikowi
"Bild" Resnikow. W g³ównym
wydaniu dziennika w telewizji
ARD czêœæ dotycz¹ca Niemiec
z wypowiedzi szefa ukraiñskiej
obrony zniknê³a.
"Nie mo¿emy ju¿ dalej finansowaæ re¿imu Putina" – czytamy w komentarzu tygodnika
"Der Spiegel". "Niemcy ze swoj¹ histori¹ musz¹ zrobiæ o wiele wiêcej, by po³o¿yæ kres tej
zbrodni przeciwko ludzkoœci.
W œwietle naszej lekcji historii
dla ka¿dego polityka, który zachowa³ choæ minimum moralnego krêgos³upa, powinno byæ
teraz jasne, ¿e Niemcy nie mog¹ nadal finansowaæ rosyjskiej
wojny" – czytamy w dzienniku
"Die Welt". Komentator telewizji n-tv nie ma w¹tpliwoœci, ¿e
Rosja prowadzi totaln¹ wojnê,
aby zniszczyæ ukraiñski naród.
"Rz¹d federalny zapowiada kolejne sankcje, kolejne dostawy
broni, ale to zbyt ma³o" – przyznaje telewizja n-tv.
Prasa sobie, a rz¹d sobie.
Byæ mo¿e zmianê polityki rz¹du federalnego wymusz¹ najnowsze sonda¿e, które pokazuj¹, ¿e coraz wiêcej niemieckich
obywateli jest w stanie zaakceptowaæ zakaz handlu z Rosj¹, nawet gdyby to oznacza³o
spadek ich standardu ¿ycia.
W kwestii ewentualnego ca³kowitego embarga wystêpuj¹ wyraŸne ró¿nice w zale¿noœci od
miejsca zamieszkania. Najwiêksze obawy i niechêæ wobec
embarga wykazuj¹ mieszkañcy
landów wschodnich. Jak pokazuje najnowszy sonda¿ przeprowadzony przez telewizjê
MDR a¿ 68 proc. mieszkañców
Saksonii, Saksonii Anhalt i Turyngii opowiada siê przeciwko
embargu. (wam)
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Górnicze tragedie

Nie wrócili z szychty
20 kwietnia w kopalni
Pniówek w Pawłowicach
na Śląsku wybuchł
śmiercionośny metan.
Taki wybuch przychodzi nagle.
Najpierw jest potê¿ny huk, potem potê¿na fala ognia, która
zmiata wszystko. Trwa kilka
sekund. Nie ma szans, ¿eby
uszed³ z ¿yciem ten, kto przebywa w epicentrum eksplozji.
20 kwietnia br. w kopalni Pniówek nale¿¹cej do Jastrzêbskiej
Spó³ki Wêglowej wydarzy³a siê
kolejna wstrz¹saj¹ca, górnicza
tragedia. Metan zabi³ na miejscu czterech górników i ciê¿ko
rani³ ponad dwudziestu innych.
Do wypadku dosz³o 15 minut
po pó³nocy. Wszystko wskazuje
na to, ¿e w œcianie N-6, 1000 m
pod ziemi¹, zapali³ siê metan.
W czasie wybuchu w tym rejonie pracowa³o 42 górników. Kilkunastu szczêœliwie opuœci³o
wyrobisko. Natychmiast og³oszono akcjê ratownicz¹. Na dó³
zjechali ratownicy pracuj¹cy
na co dzieñ w kopalnianej stacji
ratownictwa kopalni Pniówek.
Niebawem do³¹czy³y do nich
posi³ki z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego z Bytomia, wyposa¿one w sprzêt specjalistyczny. 12 górników uda³o
siê wyprowadziæ na powierzchniê. Œmig³owcami pogotowia
ratunkowego zostali przetransportowani do szpitali z ciê¿kimi
poparzeniami cia³a.
W czasie, gdy w rejonie prowadzonej akcji przebywa³y dwa
zastêpy ratowników, dosz³o do
wtórnego wybuchu. Sztab akcji
straci³ wówczas kontakt z sied-

Od lewej: dr Mariusz Nowak – dyrektor szpitala oparzeniowego
w Siemianowicach Śląskich, Adam Niedzielski – minister zdrowia,
Mateusz Morawiecki – premier RP.
zdj. KAJ
mioma ratownikami. Nieznany
by³ te¿ los trzech dalszych poszukiwanych górników.
20 kwietnia przed godz. 8.00
sztab akcji przekaza³ wiadomoœæ, ¿e ratownikom uda³o siê
dotrzeæ do dwóch poszkodowanych osób. Lekarz stwierdzi³
ich zgon. PóŸniej podano, ¿e
liczba ofiar wzros³a do trzech.
Nied³ugo potem nadesz³a informacja o zgonie czwartego górnika. Wówczas w akcji bra³o
udzia³ 13 zastêpów ratowniczych. Rodziny poszkodowanych zosta³y objête opiek¹ psychologów.
"Moje myœli i modlitwy s¹
z rodzinami zmar³ych górników KWK Pniówek. Wiemy, ¿e

to bêdzie, ju¿ jest, niezwykle
trudna akcja ratunkowa. Myœlami i modlitwami jestem
z górnikami na Górnym Œl¹sku. Miejmy nadziejê, ¿e uda
siê ich uratowaæ” – brzmia³a
treœæ depeszy premiera Mateusza Morawieckiego.
W tym czasie w siemianowickim szpitalu oparzeniowym
przebywa³o na oddzia³ach
11 pacjentów.
– S¹ to g³ównie osoby m³ode,
dwudziestokilkuletnie – informowa³ lekarz dy¿urny.
Czterech górników, którzy
ulegli poparzeniom by³o w na
tyle dobrym stanie, ¿e zostali
niemal natychmiast skierowani
do komory hiperbarycznej. Naj-

ciê¿ej poparzonym za³o¿ono
hodowlê komórek skóry, w której specjalizuje siê szpital.
– Obecnie s¹ leczeni przy
u¿yciu wysokiego ciœnienia i terapii tlenowej, co pozwala minimalizowaæ skutki odniesionych
obra¿eñ – podkreœli³ obecny
w lecznicy minister zdrowia
Adam Niedzielski.
Siemianowicka oparzeniówka jest najwy¿szej klasy oœrodkiem tego typu w Polsce i Europie. Charakteryzuje siê
szczególn¹ dba³oœci¹ o bezpieczeñstwo pacjentów, bo leczenie ran jest t¹ dziedzin¹, która
wymaga takiego postepowania.
Niestety, nad ranem w szpitalu zmar³ kolejny, pi¹ty górnik.
Mia³ bardzo rozleg³e oparzenia, 96 proc. powierzchni cia³a.
Nie uda³o siê go utrzymaæ przy
¿yciu.
Zdaniem dr. Mariusza Nowaka, dyrektora szpitala oparzeniowego w Siemianowicach
Œl¹skich, stan wszystkich hospitalizowanych
górników
w momencie przywiezienia do
szpitala by³ ciê¿ki.
– Robimy wszystko, aby leczenie przebiega³o skutecznie.
Rokowania s¹ powa¿ne –
stwierdzi³.
– To smutny dzieñ nie tylko
dla kopalni Pniówek, Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej, ale dla
ca³ej braci górniczej, dla ca³ego
Œl¹ska i bardzo smutny dla ca³ej Polski – przyzna³ premier
Mateusz Morawiecki, który odwiedzi³ poparzonych górników
w szpitalu.
Tymczasem w kopalni Pniówek w ekstremalnie trudnych
warunkach trwa³a walka o uratowanie zaginionych górników.
W zwi¹zku z przekroczeniami
dopuszczalnych stê¿eñ gazów

Kolejna katastrofa wstrz¹snê³a Œl¹skiem
Zaledwie trzy doby po
tragicznych wydarzeniach
w kopalni Pniówek
do podobnej sytuacji
doszło w sąsiednim
zakładzie Zofiówka
w Jastrzębiu, należącego
do zespolonej kopalni
Borynia-Zofiówka
(Jastrzębska Spółka
Węglowa).
23 kwietnia br. rano o godz.
3:40, na g³êbokoœci 900 m pod
ziemi¹ dosz³o do wstrz¹su
i uwolnienia do wyrobiska metanu. W rejonie wypadku by³o
52 pracowników, 42 z nich wysz³o o w³asnych si³ach. W odciêtym zawa³em wyrobisku
uwiêzionych pozosta³o dziesiêciu górników.

W Zofiówce nie dosz³o do zapalenia ani wybuchu metanu.
Wentylacja zosta³a zachowana,
wentylatory wt³acza³y ca³y
czas powietrze, lecz do koñca
nie by³o wiadomo, czy lutnioci¹g jest sprawny na ca³ej d³ugoœci. Jednak z Zofiówce od bazy ratowników do celu by³o prawie 2,5 km. Ratownicy bardzo
szybko posuwali siê naprzód.
Akcjê prowadzi³o 6 zastêpów
i 30 ratowników.
Koncentracja metanu by³a
jednak na tyle du¿a, ¿e trzeba
by³o wchodziæ stopniowo.
– Po drodze, jeœli lutnioci¹g
jest uszkodzony, poprawiaj¹ go,
poprawiaj¹ wentylacjê. Jednoczeœnie zwiêkszyliœmy ciœnienia w ruroci¹gach sprzê¿onego
powietrza, by pchaæ to powietrze do przodka. Jest du¿o metanu. Poruszamy siê, jest drugi

zastêp zabezpieczaj¹cy – relacjonowa³ jeden z zastêpowych
w 16 godzinie akcji.
W tym czasie pod kopalni¹
pojawi³ siê premier Mateusz
Morawiecki.
– Kolejne smutne wieœci ze
Œl¹ska. W nocy w KWK Borynia
Zofiówka, Ruch Zofiówka w Jastrzêbiu Zdroju mia³ miejsce
wstrz¹s wysokoenergetyczny.
Nie ma kontaktu z 10 pracownikami pracuj¹cymi w tym rejonie. Myœlami jestem z ich rodzinami, które otrzymaj¹ niezbêdn¹ opiekê i wsparcie –
stwierdzi³. Poinformowa³, ¿e
zleci³ kontrole w kopalniach,
aby sprawdziæ, czy na pewno
sprzêt i wszystko, co mo¿e byæ
na najwy¿szym poziomie technicznym, jest na takim poziomie.

Wed³ug Wojewódzkiego Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego, energia wstrz¹su wysokoenergetycznego wynios³a milion jouli. Odpowiada to magnitudzie 2,21 w skali Richtera.
– Nie ma ¿adnych kontaktów,
nie ma oznak, ¿e ktoœ us³yszy
jakiœ g³os – poinformowa³ prezes JSW Tomasz Cudny. Doda³,
¿e jeden zastêp, który dotar³ do
770 m, zosta³ wycofany, poniewa¿ jego zapas tlenu pozwoli³by jeszcze na pokonanie ok.
150 m.
– Byliby bardzo blisko przodka i musieliby natychmiast
wracaæ – wyjaœni³ dodaj¹c, ¿e
kolejny zastêp powinien ju¿ dotrzeæ do miejsca, w którym
mo¿na spodziewaæ siê, ¿e s¹
górnicy, z którymi urwa³ siê
kontakt.

w rejonie poszukiwañ zastêpy
ratownicze zosta³y wycofane,
aby po chwili ponownie wejœæ
w rejon i roz³o¿yæ liniê chromatograficzn¹, pozwalaj¹c¹ prowadziæ sta³y pomiar atmosfery.
Konieczne by³o odbudowanie
zapory py³owej, zabezpieczaj¹cej przed wybuchem metanu
bazê ratownicz¹. Zabudowano
wentylator i ponad 200 m lutnioci¹gu.
Dopiero, gdy w wyrobisku
zapanowa³y bezpieczne warunki i poziom metanu opad³, mogli kontynuowaæ poszukiwania
kolegów. Niestety, kiedy ratownicy rozpoczêli pracê przy wyd³u¿aniu lutnioci¹gu, parametry atmosfery zaczê³y siê drastycznie zmieniaæ.
– Ratownicy dostali rozkaz,
¿eby wycofaæ siê do bazy.
W trakcie wycofywania nast¹pi³ kolejny wybuch. PóŸniej te
dwa zastêpy przyby³y na bazê
ratownicz¹, tam zbada³ ich lekarz i wys³a³ na powierzchniê –
relacjonowa³ kierownik akcji
ratowniczej Arkadiusz Frymarkiewicz.
Tam czeka³y ju¿ karetki.
Ucierpia³o w sumie 10 ratowników. Stan trzech okreœlono jako ciê¿ki. Nie by³o wœród nich
poparzonych.
W sumie 1000 m pod ziemi¹
dosz³o jeszcze do trzech kolejnych wybuchów. Akcjê ratownicz¹ przerwano. Ratownicy bêd¹
mogli wejœæ do wyrobiska po
szcz¹tki swoich kolegów nie
wczeœniej ni¿ za trzy, cztery miesi¹ce. Poszukiwani s¹ nadal
dwaj górnicy z ostatniej zmiany
i siedmiu ratowników, którzy ruszyli im na pomoc kilka minut
po wybuchu. W ksi¹¿ce zjazdów
widnieje zdawkowa informacja:
Nie wrócili z szychty... (TK)

– Idziemy dalej, zosta³o
350 m do czo³a – brzmia³ drugi
komunikat ratowników z do³u.
Do Jastrzêbia przyby³ równie¿ prezydent Andrzej Duda,
który interesowa³ siê losem zaginionych górników.
Jeszcze wieczorem w sobotê
23 kwietnia ratownikom uda³o
siê dotrzeæ do pierwszych czterech zasypanych górników. Byli ok. 220 m od frontu przodka.
Nie dawali odznak ¿ycia. Wobec takiego stanu rzeczy los
kolejnych szeœciu wydawa³ siê
przes¹dzony.
Po dwóch tragediach na Œl¹sku pojawi³y siê g³osy, ¿e wypadki s¹ efektem zwiêkszonego
nacisku na wydobycie, w tym
równie¿ wêgla koksowego
i schodzenia do coraz ni¿ej po³o¿onych pok³adów. Spó³ka
JSW zaopatruje w surowiec
niemal ca³¹ Europê. Wobec
sankcji na wêgiel rosyjski, JSW
ma szanse przej¹æ ten rynek. TK
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Aktualnoœci

Diamentowy Gazprom
Moskwa wci¹¿ sprzedaje Zachodowi ropê i gaz. Ale Putin mo¿e
finansowaæ niszczycielsk¹ wojnê na Ukrainie tak¿e dziêki
sprzeda¿y diamentów.
Sprawa eksportu rosyjskich
surowców energetycznych jest
powszechnie znana, ale do tej
pory ma³o kto s³ysza³ o „diamentowym Gazpromie”. Rosyjska
firma Alrosa to najwiêkszy producent surowca diamentowego.
Co roku wydobywa z syberyjskich kopalni oko³o 30 mln karatów. Jak informuje prasa belgijska, ponad po³owa surowych
diamentów jest wysy³ana do Antwerpii. Jedna czwarta tych kamieni szlachetnych szlifowa-

nych w antwerpskich firmach
pochodzi z Rosji. 6 grudnia
2021 r. Alrosa podpisa³a kolejn¹
umowê z rynkiem diamentowym Antwerpii.
Co roku firmy antwerpskie
p³ac¹ za rosyjskie diamenty prawie 2 mld euro. Dziêki tym dochodom machina wojenna Putina sieje w Ukrainie spustoszenie. Diamenty oszlifowane
w Antwerpii staj¹ siê bowiem
produktem belgijskim. Nawet
jeœli Stany Zjednoczone na³o¿¹
na rosyjsk¹ firmê sankcje, niezwykle zyskowny dla re¿imu Putina handel kamieniami szlachetnymi nie ustanie. Jak dot¹d
na skutek zabiegów belgijskich

lobbystów Unia Europejska nie
wstrzyma³a importu rosyjskich
diamentów. Podkreœla siê, ¿e te
najcenniejsze kamienie szlachetne stanowi¹ a¿ 15 proc. belgijskiego eksportu poza Uniê
Europejsk¹.
Jedna trzecia firmy Alrosa nale¿y do Federacji Rosyjskiej, a
reszta – do w³adz regionów, w
tym do Republiki Jakucji, na której terenie znajduje siê wiêkszoœæ
kopalñ. Dyrektorem generalnym
firmy jest Siergiej Iwanow, zwany
Juniorem. Jego ojciec, tak¿e
Siergiej Iwanow, s³u¿y³ z Putinem
w KGB, by³ ministrem obrony
Rosji i uwa¿any jest za wiernego
druha dyktatora.

Wszystko dro¿eje
Niemcy są zmęczeni ciągłymi
informacjami pochodzącymi
z frontu ukraińskiego. Media co
prawda nadal zajmują się sytuacją na Ukrainie, ale coraz częściej na pierwszy plan powracają znane z pierwszych stron gazet bulwarowe tematy.
W niemieckiej œwiadomoœci tragedia, która obecnie rozgrywa siê na
Ukrainie, powoli schodzi na plan
dalszy i zaczyna pojawiaæ siê zniecierpliwienie. Oczywiœcie prasa
codziennie pisze o sytuacji na
Ukrainie, ale takich informacji
jest coraz mniej, a na pierwszych
stronach zaczynaj¹ dominowaæ
inne – jak¿e wa¿ne dla niemieckiego czytelnika – sprawy, czyli powrót pandemii koronawirusa, nowe regulacje spo³ecznych obostrzeñ i przede wszystkim powszechne obawy przed stopniowym ubo¿eniem. Wojna na Ukrainie powoduje, ¿e rosn¹ ceny w
niemieckich sklepach, ¿e podro¿ej¹ us³ugi, wiêcej p³acimy za pr¹d,
za paliwo, czy wczasy.

Powszechna
dro¿yzna
Niemcy zmieniaj¹ swoje zwyczaje – kupuj¹ mniej i taniej. Ekonomiœci ostrzegaj¹, ¿e wiele pod-

Szybko pustoszeją pułki w niemieckich sklepach
stawowych produktów spo¿ywczych w ci¹gu roku podro¿eje nawet o 52 procent, a czêœæ z nich bêdzie trudno dostêpna. Prezes Stowarzyszenia Niemieckiego Handlu – Josef Sanktjohanser twierdzi, ¿e Niemcy czeka kolejna fala
podwy¿ek i z pewnoœci¹ bêd¹ to
podwy¿ki dwucyfrowe. Nie bêdzie
staæ przeciêtnego obywatela na
wiele dotychczas dostêpnych dla
ka¿dego artyku³ów – ostrzegaj¹
gazety. Niektóre sklepy racjonuj¹
produkty spo¿ywcze. Przez kilka
dni w Hamburgu sprzedawano jedynie po dwie butelki oleju rzepakowego i s³onecznikowego oraz po

zdj. autora

dwa kilogramy m¹ki, cukru i po
dwie puszki niektórych konserw.
Z najnowszych sonda¿y wynika,
¿e ponad po³owa obywateli potwierdza k³opoty z zakupami potrzebnych produktów spo¿ywczych.
Jak poda³ Federalny Urz¹d Statystyczny w marcu tego roku inflacja osi¹gnê³a 7,3 procent. Eksperci ostrzegaj¹ przed narastaj¹cym
kryzysem. Federalny minister finansów Christian Lindner (FDP)
przewiduje, ¿e w wyniku wojny na
Ukrainie nast¹pi spadek dobrobytu niemieckiego spo³eczeñstwa.
"Wojna ukraiñska (tym razem u¿y³

„Samo Życie“ – Pismo dla wszystkich i o wszystkim w języku polskim.
Miesięcznik. Redaguje zespół.
Redaktor naczelny (Chefredakteur): Andreas Hübsch
Redaktor „magazynu“: Janusz Glanc-Szymański
Odpowiedzialny w rozumieniu prawa (V.i.S.d.P.): Marius Matuszczyk
Druk: Rheinische DruckMedien, Düsseldorf

Alrosa ma œcis³e powi¹zania
z sektorem wojskowym. Wed³ug
armii rosyjskiej przez lata przekazywa³a znaczne kwoty na
„podniesienie gotowoœci bojowej rosyjskich okrêtów podwodnych”. Jeden z okrêtów otrzyma³ nawet nazwê „Alrosa”. Ma
bazê w Sewastopolu i odegra³
znaczn¹ rolê podczas zaboru
Krymu w 2014 roku.
Wed³ug belgijskiego dziennika „De Morgen” Alrosa nie tylko
sprzedaje diamenty, lecz tak¿e
zajmuje siê wydobyciem, przetwarzaniem i magazynowaniem
uranu. Podjê³a wspó³pracê z Rosyjsk¹ Pañstwow¹ Korporacj¹
Energii J¹drowej Rosatom, za³o¿on¹ przez Putina. Rosatom
zajmuje siê m.in. produkcj¹ broni atomowej. Wiele wskazuje na
to, ¿e pieni¹dze uzyskane ze

sprzeda¿y diamentów do Antwerpii zasilaj¹ program zbrojeñ nuklearnych Moskwy, a
ostatnio Kreml wygra¿a œwiatu
j¹drow¹ maczug¹. Wiadomoœæ
o tych powi¹zaniach zaszokowa³a niektórych belgijskich polityków. Parlamentarzystka Kathleen Van Brempt wezwa³a do
wprowadzenia
surowszych
sankcji i oburzy³a siê.
– To wykracza poza zwi¹zek
z Rosj¹. Mówimy tu o okrêtach
wojennych i broni nuklearnej.
Trudno o wiêkszy cynizm. Jeœli
import rosyjskich diamentów
nie jest nielegalny, to z pewnoœci¹ niemoralny. (KK)

takiego okreœlenia) uczyni nas
wszystkich biedniejszymi" – powiedzia³ Lindner w brukowcu
"Bild am Sonntag" i wyt³umaczy³,
¿e winne temu bêd¹ wy¿sze ceny
za importowan¹ energiê. Jego
zdaniem pañstwo nie bêdzie
w stanie zrekompensowaæ tego i
¿e po prostu bêdziemy biedniejsi.
Nikt nie ukrywa, ¿e najbardziej
obawia siê w³aœnie dro¿yzny, która
mo¿e znacznie obni¿yæ dotychczasowy standard ¿ycia. Obawy maj¹
swoje uzasadnienie, bowiem na
w³asne oczy widzia³em w ostatnich dniach czêœciowo puste pu³ki
w sklepach spo¿ywczych. Polacy
tego typu obrazki pamiêtaj¹ z lat
70. i 80. Starsi Niemcy przypomnieli sobie powojenny kryzys lat
czterdziestych, ale m³ode pokolenie takich obrazków nie pamiêta.
Dla du¿ej czêœci z nich obawy o
w³asn¹ egzystencjê lub tylko o
mo¿liwoœæ pogorszenia w³asnego
dobrobytu, powoduj¹ wzrost negatywnych emocji wobec wojny na
Ukrainie i wobec obydwu stron
konfliktu. Takiego okreœlenia coraz czêœciej u¿ywaj¹ niemieckie
media.

Z sonda¿u przeprowadzonego
przez magazyn "Focus" wynika, ¿e
ponad 40 proc. Niemców jest zdania, ¿e Ukraina powinna zgodziæ
siê na negocjacje, co pozwoli³oby
zakoñczyæ wojnê. W gazetach pojawiaj¹ siê ostrze¿enia sugeruj¹ce, ¿e "konflikt na Ukrainie" negatywnie wp³ynie na codzienne ¿ycie
przeciêtnego Niemca. O wiele
dro¿ej zap³acimy za bilet lotniczy,
ju¿ dro¿ej p³acimy za paliwo, przestanie nas byæ staæ na wczasy w
Hiszpanii, Grecji lub we W³oszech.
Niemcy nie chc¹ i nie zamierzaj¹
rezygnowaæ z czegokolwiek, nadal
chc¹ ¿yæ spokojnie i w luksusie. Co
prawda prawie po³owa obywateli
zapowiada wprowadzenie pewnych oszczêdnoœci energii we w³asnych domach i mieszkaniach, ale
jednoczeœnie ci sami ludzie nie zamierzaj¹ rezygnowaæ ani z drogich wspólnie spêdzanych rodzinnych wakacji, ani z jazdy samochodem, czy lotów samolotem. Nikomu nie podoba siê pomys³ partii
Zielonych, aby w ramach oszczêdnoœci energii wprowadziæ na niemieckich autostradach ograniczenie prêdkoœci do 130, a nawet do
100 km/h.
Tak¿e Ÿle zosta³a przyjêta propozycja, aby wprowadziæ jedn¹
niedzielê w miesi¹cu bez samochodu, podobnie jak w czasach
kryzysu naftowego w 1973 r. Na
ulicy doœæ powszechne staje siê
zdanie, ¿e ma zostaæ tak jak by³o,
a wojna musi siê natychmiast
skoñczyæ. (wam)

„Trzeba skoñczyæ
tê wojnê“
Wœród zwyk³ych Niemców coraz g³oœniejsze s¹ opinie, ¿e nale¿y jak najszybciej zakoñczyæ tê
okrutn¹ wojnê, nawet kosztem oddania przez Ukrainê czêœci w³asnej niezale¿noœci i suwerennoœci.

Samo Życie, Luisental 2, 51399 Burscheid
Redakcja:

tel. 02174 / 8964480
redakcja@samo-zycie.com

Prenumerata:

tel. 02174 / 8964480
fax 02174 / 8964481
abo@prenumerata.de

Reklama i ogłoszenia:

tel. 02382 / 7667578
fax 02382 / 7667579
werbung@samo-zycie.com

Wydawnictwo, dystrybucja:

tel. 02174 / 8941155
fax 02174 / 8941156

Wydawca: Verlag Matuszczyk KG, Luisental 2, 51399 Burscheid
Nie zwracamy niezamówionych materiałów. Zastrzegamy sobie prawo skrótu nadsyłanych
tekstów. Teksty podpisane przez autorów nie muszą odpowiadać poglądom redakcji.
Zamieszczone teksty podlegają prawu autorskiemu. Przedruk jedynie za zgodą redakcji.
Za treść ogłoszeń i reklamy wydawnictwo i redakcja nie ponoszą odpowiedzialności.

Na podst.: De Morgen,
Het Laatste Nieuws,
The Brussels Times
Tygodnik ANGORA nr 14/2022

6

Samo Życie 5/22 (604)

Polonia
Byliœmy przy tym

„Dajmy szansê pokojowi!”
Muzyka dla Ukrainy
Od pomys³u do realizacji czêsto jest d³uga droga. Ale nie w
Bonn. Jerzy Goœciniak i Rafa³
Kleinert postanowili te¿ zrobiæ
coœ dla Ukrainy. 3 kwietnia odby³ siê koncert charytatywny w
pomieszczeniach Bürgerverein Dettendorf/Gronau w Bonn.
Po pandemi trzeba by³o "odgruzowaæ" salê, przygotowaæ
œwiat¹o i dŸwiêk. Organizatorzy nie mieli wiele czasu na
rozreklamowanie
imprezy.
Przyby³o jednak ponad 120
osób. ZaprzyjaŸnione dziewczyny napiek³y pysznych ciast,
sklep Polonia Market zafundowal kie³baski dla artystów, a
wiele innych osób przyczyni³o
siê do sukcesu imprezy.
Przyjaciele ze sceny szybko
odpowiedzieli pozytywnie na
zaproszene. Ograniczenia czasowe nie pozwolily jednak na

wystêp wszystkich chêtnych.
Obok koncertu odby³ siê wernisa¿ obrazów ¯eni Nesterenko.
Malarz ¿y³ pierwotnie na Krymie, sk¹d musia³ uciekaæ
w 2014 r. W tym roku musia³ te¿
uciekac z Kijowa, gdzie spêdzi³
cztery doby w bunkrze. Ma 63
lata, móg³ wiêc opuœciæ Ukrainê. Jego syn musia³ zostaæ.
Podczas koncertu po sali maszerowal 6-letni Maik, syn jednego z artystow, rozdaj¹c p³yty
zespo³u „Communa”. Rozda³
ponad 30 CD, za które proszono
o datki. Publicznoœæ by³a bardzo szczodra.
Koncert zakonczy³ siê wspania³ym wynikiem – uzbierano
2250 euro. Pieniadze trafily do
Polskiej Akcji Humanitarnej
Janiny Ochockiej, a organizatorzy obiecali ¿e bêdzie powtórRobert Widera
ka.

Pod takim has³em odby³ siê 26
marca w restauracji „Gdañska” w Oberhausen koncert zespo³u Nomedia z udzia³em jednego z najlepszych polskich gitarzystów Leszka Cichoñskiego. Drugim goœciem by³ pochodz¹cy z Polski, a obecnie
mieszkaj¹cy w Essen, gitarzysta AdamOr. Koncert odby³ siê,
kiedy ukraiñskie miasta zasypywane by³y bombami, a granicê przechodzi³y setki tysiêcy
uchodŸców. Niektórzy z nich
znaleŸli schronienie w hoteliku,
który mieœci siê nad „Gdañsk¹”.
Cz³onkowie zespo³u Nomedia pochodz¹ z Polski, od kilkunastu,
kilkudziesiêciu
lat
mieszkaj¹ w Niemczech. Nie s¹
im obojêtne sprawy, które dziej¹ siê wokó³ nich. Czêsto sytuacjê na œwiecie ukazuj¹ w swoich tekstach. Kiedy wybuch³a

wojna na Ukrainie, uznali, ¿e
musz¹ swój sprzeciw zaznaczyæ równie¿ swoj¹ muzyk¹.
Wielk¹ radoœci¹ by³a pozytywna odpowiedŸ Leszka Cichoñskiego, który od wielu lat
jest dla nich muzycznym „guru”. Kilku z nich ka¿dego roku
uczestniczy
w
festiwalu
„Thanks Jimi” we Wroc³awiu,
którego kulminacyjnym punktem jest granie 1 maja „Hey
Joe”, Jimiego Hendrixa na kilka tysiêcy gitar.
Zespó³ „Nomedia” powsta³
10 lat temu w Essen. Jego za³o¿ycielami i liderami s¹ Krzysztof Weihsmann i Janusz Adamczyk, doœwiadczeni muzycy, nie
tylko na polonijnej scenie. Graj¹ rocka, ale na swój sposób.
„Nomedia” w swoim sk³adzie
ma m.in. wiolonczelê. Obecnie
muzycy planuj¹ nagranie p³yty
z w³asnymi utworami.

Leszek Cichoñski po raz
trzeci goœci³ w „Gdañskiej”. Poprzednie jego wizyty zwi¹zane
by³y m.in. z koncertem „Nalepa
Day”. Ciekawostk¹ jest, ¿e
AdamOr swoje pierwsze gitarowe doœwiadczenia zdobywa³
prawie 30 lat temu na kursach
prowadzonych w³aœnie przez
Leszka Cichoñskiego.
Podczas koncertu w „Gdañskiej” wykonywano m.in. utwory zespo³u Breakout, którego
Leszek Cichoñski by³ cz³onkiem. Pod koniec koncertu w³aœciciele restauracji i muzycy
Nomedii postanowili, ¿e dochód z koncertu w wysokoœci
650 euro zostanie wp³acony na
konto Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, z przeznaczeniem na zakup sprzêtu medycznego dla Ukrainy.

Tekst: Leonard Paszek
Foto: Robert Widera

Uczestnicy walnego zebrania Polskiej Gminy „Piast“ w Essen

Wybory w „Piaœcie”
Po d³ugiej przerwie spowodowanej pandemi¹ uda³o siê
z rocznym opóŸnieniem przeprowadziæ walne zebranie
cz³onków stowarzyszenia Gmina Polska „Piast” z Essen, po³¹czone z wyborami nowego zarz¹du.
Ustêpuj¹cy przewodnicz¹cy
Józef Wantulok zda³ sprawozdanie z ostatnich trzech lat
dzia³alnoœci. Pandemia niestety uniemo¿liwi³a przeprowa-

dzenie cyklicznych imprez, które by³y sta³¹ pozycj¹ w programie Piasta. W tym trudnym
czasie dla stowarzyszeñ uda³o
sie zorganizowaæ spotkanie poetycko-muzyczne, kilka spotkañ cz³onków, spotkania wirtualne, kontynuowaæ dzia³alnoœæ piastowej biblioteki, tradycyjnie zaanga¿owaæ w Fina³
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy oraz korespondencyjnego Miko³aja. Piast równie¿

uczestniczy³, choæ w ograniczonym zakresie, w miejskich imprezach o charakterze wielokulturowym. Praca ustêpuj¹cego zarz¹du zosta³a oceniona
przez cz³onków z du¿ym uznaniem.
Do nowego zarz¹du wybrano
³¹cznie 12 osób, funkcjê prezesa powierzono Leonardowi
Paszkowi, który korzystaj¹c
z przywileju wynikaj¹cego ze
statutu, wybra³ cz³onków zarz¹du. ZnaleŸli siê w nim
w wiêkszoœci ludzie, którzy
dzia³alnoœæ w „Piaœcie”
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Kultura
Nagroda im. Karla Dedeciusa
dla El¿biety Kalinowskiej
i Andreasa Volka
Nagroda im. Karla Dedeciusa
przyznawana jest co dwa lata od
2003 r. Od 2022 r. nowym partnerem strategicznym nagrody
jest Sparkasse Darmstadt. Partnerami nowej edycji nagrody są
również Willa Decjusza w Krakowie, Europejskie Kolegium Tłumaczy w Straelen oraz Fundacja
im. Karla Dedeciusa we Frankfurcie nad Odrą. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się
20 maja 2022 r. w Darmstadt.

Elżbieta Kalinowska

Andreas Volk

zdj. Paweł Zarychta

Niemiecki Instytut Spraw Polskich przyznaje tegoroczn¹ nagrodê im. Karla Dedeciusa El¿biecie Kalinowskiej i Andreasowi Volkowi. Oboje zostaj¹ uhonorowani za wybitn¹ twórczoœæ
translatorsk¹ i zaanga¿owanie
w polsko-niemiecki dialog kulturowy.
El¿bieta Kalinowska jest t³umaczk¹, redaktork¹ i mened¿erk¹ kultury. By³a zastêpczyni¹ dyrektora Instytutu Ksi¹¿ki, a od 2016 r. pracuje jako wydawczyni literatury faktu
w Grupie Wydawniczej Foksal.
Kalinowska od ponad 20 lat t³umaczy literaturê niemieckojêzyczn¹ dla czo³owych polskich
wydawnictw, takich jak Czarne,
W.A.B. czy Wydawnictwo Literackie. Na liœcie jej publikacji
znajduje siê ponad 20 powieœci
wspó³czesnych oraz ksi¹¿ki popularnonaukowe i reporta¿e.
W krêgu jej zainteresowañ
znajduj¹ siê wspó³czesne pr¹dy w literaturze niemieckojêzycznej, t³umaczy przede
wszystkim autorki i autorów
pochodzacych ze œrodowisk
imigranckich, takich jak Zsuz-

zdj. Andrzej Walkusz

sa Bánk, Terézia Mora, Olga
Grjasnowa, Sherko Fatah i Feridun Zaimoglu. Ta nowa literatura niemiecka, tworzona
przez autorki i autorów zakorzenionych nie tylko w niemieckiej kulturze i poetyce,
stanowi dla t³umaczy dodatkowe wyzwanie, gdy chodzi o oddanie niuansów miêdzy tym, co
obce, a tym, co znane, w sposób
kreatywny, jednoczeœnie wiernie oddaj¹c sens. Kalinowska
t³umaczy tak¿e reporta¿e, autorstwa m.in. Wolfganga Bauera i Floriana Klenka. Jej dorobek cechuje rozpiêtoœæ i swoboda w doborze autorów oraz mistrzowskie operowanie tekstem.
Przyznaj¹c nagrodê Andreasowi Volkowi jury po raz
pierwszy uhonorowalo t³umacza zajmuj¹cego siê przede
wszystkim przek³adem dzie³
dramatycznych odgrywaj¹cych
znacz¹c¹ rolê w intensyfikacji
polsko-niemieckich kontaktów
teatralnych. Volk zdoby³ renomê dziêki licznym t³umaczeniom wspó³czesnych sztuk teatralnych (m.in. Krzysztofa

Warlikowskiego, Ma³gorzaty Sikorskiej-Miszczuk, Tadeusza
S³obodzianka) i jest równie wysoko ceniony przez polskich autorów jak i re¿yserów w Niemczech. Jako t³umacz monografii
i esejów z zakresu nauk humanistycznych i kulturoznawczych stale przyczynia siê do
rozwoju dialogu naukowego naukowego miêdzy Polsk¹ a
Niemcami (teksty m.in. Marii
Janion, Erwina Axera, Krystiana Lupy). Jego bibliografiê uzupe³niaj¹ t³umaczenia wspó³czesnej prozy i poezji (Jan Polkowski). Poza trwaj¹c¹ ju¿ ponad 20
lat dzia³alnoœci¹ translatorsk¹
Andreas Volk anga¿uje siê jako
mediator kulturowy, m.in. jako
wspó³za³o¿yciel
polsko-niemieckiego rocznika "OderÜbersetzen", redaktor nieistniej¹cego ju¿ polsko-niemiecko-ukraiñskiego czasopisma literackiego „Radar“ lub jako pomys³odawca serii „Übersetzer im Gespräch“ i „Ausgezeichnet Lyrik“ (we wspó³pracy z Instytutem Goethego).

dr Andrzej Kaluza

„Samo Życie“ prosto do domu
www.prenumerata.de
dopiero rozpoczêli, jednak posiadaj¹ du¿e doœwiadczenie w
pracy spo³ecznej. Ten powiew
“nowego ducha” zosta³ entyuzjastycznie przyjêty.
Piast to jedna z najd³u¿ej istniej¹cych organizacji polonijnych w Niemczech. W 2023 roku bêdzie obchodzi³ 30 rocznicê
istnienia. Przez te lata zmieni³
siê obraz Polonii niemieckiej
i zmieni³a siê funkcja oraz zna-

czenie organizacji polonijnych.
Nie wszystkie stowarzyszenia
potrafi³y znaleŸæ siê w tym wielokulturowym krajobrazie. Wiele z nich rozwi¹za³a dzia³alnoœæ. „Piast” jednak dzia³a
i mimo wielu emigracyjnych
przeobra¿eñ stara siê wychodziæ naprzeciw oczekiwaniom
zarówno „starej” Polonii, jak
i tych, którzy dopiero w ostatnich latach do Niemiec przyjechali.

W tegorocznych planach stowarzyszenia jest organizacja
polonijnych spotkañ i integracja Polaków w Essen oraz okolicy, np. podczas cyklicznych
spotkañ dla rodziców z dzieæmi, koncertów, zabaw dla dzieci
i doros³ych oraz tzw. Stammtischu.

Tekst: Leonard Paszek
Zdjęcia: Robert Siera

Trylogia na temat
czu³oœci
Kestenergesellschaft w Hanowerze
pod dyrekcj¹ Adama Budaka
Pojêcie czu³oœci wesz³o do
powszechnego obiegu dziêki
Oldze Tokarczuk, która w wyk³adzie noblowskim mówi³a
o potrzebie czu³ego narratora.
„Bardzo siê z tym tekstem
identyfikujê i próbujê t³umaczyæ go na terytorium sztuk wizualnych” – deklaruje Adam
Budak, dyrektor galerii Kestnergesellschaft w Hanowerze.
Tê zaszczytn¹ funkjê obj¹³ w
listopadzie 2020 roku, po zawodowych przystankach w Krakowie, Grazu, Waszyngtonie
i czeskiej Pradze. „Wydaje mi
siê, ¿e muzea powinny pe³niæ
funkcjê czu³ego narratora, byæ
miejscem, w którym ta czu³oœæ
prezentowana jest widzom
w teorii i praktyce” – rozwija
myœl Budak. „Chcemy, by Kestnergesellschaft by³o galeri¹
czu³oœci”. Obecna eskpozycja
jest drug¹ z kolei stoj¹c¹ pod
tym mottem, a trzeci¹ pod kuratel¹ Adama Budaka w Hanowerze. Sk³ada siê ona z zespo³u
wystaw indywidualnych.
Helen Camock to artystka
o bardzo z³o¿onej to¿samoœci,
z czego wynika jej wra¿liwoœæ
na spo³ecznoœci, które nie maj¹
g³osu, s¹ marginalizowane.
W Hanowerze proponuje wystawê "behind the eye is the promise of rain" (za okiem kryje siê
obietnica deszczu) oraz performans. Mathieu Kleyebe Abonnenc, francuski artysta urodzony w Gujanie, pisze na nowo historiê procesów kolonialnych i
postkolonialnych w ekspozycji
„The music of living landscapes” (muzyka ¿ywych krajobrazów). Zdaniem kuratora Budaka u obojga artastów czu³oœæ
mo¿na odczuæ jako element atmosferyczny ich wystaw.
Jako nowy dyrektor Adam
Budak pragnie zmieniæ postrzeganie
Kestnergesellschaft w mieœcie, uczyniæ galeriê miejscem „bardziej otwartym, przyjaznym, ¿yj¹cym” –
w tradycji Alexandra Dornera,
szefuj¹cego tej szacownej instytucji w latach dwudziestych
XX wieku. „Goœcinnoœæ” to has³o naczelne zmian, które obejmuj¹ m.in. utworzenie ksiêgarni i sali projekcyjnej, wyprowadzenie kawiarenki z ciemnego
k¹ta na galeriê i rozjaœnienie
tej ostatniej poprzez wymianê
matowych szyb okiennych na
przejrzyste. „Dla nas jest bardzo wa¿ne, by byæ obecnym
równie¿ na zewn¹trz, by po³¹czyæ siê z miastem i regionem”
– podkreœla dyrektor.

Adam Budak jest od listopada
2020 r. dyrektorem Kestnergesellschaft w Hanowerze
Zamys³ ten realizuje w aktualnej eskpozycji Malte Taffner,
który stworzy³ ogród ³¹cz¹cy fizycznie i wirtualnie, poprzez
3 satelity, Kestnergesellschaft
z tkank¹ miejsk¹ Hanoweru.
Do koncepcji nale¿y tak¿e fasada budynku jako powierzchnia
wystawowa – kolektyw Famed
z Lipska (Jan Thomaneck i Sebastian Kretzschmar) zainstalowa³ na niej neon z dedykacj¹
odwo³uj¹ca siê do marzeñ, wizji i idei, do których realizacji
nale¿y uparcie d¹¿yæ. Kontynuacjê znajdujemy w wielkoformatowych pracach Yongsuk
Yoon, witaj¹cych goœci po przekroczeniu progów galerii.
„Czu³oœæ jako model funkcjonowania, model to¿samoœci, a
mo¿e tak¿e strategia negocjacji, gdy¿ jesteœmy otoczeni
agresj¹” – kontynuuje rozwa¿ania Adam Budak. „To mo¿e
byæ postrzegane jako utopia,
ale je¿eli bêdziemy j¹ forsowaæ, to mo¿e – miejmy odrobinê nadziei – dobrniemy do
punktu, kiedy œwiat bêdzie
mo¿na zmieniæ tym sposobem
komunikowania miêdzyludzkiego.”
W ten konkteskt „czu³oœci”
wpisana jest wystawa Vittorio
Santoro, artysty sycylijskofrancusko-szwajcarskiego, który wykorzystuje w¹tki literackie. „Nosoro¿ec” Ionesco jest
punktem odniesienia do analizy wspó³czesnego spo³eczeñstwa: jednostka kontra t³um –
kto jest Berangerem, a kto
przy³¹cza siê do stada nosoro¿ców.
Eskpozyjê mo¿na ogl¹daæ do
22 maja 2022 r.

Grażyna Kamień-Söffker
Kestnergesellschaft po polsku –
10 maja (wtorek) Adam Budak
zaprasza na oprowadzanie
po ekspozycji w j. polskim
w godz. 15.00-17.00
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Polityka
O tym siê mówi

Religia i Koœció³ stan¹
ponad prawem?

Wiceminister sprawiedliwoœci
Marcin Warcho³ wciela siê w rolê
adwokata Koœcio³a w Polsce.
Staje murem za ojcem Rydzykiem i obiecuje ustawê, która
ukróci zamachy na wolnoœci religijne w Polsce.
Istna burza rozpêta³a siê
w zwi¹zku ze skazaniem przez
s¹d "ksiêgowej Rydzyka" Lidii
Kochanowicz-Mañk za naruszenie ustawy o dostêpie do informacji publicznej po wniesieniu
aktu oskar¿enia przez Watchdog
Polska. Warcho³ publicznie skrytykowa³ wyrok s¹du przekonuj¹c, ¿e "nie mia³ on prawa przyj¹æ aktu oskar¿enia". Doda³, i¿
wniesienie oskar¿enia przeciwko Kochanowicz-Mañk nosi³o
znamiona szykan i nêkania.
Wiceminister sprawiedliwoœci,
pe³nomocnik rz¹du ds. praw
cz³owieka – wzi¹³ udzia³ w konferencji naukowej "Wolnoœæ religijna wobec zagro¿eñ wspó³czesnoœci" w uczelni ojca Tadeusza Rydzyka – Akademii Kultury Spo³ecznej i Medialnej w Toruniu.
Przy okazji wspomnia³ o spo³ecznoœci LGBT. Jego zdaniem
poszerzanie wolnoœci „osób nieheteronormatywnych” odbywa
siê kosztem chrzeœcijan. Zdradzi³, ¿e jego resort ma plan walki
z wszystkimi, którym dzia³alnoœæ
Koœcio³a nie przypada do gustu
i odwa¿¹ siê go krytykowaæ.
– Prawo jest niedoskona³e, bowiem zrównuje ochronê wiary,
za któr¹ miliony (ludzi) oddawa³y ¿ycie przez ca³e wieki z prywatnym odczuciem osób bior¹cych udzia³ w danym nabo¿eñstwie. Dlatego to zmieniamy. Ponadto chronimy wolnoœæ s³owa
osób wierz¹cych. Zgodnie z projektem nie bêdzie przestêpstwem publiczne g³oszenie przekonañ lub opinii zwi¹zanych z
wyznawan¹ religi¹ – stwierdzi³
Warcho³.

– Wolnoœæ religijna ma fundamentalne znaczenie poœród
wszystkich praw cz³owieka, bowiem dla osób wierz¹cych wolnoœæ religijna prowadzi do ¿ycia
wiecznego, prowadzi do wiecznoœci. Dlatego te¿ wykracza ona
jako to wyj¹tkowe prawo cz³owieka poza wymiar doczesny,
poza to, co "tu i teraz". Mówimy
wrêcz o prawie do praktykowania religii jako prawie wynikaj¹cym z godnoœci cz³owieka. Z jednej strony zatem to ¿ycie doczesne, które jest celem wszystkich, którzy praktykuj¹ wolnoœæ
religijn¹ i nale¿y im siê prawo do
poszanowania tej¿e wolnoœci, z
drugiej strony – godnoœæ jednostki, godnoœæ cz³owieka jako
to Ÿród³o, z którego wynika wolnoœæ religijna – kontynuowa³
swoje religijne wywody.
Warcho³ twierdzi, ¿e to w³aœnie z pobudek antykoœcielnych
dosz³o do nêkania osoby z Radia
Maryja
i Telewizji
Trwam
w zwi¹zku z oskar¿eniem wniesionym przez Watchdog Polska
przeciwko cz³onkom zarz¹du
Fundacji Lux Veritatis.
– Orê¿em prokuratury jest
prawo i ten orê¿ nie mo¿e byæ têpy, musi byæ skuteczny. Dlatego
Ministerstwo Sprawiedliwoœci
zmienia przepisy po to, ¿eby daæ
jeszcze silniejsz¹ ochronê konstytucyjn¹ tej podstawowej gwarancji, o której mówimy, czyli
prawie do wyznawania religii,
swobodzie publicznego g³oszenia pogl¹dów – zapowiedzia³.
Wszystko po to, ¿eby chrzeœcijanie nie byli wykluczani z ¿ycia
spo³ecznego i nie byli zmuszania
do ukrywania swojej wiary.
– Z tego, co pamiêtam, to takie prawo obowi¹zuje tylko w
Rosji i pañstwach muzu³mañskich – komentuje lider Nowej
Lewicy,
W³odzimierz
Czarzasty. TK

Triumfalny powrót
Macierewicza
Wraca sprawa katastrofy samolotu prezydenckiego, który w kwietniu 2010 r. wióz³ polsk¹ delegacjê
na czele z prezydentem Lechem
Kaczyñskim na uroczystoœci rocznicowe do Smoleñska. Sprzyja temu rosyjska agresja na Ukrainê.
Na celowniku ponownie pojawia
siê Donald Tusk.
Dokument podkomisji ds. badania przyczyn katastrofy smoleñskiej nabra³ mocy. Triumfalny powrót Macierewicza sta³ siê faktem. PiS liczy na to, ¿e w zwi¹zku
z rosyjsk¹ agresj¹ na Ukrainê, uda
siê ostatecznie przekonaæ nieprzekonanych, ¿e tamte wydarzenia pod Smoleñskiem rzeczywiœcie mia³y swe pod³o¿e w zamachu uknutym przez Kreml. Tym
razem Macierewicz wraca sam,
poniewa¿ 5 kwietnia zmar³ nagle
Marek Pasionek, zastêpca prokuratora generalnego, g³ówny prokurator œledztwa smoleñskiego.
Ale to niczego nie zmienia.
– Przez te lata, maj¹c osobiste
przekonanie, ¿e dosz³o do zbrodni,
zamachu, nie mog³em jednak tego
wszystkiego z³o¿yæ w pewn¹ ca³oœæ. Mówiê od strony technicznej,
jak dokonano tego wszystkiego, co
wi¹¿e siê z zamontowaniem jakiœ
œrodków wybuchowych w samolocie, w jaki sposób to zosta³o odpalone, dlaczego ten samolot zacz¹³
opadaæ i w koñcu jak to by³o z tym
rozerwaniem samolotu, dlaczego
cia³a zosta³y rozerwane w ten sposób. Dzisiaj mogê powiedzieæ, ¿e
te wszystkie pytania uzyska³y odpowiedŸ – wyjawi³ Jaros³aw Kaczyñski.
Maciej Lasek – in¿ynier lotniczy, pose³ KO, by³y przewodnicz¹cy Pañstwowej Komisji Badañ Wypadków Lotniczych, przypomnia³
na antenie TVN24, ¿e nie ma ¿adnych dowodów na wybuch i zamach. – Tego dowiod³a nie tylko
komisja Jerzego Millera, tego dowiód³ zespó³ pu³kownika Antoniego Milkiewicza, który pracowa³ dla
prokuratury zupe³nie niezale¿nie

i na niezale¿nie zebranych – powiedzia³ i doda³, ¿e tego dowiód³
tak¿e i zespó³, który by³ na miejscu
w Smoleñsku.
– Wszystkie te trzy zespo³y mia³y dostêp do wraku, by³y na miejscu w Smoleñsku. Jedynie osoby
dzia³aj¹ce w podkomisji Antoniego Macierewicza nigdy nie by³y
w Smoleñsku, nigdy nie mia³y dostêpu do wraku. Co prawda jeden
wrak sobie zrobili ze sprawnego
tupolewa, pociêli go. Ale by³y to
dzia³ania pod udowodnienie za³o¿onej z góry tezy – podsumowa³
Lasek.
Tymczasem w raporcie opublikowanym na stronie podkomisji
smoleñskiej (bêd¹cej integraln¹
czêœci¹ serwisu resortu obrony),
dotycz¹cym badania katastrofy
z 10 kwietnia 2010 r., pojawi³y siê
nieocenzurowane zdjêcia ofiar.
Opracowanie zawieraj¹ce m.in. fotografiê zw³ok œp. prezydenta Lecha Kaczyñskiego wykona³ Marek
D¹browski, który zosta³ wyrzucony z podkomisji smoleñskiej pod
koniec kwietnia 2021 r. D¹browski
stanowczo zaprotestowa³.
Ministerstwo Obrony Narodowej podkreœli³o w komunikacie, ¿e
Podkomisja ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod
Smoleñskiem jest niezale¿na, a
ministerstwo nie ingerowa³o ani
w prace komisji, ani w treœci, które ona publikuje. Antoni Macierewicz nazwa³ publikacjê "niedopuszczalnym b³êdem". Przeprosi³
za to w mediach spo³ecznoœciowych, a S³u¿ba Kontrwywiadu
Wojskowego ma teraz sprawdziæ
czy za wpadkê nie odpowiadaj¹...
Rosjanie.
– Trzeba byæ skoñczon¹ kanali¹, by opublikowaæ drastyczne
zdjêcia ofiar katastrofy – mówi³a
dla Onet Barbara Nowacka, pos³anka Koalicji Obywatelskiej.
W ocenie Joanny ScheuringWielgus, "Macierewicz jest osob¹
bez empatii, bez uczuæ, jest hien¹
cmentarn¹". – To nie jest przypa-

dek, ¿e zdjêcia siê pojawi³y. Przecie¿ zastanawiamy siê nad tym, co
publikujemy. Macierewicz doskonale zdawa³ sobie z tego sprawê.
To jest osoba, która chce czerpaæ
zysk z katastrofy smoleñskiej – powiedzia³a pos³anka.
Krzysztof Brejza, senator Koalicji Obywatelskiej, w rozmowie
z reporterk¹ TVN24 przyzna³ z kolei, ¿e przeprosiny Macierewicza
"nie koñcz¹ sprawy". – Antoni Macierewicz
powinien
przede
wszystkim podaæ siê do dymisji.
Nie by³o w historii Polski takiej sytuacji, by ktoœ publikowa³ zdjêcia
ofiar, zdjêcia najbardziej intymne,
zdjêcia obdartych, zmasakrowanych zw³ok, w tym zw³ok prezydenta. To on ponosi za to odpowiedzialnoœæ.
Powrotem sprawy rzekomego
zamachu na rz¹dowy samolot
usatysfakcjonowany jest Jaros³aw
Kaczyñski. Twierdzi, ¿e kwestia
odpowiedzialnoœci dotyczy równie¿ Donalda Tuska.
– Co do politycznej, moralnej
odpowiedzialnoœci, to tutaj nie ma
¿adnych w¹tpliwoœci. Jest pytanie
o odpowiedzialnoœæ dalej posuniêt¹ – stwierdzi³.
W wywiadzie, który ukaza³ siê
na portalach i w gazetach regionalnych Polska Press, prezes PiS
oznajmi³, ¿e temat katastrofy smoleñskiej i wyjaœnienia jej przyczyn
"musi wróciæ".
– Jednak nie chcemy, by by³a
ona wykorzystana przez totaln¹
opozycjê, ¿eby zmieniæ temat
i wrzeszczeæ. Jestem przekonany,
¿e bêd¹ w dalszym ci¹gu twierdziæ
to, co twierdzili przez ca³y czas, bo
przecie¿ inaczej musieliby siê
przyznaæ do straszliwej, totalnej
kompromitacji – powiedzia³.
Autorzy "Stanu po Burzy" Onet
obstawiaj¹, ¿e Kaczyñski za podstawê swych teorii uzna now¹ opiniê bieg³ych, przygotowywan¹ na
zlecenie utworzonego przez PiS
zespo³u smoleñskiego w prokuraturze. Poprzedni¹, która uzna³a
katastrofê smoleñsk¹ za zwyk³y
wypadek, PiS po dojœciu do w³adzy
wyrzuci³ do kosza.
PiS ma doskona³e paliwo na kolejne miesi¹ce dzia³alnoœci przed
nadchodz¹cymi wyborami. TK

Tajemnice maj¹tków w Trybunale Konstytucyjnym

Julia Przy³êbska, prezeska Trybuna³u Konstytucyjnego utajni³a
oœwiadczenia maj¹tkowe piêciu
osób zasiadaj¹cych w trybunale.
Z kolei Oœwiadczenie Przy³êbskiej
utajni³a pierwsza prezes S¹du
Najwy¿szego, Ma³gorzata Manowska. Do takiej sytuacji dosz³o
po raz pierwszy i trudno oprzeæ
siê wra¿eniu, ¿e sêdziowie Trybuna³u Przy³êbskiej zarabiaj¹ krocie
i utajniaj¹ swoje maj¹tki.
Prezes Przy³êbska utajni³a
oœwiadczenia za 2020 r sêdziów
TK, w tym Krystyny Paw³owicz,
by³ego radnego PiS Bart³omieja

Sochañskiego, Micha³a Warciñskiego oraz dwóch tzw. dublerów
sêdziów TK – Justyna Piskorskiego oraz Jaros³awa Wyrembaka.
Jak pisze Ewa Siedlecka z „Polityki”, Julia Przy³êbska uzasadni³a to
mo¿liwym „zagro¿eniem dla sk³adaj¹cego oœwiadczenie lub osób
dla niego najbli¿szych”. „Na czym
mia³oby polegaæ to zagro¿enie,
skoro w oœwiadczeniu nie podaje
siê ani adresu posiadanych nieruchomoœci, ani adresu miejsca zamieszkania, ani numerów kont
bankowych?” – pyta dziennikarka.
I dodaje: „PiS przejmowa³ Trybu-

na³ pod has³em wprowadzenia
transparentnoœci i jawnoœci. Teraz zaœ jawnoœæ okazuje siê zagro¿eniem? Jedyne zagro¿enie, jakiego mo¿na siê dopatrzeæ, to publiczna krytyka sêdziów, jeœli
z oœwiadczenia wynika, ¿e siê znacz¹co od czasu pracy w Trybunale
wzbogacili.”
Ustawa o statusie sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego w ogóle
nie przewiduje mo¿liwoœci utajnienia oœwiadczenia maj¹tkowego
sêdziów TK. Co wiêcej, niez³o¿enie go w terminie oznacza zrze-

czenie siê urzêdu. Dr Mateusz Radajewski z Wydzia³u Prawa i Komunikacji Spo³ecznej Uniwersytetu SWPS we Wroc³awiu stwierdzi³,
i¿ w obecnym stanie prawnym
brak jest podstaw do utajnienia
oœwiadczeñ maj¹tkowych sêdziów
TK. Jego zdaniem ustawa jednoznacznie stwierdza, ¿e oœwiadczenia te s¹ jawne i ¿e ustawodawca
nie przewidzia³ w tym zakresie
¿adnych wyj¹tków. Sprawê przeanalizowa³ tak¿e portal monitorkonstytucyjny.pl, stwierdzaj¹c, i¿
„Prezes S¹du Najwy¿szego powinna
odmówiæ
utajnienia

oœwiadczenia maj¹tkowego”, a
dr Marcin Krzemiñski z Katedry
Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagielloñskiego doda³, ¿e
wszystkich sêdziów powinno siê
traktowaæ w taki sam sposób.
Wygl¹da wiêc na to, ¿e sêdziowie ci maj¹ po prostu powody do
ukrywania swoich maj¹tków, które ostatnio znacz¹co wzros³y. Pytanie tylko, dlaczego wzros³y, skoro po przejêciu Trybuna³u przez
PiS rozpatruje on o ponad sto procent mniej spraw ni¿ przed przejêciem... (kor)

Samo Życie 5/22 (604)

9

Spo³eczeñstwo
SLD za wspó³prac¹ z Niemcami
Pose³ Adam Zandberg z Sojuszu
Lewicy Demokratycznej opowiedzia³ siê za œcis³¹ wspó³prac¹ Polski i Niemiec. – Polska powinna
zaproponowaæ, aby wydzier¿awiæ
elektrownie atomowe od Niemiec,
które te chc¹ zamykaæ – mówi³
podczas kwietniowej konwencji
Lewicy pt. "Bezpieczna Polska
w zjednoczonej Europie".
Kolejnym postulatem, o którym
mówi³ polityk, jest bezpieczeñstwo
europejskie. – Uwa¿amy, ¿e Polska, która jest najwiêkszym krajem w regionie, mo¿e byæ liderem
regionu, powinna zaproponowaæ
Republice Federalnej Niemiec powo³anie wspólnych jednostek
obrony przeciwrakietowej i takie
europejskie jednostki móg³by
chroniæ przed agresj¹ z nieba terytorium Niemiec, Polski i innych
krajów
Europy
Œrodkowo-

Wschodniej. To powinien byæ zaczyn wspólnych europejskich si³
obronnych – oceni³ Zandberg.
Mówi³ ponadto, ¿e powinna powstaæ europejska spó³dzielnia
energetyczna, która po odejœciu
od surowców z Rosji mog³aby
wspólnie kupowaæ gaz i inne paliwa dla wszystkich krajów, a nie
tylko dla najbogatszych – na podobnej zasadzie, jak wspólnie kupowano szczepionki przeciw
COVID-19.
– ¯eby Europa trwale odzyska³a bezpieczeñstwo, musimy trwale
odejœæ od paliw kopalnych –
stwierdzi³ polityk i oceni³, ¿e potrzebne bêd¹ du¿e publiczne inwestycje w stabilne Ÿród³a energii.
"Polska powinna po³o¿yæ na stole
odwa¿n¹ propozycjê – wspólne
ministerstwo energetyki zawiaduj¹ce nowymi funduszami w³asny-

Wczeœniejsze wybory
bêd¹ albo... nie
Jaros³aw Kaczyñski zadeklarowa³, ¿e zrobi wszystko, aby wybory
parlamentarne odby³y siê w konstytucyjnym terminie. Zastrzeg³,
¿e "w tej chwili nie mo¿e tego
w 100 proc. wykluczyæ".
W ocenie szefa PiS jego partia
mo¿e liczyæ na bardzo dobry wynik, ale to nie jest przes³ank¹, „¿eby w trakcie wojny robiæ wybory".
– Proszê pamiêtaæ, ¿e je¿eli
chodzi o samorozwi¹zanie Sejmu,
to jest potrzebne do tego 2/3 pe³nego sk³adu, wiêc wiêcej ni¿ przy
zmianie Konstytucji, czyli musi
byæ zgoda du¿ej czêœci opozycji.
S¹dzê, ¿e to jest droga donik¹d –
oceni³.

Podkreœli³, ¿e wbrew oczekiwaniem opozycji nie odejdzie z rz¹du
Mateusza Morawieckiego. – Trwa
rozpêtana przez Rosjê wojna na
Ukrainie i nikt nie wie, kiedy siê
ona zakoñczy. Z uwagi na tê nadzwyczajn¹ sytuacjê zdecydowa³em siê pozostaæ w rz¹dzie – wyjaœni³ Kaczyñski.
Prezes PiS pytany, jak jego zdaniem sytuacja w Ukrainie zmieni
uk³ad si³ w Europie, odpowiedzia³:
– Niektóre rzeczy w krótkich okresach historycznych s¹ trwa³e.
Niemcy s¹ silniejsze gospodarczo
od Polski i bêd¹ jeszcze przez d³ugi czas. Mam nadziejê, ¿e kiedyœ
siê to zmieni.

mi na czyste Ÿród³a energii w ca³ej
Europie" – przekonywa³.
Wicemarsza³ek Sejmu W³odzimierz Czarzasty mówi³ natomiast
o utworzeniu "Funduszu Pomocna
D³oñ", który mia³by byæ wsparciem dla krajów, w tym obecnie
dla Polski, które przyjmuj¹
uchodŸców. Kraje mia³yby otrzymywaæ – zgodnie z propozycj¹ Lewicy – 500 euro miesiêcznie na
uchodŸcê, które mia³yby przeznaczane m.in. na zdrowie czy edukacjê.
Z kolei Robert Biedroñ zaapelowa³ do Zbigniewa Ziobry: – Je¿eli
jest pan uczciwy, je¿eli pan siê nie
boi, je¿eli pan nie ma nic na sumieniu, proszê zadeklarowaæ, ¿e
Polska w najbli¿szych miesi¹cach,
w trybie pilnym dla bezpieczeñstwa Polek i Polaków przyst¹pi do
prokuratury europejskiej. TK

dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (Gewerbe) albo podejmuje pracê jako
przedstawiciel wolnych zawodów
(Freiberufler). Nie ma tu znaczenia, ¿e taka dzia³alnoœæ by³aby
prowadzona jako „uzupe³niaj¹ca”
(nebenbei). To ju¿ nie ma wtedy
nic wspólnego z regulacjami
prawnymi stosowanymi przy „Minijob“.
Po pierwsze podjêcie dzia³alnoœci na w³asny rachunek nak³ada
bezwzglêdny obowi¹zek powiadomienia o tym dotychczasowej
ustawowej kasy chorych (gesetzliche Krankenversicherung) jak
AOK BKK czy TK. Nale¿y okreœliæ
szacowan¹ wysokoœæ dodatkowych dochodów, co pozwoli kasie
chorych obliczyæ dop³atê do sk³adki ubezpieczeniowej. Taki wstêpny
szacunek bêdzie co roku aktualizowany na podstawie decyzji podatkowych Finanzamtu.
Warto wiedzieæ, ¿e nawet brak
dochodów z zameldowanej dzia³alnoœci (Gewerbe) nie zwalnia
z obowi¹zku op³acania pewnej mi-

Dobre relacje gospodarcze Polski i Niemiec
14 proc. badanych eksporterów
wskaza³o, ¿e w okresie pandemii
uda³o im siê przej¹æ dostawy do
Niemiec z innych kierunków – wynika z raportu Polskiego Instytutu
Ekonomicznego.
Po³owa polskich eksporterów
doœwiadczy³a spadków liczby zamówieñ, mimo rekordowej nadwy¿ki w polskim eksporcie w 2020
r. oraz rekordowej wartoœci polskiego handlu w 2021 r. Skala tego
zjawiska zmala³a o jedn¹ trzeci¹
wobec 2020 r., a w 2021 r. wzros³y
problemy
z
zaopatrzeniem
w komponenty od poddostawców
oraz z zatrudnieniem pracowników krajowych – wynika z przekazanego PAP raportu Polskiego In-

stytutu Ekonomicznego „Polscy
eksporterzy w okresie pandemii
COVID-19. Wyniki badania ankietowego”.
Z raportu wynika, ¿e udzia³ Niemiec w polskim eksporcie wzrós³
w ostatnim czasie w porównaniu
do okresu sprzed pandemii.
Sprzeda¿ polskich towarów za
Odr¹ ros³a podczas pandemii
szybciej ni¿ ca³y polski eksport,
dlatego Niemcy zwiêkszy³y w 2021
r. swój udzia³ w polskim eksporcie
o 1 pkt. proc. w porównaniu do
2019 r. i siêgn¹³ 28,7 proc. Mimo
deficytu obrotów towarowych Polski w 2021 r, dodatni bilans
z Niemcami nie tylko zosta³ utrzymany, ale dodatkowo wzrós³ w porównaniu do 2020 r. TK

W jednym teamie dla Ukrainy
Pochwali³ tak¿e bardzo dobry
obraz Polski w mediach œwiatowych.
– Tak dobrego okresu nie mieliœmy od czasów Solidarnoœci.
Zmienia siê obraz Polski, bo s¹
pewne fakty, którym po prostu nie
da siê zaprzeczyæ, a niektórych
nie da siê zapomnieæ. Mamy ju¿
przesz³o 2 mln uchodŸców, a nie
stworzyliœmy ¿adnych obozów, a ci
ludzie maj¹ gdzie mieszkaæ – powiedzia³.
Podczas wywiadu pad³o tak¿e
pytanie m.in. o to, czy Polska powinna wejœæ do G20. – Có¿, mam
nadziejê, ¿e wejdziemy i to jest realny cel polityczny. Nie bêdzie to
jednak ³atwe, ale dzisiaj, z ró¿nych
wzglêdów, tak¿e dziêki tej lepszej
opinii, pewnie bêdzie to ³atwiejsze
ni¿ przedtem – stwierdzi³ szef
PiS. TK

Minijob a Selbstständigkeit
Forma zatrudnienia okreœlana potocznie jako Minijob polega na
tym, ¿e pracownik zatrudniony na
umowê o pracê otrzymuje w danym roku kalendarzowym przychody brutto nie przekraczaj¹ 450
euro miesiêcznie. Od paŸdziernika 2022 r. ta granica zostanie podniesiona do 520 euro miesiêcznie.
Pracownik zatrudniony na „Minijob“ nie p³aci podatku od wynagrodzenia (Lohnsteuer) i zwykle
nie wykazuje tych przychodów w
rocznym rozliczeniu podatkowym.
Jedynie pracodawca odprowadza
do Minijob-Zentralle zrycza³towane sk³adki socjalne (ok. 25 proc. od
wyp³acanego wynagrodzenia). Ale
uwaga! Umowa „Minijob“ nie
ubezpiecza pracownika od kosztów leczenia; pracownik bez dop³aty zachowuje posiadan¹ ochronê ubezpieczeniow¹ w dotychczasowym ubezpieczeniu socjalnym.
Diametralnie zmienia siê status
ubezpieczeniowy osoby, jeœli podejmuje (dodatkowo) dzia³alnoœæ
na w³asny rachunek – melduje

W skrócie

nimalnej kwoty z tytu³u pracy na
w³asny rachunek (typowo 150–250
euro, w zale¿noœci od kasy chorych).
Dochodz¹ do tego op³aty z tytu³u obowi¹zkowej w Niemczech
przynale¿noœci do bran¿owej izby
przemys³owo-handlowej albo rzemieœlniczej. Pamiêtaæ nale¿y te¿,
¿e ró¿ne jednostki nadzoru (np.
Zollamt) bêd¹ kontrolowaæ, czy
nie prowadzimy pozornie samodzielnej dzia³alnoœci gosodarczej
(Scheinselbständigkeit), gdy pracujemy wy³¹cznie na rzecz jednego zleceniodawcy.
Przypominamy, ¿e w zwi¹zku
z obostrzeniami pandemicznymi
prowadzimy rozliczenia podatkowe te¿ „zdalnie“, w tym elektronicznie.
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Dobrze rozwija siê polsko-niemiecka wspó³praca w dziedzinie
pomocy uchodŸcom z Ukrainy. Na
prze³omie ostatnich tygodni najwiêcej po¿ytecznej pracy wykonano w województwach œl¹skim i zachodniopomorskim.
Kolejny transport z darami
przyjecha³ z niemieckiego Bremerhaven do Bytomia. Zbiórkê
darów zorganizowa³a Gabi Treschok, która urodzi³a siê i wychowa³a w Bytomiu-£agiewnikach, a
w latach 80. wyjecha³a do Niemiec. Bytomianka mieszka na sta³e w Bremerhaven, gdzie pracuje
w organizacji charytatywnej, prowadz¹cej zbiórki ¿ywnoœci i przekazuje je potrzebuj¹cym. Czêœæ
darów zostanie przekazanych do
¯ytomierza i Drohobycza, a pozosta³e otrzymaj¹ uchodŸcy, którzy
znaleŸli schronienie przed wojn¹
w Bytomiu.
111 osób z niepe³nosprawnoœciami, które po ewakuacji spod
Kijowa przebywa³y w szpitalu S³oneczko Uzdrowiska Ko³obrzeg i
w oœrodku £ukêcinie, trafi³o ostatecznie do wysokospecjalistycznego oœrodka w Bielefeld. Jako
pierwsi trafili tam ambulansami
Niemieckiego Czerwonego Krzy¿a najciê¿ej chorzy, w liczbie 37.
Pozosta³ych przewieziono autobusami.
– Od pocz¹tku marca goœciliœmy w ko³obrzeskim S³oneczku
111 osób ewakuowanych z oœrodków dla osób z niepe³nosprawno-

œciami w Bia³ej Cerkwi na Ukrainie. Przez ostatnie trzy tygodnie
przywracaliœmy ich do formy po
dramatycznej, d³ugiej podró¿y.
Uda³o siê, bo mieliœmy armiê oddanych wolontariuszy w Ko³obrzegu i £ukêcinie. Potem przysz³a ogromna operacja logistyczna. Konwój karetek z Niemieckiego Czerwonego Krzy¿a przetransportowa³ podopiecznych do Bielefeld, gdzie potrzebuj¹cy znaleŸli
opiekê na d³u¿ej. Bardzo dziêkujê
za wspó³pracê, za w³o¿one serce,
za poœwiêcenie – powiedzia³ Olgierd Geblewicz, marsza³ek zachodniopomorski.
Pomoc zaoferowa³a dzia³aj¹ca
w Niemczech ewangelicka organizacja Bethel, której przedstawiciele: Josef Neumann (pose³ do
landtagu Nadrenii Pó³nocnej–Westfalii, od kilkudziesiêciu lat zawodowo zwi¹zany z organizacj¹ opieki spo³ecznej), Sandra Waters
(kieruj¹ca zak³adem opiekuñczym dla osób z niepe³nosprawnoœciami w Bielefeld) oraz grupa rehabilitantów uzgodni³a wspólnie
szczegó³y przejêcia, transportu
i ulokowania ukraiñskiej grupy
w wysokospecjalistycznym oœrodku, a ich opiekunów w mieszkaniach.
Próbê koordynacji informacji
i dzia³añ na rzecz tego typu grup,
które znalaz³y siê na terenie Polski, podejmuje Zwi¹zek Województw RP. TK
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W oczach
Edwarda Tomenki

Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia
? Pobieram w Niemczech rentê.
W jakiej wysokoœci wyp³acana jest
w Niemczech tzw. wdowia renta
(Witwenrente), jeœli uprawniony do
jej pobierania sam dostaje ju¿ rentê
na innej podstawie prawnej?
Nawet jeœli samemu pobiera siê
rentê, to ma siê w Niemczech prawo
do renty rodzinnej (Rente für Hinterbliebene). W pierwszych 3 miesi¹cach od momentu nastania prawa do
renty renta ta wyp³acana jest w pe³nej wysokoœci dochodów zmar³ego
bez zarachowania dochodów uprawnionego. Od 4 miesi¹ca renta rodzinna (zwana potocznie „wdowi¹ rent¹”) zostaje zredukowana do 55 proc.
(wzglêdnie 60 proc.) dochodów
zmar³ego, w zale¿noœci daty zawarcia i okresu trwania ma³¿eñstwa. Ponadto zarachowaniu na poczet renty
podlegaj¹ te¿ w³asne dochody (Einkommen) uprawnionego. Odpowiedniego naliczenia dokonuje publiczna
kasa emerytalno-rentowa.
? Do teraz prowadzi³em w Polsce
interesy przy pomocy spó³ki jawnej.
Teraz mój partner chce przekszta³ciæ t¹ spó³kê w spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Jaka jest
ró¿nica miêdzy tymi spó³kami
w kwestii prowadzenia spraw spó³ki oraz zakazu konkurencji?
Istotna ró¿nica miêdzy spó³k¹ jawn¹ a spó³k¹ z o.o. jest to, ¿e sprawy
spó³ki osobowej prowadz¹ bezpoœrednio jej wspólnicy, natomiast
sprawy spó³ki z o.o. prowadz¹ cz³onkowie zarz¹du. Ma to te¿ konsekwencje w regulacji Kodeksu spó³ek

handlowych: art. 211 kodeksu spó³ek
handlowych stanowi, ¿e tylko cz³onkowie zarz¹du, nie zaœ wspólnicy objêci s¹ ustawowym zakazem konkurencji.
Cz³onek zarz¹du nie mo¿e bez zgody spó³ki zajmowaæ siê interesami
konkurencyjnymi, ani te¿ uczestniczyæ w spó³ce konkurencyjnej jako
wspólnik spó³ki cywilnej, spó³ki osobowej lub jako cz³onek organu spó³ki
kapita³owej b¹dŸ uczestniczyæ w innej konkurencyjnej osobie prawnej
jako cz³onek organu. Zakaz ten obejmuje tak¿e udzia³ w konkurencyjnej
spó³ce kapita³owej w przypadku posiadania przez cz³onka zarz¹du co
najmniej 10 proc. udzia³ów lub akcji
tej spó³ki albo prawa do powo³ania co
najmniej jednego cz³onka zarz¹du.
Czyli bêd¹c cz³onkiem zarz¹du nie
mo¿na zajmowaæ siê interesami konkurencyjnymi, chyba ¿e uzyska siê
zgodê spó³ki. Je¿eli umowa spó³ki
nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do powo³ania zarz¹du.
? Mieszkam i pracujê w Niemczech. Zosta³em przy³apany przez
mojego szefa, jak w miejscu pracy
³adowa³em bateriê mojego telefonu
komórkowego. Szef stwierdzi³, ¿e
jest to kradzie¿ energii elektrycznej
z zak³adu i zagrozi³ mi natychmiastowym bezwarunkowym wymówieniem. Czy ma do tego prawo?
Generalnie jest to dzia³anie na
szkodê zak³adu, aczkolwiek nie ka¿de dzia³anie na szkodê zak³adu
usprawiedliwia zaraz natychmiasto-

we bezwarunkowe wymówienie (fristlose Kündigung). S¹dy rozstrzygaj¹c tego typu przypadki bior¹ zawsze
pod uwagê miêdzy innymi i to, jak
d³ugo pracownik by³ w zak³adzie zatrudniony i czy w tym czasie jego zachowanie by³o nienaganne. W konkretnym przypadku pracownik, który pracowa³ w firmie 20 lat na³adowa³ sobie w zak³adzie skuter elektryczny pobieraj¹c pr¹d z gniazdka
wtykowego. Krajowy s¹d pracy
w Hamm (sygn. akt 16 Sa 260/10)
orzek³, ¿e to jego naganne zachowanie nie usprawiedliwia zastosowania
tak drastycznego œrodka, jakim jest
natychmiastowe bezwarunkowe wymówienie.
? Jestem najemc¹ mieszkania
w Niemczech. Dowiedzia³em siê,
¿e op³ata za najem przekracza indeks
czynszu
(Mietspiegel)
o 15 procent. Czy mogê ¿¹daæ
zwrotu zap³aconej nadwy¿ki?
Mietspiegel (indeks czynszu) jest
rodzajem prawnej bariery, nie pozwalaj¹cej wynajmuj¹cym ¿¹daæ
czynszu powy¿ej pewnego pu³apu
ustalonego dla danej jednostki administracyjnej, obszaru miejskiego lub
miasta. W razie jego przekroczenia
o wiêcej ni¿ 10 procent najemca ¿¹daæ mo¿e zwrotu nadp³aconej ró¿nicy (m.in. orzeczenie s¹du rejonowego w Berlinie Lichtenberg; sygn. akt:
2 C 202/16).

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

warto wiedzieæ – prawo polskie
Przedłużenie najmu
a okres ochronny

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.

Jako w³aœcicielka w³asnoœciowego
mieszkania spó³dzielczego podpisa³am roczn¹ umowê najmu, która nied³ugo siê koñczy. Chcê ten najem
przed³u¿yæ o dalsze 6 miesiêcy. Czy
mogê to zrobiæ w formie aneksu, czy
te¿ powinnam zawrzeæ now¹ umowê?
Najemca ma 63 lata, jest zatrudniony,
ale przebywa na zwolnieniu lekarskim i oczekuje na rentê. Koniec
przed³u¿onej umowy bêdzie przypada³ w tzw. okresie ochronnym (1.11 –
31.03). Czy w tej sytuacji najemca bêdzie podlega³ ochronie? Czy z koñcem przed³u¿onego okresu umowa po
prostu wygaœnie?
Mo¿e Pani zawrzeæ now¹ umowê albo
aneks do poprzedniej, wskazuj¹c, ¿e
zmianie ulegaj¹ tylko niektóre dotychczasowe postanowienia (np. to dotycz¹ce okresu trwania umowy), zaœ inne pozostaj¹ bez zmian.
Okres ochronny to okres wskazany
w art. 16 ustawy z 21 czerwca 2001 r.
„O ochronie praw lokatorów, mieszka-

niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego” (tekst jedn. Dz.U. z
2020 r., poz. 611 z póŸn. zm.), wedle którego „wyroków s¹dowych nakazuj¹cych
opró¿nienie lokalu nie wykonuje siê w
okresie od 1 listopada do 31 marca roku
nastêpnego w³¹cznie, je¿eli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nast¹piæ przekwaterowanie”.
Jeœli koniec umowy przypadnie na
ww. okres, to umowa wygaœnie, a najemca bêdzie zobowi¹zany opuœciæ lokal.
Jeœli tego dobrowolnie nie uczyni, to
przez czas trwania tego okresu trudno
wyegzekwowaæ ew. wyrok eksmisyjny.

Egzekucja przelanej
wierzytelności
W 2007 roku otrzyma³am z banku
kredyt gotówkowy, którego sp³atê
przerwa³am w 2010 roku. Wierzytelnoœæ ta zosta³a w 2020 roku zbyta
przez bank na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego, a komornik nadal dokonuje wp³at na rzecz banku, który
wczeœniej z³o¿y³ wniosek o wszczêcie
egzekucji. Czy to jest zgodne z pra-

wem, skoro obecnie wierzycielem jest
fundusz? Czy fundusz powinien uzyskaæ odrêbny tytu³ wykonawczy?
To, ¿e komornik dalej przelewa wyegzekwowane kwoty bankowi, a nie funduszowi, jest spraw¹ rozliczeñ miêdzy
tamtymi podmiotami, które powinny powiadomiæ komornika o zmianie wierzyciela – dla Pani nie ma to znaczenia,
gdy¿ ka¿de dokonane przez komornika
potr¹cenie obni¿a zad³u¿enie.
W sytuacji, gdy bank wszcz¹³ ju¿
wczeœniej postêpowanie egzekucyjne,
fundusz, jako nabywca wierzytelnoœci,
nie musia³ wystêpowaæ o nowy tytu³ wykonawczy – zgodnie z art. 8041 Kodeksu postêpowania cywilnego, „w razie
przejœcia egzekwowanego uprawnienia
na inn¹ osobê po wszczêciu postêpowania egzekucyjnego osoba ta mo¿e wst¹piæ do postêpowania na miejsce wierzyciela za jego zgod¹, o ile przejœcie bêdzie wykazane dokumentem urzêdowym lub dokumentem prywatnym
z podpisem urzêdowo poœwiadczonym”.

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA nr 49, 50/2021
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Dotacje na energiê
Tañsze paliwo i przejazdy komunikacj¹
miejsk¹ plus 300 euro dotacji
W wyniku wojny na Ukrainie bardzo wzros³y ceny benzyny i ogrzewania, energii elektrycznej czy zakupów w supermarketach. Dlatego koalicja rz¹dz¹ca, w sk³ad której wchodz¹ SPD, Zieloni i FDP,
podjê³a decyzjê o udzieleniu nowej
pomocy. Pierwszy pakiet pomocowy zosta³ uruchomiony ju¿ pod koniec lutego. Nowe dop³aty bêd¹ teraz przeznaczone g³ównie dla kierowców samochodów, osób czynnych zawodowo i rodziców.
Paliwo tañsze o 30 centów za
litr – Rz¹d federalny planuje obni¿enie podatków od paliw do poziomu minimum europejskiego. Benzyna bêdzie tañsza o 30 centów za
litr, a olej napêdowy o 14 centów –
powiedzia³ federalny minister finansów Christian Lindner (FDP).
Obni¿ka podatku jest ograniczona
do trzech miesiêcy. Musi jednak
jeszcze zostaæ uchwalona przez
Bundestag. Minie wiêc trochê czasu, zanim benzyna stanie siê rzeczywiœcie tañsza.
300 euro dodatku energetycznego – Wszyscy czynni zawodowo
podatnicy otrzymaj¹ w tym roku
rycza³t w wysokoœci 300 euro, który ma pomóc pokryæ nag³y wzrost
kosztów energii. Jednorazowy dodatek podlega opodatkowaniu.
Pracownicy maj¹ otrzymywaæ

tzw. rycza³t energetyczny za poœrednictwem swojego pracodawcy jako czêœæ wynagrodzenia. Nastêpnie od dotacji odlicza siê podatki. Pracownicy o ni¿szych dochodach i stawkach podatkowych
bêd¹ zatem mieli wiêcej do dyspozycji ni¿ osoby o wysokich zarobkach. Nie by³o jasne, czy emeryci i
renciœci otrzymaj¹ dodatek.
Pocz¹tkowe plany koalicji nie
przewidywa³y takiego rozwi¹zania
i ogranicza³y je do "osób wykonuj¹cych pracê zarobkow¹, podlegaj¹cych opodatkowaniu podatkiem
dochodowym".
100 euro na dziecko – W tym
roku rodziny otrzymaj¹ jednorazow¹, nieopodatkowan¹ zapomogê w wysokoœci 100 euro na dziecko. Kwota ta jest automatycznie
przelewana z funduszu rodzinnego (Familienkasse).
200 euro dla osób w trudnej
sytuacji socjalnej – Osoby pobieraj¹ce œwiadczenia socjalne, takie
jak zasi³ek dla bezrobotnych
Arbeitslosengeld II (Hartz IV) lub
podstawowe zabezpieczenie na
staroœæ (Grundsicherung im Alter), otrzymaj¹ w tym roku jednorazow¹ dop³atê w wysokoœci 200
euro. Ma to w pewnym stopniu
z³agodziæ skutki wzrostu cen energii. Pierwotnie koalicja przewi-

W trakcie realizacji: Dotacje federalne – część I
Pod koniec lutego koalicja przygotowała już pierwszy pakiet ulg, który
przewidywał przede wszystkim pomoc dla osób o niskich dochodach
oraz ulgi dla wszystkich podatników. Część pakietu, jak np. dodatek
grzewczy, została już uchwalona przez Bundestag i Bundesrat:
– Dodatek na ogrzewanie: Osoby otrzymujące zasiłek mieszkaniowy otrzymają w tym roku jednorazową wypłatę w wysokości 270 euro
(single) – dla par będzie to 350 euro i 70 euro za każdą dodatkową
osobę w gospodarstwie domowym. Pobierający stypendia socjalne
BAföG i stażyści z dodatkiem szkoleniowym dostaną 230 euro. Nieopodatkowane świadczenie ustawowe będzie obowiązywać od 1 czerwca,
a następnie będzie wypłacane od lata.
– Obniżenie cen energii elektrycznej: Opłata EEG w wysokości
3,723 centa/kWh od ceny energii elektrycznej zostanie zniesiona
od 1 lipca 2022 r. zamiast dopiero od 2023 roku.
– Niższe podatki: Zryczałtowana ulga na koszty uzyskania dochodu
(Werbungskosten) pracowników wzrośnie z 1000 do 1200 euro z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r., a podstawowa kwota wolna od podatku z 9 984 euro do 10 347 euro (dla par: 20 694 euro) rocznie.
Osoby dojeżdżające do pracy na długich dystansach mogą ubiegać się
o 38 zamiast 35 centów/km od 21. kilometra. Musi to jeszcze uchwalić
Bundestag.
dzia³a w pierwszym pakiecie pomocowym tylko 100 euro.
Transport publiczny za 9 euro
miesiêcznie – Przez trzy miesi¹ce tego roku transport publiczny
bêdzie znacznie tañszy. Autobusy
i tramwaje w komunikacji lokalnej
bêd¹ wtedy kosztowaæ tylko 9 euro
miesiêcznie. Rz¹d federalny przeka¿e niezbêdne œrodki krajom
zwi¹zkowym.
Reforma energetyczna – Koalicja przyspieszy³a wycofanie
obecnych systemów ogrzewania
gazowego i olejowego. Od stycznia
2024 r. ka¿dy nowo zainstalowany
system grzewczy musi byæ w mia-

Nie rezygnuj z Wohngeld
Wiele osób o niskich
dochodach rezygnuje
z zasiłku mieszkaniowego
(Wohngeld), chociaż
dotacja się opłaca.
Gaz, olej lub energia elektryczna
– koszty ogrzewania bardzo rosn¹ i sprawiaj¹, ¿e koszty eksploatacji staj¹ siê jeszcze wy¿sze.
W zwi¹zku z tym Bundestag
uchwali³ jednorazowy dodatek
na ogrzewanie w wysokoœci 270
euro dla singli i 350 euro dla
dwóch osób w gospodarstwie domowym. Wszyscy odbiorcy zasi³ków mieszkaniowych automatycznie czerpi¹ z tego korzyœci.
Jednak wed³ug Niemieckiego
Stowarzyszenia
Lokatorów
(Deutscher Mieterbund), 700 000
gospodarstw domowych traci
pieni¹dze, poniewa¿ nie sk³ada
wniosków o Wohngeld.
– Czy wszyscy odbiorcy zasi³ku mieszkaniowego korzystaj¹ z nowego dodatku na
ogrzewanie? – Wszystkie gospodarstwa domowe, które otrzymywa³y zasi³ek mieszkaniowy przez
co najmniej jeden miesi¹c
w okresie od paŸdziernika 2021 r.
do marca 2022 r., automatycznie
otrzymaj¹ w tym roku dodatek
grzewczy.

– A ten, kto w kwietniu po
raz pierwszy z³o¿y wniosek
o zasi³ek mieszkaniowy? – Nie
otrzymaj¹ oni jednorazowego
dodatku na pokrycie kosztów
ogrzewania, ale mog¹ liczyæ na
zasi³ek mieszkaniowy, jeœli ich
dochody s¹ niskie. Jeœli ceny
energii pozostan¹ wysokie,
w 2023 r. mo¿liwe jest przyznanie
kolejnego dodatku na ogrzewanie.
– Jak wysoki jest dodatek
mieszkaniowy? – W miastach
o najni¿szym poziomie czynszu I
w Niemczech, takich jak Pritzwalk czy Plauen, osoba samotna otrzymuje maksymalnie 347
euro Wohngeld. W dro¿szych
miastach, takich jak Berlin czy
Rostock (IV poziom), wynosi ona
do 491 euro, a w Monachium (VII
poziom) maksymalnie 651 euro.
W przypadku rodzin kwoty te s¹
odpowiednio wy¿sze.
– Kto mo¿e siê ubiegaæ
o Wohngeld? – Pracownicy, osoby pracuj¹ce na w³asny rachunek
lub emeryci mieszkaj¹cy w wynajmowanych mieszkaniach, ale
tak¿e pensjonariusze domów
opieki lub w³aœciciele sp³acaj¹cy
kredyt mieszkaniowy. Ci ostatni
ubiegaj¹ siê o Lastenzuschuss
(dodatek z tytu³u obci¹¿enia) zamiast zasi³ku mieszkaniowego

(Wohngeld). Osoby pobieraj¹ce
zasi³ek dla bezrobotnych II (Arbeitslosengeld II), zasi³ek z opieki spo³ecznej (Sozialgeld) lub
podstawowe wsparcie dochodu
w podesz³ym wieku (Grundsicherung im Alter) nie otrzymuj¹ jednak dodatku mieszkaniowego (Wohngeld), jeœli czynsz zosta³
ju¿ uwzglêdniony w zasi³ku.
– Czy wielkoœæ mieszkania
ma znaczenie? – Nie, ale podstawowy czynsz brutto (Bruttokaltmiete) jest brany pod uwagê
tylko do pewnych maksymalnych kwot. Zale¿¹ one od liczby
cz³onków gospodarstwa domowego i lokalnego poziomu czynszów.
– Ile mogê maksymalnie zarobiæ? – Na przyk³ad dla pracuj¹cej osoby samotnej w Berlinie
wynosi ona oko³o 1600 euro brutto miesiêcznie wed³ug kalkulacji
rycza³towej, dla pracuj¹cego
ma³¿eñstwa – nieco ponad
2200 euro.
– Czy istnieje kryterium maj¹tkowe? W przeciwieñstwie do
zasi³ku Hartz IV, nie ma tu kryterium dochodowego. Maj¹tek
nie jest brany pod uwagê do wysokoœci 60 000 euro plus 30 000
euro na ka¿dego dodatkowego
cz³onka gospodarstwa domowego.

rê mo¿liwoœci zasilany w co najmniej 65 proc. energi¹ odnawialn¹. Dla nowych budynków domy
energooszczêdne (KfW-Effizienzhaus 55) stan¹ siê obowi¹zkowe
ju¿ od stycznia 2023 roku.
Liderka Partii Zielonych Ricarda Lang równie¿ og³osi³a "ofensywê pomp cieplnych". Rz¹d federalny chce promowaæ wymianê gazowych systemów grzewczych, które maj¹ ponad 20 lat, na pompy
cieplne (Wärmepumpen). Dzia³aj¹ one w oparciu o energiê elektryczn¹ (s³oneczn¹) i s¹ szczególnie przydatne w dobrze izolowanych domach.

Jak ubiegać się o zasiłek
mieszkaniowy
Mo¿esz skorzystaæ z kalkulatora dodatku mieszkaniowego
(Wohngeldrechner), aby szybko
sprawdziæ, czy warto z³o¿yæ wniosek. Wiêksze gminy maj¹ w³asne
kalkulatory na swoich stronach internetowych. Senat Berliñski dysponuje dobrym, ogólnokrajowym
kalkulatorem. Inn¹ mo¿na znaleŸæ
na stronie:
smart-rechnen.de/wohngeld/
Wniosek – mo¿na zazwyczaj
pobraæ ze stron internetowych
gmin. Mo¿na tam równie¿ znaleŸæ
w³aœciwy urz¹d ds. zasi³ków
mieszkaniowych. Sk³adaj¹c wniosek o zasi³ek mieszkaniowy po raz
pierwszy, warto z³o¿yæ go osobiœcie w urzêdzie i poddaæ kontroli,
aby unikn¹æ b³êdów.
Dokumenty – w przypadku
wiêkszoœci informacji wystarczy
zaœwiadczenie o zarobkach i umowa najmu. W tym ostatnim przypadku nale¿y wykazaæ aktualn¹
wysokoœæ zimnego czynszu,
w przeciwnym razie zwykle potrzebny jest wyci¹g bankowy
z trzema ostatnimi bie¿¹cymi
p³atnoœciami czynszu.
Zg³oszenie – dodatek mieszkaniowy jest przyznawany jednorazowo na rok, po czym nale¿y ponownie z³o¿yæ wniosek o jego
przyznanie. Nale¿y to zrobiæ na
oko³o dwa miesi¹ce przed koñcem
okresu rozliczeniowego.

Porady t³umacza

Ogarniaæ
To s³owo ma wiele dos³ownych i przenoœnych znaczeñ,
co nastrêcza sporo problemów
przy t³umaczeniu na jêzyk obcy. Mo¿emy byæ na przyk³ad
ogarniêci ciemnoœci¹ lub
mg³¹, wówczas u¿yjemy w jêzyku niemieckim umgeben lub
(bardziej poetycko) umwoben.
Mo¿emy coœ ogarn¹æ spojrzeniem, a wiêc betrachten lub
anschauen. Wojna mo¿e
„ogarn¹æ” kraj lub ogieñ mo¿e
„ogarn¹æ” dom, w takich przypadkach u¿yjemy czasowników übergreifen lub überkommen. Ale uwaga: jeœli ogarnie
nas radoœæ, to u¿yjemy nieco
innego czasownika, mianowicie ergreifen. A jeœli jak¹œ osobê ogarnia przera¿enie, to mo¿e ona u¿yæ czasownika zwrotnego: es gruselt mich.
A jak powiedzieæ „ogarn¹æ
cha³upê“ w sensie posprz¹tania mieszkania? Neutralne
s³owo to aufräumen, ale jeœli
chcemy u¿yæ bardziej potocznego sformu³owania, to mo¿emy u¿yæ zwrotu Haushalt machen. Jeœli musimy „siê ogarn¹æ” w sensie wyszykowania
do wyjœcia dok¹dœ, to u¿yjemy
czasownika sich fertigmachen. Jeœli zaœ Polak powie „weŸ
siê ogarnij!”, to Niemiec powie
reiß dich mal zusammen!
W jêzyku bardzo kolokwialnym zwrot „czy mo¿esz to jakoœ ogarn¹æ?” mo¿e oznaczaæ
tyle co „zorganizowaæ”, „za³atwiæ” lub „doprowadziæ do porz¹dku”. W tym kontekœcie
u¿yjemy w jêzyku niemieckim
erledigen lub in Ordnung
bringen. Poza tym „ogarniaæ”
oznacza „pojmowaæ”, a wiêc
erfassen lub begreifen. W celu
zachowania mowy potocznej
mo¿emy tutaj u¿yæ s³owa kapieren, czyli „kapowaæ”, „kumaæ”, „³apaæ o co chodzi”.

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

Konstytucja niezgody
Świętujemy właśnie 3 Maja. Jedno z najbardziej
absurdalnych polskich świąt, bo czci wydarzenie,
które doprowadziło do upadku Polski. A chociaż
Śląska wydarzenie to nijak nie dotyczy, piszemy
o nim, bo ono pokazuje, że Polacy nie tylko dziś,
ale od ponad 230 lat nie mają pojęcia, czym jest
polityka zagraniczna.
To chyba właśnie wtedy, 3 maja
1791 roku, po raz pierwszy wzniosłe
ideały wzięły w Polsce górę nad rozsądkiem. A potem już kolejne – absurdalne powstanie styczniowe, prowokacyjna polityka wobec Niemiec
przed drugą wojną światową, powstanie warszawskie, bezsensowni
żołnierze wyklęci... Polskie elity od
ponad dwustu lat najwyraźniej lubują się w przegrywaniu, czerpią z tego
jakąś masochistyczną radość. A dzieciom w szkołach wmawiają, że te masochistyczne akty były czymś wspaniałym, godnym szacunku i naśladowania. Moralnym zwycięstwem. I że
dzięki nim polskość przetrwała. Ciekawe, że jakoś przetrwała też choćby czeskość – bez takich wygłupów.
Wróćmy jednak do wieku XVIII
i Konstytucji 3 maja. Śląska te sprawy
oczywiście nijak nie dotyczyły od dobrych 500 lat (jeśli nie od 600), bo byliśmy poza państwem polskim, przynależąc do Cesarstwa Rzymskiego
(niemieckiego), a w jego ramach raz
do korony czeskiej, raz do Austrii, innym razem do Prus. Zresztą to cesarstwo zostało niewiele lat później
(w roku 1804) zlikwidowane, by odrodzić się po niespełna 70 latach, ale już
ze stolicą w Berlinie, a nie w Wiedniu.
Procesy, które do tej likwidacji
doprowadziły, zaczęły się w Paryżu
wraz z wybuchem Wielkiej Rewolucji Francuskiej. I dokładnie te same
wydarzenia doprowadziły też do Konstytucji 3 maja.
Królestwo polsko-litewskie od
XVII wieku było kompletnie niewydolne. Bez sprawnej władzy, pieniędzy, armii. Sąsiednie państwa toczyły na jego terytorium wojny, łupiąc
je przy okazji niemiłosiernie, a ono
nie było w stanie nijak się przeciwstawić, bronić swoich granic. Zaś od
roku 1717 było praktycznie rosyjskim
protektoratem.
Chociaż nie do końca, bo i Prusy
wtrącały tu swoje trzy grosze. W 1720
roku Rosja i Prusy podpisały traktat, w myśl którego zobowiązały się
nie dopuszczać do żadnych zmian
ustrojowych w Polsce. Od tego momentu państwo „polskie” było bardziej zależne od sąsiadów niż PRL
od Moskwy. W tym kontekście teorie, że PRL był pod okupacją, a tamta Polska była państwem wolnym, są
śmieszne. Bo to właśnie za króla Poniatowskiego (i Augusta III Mocnego) władzę w Polsce sprawował carski ambasador. Polskie stronnictwa
polityczne nie prowadziły polityki

w kraju, lecz na dworze carycy Katarzyny. To dlatego Czartoryscy posłali tam swojego przystojnego kuzyna Stasia Poniatowskiego, a caryca za jego talenty łóżkowe uczyniła
tego ambasadora Czartoryskich polskim królem. Tak, tak – Katarzyna

rozbioru Polski jak ten z 1772 roku.
Trzeba było czekać okazji, kiedy zaborcy wezmą się za łby albo jakimś
dynamicznym zmianom ulegnie sytuacja polityczna w całej Europie.
Jak choćby wojna 30-letnia mająca
miejsce 150 lat wcześniej.
I Polacy umieli czekać. Państwo było niewydolne, ale trwało. I być może
do rozbiorów by nie doszło, gdyby nie
szaleńcy, którzy uchwalili Konstytucję 3 maja. Na kolejnych rozbiorach
nie zależało przede wszystkim Rosji. Po co miała zadowalać się kawałkiem Rzeczypospolitej, dzielić się
z Prusami i Austrią, jeśli sprawowa-

Polski przed Rosją. No i ponieważ
wojna prusko-austriacka wisiała na
włosku, Prusy obiecywały, że pomogą Polsce odzyskać utraconą w I rozbiorze Galicję. Dyplomaci polscy po
cichu się zgodzili, ale Gdańska do tego sojuszu nie wpisali. Bali się reakcji warszawskiego sejmu.
A sejm w tym czasie intensywnie
pracował. Zanim doszło do feralnego
3 maja 1791 roku, dokonano już niezbędnych reform w systemie podatkowym (kasa państwa miała przestać świecić pustkami), a przy tym
także reformy wojskowej. Powołano armię – mniejszą wprawdzie niż

Konstytucja 3 maja, obraz Jana Matejki
miała większy wpływ na wybór polskiego króla niż Breżniew na wybór
I sekretarza PZPR.
Polskie próby uwolnienia się spod
tego stanu rzeczy (na przykład konfederacja barska w 1768 roku) szybko
kończyły się fiaskiem. Ale w połowie
XVIII wieku Polacy byli jeszcze narodem pragmatycznym – i z motyką na
słońce się nie porywali. Wiedząc, że
Rosja ma wojska dziesięć razy więcej niż Polska, a Prusy siedem razy
więcej (Austria podobnie), uznawali istniejący stan rzeczy. Inna sprawa, że polska szlachta wyżej ceniła
swoje przywileje niż niepodległość
i bardziej bała się zamachu, po którym król wzmocni swoją władzę, niż
panoszenia się w Polsce obcych mocarstw. Polska szlachta chciała mieć
po prostu święty spokój.
Owszem, pod koniec lat 80. XVIII
wieku pojawiały się coraz częściej
głosy o konieczności naprawy państwa, ale było wiadomo, że Rosja
i Prusy nie wyrażą na to zgody. Że
musi to doprowadzić do kolejnego

bracia Małachowscy, Hugo Kołłątaj i inni pracowali już w pośpiechu
nad nową konstytucją – wzorowaną
na amerykańskiej. A do tego 6 września 1790 roku sejm podjął uchwałę
o niepodzielności ziem Rzeczypospolitej, co praktycznie przekreślało sojusz z Prusami. Nadchodziła burza.
Rosyjska burza.

Nielegalny zamach
stanu
Tak naprawdę ta konstytucja była zwyczajnym zamachem stanu niemającym nic wspólnego z legalnym
obradowaniem sejmu. Pierwszą po

Fot. wikipedia
ła władzę nad całością? Za to Prusy
– jak w 1939 roku – łakomie patrzyły
na Gdańsk i okolice.

Między Rosją
a Prusami
W takiej sytuacji wydarzyły się dwie
rzeczy. Zebrał się kolejny polski sejm
(1788) złożony w większości z posłów,
którzy wiedzieli, że państwo wymaga reformy, no i wybuchła rewolucja
francuska (1789 r.). Do tego Rosja zajęta była czym innym, bo prowadziła
jednocześnie wojnę ze Szwecją i Turcją, więc Polacy umyślili sobie, że oto
nastał ten moment.
Ale nadal myśleli jeszcze racjonalnie. Plan rozbudowy wojska zamierzano oprzeć na zacieśnieniu sojuszu
z Rosją (tak! – poprzez korpus posiłkowy w Turcji). Wywołało to jednak
protest Prus, więc do Berlina wysłano dyplomatów, którzy mieli zawrzeć
sojusz z Prusami, jako zabezpieczenie przed rosyjską interwencją. Berlin zażyczył sobie w zamian Gdańska
i Torunia, ale zapewniał o obronie

rosyjska czy pruska, ale jednak znaczącą. Tylko że do budowania tej armii zabierano się już znacznie mniej
aktywnie niż do wkurzania Rosji. Bo
Polska zażądała – pod naciskiem Prus
– wycofania jej wojsk z kraju. Co też
się w roku 1789 stało, a Polska oficjalnie podpisała sojusz z Prusami.
Ale rewolucja francuska zmieniła wszystko. Nagle to Francja stała
się wrogiem wszystkich znaczących
europejskich monarchii. A do tego
Rosja zakończyła wojnę ze Szwecją
i była gotowa z powrotem zająć się
sprawami polskimi. Polskie „elity”
tej zmiany nie zauważyły! Król i jego brat prymas Poniatowski, dwaj

Wielkanocy sesję sejmu Małachowski zwołał na 5 maja, licząc, że trzy
dni wcześniej posłów opozycji w Warszawie jeszcze nie będzie. Przy pierwszym czytaniu – 2 maja – nad ustawą zagłosowało zaledwie 84 spośród
500 posłów. Nikła mniejszość!
Ale 3 maja sejm obradował otoczony przez wojsko i tłum warszawiaków,
którym udzielił się paryski duch rewolucyjny. Lud chciał tej konstytucji.
Do tego spreparowano zagraniczne
depesze, że ojczyzna jest w niebezpieczeństwie. Mimo że w sejmie od
wielu godzin trwała burzliwa debata,
król Poniatowski złożył nagle – bez
żadnego głosowania – przysięgę na

W Konstytucji 3 maja był zapis jawnie prowokacyjny wobec Rosji. Otóż
dawała ona wolność osobistą chłopom, którzy przybyli osiedlić się zza
granicy. Dla Rosji musiało to oznaczać wyludnienie się jej zachodnich obszarów, bo chłopi uciekaliby do Polski. Paweł Jasienica pisał w „Rzeczy
pospolitej Obojga Narodów” tak:
„Mało dała Konstytucja chłopu? Na pewno! Lecz i to, co dała, było prowokacją w stosunku do mocarstw ościennych. Nie można wątpić, że paragraf o chłopach zachęcił carat do zbrojnej interwencji w za dużo sobie
pozwalającej Rzeczypospolitej”.
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nową konstytucję. Uchwalając ją,
zakpiono z demokracji szlacheckiej
i zwykłych zasad fair play, a ponadto
król Poniatowski złamał pacta con
venta, na które poprzysiągł, wstę
pując na tron.
Opozycja była bezradna, bo wie
działa, że ci, którzy się sprzeciwią,
zostaną rozszarpani przez tłum. Ale
opozycja wiedziała również, że cary
ca Katarzyna nie dopuści do takich
zmian ustrojowych, jakie w konstytu
cji tej są zawarte. Oznaczają one nie
mal drugi po Francji kraj rewolucyj
ny. Opozycja – mądrzejsza od Ponia
towskiego i Kołłątaja – wiedziała, że ta
konstytucja musi się skończyć potęż
nym rozbiorem albo wręcz likwidacją
państwa polsko-litewskiego. A w za
sadzie tylko polskiego, bo konstytu
cja tę litewskość zniosła.
Nie wniosła za to – inaczej, niż się
ją przedstawia – niczego ważnego dla
naprawy państwa! Najważniejsze re
formy (podatkowa i wojskowa) uchwa
lono już dwa lata wcześniej, kolejne
można było wprowadzać powoli, już
pod osłoną dość mocnej polskiej ar
mii. Ale wiosną 1791 roku Polacy utra
cili instynkt samozachowawczy. 3 ma
ja uchwalili akt prawny, który musiał
oburzyć sąsiednie mocarstwa.

Targowica – próba
naprawienia
Już następnego dnia część posłów
wniosła protest przeciw nielegalnemu
uchwaleniu konstytucji, a zaraz po
tem postanowiła złagodzić oczywisty
gniew Katarzyny. Możliwość ku temu
była tylko jedna – natychmiast powo
łać konfederację, która sprzeciwi się
takiemu uchwaleniu takiej konstytucji.
Konfederację powołano w miasteczku
Targowica, na Ukrainie. Oczywiście
– chodziło wszak o ułagodzenie Ka
tarzyny Wielkiej – jej zasady ustalo
no wcześniej w Petersburgu.
W Polsce przywykło się uważać
targowiczan za zdrajców. Przyjrzyj
my się więc tym „zdrajcom”, przy
wódcom targowicy. Szczęsny Potocki
– marszałek konfederacji targowickiej
– parę lat wcześniej na własny koszt
wystawił pułk piechoty i 24 działa.
Choć magnat, z duchu republikanin
(będąc w 1790 roku w Paryżu, przy
stąpił do jakobinów), popierał reformy,
ale powolne, bez narażania się Rosji.
Bo wiedział, że to się musi skończyć
katastrofą. Albo Seweryn Rzewuski,
hetman polny koronny. Ćwierć wieku
przed Konstytucją 3 maja przez kil
ka lat więziony przez Rosjan za próbę
wyrwania Polski spod rosyjskiej ku
rateli. Też po prostu wiedział, że to
się udać nie może. Jedynie hetman
Ksawery Branicki, blisko skoligaco
ny z faworytem Katarzyny księciem
Potiomkinem, był bardzo prorosyj
ski i nie wyobrażał sobie Polski bez
rosyjskiej protekcji. Pozostali wybra
li jednak targowicę jako próbę rato
wania Polski.
Targowiczanie wezwali na pomoc
rosyjskie wojska, ale w XVIII wieku
to był stały zwyczaj, gdy zawiązywa
no konfederację. Przecież w taki sam
sposób Poniatowski został królem.
A same konfederacje miały w Polsce

13

Trudna historia
ponad 200 lat tradycji. To dzięki kon
federacji w 1572 roku wprowadzo
no wolności religijne, którymi Pola
cy do dziś tak chętnie się chwalą. To
dzięki konfederacji udało się Polakom
poderwać do wojny ze Szwedami pod
czas potopu. Konfederacja była więc
normalną, usankcjonowaną zwycza
jem (i prawem) częścią polskiej de
mokracji szlacheckiej.
Co więcej, targowiczanie podnosi
li, że konstytucja została uchwalona
nielegalnie. Ponadto to raczej oni cie
szyli się poparciem większości szlach
ty, która też tę nielegalność widziała.
Wtedy, w latach 1791 – 1792, miesz
czaństwo (zwłaszcza warszawskie)
popierało konstytucję, ale szlachta
stała po stronie konfederatów tar
gowickich.
I targowica miała szansę urato
wać Polskę przed rozbiorami. Wszak
treść jej aktu powołania zaakcepto
wała Katarzyna, a czytamy w nim,
że konfederacja żąda, by „Rzplita
udzielną, samowładną, niepodle
głą, w granicach całą została” i nie
wyraża zgody na oderwanie „naj
mniejszej cząstki kraju”. „Żądamy
sobie utwierdzić rząd republikański,
bo do innego przywyknąć nie zdo
łamy, bo inny niepokój i ruinę przy
nieść nam tylko może” – proklamo
wali targowiczanie, i to za zgodą ca
rycy. Mogło to oznaczać tylko jedno
– Katarzyna Wielka nie była zainte
resowana kolejnym rozbiorem Pol
ski, chciała całe państwo utrzymać
nadal jako rosyjski protektorat. Na
tereny Rzeczypospolitej wkroczyły
więc wezwane przez targowicę woj
ska rosyjskie.
Był jeszcze czas, aby się z kon
stytucji wycofać i przyznać, że by
ła uchwalona nielegalnie i jest nie
ważna. Wrócić do stanu prawnego,
w którym Polska trwała przecież
od dobrych 60 lat. I czekać na lep
szą okazję.

Wkurzona Katarzyna
Ale gdzie tam! Polacy, jak wiele
razy później, zamiast ruszyć głową,
woleli ruszać szabelką. Jak w póź
niejszych powstaniach porwali się
z motyką na słońce. Wyruszyli więc
na wojnę z Rosją. Przegrali ją szyb
ko, a król Poniatowski z podkulonym
ogonem przystąpił do targowicy. Zo
rientował się – tyle że za późno – iż
wywołał szkodliwą awanturę. Próbo
wał ratować ile się da, bo wtedy jesz
cze nie wymyślono polskiej mantry
o moralnych zwycięstwach.
Za wiele się uratować nie dało.
Wkurzona Katarzyna zmusiła Pola
ków nie tylko do odwołania Konsty
tucji 3 maja, ale także wszystkich
wcześniejszych reform Sejmu Cztero
letniego. Przepadła i reforma skar
bu, i reforma wojska. Ba, Polska mu
siała wycofać wszystkie swe przed
stawicielstwa dyplomatyczne, czyli
zrezygnować z jakiejkolwiek polityki
zagranicznej. Po Konstytucji 3 maja
Polska znalazła się więc w sytuacji
znacznie gorszej niż przed nią. A na
wet przed rokiem 1788, gdy zaczęła
się reformować.
A do tego była mniejsza. Teore
tycznie przecież Polska miała so
jusz z Prusami, więc żeby udobru
chać to państwo, Rosja oddała mu
obiecany przez polskich dyplomatów
Gdańsk oraz dorzuciła Wielkopolskę
jako ekwiwalent za wkład Prus w woj
nę z rewolucyjną Francją, podczas
gdy sama pacyfikowała rewolucyj
ną Polskę. Król Prus zagroził, że jeśli
Wielkopolski nie dostanie, wycofa się
z antyfrancuskiej koalicji. Rosja zaś,
żeby ukarać niepokorną Polskę, wzię
ła sobie na wschodzie trzy razy wię
cej, niż dostały Prusy. Polscy history
cy lubią pisać, że II rozbiór skompro
mitował targowicę, która nie zdołała
uratować granic. Ale to nie do końca
prawda. Karą za Konstytucję 3 maja

Prof. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński) dla Onet.pl (kilka lat
temu): Można sobie wyobrazić, że 3 maja 1791 r. nie uchwalono konstytu
cji. Wówczas nie byłoby wojny w jej obronie i drugiego rozbioru. Nie wy
buchłoby powstanie kościuszkowskie, które doprowadziło do trzeciego
rozbioru i wymazania Rzeczypospolitej z mapy Europy. Te wydarzenia
stanowią niepodzielną całość. Konstytucja była kamieniem, który spowo
dował lawinę. Była prowokacją, na którą Rosja odpowiedziała tak, jak od
powiedzieć musiała, chroniąc swoje imperialne interesy.
była likwidacja wszystkich reform,
a rozbiór był karą za wojnę 1792 ro
ku. Wojnę, w której Polska odniosła
raptem jedno większe zwycięstwo, co
wystarczyło, aby uchwalić istniejący
do dziś Order Virtuti Militari.

Niczego się
nie nauczyli
Polacy z nauczki tej nie wyciągnę
li żadnych wniosków. Państwo wciąż
było niewiele mniejsze niż obecna Pol
ska. I niemal natychmiast po II roz
biorze wybuchło w nim powstanie – to
kościuszkowskie. Stłumione z łatwo
ścią było przyczyną III rozbioru, po
którym Polska przestała istnieć. Tak
więc II i III rozbiór były efektem bra
ku zrozumienia przez ówczesne pol
skie elity realiów polityki międzynaro
dowej. Obecna polityka zagraniczna
PiS-u to tylko trwanie w tej koncepcji.
Potem był podobno 123-letni okres
zaborów. Termin śmieszny, bo na
przykład Królestwo Polskie z lat
1815 – 1831 miało znacznie większą
niezależność od Moskwy niż Rzecz
pospolita szlachecka drugiej połowy
XVIII wieku, z czasów Augusta III
Sasa i Stanisława Poniatowskiego.
Gdyby nie bezsensowna Konsty
tucja 3 maja, Polska zapewne bez
zaborów, ale za to ze wzmocnionym
skarbem i armią, dotrwałaby do zwy
cięstw napoleońskich, które tworzy
ły w Europie nowy ład. Wtedy może
nawet mogłaby odebrać część ziem
I zaboru. Zamiast tego wygłupem
świętowanym rokrocznie 3 maja wy
mazała się z mapy Europy.

Potem wywoływała kolejne bez
sensowne powstania – listopadowe,
styczniowe. Sukces odniosło jedynie
wielkopolskie, ale to był akurat jedy
ny sprzyjający powstaniu moment.
Armie zaborców były rozbite, w Ro
sji rewolucja – a istnienie państwa
polskiego w zasadzie przesądzone;
jedynie jego granice stanowiły pew
ną niewiadomą. Takie i tylko takie
powstania mają sens.
Ktoś może powiedzieć, że Śląza
cy, którzy niemal od 800 lat nie mają
własnego niepodległego państwa, nie
powinni pouczać Polaków, jak o nie
walczyć. I będzie miał rację – ale ja
też nikogo nie pouczam, a opisuję je
dynie, w jak idiotyczny sposób Polacy
pod koniec XVIII wieku swoje pań
stwo stracili. Co zaś najśmieszniej
sze – idiotyzm ten hucznie obcho
dzą jako wielki sukces swojej pań
stwowości.
I jeszcze jedno. Jest dziś w Polsce
formacja polityczna, która tych oce
niających sytuację międzynarodową
nazywa zdrajcami. Jak wtedy targo
wicę. W ten sposób polskim patrio
tą może być tylko osoba zaczepiają
ca mocniejszego, a potem płacząca,
że w mordę dostała. A to dodatkowo
wyklucza z kręgu polskich patrio
tów zdecydowaną większość Śląza
ków. Bo dla nas zawsze pragmatyzm
i spokój ważniejsze były od bezsen
sownego honoru.

Dariusz Dyrda

(Ślůnski Cajtung, nr 4/2020)

Tytuł oryginalny „Święto głupoty narodowej”.

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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Money, money, money

Żeby zdobyć fortunę, trzeba wykształcić w sobie określone nawyki, czyli…

Jak zostać milionerem
Początek nawyku jest jak niewidzialna nić – za
każdym razem, gdy powtarzamy dane działanie,
wzmacniamy ją, dodajemy do niej nowe włókno,
aż się zamieni w silną linę i obwiąże nas
nieodwracalnie w myślach i czynach
– Orison Swett Marden
Twój cel powinien być następu
jący: zarabiać tyle pieniędzy, ile tyl
ko jesteś w stanie zarobić w swoim
zawodzie, osiągnąć niezależność fi
nansową, a w końcu zostać milione
rem. Jest to typowa ambicja finan
sowa większości ludzi, a cel ten za
zwyczaj da się osiągnąć, jeśli tylko
ma się właściwe nawyki. Nigdy nie
było tak łatwo zostać milionerem
jak dzisiaj – światowa gospodarka
jest teraz potężniejsza i rozwija się
szybciej niż kiedykolwiek w dzie
jach ludzkości. W 2017 roku w sa
mych Stanach Zjednoczonych by
ło ponad 10 milionów milionerów
i prawie 536 miliarderów (dane te
pochodzą z Market Insights Report
z 2017 roku).

Od zera do milionera
Prawie wszyscy milionerzy i mi
liarderzy zbudowali swoją fortunę
od zera – sami się wszystkiego do
robili swoją ciężką pracą.
Amerykańscy milionerzy mają
bardzo różne pochodzenie. Niektó
rzy są świetnie wykształceni, a inni
nie. Część ukończyła najlepsze uni
wersytety, a część porzuciła naukę
na etapie szkoły średniej. Niektó
rzy pochodzą z rodzin, które miesz
kają w Ameryce od pokoleń, a inni
przybyli jako imigranci, nie mając
przyjaciół, kontaktów ani umiejęt
ności, a często nawet nie znając
angielskiego. Wszyscy oni jednak
mają jedną wspólną cechę: prze
kroczyli magiczną liczbę miliona do
larów dzięki temu, że konsekwent
nie robili określone rzeczy w okre
ślony sposób.
Milionerzy, którzy sami dorobili się
fortuny, często są proszeni o udzie
lenie wywiadu. Przeprowadzono ty
siące takich rozmów, zarówno indy
widualnych, jak i grupowych. Auto
rami jednego z najlepszych badań
dotyczących milionerów są Thomas
J. Stanley i William D. Danko, któ
rzy opisali je w swojej książce „Se
krety amerykańskich milionerów”
(Fijorr Publishing, 2011). Sprzeda
no ją w ponad trzech milionach eg
zemplarzy.

Myśl jak milioner
Znasz już słowa: „Stajesz się tym,
o czym myślisz przez większość cza
su”. Jeżeli naprawdę chcesz być bo
gaty, osiągnąć wszystkie swoje ce
le finansowe i przejść na emeryturę
jako milioner, jedną z najmądrzej
szych rzeczy, jakie możesz zrobić,

jest ćwiczyć nawyki myślenia i za
chowywania się, dzięki którym setki
tysięcy – a nawet miliony – ludzi zo
stały milionerami. Nawyki ułatwia
jące odnoszenie sukcesów finanso
wych – podobnie jak wszystkie inne
nawyki – to coś, czego można się na
uczyć dzięki praktyce i powtarzaniu.
Pierwsze odkrycie dotyczące
wzorców myślenia milionerów, któ
rzy sami dorobili się swojej fortuny,
brzmi: przez większość czasu my
ślą oni w kategoriach niezależno
ści finansowej. Na pewnym etapie
swojego życia – często już w mło
dym wieku – skupili się oni na osią
gnięciu określonych celów związa
nych z pieniędzmi. A potem wyka
zali się samodyscypliną i gotowością
do poświęceń, bez których nie by
liby w stanie osiągnąć tych celów.
Całe swoje życie finansowe – za
robki, inwestycje, ubezpieczenia
oraz wydatki – uporządkowali w ta
ki sposób, aby sukcesywnie przybli
żać się do konkretnych celów, które
sami sobie określili.

Oszczędzaj albo wydawaj
Większość ludzi ma zupełnie inne
nawyki dotyczące pieniędzy. Zamiast
myśleć w kategoriach oszczędzania,
pomnażania i dążenia do osiągnię
cia niezależności finansowej, myślą
o wydawaniu pieniędzy i cieszeniu
się nie tylko każdym groszem, któ
ry wpadnie im w ręce, ale też pie
niędzmi pożyczonymi od przyjaciół
i dostępnymi na karcie kredytowej.
Każdego roku od 600 tys. do 800 tys.
Amerykanów ogłasza upadłość kon
sumencką dlatego, że pożyczyli i wy
dali dużo więcej, niż kiedykolwiek
będą w stanie zwrócić.
Każdy człowiek na pewnym eta
pie swojego życia staje na rozdrożu.
Jedna droga prowadzi do zarabiania,
oszczędzania i pomnażania, a druga
do zarabiania, wydawania i wpada
nia w długi. Jako w pełni odpowie
dzialna dorosła osoba musisz zade
cydować, którą drogę wybierzesz.

Przejmij władzę
nad swoimi finansami

Punktem startowym do tego, by
osiągnąć niezależność finansową
i zostać milionerem, jest zaakcep
towanie faktu, że jesteś całkowi
cie odpowiedzialny za swoją sferę
finansową. Wiele osób tak do te
go nie podchodzi – wolą one wie
rzyć, że szczęście będzie im sprzy
jać i gdy zajdzie taka potrzeba, ktoś

przyjdzie im na ratunek. Kupują
losy na loterię, uprawiają hazard
i próbują rozpracować giełdę. Jed
nocześnie przez cały czas martwią
się o pieniądze.
Prawda jednak jest taka, że po
ważne pieniądze to pieniądze dłu
goterminowe. Większość bogatych
ludzi tak organizuje swoją sferę fi
nansową, aby ich wartość netto ro
sła o 8 – 10 procent rocznie dzięki
pieniądzom, które na nich pracują.
Nie szukają sposobów na szybkie
wzbogacenie się ani na łatwe zdoby
cie pieniędzy. Są cierpliwi, wytrwali
i dalekowzroczni. Potrafią się zdyscy
plinować do oszczędzania i pomna
żania pieniędzy przez wiele lat. Nie
spekulują, nie podejmują ryzyka ani
nie szukają szybkich i łatwych sposo
bów na zarobienie pieniędzy. A dzię
ki swoim nawykom dotyczącym my
ślenia o pieniądzach z roku na rok
stają się coraz bogatsi.
Mój doradca finansowy powiedział
mi kiedyś: „Bardzo trudno jest zdo
być pierwszy milion, ale drugi mi
lion jest praktycznie nieunikniony”.
Kiedy staniesz się człowiekiem,
który potrafi zgromadzić milion do
larów, to bez trudu będziesz w stanie
zarobić również drugi i trzeci milion.
Nawet gdy przydarzy Ci się jakieś
nieszczęście i stracisz wszystko, co
masz, to bez trudu odzyskasz te pie
niądze, bo już będziesz typem czło
wieka, który może zostać milionerem.
Kiedy już nabierzesz tych wszystkich
cech, nigdy ich nie stracisz.

Pierwszy nawyk
milionerów

Prawdopodobnie najprostszym
do zidentyfikowania nawykiem mi
lionerów jest oszczędność. Bogaci
ludzie ostrożnie gospodarują pie
niędzmi. Ich decyzje o tym, gdzie
ulokować pieniądze, są przemy
ślane i rozważne. Nigdy nie kupu
ją nowych rzeczy, jeśli mogą kupić
używane. Nigdy nie kupują czegoś,
co mogą wziąć w leasing, i nigdy
nie biorą w leasing czegoś, co mo
gą wziąć w najem. Nigdy nie biorą
w najem, jeśli mogą pożyczyć. Bo
każdy z nich dobrze zna powiedze
nie: „Ziarnko do ziarnka, a zbierze
się miarka”.
Według danych Stanleya i Danki
większość milionerów, którzy sa
mi dorobili się swojej fortuny, nie
kupuje nowych samochodów. Cze
kają, aż wybrany przez nich model
będzie miał dwa lata, i dopiero wte
dy go kupują. Kiedy upatrzą sobie
konkretne auto, dają je do przeglądu
do sprawdzonego mechanika. Gdy
już mają pewność, że trafili na oka
zję, a samochód jest w dobrym sta
nie, kupują go, a potem jeżdżą nim
przez 5 – 10 lat, zanim wymienią go
na nowszy model.

Oszczędzaj pieniądze

Milionerzy pielęgnują nawyk re
gularnego oszczędzania i inwesto
wania już od najmłodszych lat. Multi
milioner W. Clement Stone napisał
kiedyś: „Jeśli nie potrafisz oszczę
dzać pieniędzy, to znaczy, że nie ma
w tobie ziarna wielkości”.
George Clason napisał w swoim
bestsellerze zatytułowanym „Najbo
gatszy człowiek w Babilonie” (Stu
dioEMKA, 2013), że jego kluczem
do sukcesu finansowego było prze
strzeganie zasady: „Najpierw zapłać
sobie”. Zaleca on, aby przez cały
okres aktywności zawodowej z każ
dej wypłaty odkładać co najmniej
10 procent jej kwoty – przed wszel
kimi innymi wydatkami.
Człowiek działa nawykowo. Szyb
ko dostosowuje się do prawie każ
dych warunków i okoliczności. Je
żeli z każdej wypłaty będziesz od
kładać 10 procent i zadbasz, by
pozostałe 90 procent wystarczyło
Ci do końca miesiąca, wkrótce do
stosujesz się do tego planu finan
sowego, obniżając nieco standard
życia, tak abyś mógł żyć w miarę
wygodnie za mniejsze pieniądze.
Ani się spostrzeżesz, a życie na
tym poziomie stanie się Twoim na
wykiem, a Ty w ogóle przestaniesz
o tym myśleć.
Wielu ludzi tonie w długach, a myśl
o odkładaniu 10 procent docho
dów jest dla nich zbyt nierealna,
żeby w ogóle brać ją pod uwagę.
Takim osobom zalecam stopnio
we zwiększanie odkładanej kwoty
– od 1 procentu.
Jeżeli zarabiasz 2000 złotych na
miesiąc, obiecaj sobie, że będziesz
odkładać 20 złotych miesięcznie
albo 67 groszy dziennie. Pozostałe
1980 złotych możesz przeznaczyć
na inne wydatki.
Otwórz w banku dodatkowy ra
chunek – konto Twojej „niezależno
ści finansowej”. Tu pieniądze będą
zawsze płynąć tylko w jedną stro
nę – na konto. Kiedy już przelejesz
pieniądze na rachunek oszczędno
ściowy, nigdy, przenigdy ich nie wy
płacaj ani nie wydawaj na żaden cel.
One mają tylko jedno zadanie: jak
najszybciej umożliwić Ci osiągnię
cie niezależności finansowej.
A gdy już osiągniesz komfort, ży
jąc z 99 procent swoich dochodów,
zwiększ odkładaną kwotę do 2 pro
cent. Po roku odkryjesz, że jesteś
w stanie całkiem wygodnie żyć
z 90 procent swoich dochodów. Konty
nuuj ten proces, odkładając 15, a po
tem 20 procent wypłaty od razu po
jej otrzymaniu. Nie zauważysz po
gorszenia standardu życia, bo pro
ces ten będzie przebiegać stopnio
wo. W tym samym czasie w Twojej
sferze finansowej zajdzie napraw
dę niezwykła zmiana.

Przejmij pełną kontrolę
nad swoimi finansami

Kiedy wykształcisz nawyk bar
dziej uważnego myślenia o swoich
zarobkach i wydatkach, szybko od
kryjesz, że wydatki maleją. Zaczniesz
spłacać długi i nie będziesz już za
ciągać nowych. Będziesz odkładać
różne wydatki na później, aż w koń
cu całkowicie zaprzestaniesz kupo
wania tych rzeczy.
Twoja finansowa forteca zacznie
rosnąć dzięki nawykowi odkładania
określonej kwoty z każdej wypłaty.
Po roku będziesz mieć na dodatko
wym koncie kilkaset złotych. Po kil
ku latach będzie to już kilka tysięcy.
A przez 10 – 20 lat oszczędzisz kilka
set tysięcy albo nawet cały milion.
Podczas gdy Twoja finansowa po
duszka będzie powoli rosnąć, ćwicz
nawyk odkładania na to konto każdej
otrzymanej niespodziewanie kwoty,
bo dzięki temu Twoje oszczędno
ści będą rosły jeszcze szybciej. Je
żeli sprzedasz jakiś niepotrzebny
przedmiot z domu, dostaniesz pre
mię albo otrzymasz zwrot podatku,
to nie wydawaj od razu tych pienię
dzy – tak bowiem robią nieudaczni
cy – tylko użyj ich do wzmocnienia
swojej finansowej fortecy.

Uruchom prawo
przyciągania

Oto niezwykłe odkrycie: kiedy za
czynasz odkładać pieniądze, a ro
snące oszczędności budzą w Tobie
pozytywne uczucia, wówczas Two
je emocje wytwarzają energię, któ
ra zaczyna przyciągać jeszcze wię
cej pieniędzy do Twojego życia (i na
konto oszczędnościowe). Starzy
znajomi zaczynają spłacać długi,
o których już dawno zapomniałeś.
W Twoim życiu pojawiają się okazje
do zarobienia dodatkowych pienię
dzy. Zaczynasz sprzedawać rzeczy,
które trzymasz w domu i uważasz
za bezwartościowe. A gdy przele
wasz te wszystkie kwoty na konto
oszczędnościowe, czujesz jeszcze
większą pozytywną energię i za
czynasz przyciągać jeszcze więk
sze pieniądze.

Polub oszczędzanie
pieniędzy

Kiedy dorastamy, dorośli zachę
cają nas, żebyśmy odkładali kieszon
kowe. Ponieważ jednak nie umiemy
myśleć przyszłościowo, postrzega
my pieniądze jak narzędzie, które
umożliwia nam kupowanie słody
czy, zabawek i innych rzeczy przy
noszących natychmiastową radość.
Nic więc dziwnego, że odkładanie
kieszonkowego traktujemy jak ka
rę – coś, co wyrządza nam krzywdę
i pozbawia nas słodyczy, zabawek i in
nych rzeczy, które pragniemy mieć.
Dlatego oszczędzanie kojarzymy
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z bólem, wyrzeczeniem, nieszczęściem i odbieraniem przyjemności.
A ponieważ naszym podstawowym
bodźcem jest unikanie cierpienia,
dyskomfortu oraz niezadowolenia
i dążenie do przyjemności, wygody
i satysfakcji, większość z nas zaczyna nawykowo kojarzyć wydawanie
pieniędzy z radością, a oszczędzanie z cierpieniem.
U osób dorosłych nawyk ten przejawia się w postaci pragnienia, aby
wydać pieniądze od razu, gdy je dostaną. Młodzi ludzie tuż po osiągnięciu dorosłości traktują każdą wypłatę
jak okazję, by wyjść do sklepu i wydać jak najwięcej. W Ameryce restauratorzy dobrze wiedzą, że największy ruch jest w dniu wypłaty,
czyli w połowie i pod koniec każdego miesiąca.

Money, money, money
Zastosuj teorię klina,
żeby się wzbogacić

Oto doskonała technika, której nauczam na moim szkoleniu Financial
Success Seminars. Nazywam ją „teorią klina”. Gwarantuję Ci, że dzięki
niej osiągniesz niezależność finansową szybciej, niż myślisz.
Prawo, którego autorem jest
C. Northcote Parkinson, mówi, że
wydatki rosną odpowiednio do dochodów. Oznacza to, że jeśli masz
coraz wyższe dochody, Twoje wydatki również rosną w takim samym
tempie. Niezależnie od tego, ile zarabiasz, Z czasem nabierasz nawyku wydawania wszystkiego, co zarobisz albo dostaniesz.

określony procent swoich obecnych
zarobków, ta osoba prawdopodobnie się zgodzi, że to jest dobry pomysł, ale jednocześnie stwierdzi, iż
to jest niemożliwe. Odłożenie części
zarobionych pieniędzy oznacza bowiem pogorszenie standardu życia.
Wiąże się z koniecznością przeprowadzenia się do mniejszego mieszkania, jeżdżenia mniejszym samochodem, jedzenia tańszych produktów i rzadszego wychodzenia
z domu. Człowiek działa nawykowo, dlatego nawet jeśli racjonalnie
przyzna, że oszczędzanie jest dobrym pomysłem, obniżenie standardu życia, które się z nim wiąże, jest dla niego nieakceptowalne

Ucz się nawyków
od bogatych ludzi

Skoro już mówimy o Twoich rosnących oszczędnościach, musimy
wspomnieć o nawykach milionerów,
które ratują przed utratą pieniędzy
i gwarantują ich ciągłe pomnażanie.
Jednym z najlepszych nawyków, jakie możesz mieć, jest słuchanie dobrych rad w kwestiach finansowych,
zanim cokolwiek zrobisz ze swoimi
rosnącymi oszczędnościami. Popytaj dookoła i znajdź doradcę finansowego, który odniósł sukces, inwestując własne pieniądze w określony sposób, i chętnie się podzieli
z Tobą swoją wiedzą. To, czy uda Ci
się znaleźć dobrych doradców finan-

Przeprogramuj
swoje myślenie

Musisz przeprogramować ten nawyk – wyłączyć program obejmujący określony zbiór przekonań i włączyć drugi, zupełnie inny. Musisz
zacząć odczuwać przyjemność na
myśl o pieniądzach, które możesz
oszczędzać, i cierpieć za każdym
razem, gdy musisz je wydać.
Prawo emocji mówi: „Każda emocja, której poświęcasz swoje myśli,
rośnie jak płomień, do którego dorzucasz drewno”. Im więcej myślisz o przyjemności i radości, które czerpiesz z patrzenia na to, jak
rosną Twoje oszczędności i inwestycje, tym większą będziesz mieć motywację, żeby mniej wydawać, a więcej oszczędzać, dzięki czemu to konto będzie coraz bardziej rosło. Ani
się obejrzysz, a pod koniec miesiąca zamiast się martwić tym, ile Ci
zostanie na opłacenie rachunków,
będziesz z satysfakcją patrzeć na
kwotę, którą zgromadziłeś na koncie oszczędnościowym.

Wyglądaj bogato
albo bądź bogaty

Stanley i Danko w „Sekretach
amerykańskich milionerów” wyjaśniają, że większość milionerów,
którzy wszystko zawdzięczają swojej pracy, jeździ używanymi samochodami, mieszka w zwyczajnych
dzielnicach, kupuje ubrania i zegarki ze średniej półki cenowej i bardzo
ostrożnie rozporządza swoimi pieniędzmi. Zaledwie garstka z nich
wydaje pieniądze na jachty, kampery, drugie domy, prywatne samoloty
czy drogie wakacje. Stanley i Danko
zauważają, że istnieją dwie grupy:
„Ci, którzy wyglądają bogato, oraz
ci, którzy są bogaci”. Twoim celem
jest dołączyć do grona osób, które
naprawdę są bogate, a nie do tych,
które wydają dużo pieniędzy, ale mają mało oszczędności.
Bardzo zamożni ludzie mają nawyk powolnego bogacenia się (które
jest przeciwieństwem szybkiego bogacenia się). Wymaga to przestrzegania dwóch reguł. Pierwsza mówi:
nie trać pieniędzy. A druga: jeśli czujesz pokusę, żeby stracić pieniądze,
przeczytaj regułę pierwszą.
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Zdobądź potrzebne
informacje

Bogaci ludzie mają jeszcze jeden ważny nawyk oprócz tych opisanych wyżej: starannie analizują
każdy wydatek, zanim podejmą decyzję o wydaniu pieniędzy. Starają
się zdobyć jak najwięcej informacji
na temat różnych kosztów związanych z daną decyzją finansową. Bo
władzę zawsze ma ten, kto posiada
najlepsze informacje.
Ćwicz nawyk skutecznego negocjowania, żeby sprzedawać drożej,
a kupować taniej. Dobry negocjator potrafi oszczędzić lub zyskać
10 procent, 20 procent, a nawet więcej z każdej transakcji finansowej.
A każda zaoszczędzona lub zdobyta w ten sposób złotówka to dodatkowy pieniądz, który możesz wykorzystać do budowania swojej fortecy finansowej.
Niech negocjowanie stanie się
Twoim nawykiem. Proś o niższe odsetki. Proś o lepsze warunki. Proś
o natychmiastową zapłatę, gdy sprzedajesz, i o odroczoną płatność, gdy
kupujesz. Proś często, uprzejmie,
grzecznie, wyczekująco i z pewnością siebie. Nie bój się prosić o to,
czego chcesz, a kiedy tego nie dostaniesz, poproś ponownie albo poproś o coś innego.

Bogać się powoli

Prawie wszyscy milionerzy zaczynali od zera i dorobili się pieniędzy ciężką pracą 
Niekiedy zadaję moim słuchaczom pytanie: „Gdybym miał magiczną różdżkę i podwoił albo potroił Wasze dochody, czy to rozwiązałoby Wasze problemy finansowe?”.
A potem czekam i obserwuję ich
miny. Prawie natychmiast podnoszą ręce, uśmiechają się i potakują. Wszyscy się zgadzają, że gdyby
zarabiali dwa albo trzy razy więcej
niż teraz, ich problemy finansowe
by się rozwiązały.
Wtedy zadaję następne pytanie:
„A teraz przypomnijcie sobie, ile zarabialiście w swojej pierwszej pracy.
Czy jest tu ktoś, kto już podwoił albo potroił swoje dochody?”.
Po krótkiej pauzie prawie każda
osoba z publiczności podnosi rękę.
Niemal wszyscy zdążyli podwoić albo potroić swoje dochody w porównaniu z wynagrodzeniem w pierwszej pracy. Wielu z nich zarabia teraz
pięciokrotnie albo nawet dziesięciokrotnie więcej niż w pierwszej
pracy, do której poszli po skończeniu szkoły. I to niczego nie zmieniło. Wciąż mają problemy finansowe
i toną w długach, bo w ich przypadku działa prawo Parkinsona: wydatki rosną wraz z dochodami.

Oszczędzaj połowę swoich
przyszłych nadwyżek
Oto jak działa teoria klina. Kiedy radzisz komuś, żeby oszczędził

i w związku z tym nie potrafi się
zdyscyplinować, żeby zrobić ten
pierwszy krok.
Teoria klina jest inna. Zamiast
rezygnować z obecnego stylu życia,
obiecaj sobie, że będziesz oszczędzać 50 procent z każdej nadwyżki,
jaką otrzymasz od dnia dzisiejszego. To jest coś, co możesz zrobić,
bo te pieniądze nie zostały jeszcze
uwzględnione w Twoich codziennych wydatkach. Ludziom dużo łatwiej jest zobowiązać się do oszczędzania pieniędzy, których jeszcze
nie mają, niż do obniżenia obecnego standardu życia.
Stosując inne techniki i metody, zdołasz zwiększyć swoje dochody o 5 procent, 10 procent, a nawet
25 procent rocznie. Jeżeli chcesz
być bogaty, musisz już dzisiaj zacząć
ćwiczyć nawyk odkładania pełnych
50 procent tych przyszłych nadwyżek. Pozostałe 50 procent możesz
wydać na cokolwiek zechcesz, ale
musisz się zgodzić na odłożenie
połowy pieniędzy, których na razie
jeszcze nie masz. To nie powinno
być dla Ciebie trudne.
Zależnie od Twojego wieku i od
tempa, w jakim rosną Twoje zarobki, regularne odkładanie 50 procent
nadwyżki pozwoli Ci zgromadzić
ogromne kwoty w ciągu najbliższych
lat. A im więcej odłożysz, tym więcej pieniędzy będziesz przyciągać.

Fot. www.schaeffersreaserch.com
sowych, może mieć kluczowy wpływ
na Twoją zdolność do podejmowania dobrych decyzji inwestycyjnych.
Ćwicz nawyk analizowania każdej okazji, zanim w cokolwiek zainwestujesz. Przestrzegaj reguły mówiącej, że należy przeznaczyć tyle
samo czasu na przeanalizowanie
inwestycji, ile zajęło zarobienie pieniędzy, które chcesz zainwestować.
Decyzje finansowe podejmowane w pośpiechu zazwyczaj są złe.
Nie spiesz się, działaj powoli i poznaj każdy szczegół transakcji lub
inwestycji, zanim w ogóle pomyślisz
o zrobieniu przelewu. Absolutnie nie
pozwalaj, żeby ktoś wywierał na Ciebie presję w związku z decyzją o inwestycji. Nigdy nie możesz mieć poczucia, że dana decyzja o inwestycji
jest pilna i musi zostać podjęta natychmiast. Pewien zamożny mężczyzna, dla którego kiedyś pracowałem, powiedział mi: „Inwestycje
są jak autobusy: zawsze pojawi się
następna”.
Czasami najlepsze inwestycje to
te, których nie zrobiłeś. Niech Twoim nawykiem będzie dokładne zapoznanie się z warunkami inwestycji,
zanim w ogóle pomyślisz, żeby przeznaczyć na nią swoje ciężko zarobione pieniądze. Jeżeli czegokolwiek
nie rozumiesz albo któreś aspekty
są dla Ciebie zbyt skomplikowane,
nie inwestuj w to przedsięwzięcie.

Kiedy ktoś nagle bardzo się wzbogaci – odniesie sukces na giełdzie
lub w show-biznesie, opracuje ważny wynalazek albo jego firma stworzy przełomowy produkt lub usługę – jego historia trafia do gazet
i czasopism. Dzieje się tak dlatego, że niespodziewane wielkie sukcesy finansowe zdarzają się bardzo rzadko.
Większość wielkich fortun jest budowana powoli. Proces ten jest oparty na zasadzie odsetek składanych,
które są nazywane „największą siłą
we wszechświecie”. Aż w 99 procentach przypadków zgromadzenie dużego bogactwa trwa naprawdę długo i polega na powolnym, stopniowym powiększaniu fortuny dzięki
odsetkom składanym.
Każda odłożona złotówka, odpowiednio zainwestowana i chroniona, może przynieść 5 – 10 procent
zwrotu rocznie. Kiedy odłożona suma rośnie, pieniądze pomnażają się,
a oszczędności rosną jeszcze bardziej. Stanley i Danko obliczyli, że
przeciętny milioner potrzebuje 22 lat,
żeby zgromadzić milion dolarów, licząc od chwili, gdy zaczyna poważnie traktować swoje sprawy finansowe. Milionerzy bogacą się powoli,
stopniowo zwiększając swoją zdolność do uzyskiwania dochodu, odkładając coraz więcej zarobionych
pieniędzy, a także mądrze i starannie je inwestując, tak aby z czasem
pomnażały się coraz szybciej. Ty
musisz zrobić to samo.

Brian Tracy

„Nawyki warte miliony. Jak nauczyć się zachowań przynoszących
bogactwo”, Gliwice 2021, s. 314.
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Katedra Narodzin św. Marii

zdj. pixabay-com / Mario Ceccherini

Mediolan na wiosenn¹ wyprawê
Po d³ugiej zimie czêsto ma siê
ochotê na coœ innego ni¿ szara
codziennoœæ, tak¹ odskoczniê.
Gdzieœ pojechaæ, coœ sobie kupiæ, wypiæ kawê w kawiarence,
a mo¿e i coœ pozwiedzaæ.
Lombardia to najbogatszy
rejon W³och, którego serce –
Mediolan – uwa¿any jest za
w³osk¹ stolicê mody. Zachwycaj¹ nas tu eleganckie sklepy,
zabytki i kuchnia. A gdy nasycimy siê ju¿ miejskimi atrakcjami, czas na relaks nad jeziorem
lub w górach. Z Mediolanu
wszêdzie jest blisko.
Na Placu Katedralnym
(Piazza del Duomo) stoi Katedra Narodzin œw. Marii. To
trzeci pod wzglêdem wielkoœci
koœció³ w Europie. Budowla zachwyca fasad¹, wystarczy spojrzeæ w górê, by podziwiaæ
strzeliste pinakle i liczne rzeŸby. Warto te¿ pospacerowaæ po
dachu katedry. Widok stamt¹d
jest osza³amiaj¹cy.
Opera „La Scala” le¿y nieopodal katedry. Gdy nie ma
prób, mo¿na obejrzeæ z balkonu salê teatraln¹. Jest tu te¿
muzeum z kolekcj¹ kostiumów
i wizerunkami muzyków zwi¹zanych ze s³awn¹ scen¹.
Malowid³o œcienne “Ostatnia
Wieczerza” Leonarda da Vinci

zobaczyæ mo¿na w refektarzu
koœcio³a Santa Maria delle
Grazie. Wchodzi siê tu tylko na
15 minut, trzeba siê wiêc skupiæ, by odnaleŸæ choæ czêœæ
ukrytych w dziele symboli.
Galeria Vittorio Emanuele II,
tu¿ przy katedrze, to ponoæ najs³ynniejsza galeria handlowa na
œwiecie. Trzeba do niej koniecz-

Mediolan centrum

nie wejœæ i zachwyciæ siê szklan¹ kopu³¹ i mozaikami z herbami w³oskich miast. S¹ tu g³ównie butiki ekskluzywnych marek, ale te¿ galerie sztuki i kawiarenki. W takim miejscu cappuccino smakuje wyj¹tkowo.
Mi³oœnikom muzeów polecamy
Muzeum Nauki i Technologii, w
którym znajduje siê sporo prac

Leonarda da Vinci. W muzeum
w zamku Sforzów zobaczyæ
mo¿na dzie³o Micha³a Anio³a
“Piete Rondanini”.
Z Mediolanu niedaleko jest
do Bergamo, miasta po³o¿onego na wzgórzu i podzielonego
na dwie czêœci – górn¹ i doln¹,
miêdzy którymi kursuje kolejka.

Jezioro Como zachwyci bajkowymi widokami i miasteczkami,
przyklejonymi
do
wzgórz, takimi jak Bellagio ze
s³ynn¹ Vill¹ Serbelloni z XVIII
wieku.
Zakupy dla mniej g³êbokich
kieszeni mo¿na zrobiæ w z³otym kwadracie (Quadrilatero
d’Oro). Tworz¹ go ulice Vias
Monte Napoleone, Via Della
Spiga, Via Manzoni i Via Sant’Andrea. S¹ to wprawdzie butiki œwiatowych projektantów,
ale maj¹ prawie zawsze koñcówki markowych kolekcji z
outletowymi cenami. Poza tym
s¹ jeszcze domy handlowe: Colin i Corso Buenos Aires. A w
soboty na targu przy Via Giovanni Battista Fauche czekaj¹
prawdziwe odzie¿owe pere³ki
oraz buty w bardzo okazyjnych
cenach. Do tego wszystkiego
jest wiele œredniej wielkoœci,
bardzo dobrych hoteli, wiêc
przenocowaæ mo¿na dobrze
i za niewielkie pieni¹dze.
Po tych wszystkich wycieczkach czas na posi³ek. Klasykiem lombardzkiej kuchni jest
risotto a alla milanese – szafranowe risotto czêsto podawane
z ossobucco, czyli potrawk¹
z giczy cielêcej i ponoæ najpyszniejsze lody w Mediolanie, które mo¿na kupiæ w lodziarni Pave przy Via Cesare Battisti.
Maj¹ przeró¿ne smaki, np.
chrzanowe czy oreganowe.
Do Mediolanu i okolic najlepiej wybraæ siê z wycieczk¹ objazdow¹.

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

zdj. pixabay.com / Igor Saveliev
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Krzysztof Laitl po pracy wciela się w rolę Optio, niższego rangą oficera
rzymskiej armii
zdj. arch. pryw.

W zbroi do boju
Z zawodu jest technologiem.
Po szychcie zak³ada zbrojê
i wciela siê w rolê Optio, ni¿szego rang¹ oficera rzymskiej
armii i walczy na polu bitwy.
Krzysztof Laitl z gliwickiej kopalni Soœnica jest cz³onkiem
elitarnej,
miêdzynarodowej
grupy rekonstrukcji historycznej Legio XXI Rapax. W czasie
goœcinnych wystêpów w Niemczech prze¿y³ mro¿¹ce krew
w ¿y³ach chwile. Dziœ ma co
wspominaæ.
Rzymianie zas³ynêli przede
wszystkim jako dzielni i zdyscyplinowani ¿o³nierze, wielcy
zdobywcy. Przez stulecia podporz¹dkowywali sobie ogromne terytoria, na których szybko
rozci¹gali swoj¹ w³adzê. Legiony rzymskie po dziœ dzieñ stanowi¹ symbol potêgi i chwa³y
Rzymu. Ich wyczyny stanowi¹
kanwê scenariuszy pokazów
rekonstrukcyjnych. Legio XXI
Rapax to jedna z najwiêkszych
grup odtwarzaj¹cych rzymskie
jednostki wojskowe na œwiecie.
Dzia³a od ponad 20 lat, kiedy

swój pocz¹tek mia³a sekcja niemiecka. W 2008 r. rozpoczê³a
sw¹ dzia³alnoœæ tak¿e w Polsce.
Dziœ skupia ponad 100 wyekwipowanych legionistów, czyli co
najmniej pe³n¹ imperialn¹ centuriê, a tak¿e osoby odtwarzaj¹ce ró¿ne role niewojskowe.
– Odwo³ujemy siê do dziedzictwa prawdziwej jednostki –
Legio XXI Rapax. Zosta³a
utworzona za rz¹dów Augusta
w latach 30. p.n.e., najprawdopodobniej w Hiszpanii. Przesta³a istnieæ na prze³omie lat
80. i 90. n.e., byæ mo¿e rozwi¹zana przez Domicjana albo
zniszczona podczas walk w Panonii.
Legio XXI Rapax, Dwudziesty Pierwszy Drapie¿ny, stacjonowa³ g³ównie w prowincjach
Germania Górna i Dolna. Zas³yn¹³ z wielu bitew. Staramy
siê jak najwierniej oddaæ tamte
czasy. Nasza grupa podzielona
jest na sekcje stacjonuj¹ce
w ró¿nych miastach i skupiaj¹ce cz³onków z najbli¿szej okolicy. Nazywamy je contubernia-

mi. By³y to najmniejsze, oœmioosobowe oddzia³y centurii.
Ka¿da sekcja organizuje treningi, bierze udzia³ w lokalnych
wydarzeniach, pomaga cz³onkom w zdobywaniu wiedzy i wyposa¿enia. Kilka razy w roku
wszystkie contubernia spotykaj¹ siê na du¿ych imprezach
historycznych, tworz¹c jedn¹
centuriê Legionu XXI Rapax.
Wówczas budujemy obóz, æwiczymy, uczestniczymy w pokazach, bitwach, paradach i ceremoniach ku czci bóstw i cesarza – opowiada Krzysztof Laitl.
On sam wciela siê w rolê Optio, ni¿szego rang¹ oficera
rzymskiej armii, pomagaj¹cego centurionowi w dowodzeniu
jednostk¹. Optio by³ wybierany
przez dowódcê centurii i odpowiada³ za organizacjê i utrzymanie porz¹dku w oddziale.
Rekonstrukcje rzymskich bitew z pocz¹tku naszej ery
w wykonaniu Legionu XXI Rapax – to jak powiada Krzysztof
Laitl – archeologia doœwiadczalna. Na podstawie odkryæ
archeologicznych odtwarzane
jest uzbrojenie, sposób walki,
wszelkie zachowania z tym
zwi¹zane, wraz ze stylem ¿ycia,
jaki wówczas panowa³.
– Œpimy, gotujemy, æwiczymy
musztrê i walkê, celebrujemy
religijne obrzêdy, trzymamy
warty, prowadzimy kancelariê,
oraz szpital polowy. Jest oczywiœcie kuchnia polowa przygotowuj¹ca posi³ki z tamtej epoki
wed³ug przepisów Marka Gawiusza, zwanego Apicjuszem,
autora jednej z pierwszych
ksi¹g kucharskich – wyjaœnia.
Nowa S³upia, Œwinoujœcie,
Arena Lublin, Trewir, Ratzeburg, Xanten, Nijmegen, Carnuntum – wszêdzie tam cz³onkowie Legio XXI Rapax z powodzeniem prezentowali swe
umiejêtnoœci.
– Mia³em raz mro¿¹ca krew
w ¿y³ach przygodê. To by³o
w niemieckim Xanten. Podczas
natarcia na wroga, nagle dostrzegliœmy gnaj¹ca w naszym
kierunku konnicê. Konie z trudem zosta³y zatrzymali wje¿d¿aj¹c w nasz oddzia³. Kilku legionistów odrzuci³o na jakieœ
trzy metry, a mnie koñ potraktowa³ w g³owê kopytem. Szczêœcie, ¿e mia³em mój he³m na
g³owie, bo w przeciwnym razie
kto wie, jakby siê to mog³o
skoñczyæ– œmieje rzymski legionista zapraszaj¹c na kolejne
pokazy bitew z udzia³em Legio
XXI Rapax.

Byliœmy przy tym

Piknik dla Ukrainy w Gelsenkirchen
W Gelsenkirchen grupa wolontariuszy zorganizowa³a charytatywny piknik integracyjny dla rodzin
z Ukrainy. Wolontariusze od samego pocz¹tku wojny zaanga¿owani s¹ w pomoc jej ofiarom. Organizuj¹ zbiórkê i wysy³kê darów
dla uchodŸców w Polsce oraz bezpoœrednio do Ukrainy. Wys³ano ju¿
7 du¿ych TIRów po brzegi za³adowanych odzie¿¹, ¿ywnoœci¹, zabawkami, lekarstwami i œrodkami
higienicznymi. Postanowili równie¿ na miejscu wspomagaæ rodziny, które uciekaj¹c przed wojn¹,
znalaz³y schronienie w Gerlsenkirchen i okolicznych miejscowoœciach. Pomagaj¹ im za³atwiaæ

sprawy
urzêdowe,
znajduj¹
mieszkania. Wysi³ek i zaanga¿owanie, jakie wolontariusze w³o¿yli
w organizacjê festynu, wywo³ywa³
piêkny uœmiech na twarzach dzieci, które musia³y na szybko opuszczaæ swoje rodzinne strony i zostawiaæ krewnych oraz kole¿anki
i kolegów. Dziêki zabawom w plenerze, dali im trochê normalnoœci.
Celem pikniku by³a równie¿ integracja i wsparcie rodzin z Ukrainy. Podczas imprezy zebrano 460
euro, a jednym z g³ównych sponsorów by³a firma Tortowy Bzik
z Wuppertalu.

Tekst: Leonard Paszek
Foto: Robert Widera

Wielkanocny jarmark w Ratingen-Hösel
W Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen zorganizowano kiermasz wielkanocny.
By³o m.in. stoisko z polskimi
wyrobami, stoisko z polskimi
wypiekami i kilka stoisk, na
ktorych podzwiaæ mo¿na by³o
rêcznie malowane pisanki i wyroby zwi¹zane z Wielkanoc¹.

Nie mog³o w tym roku zabraknaæ ukrainskiego stoiska.
Przed samym muzeum tañczyla m³odzie¿owa grupa folkolrystyczna. Pogoda i publicznoœæ dopisa³y. Zniesienie obostrzeñ pandemicznych sprawi³o,
¿e
ludzie
wyszli
z domów. (RW)

Kajetan Berezowski
Dziennikarz Trybuny Górniczej

www.prenumerata.de

9 i 10 kwietnia w Essen na 300-metrowym murze 40 artystow graficiarzy
tworzyło swoje dzieła. Wśród nich byli też Polacy. Marcin Domagała
(z lewej) prowadzi grupę młodzieży i organizuje dla nich czas wolny. Ten
duży mural to ich dzieło. (RW)
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Kulisy pracy pilotów wycieczek i rezydentów

Turysta to potrafi!
„Co to za praca? Jeździsz po
świecie i pokazujesz ludziom ładne miejsca. Albo lepiej! Siedzisz
w jakimś ciepłym kraju i tylko
przyjmujesz turystów na lotnisku, rozwozisz do hoteli i sprzedajesz im wycieczki. Też bym tak
chciał!” – takie komentarze piloci i rezydenci słyszą od bliskich,
znajomych, od obcych, od wszystkich. – Moja mama ciągle mówi
mi, że w życiu nie przepracowałem ani jednego dnia. No po prostu ciągle jestem na wakacjach!
– śmieje się jeden z moich bohaterów, pilot z kilkunastoletnim
stażem pracy.
To, co mnie najbardziej irytuje,
to na przykład jak rozmawiam
ze znajomymi, którzy są albo
niezadowoleni ze swojej pracy,
albo szukają jakiejś nowej pracy.
Wtedy zawsze ktoś mówi: „Ja to
bym sobie też zrobił kurs i tak
pojeździł po świecie jak ty”. Wtedy
sobie myślę z irytacją: „To sobie
zrób i jeźdź! Zobaczymy, jak długo
wytrzymasz!”. „Przecież to takie
łatwe! Mówię po angielsku, co za
problem? Pojadę”. Ludzie nie mają
w ogóle pojęcia, na czym ta praca
polega, jak jest odpowiedzialna,
ile tam się dzieje.
Jędrzej
animator czasu wolnego,
rezydent i pilot wycieczek
zagranicznych
Wielu moich rozmówców twierdzi, że z triady: rezydent, pilot, przewodnik ten pierwszy ma najgorzej.
Na najlepszej pozycji względem
turystów znajdują się przewodnicy. Oni mają wiedzę, oni pokazują
konkretne miejsca, tłumaczą nam,
turystom, świat. Bywa tak, że piloci nie mają uprawnień do oprowadzania po miastach, świątyniach, zabytkach, a przewodnicy
– wprost przeciwnie. Mają papiery, mają licencję, dostęp do „wiedzy tajemnej”. Turyści darzą ich
za to szacunkiem. W pracy pilota
z kolei, jeśli ustawisz sobie grupę
turystów, ułożysz sobie z nią dobre relacje, też przeżyjesz. Będą
do ciebie mówić „nasz pan”. Rezydent jest natomiast na pierwszej
linii frontu. Jeśli cokolwiek idzie
nie tak, to na 99 procent turyści
będą mieli pretensje do rezydenta.
Czasami z naszych turystów
wychodzi straszne buractwo.
Bywa, że bardzo źle się odzywają
do rezydenta. Traktują go jak
„gorszy sort”. Nagle przyjmują
taki chamski sposób wyrażania
się. Przecież chyba zdają sobie
sprawę, że to jest niekulturalne,
niegrzeczne, że tak się nie robi.
A tutaj nagle... jesteś panienką

od sprzedawania wycieczek
i załatwiania wszystkiego, więc
traktują cię jak byle kogo.

Ania
była rezydentka

Wywodząca się z turystyki blogerka „Specjalistka od wakacji”
w jednym ze swoich wpisów zebrała trzydzieści ulubionych tekstów,
które słyszą rezydenci. Zdań, ataków, pretensji, najczęściej powtarzanych przez polskich turystów.
Z tej długiej listy wybrałam cztery.

„Pan tu jest za nasze”

Dokładnie to za pieniądze firmy,
która rezydenta sprowadza. Argument – mobilizator. Skoro jesteś tu
za nasze, to do roboty!
Wypominanie „za czyje” jest tu
rezydent nabiera kuriozalnych rozmiarów. Jeden ze znajomych opowiadał, jak jedząc obiad w hotelu,
w którym właśnie skończył spotkanie informacyjne (i spiesząc się na
kolejne w innym obiekcie), usłyszał
od swoich podopiecznych siedzących przy innym stoliku: „Patrz,
ile sobie nałożył! Za nasze je, to
korzysta, ile wlezie!”.

„To pana wina”

Rezydent to przedstawiciel biura i, niestety, wielu osobom wydaje się, że jest on wielkim szefem
wszystkiego, co z biurem związane.
To rezydent opóźnia loty, daje złe
pokoje, zamawia kiepską pogodę.
Jeśli coś nie idzie po myśli klientów, to na pewno wina rezydenta.

„Będzie pan w TVN”

Gdyby tak miało być, to w TVN
musiałoby powstać specjalne pasmo „Rezydent TV” albo „Uwaga” musiałaby codziennie emitować programy o złych przedstawicielach biur podróży.

„Opiszę pana w internecie”

Opisanie w internecie to jedna
z najcięższych kar za rezydenckie przewinienia. Opisać można
wszystko i wszędzie. Niestety, nikt
nad tym nie czuwa. Czasami groźba opisania wypowiadana jest z podobną dozą nienawiści co w porachunkach mafijnych. Michał wspominał klientkę, która na lotnisku,
widząc rezydenta, krzyczała: „Rozpie***ę cię w internecie!”.
Kiedyś przyjechał do mnie
mój mąż. Miał wakacje, ja
pracowałam. Czekał na mnie
w recepcji hotelu. Słyszał
rozmowy turystów, którzy na
mnie czekali. Co oni mówili! „Jak
ona tu przyjdzie – ta blondyna,
ta jebana blondyna – to my jej,
k..., tutaj sajgon zrobimy!”. Mąż
był przekonany, że jak się tam

pojawię, to dojdzie do czegoś
okropnego. Oczywiście, gdy
przyszłam, klienci byli „tylko”
niegrzeczni, nic gorszego się
nie wydarzyło. W tej grupie
było dużo nienawiści i hejtu, bo
ktoś obiecał im coś innego, niż
otrzymali. No i złość wyładowali
na mnie. Teraz są trudne
czasy dla rezydentów, cieszę
się, że skończyłam przygodę
z tym zawodem kilka lat temu.
Nie zdążyłam doświadczyć
chamskich komentarzy
w internecie, straszenia
telewizją, znajomościami, bycia
nagrywaną. Chybabym tego nie
wytrzymała.
Kinga
była rezydentka

Turyści stosują różne zagrania.
Zdarzyło mi się kilka osób, które
po wejściu do autokaru zamachały
mi przed oczami legitymacją
dziennikarską, mówiąc:
„Jestem z telewizji!”, „Jestem
znany, mam znajomości”. I co,
mam takiego lepiej traktować?
W życiu! Różne przechwałki,
VIP-owskie legitymacje nie
robią na mnie wrażenia, ja sobie
każdą legitymację mogę sam
wydrukować! Kiedyś był ze mną
na wycieczce pan celebryta. Był
z żoną, która prowadziła biuro
podróży. Przyjechała chyba po
to, żeby zbierać pomysły, czerpać
inspiracje do swojej działalności.
No ale zabrała tego męża, który
się spóźniał, utrudniał sprawne
przeprowadzenie wycieczki,
rzucał mi kłody pod nogi – chyba
specjalnie. Może żona mu kazała,
żeby potem były negatywne
opinie w internecie? Raz wszedł
do autobusu spóźniony około
10 minut, rzucając prowokujące:
„Trudno być celebrytą!”. Myślał
chyba, że zrobi wrażenie. Na koniec
bardzo mi dziękował za świetną
wycieczkę i gratulował pracy. Nie
trafisz, po co był cały ten cyrk.
Łukasz
pilot wycieczek

Górnicy, lekarze,
nauczyciele
– wymagające
towarzystwo
Rozmowa z Magdaleną
Konik, byłą pilotką
autokarów rejsowych,
fotografką, pilotką
wycieczek specjalizującą się
w wyjazdach do Gruzji:
– Z którymi grupami turystów
miewałaś w swojej pracy najtrudniejsze przeprawy?

– Pilotowałam wycieczki do Pragi, z różnych stron Polski, i muszę
powiedzieć, że grupy z różnych regionów różnie się zachowują. Wyjątkowo roszczeniowymi klientami są górnicy. Oni mają dotacje na
wczasy, na wycieczki, czasami 70,
a nawet 90 procent. Kopalnia płaci za wyjazdy ich dzieci oraz ich
samych raz czy dwa razy w roku.
Biura podróży, które są na Śląsku, mają raj, bo zawsze zarobią.
Problem polega na tym, że ktoś,
kto jedzie na wczasy do Hiszpanii warte 3 tysiące, a płaci za nie
300 złotych, to zanim przyjedzie,
już narzeka dosłownie na wszystko. Wiele z tych osób pisze reklamacje tylko po to, żeby poza kopalnią dostać zwrot z wycieczki.
Oni wręcz szukają na tych wycieczkach czegoś, co będzie nie
tak. Zdarzyło mi się na przykład
kiedyś na wycieczce do Pragi, że
turysta miał listę zabytków przy
sobie i po kolei odhaczał, co było,
czego nie było. A sytuacje zdarzają się różne. Byliśmy w Pałacu Praskim i zamknęli nam akurat Salę Władysławowską, która
była na bilecie. W zamian zaproponowałam inną galerię, co wywołało duże niezadowolenie. „Ta
galeria jest totalnie nudna”, orzekli turyści. A pan już sobie odhaczył brak Sali Władysławowskiej.
Zawsze jak jadę z ludźmi ze Śląska i mam czas zrobić coś poza
programem, to bardzo dokładnie
to zaznaczam, żeby mieli świadomość, że robimy coś poza programem. Myślę, że na zachowanie klientów „z kopalni” na pewno
wpływają zaszłości historyczne.
– Co masz na myśli?
– Miałam kiedyś niesamowitą
sytuację z gościem z Sosnowca.
Jechaliśmy do Pragi na sylwestra,
odjazd był z Katowic. Sosnowiec,
wiadomo – Zagłębie, nie wolno tego nigdy pomylić ze Śląskiem, bo
będzie źle! Oni bardzo podkreślają
różnicę. Dzwonię do tego pana z Sosnowca, bo nie stawił się na miejscu
zbiórki, i pytam, gdzie jest. „W Sosnowcu”. „No, jak to w Sosnowcu?
Wszyscy czekamy na pana w Katowicach, stąd jest odjazd”. A on
mi mówi: „Jaki to problem podjechać do Sosnowca?”. Ja już lekko
zirytowana: „Chwileczkę, był pan
powiadomiony tydzień wcześniej
przez biuro, że musi pan dojechać
do Katowic”. „Tak, ale Sosnowiec
jest na tyle blisko, że łaski mi nie
robicie”. Wyprowadziło mnie to
z równowagi. Powiedziałam mu,
żeby wziął taksówkę i dojechał na
stację benzynową pod Katowicami, bo inaczej jedziemy bez niego.
No to przyjechał.
– Potrafisz być stanowcza:
wóz albo przewóz...

– To prawda, nie mam już sentymentów, mogę się uśmiechać, ale
jak to się mówi – czasami trzeba
z uśmiechem ludzi poustawiać.
Ten pan z Sosnowca napisał potem skargę.
– Na ciebie?
– Na wszystkich! Że on podczas
tego wyjazdu czuł się dyskryminowany ze względu na pochodzenie!
Wielokrotnie pracowałem
z grupami lekarskimi. Mają
problem alkoholowy. Lekarze,
prawnicy to są dosyć zamknięte
grupy, są przekonani o swojej
wszechwiedzy. Po ciężkich
studiach ciężka praktyka
zawodowa, pracują godzinami,
dostali pewnie po tyłku. Myślę,
że z tego wynika ich pewność
siebie i niejaka zarozumiałość.
Mam wrażenie, że grupy z tak
wysokim poziomem stresu
zawodowego nie potrafią
utrzymać emocji na wodzy. Dużo
piją. Czasami za dużo.
Mateusz
pilot wycieczek zagranicznych
Jak jeździłam z lekarzami,
to było generalnie fajnie,
tylko że oni bardzo dużo czasu
potrzebowali wieczorem,
żeby jednak poimprezować.
Mniej byli zainteresowani
zwiedzaniem, bardziej
integracją. Mam wrażenie,
że na wyjazdach oni w końcu
mogą odreagować. To jest dla
nich obojętne, czy piją w Pradze,
czy w Sewilli. Ważne, żeby była
atmosfera i żeby się zresetować
w swoim gronie.
Anna
pilotka wycieczek
Próbowałam dowiedzieć się
od pilotów, z kim pracuje się najtrudniej. Którą grupę zawodową
mogliby określić jako najbardziej
wymagającą. Powtarzała się jedna odpowiedź.
„Nauczyciele! To jest jedna z najgorszych grup do obsługi, dlatego
że każdy tam musi być najmądrzejszy. A z drugiej strony nauczyciele
zadają najgłupsze pytania”.
„Nauczyciele na pewno są bardzo dociekliwi, czasami nawet za
bardzo. I są niecierpliwi. Zadają
dużo pytań, chcą pokazać, że są
mądrzejsi. Choroba zawodowa”.
„Nauczyciela w grupie jestem
w stanie rozpoznać już pierwszego
dnia. Mówię na przykład: »Mamy
teraz przerwę 10 minut«. »A może być 20?«. »A może nie?«. Krótko
i konkretnie, nauczyłam się z nimi
postępować”.
„Byłem z grupą nauczycieli z jakiejś bardzo małej miejscowości.
Na koniec powiedziałem im, że
bardzo pozytywnie mnie zaskoczyli. Jak jest w grupie jeden nauczyciel, a cała reszta wykonuje jakieś
inne zawody, to on musi pokazać,
że jest lepiej przygotowany. A jak
są sami nauczyciele, to nie mają
przed kim się popisać”.
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Przewodnicy wycieczek uważają, że najgorszymi turystami są górnicy, lekarze i nauczyciele 

Niespodziewane
zwroty akcji
Rozmowa z Łukaszem
Przewłockim, pilotem
wycieczek, promotorem
enoturystyki:
– W tej pracy trzeba mieć chyba stalowe nerwy i dużą wytrzymałość na stres...
– Jeżeli wszystko przebiega w spo
sób normalny – nikt się nie poła
mał, nikt nie przesadził z alkoho
lem, nikt się nie znalazł na komisa
riacie – to wtedy jest standardowo,
działasz według schematu. Kiedy
coś się dzieje, jest ciekawiej! Pilo
tów kręci adrenalina. Ja uwielbiam
różne niespodzianki. Kiedyś mia
łem na wycieczce turystkę, która
się przede mną ukrywała.
– Ukrywała?! Dlaczego?
– Bo codziennie sobie coś ro
biła. Wpadała w rowy, wchodziła
na drzewa.
– Ale trzeźwa?!
– Trzeźwa, tylko miała siedem
dziesiąt kilka lat, a lubiła cyknąć
zdjęcie z innej perspektywy i cią
gle wchodziła gdzie nie trzeba.
– I co, ukrywała się, żeby co,
żebyś jej nie...?
– ...uwiązał przy sobie. Bo za
każdym razem albo sobie coś stłu
kła, albo była zakrwawiona, albo
podrapana...
– Przyjechała sama?
– Z siostrą, ale siostra podobna.
Cóż, obie przeżyły. Staram się ludzi
pilnować, ale jest ryzyko, jest przy
goda! Mamy w programach spo
ro świątyń, w których żyją jakieś
zwierzęta. W Indiach na przykład
odwiedzamy świątynię małp. Kie
dyś dawaliśmy ludziom orzeszki,
żeby karmili te małpy. Jednak gdy
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zwierzęta kogoś zadrapały, to by
ła wina pilota, „bo dał nam orzesz
ki”. Teraz informuję, że jeżeli ktoś
chce karmić małpy, to może sam
orzeszki kupić. W ten sposób nikt
nie ma do mnie żalu za zadrapania.
– Jakie inne zabawne sytuacje
zapamiętałeś?
– Był turysta, który stwierdził, że
po powrocie z Afryki jego nierozpa
kowana walizka będzie przez trzy
tygodnie stała w garażu w niskiej
temperaturze, bo wtedy umrą
wszystkie roztocza. Wylądowa
liśmy z tą grupą w Polsce. Lot
nisko, czekamy na bagaż. Traf
chciał, że moja walizka wyjechała
jako pierwsza na taśmie. Ludzie
mówią: „Ach, panie Łukaszu, pan
to ma chody! Pana walizka pierw
sza!”, na co ja rzuciłem półżartem:
„Pierwsza i jedyna”. Niestety, wy
krakałem! Okazało się, że cała
reszta walizek poleciała do Mo
skwy. Zażartowałem: „No to pa
na walizka ma teraz kwarantan
nę w niskiej temperaturze...”. In
na historia. Wiadomo, że problemy
żołądkowe zdarzają się na wyjaz
dach często. Jedna para poprosiła
panią pilot o tabletki na biegunkę.
Przyszli na drugi dzień i mówią:
„Świetnie, dziękujemy bardzo za
pomoc, tabletki wprawdzie nie po
mogły, ale dostaliśmy w łazience
dwa sedesy. Co prawda jeden nie
miał deski, ale też sobie poradzi
liśmy”. Kto by pomyślał, że bidet
może kogoś tak ucieszyć?
– Nie zgubiłeś nigdy turysty?
– Raz było blisko! Kiedyś w Rzy
mie szukałem jednego gościa 45 mi
nut. Byliśmy na placu św. Piotra,
wchodziliśmy do Watykanu, była
audiencja, tłum ludzi. Stoję z gru
pą i mówię, że spotkamy się przy
kiosku, tam, gdzie są flagi różnych
państw. I jeden pan mówi: „Ale pod

którą flagą: Niemiec, Polski, Bra
zylii?”. „Pan stanie pod Brazylii”
– odpowiadam. Czas zbiórki – nie
ma go. Chodzę wokół tego kiosku,
w lewo, w prawo. Dzwonię: „Gdzie
pan jest?”. „Stoję pod flagą”. „Ja
ką?”. „Brazylii”. Flaga Brazylii na
kiosku jest, turysty nie ma, więc
go pytam: „Co pan widzi?”. „Na
pis via della Concillazione”. Oka
zało się, że poszedł pod ambasadę
Brazylii – znalazł największą flagę
Brazylii, jaka jest w ogóle w mieś
cie! Wszyscy z grupy się cieszyli,
że ta ambasada nie jest na dru
gim końcu miasta.
– A macie w swoim środowisku takie urban legends, historie, które krążą, ale nie do końca
wiadomo, komu się przytrafiły?
– Jasne, jest na przykład wśród
pilotów opowieść o pewnej turyst
ce, która znalazła się na statku na
Nilu. Nie było tam kabin przypisa
nych do konkretnych osób, tylko lo
sowane na statku. I ta pani mówi,
że zapłaciła i ona chce mieć kabi
nę z widokiem na morze. Wszyscy
jej mówią: „Jak to na morze? Wo
dę tak, ale morza nie będzie pani
oglądała. Przecież Nil to rzeka...”.
„No jak to?”. Pełne zdziwienie!
Krąży też historia o pilocie, który
w tajemniczy sposób odłączył się
od swojej grupy na Bałkanach. Po
liczył ludzi, krzyknął do kierowcy,
że wszyscy są, i wyszedł z autoka
ru środkowymi drzwiami. W auto
busie było ciasno, ludzie zaczęli
rozkładać bagaże, pilot nie chciał
się przeciskać, uznał, że wysiądzie
środkowymi i przejdzie do przed
nich drzwi. Tylko że w tym mo
mencie kierowca włączył kierun
kowskaz, zerknął w lewe lusterko
i odjechał. Kiedy przejechali 200 ki
lometrów, ktoś się zorientował, że
nie ma pilota.

Fot. getyourguide.ru
Z grupą turystów jest trochę
jak z dziećmi. Trzeba wszystko
bardzo jasno komunikować,
delegować zadania i wyciągać
konsekwencje. Bardzo jasno
i wyraźnie mówię przy
postoju: „Wszyscy wracamy za
godzinę”. Mija godzina i prawie
zawsze kogoś brakuje. Wtedy
trzeba odjechać autokarem
z resztą grupy. Nie mówię, że
10 kilometrów dalej, ale trzeba
odpalić silnik i pojechać kawałek.
Miałem kiedyś takich dwóch
typów. Godzina zbiórki, wszyscy
już byliśmy poza tą dwójką.
Wszystkich policzyłem, mówię:
„Tych państwa mi brakuje”.
„Oni już idą, oni już idą!” – ktoś
krzyknął. Mówię: „Spokojnie,
odjeżdżamy kawałeczek”. No
i z kierowcami ruszyliśmy. Z tyłu
ktoś krzyczy: „Ale nie ma jeszcze
wszystkich!!!”. Ktoś się oburza.
A ta spóźniona dwójka, gdy widzi
odjeżdżający autokar, biegnie,
aż się za nimi kurzy. Wpadają:
„O Jezu, Jezu, spóźniliśmy się”.
Mówię: „Tym razem nie ma
problemu. Ale następnym razem
nie czekamy na spóźnialskich,
tylko odjeżdżamy, kiedy są
pozostali. Liczę, że już się nie
spóźnicie”. No i się już nie
spóźniali.
Jędrzej
pilot wycieczek
Rezydentura też obfituje
w zabawne sytuacje. Kiedy
pracowałam w Hiszpanii, były
dwie rezydentki o imieniu Ania
– ja i moja koleżanka. Akurat
ona opiekowała się hotelem, ale
turystka nie mogła się do niej
dodzwonić, więc zadzwoniła
do mnie, żeby powiedzieć mi,
że bardzo chciałaby pojechać

na wycieczkę. Mówię: „Nie
ma sprawy, podejdę do hotelu,
przyniosę bilet, bo mam teraz
czas wolny”. Ona na to: „Nie
ma mnie jeszcze w hotelu,
spotkajmy się za chwilę”. Potem
się spóźniła i pomyliły jej się
numery telefonów, dzwoni
do mojej koleżanki i krzyczy
zdyszana do słuchawki:
„Pani Aniu, pani Aniu, ja już
dochodzę!”. „Oooo?!”. Pilotka
nie wiedziała, co odpowiedzieć.
Innym razem do koleżanki
rezydentki przyszły na spotkanie
informacyjne dwie turystyki
i jedna z nich mówi: „Pani Asiu,
mogłybyśmy pogadać?... Tylko po
spotkaniu, jak wszyscy pójdą”.
Okazało się, że tę drugą panią
przewróciła fala i zabrała jej
sztuczną szczękę! I co można
było zrobić w takiej sytuacji?
Inna anegdota. Przyszły
do mnie dwie turystki: „Pani
Aniu, okradli nas... na ptasie
gówno”. „Co?!”. Okazało się, że
podczas spaceru jednej z nich
coś rzadkiego biało-czarnego
spadło na ramię, więc uznała,
że ptak ją obsrał. Podbiega
jakiś chłopak z chusteczką, że
jej pomoże, wyczyści, że plecak
przytrzyma i że zaraz wodę
przyniesie. Jak poszedł po wodę,
tak zniknął i... zniknął też jej
plecak! Zaczęła sprawdzać tę
maź, która jej spadła na ramię,
i... to była czekolada. W materii
kradzieży Hiszpanie byli bardzo
pomysłowi.
Anna
była rezydentka

Justyna Dżbik-Kluge

„Polacy last minute. Sekrety
pilotów wycieczek”, Warszawa
2021, s. 320.
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Miejscowe ludy Bantu wierzą, że w ich wodach mieszkają potężne duchy

Toksyczne jeziora – śmierć z głębin

W malowniczym krajobrazie Kamerunu, wśród falujących łąk i żyznych pól, w kraterach – widocznych pozostałościach aktywności
wulkanicznej – skrzą się błękitne
wody jezior. W tych na pozór spokojnych akwenach czai się tajemnicze niebezpieczeństwo niosące
śmierć i zniszczenie.
Dnia 5 sierpnia 1984 roku wzdłuż
brzegów rzeki Panie wypływającej
z jeziora Monoun zauważono ciała
37 osób. Nad nimi unosiła się biaława chmura grubości około 3 m,
która nie pozwalała ekipie ratowniczej zbliżyć się do miejsca tragedii,
wywołując mdłości i zawroty głowy. Gdy opadła, na pomoc było już
za późno. Dwa lata później, w letni
wieczór 21 sierpnia 1986 roku, w pobliżu jeziora Nyos leżącego mniej
więcej 120 km na północ od jeziora
Monoun usłyszano straszliwy ryk.
Chwilę później z jeziora wydobył się
potężny słup pary i gazu, który spłynął do okolicznych dolin. Przejście
chmury dwutlenku węgla o grubości
około 50 m nad Lower Nyos i sąsiednimi wioskami spowodowało śmierć
blisko dwóch tysięcy osób, a bujne
łąki w promieniu 16 km usiane były ciałami padłych zwierząt, w tym

Jezioro Kiwu na granicy Demokratycznej Republiki Konga i Rwandy
trzema tysiącami sztuk bydła należącego do plemienia Fulani. Lokalne władze były bezradne. Nie znając przyczyn, nie wiedziano, jak się

bronić przed tym śmiertelnym zagrożeniem. Zastanawiano się, czy było to
działanie terrorystyczne z użyciem
broni chemicznej, czy może efekt

Fot. laidlawfoundation.com
uaktywnienia się nielegalnego składowiska odpadów chemicznych. Co
naprawdę wydarzyło się nad dwoma
kameruńskimi jeziorami?

Rozwiązaniem zagadki zajęli się
naukowcy z Kamerunu i Stanów Zjednoczonych, wspierani przez ekspertów z Japonii i Francji. Początkowo
sądzili oni, iż niebezpieczny dwutlenek węgla znajdujący się w obu zbiornikach trafił do nich podczas wulkanicznej erupcji. Jednak hipoteza ta
została obalona w wyniku badań, które przeprowadzono w innych afrykańskich jeziorach usytuowanych
w kraterach dawnych wulkanów, m.
in. Kiwu na granicy Demokratycznej
Republiki Konga i Rwandy.
Po dokładnym zbadaniu dna
jezior Monoun i Nyos naukowcy
stwierdzili, że wybuchy gazu związane są ze składem wody, która zasila te akweny z podziemnych źródeł. Przesączając się przez kolejne warstwy ziemi, woda napotyka
skałę magmową, z której wchłania
wulkaniczny gaz złożony głównie
z dwutlenku węgla. Rozpuszczony
w wodzie ów gaz zalega w gęstych,
bogatych w minerały głębinach jeziora, „bezpiecznie” przykryty warstwą wód powierzchniowych, które na ogół nie mieszają się z wodami głębinowymi. Gdy jednak ta
struktura ulega zaburzeniu, dochodzi do gwałtownego uwolnienia

Tsunami
– zabójcze fale
W piękny świąteczny poranek
26 grudnia 2004 roku w południowo-wschodniej Azji nic nie zapowiadało nadejścia apokaliptycznej
ściany wody. Mieszkańcy odpoczywali, wierni udawali się do swoich
świątyń, turyści przygotowywali się
do wyjścia na plażę. Nagle, o godzinie 7.58 czasu lokalnego (1.58 czasu warszawskiego), w Bangkoku
i Dżakarcie rozpoczęło się trzęsienie ziemi. Jego hipocentrum
znajdowało się 30 km pod dnem
Oceanu Indyjskiego, w pobliżu
północno-zachodniego wybrzeża indonezyjskiej wyspy Sumatry.
W pacyficznym pierścieniu ognia,
strefie dużej aktywności sejsmicznej,

leżą płyty skorupy ziemskiej, które
nieustannie przemieszczają się pod
wpływem procesów zachodzących
we wnętrzu Ziemi. W wyniku kolizji
w strefie subdukcji te wielkie masywy skalne wyginają się i wciskają jedne pod drugie. Płyta Indyjska,
zanurzając się pod Płytę Birmańską,
topniała na skutek rosnącej temperatury i ciśnienia. Powstały wówczas naprężenia, które rozładowały się podczas tego wstrząsu.
W grudniu 2004 roku, jak skóra
na bębnie poruszona uderzeniem
pałeczki, tak drgało dno morskie
podniesione prawie o 10 m, wprawiając w ruch zalegającą nad nim
wodę. Fale uderzeniowe wywołane

Ciekawostki
Magnituda to miara wielkości trzęsienia ziemi (stosowana w skali Richtera), oparta na określeniu maksymalnej amplitudy fal sejsmicznych, pozwalająca na wyznaczenie jego energii. Od początku XX w., odkąd prowadzi się regularne obserwacje sejsmiczne, tylko cztery wstrząsy
osiągnęły magnitudę wyższą niż ten w południowo-wschodniej Azji. Najsilniejszy wystąpił w Chile w 1960 r. (magnituda 9,5), pozostałe nawiedziły Alaskę w 1957 r. i 1964 r. oraz Kamczatkę w 1952 r.
Jedną z najpotężniejszych fal morskich zrodził wybuch wulkanu Krakatau w Indonezji, w Cieśninie Sundajskiej, między Sumatrą a Jawą, w sierpniu 1883 r. Fala tsunami osiągnęła wówczas wysokość 35 m i obiegła połowę kuli ziemskiej. Jej skutki odczuwano nawet w rejonie Karaibów. Po
32 godzinach, mając zaledwie kilka metrów, dotarła do wybrzeży Francji.

Efekt uderzenia fali tsunami na Cejlonie
trzęsieniem ziemi o wartości magnitudy (patrz ciekawostki) momentu
sejsmicznego równej 9,0 poruszały
się z prędkością 800 km/godz., lecz
pozornie na morzu nic się nie działo. Fale sejsmiczne pulsowały we
wnętrzu oceanu; jedynie delikatne,
wręcz niezauważalne wznoszenie
się i opadanie. Dopiero gdy dotarły
do wybrzeży, zamieniły się w mordercze tsunami. W ciągu trzech godzin uderzyły w nadmorskie wsie
i miasteczka, plaże i kąpieliska kilku państw południowo-wschodniej
Azji, a później także Afryki. Fale sięgające 15 m wysokości z przeraźliwym hukiem wdarły się w głąb lądu,

Fot. fishki.net
niszcząc wszystko, co napotkały na
swojej drodze. Gdy wyczerpała się
energia jednej fali, morze szybko się
wycofywało, czemu zwykle towarzyszyła potężna siła ssania, której nie
zdołałby przezwyciężyć żaden pływak. Nie był to jednak koniec katastrofy. W krótkich odstępach czasu
nadchodziły kolejne fale, z których
każda następna mogła być jeszcze
wyższa (w skrajnych przypadkach fala może osiągnąć nawet 35 m wysokości). Niszczycielski atak tsunami
przyniósł największe straty w Indonezji, Indiach i Sri Lance. Skutki katastrofy najbardziej odczuła północna Sumatra, a szczególnie prowincja

Banda Aceh. Falom tsunami towarzyszyły tam fale sejsmiczne, które
spowodowały zawalenie się wielu budynków. W nadmorskich miejscowościach zginął co czwarty, a według
niektórych źródeł nawet co trzeci mieszkaniec. Setki tysięcy ludzi
straciło dach nad głową. Ulice nadbrzeżnych miast pokryły stosy ciał,
zaistniała groźba epidemii cholery
i czerwonki. Malezja, mimo bliskości epicentrum trzęsienia, uniknęła
tak wielkiej liczby ofiar. Śmiercionośne fale, rozbijając się o wybrzeża
Sumatry, straciły dużą część swojej siły. Ponadto uruchomiono system ostrzegania ludności, dzięki

Samo Życie 5/22 (604)

21

Magazyn Czy należy się bać?
się trujących wyziewów. Ze względu na niższe ciśnienie panujące
w warstwach powierzchniowych
ogromne ilości dwutlenku węgla
przedostają się z wody do atmosfery. Ponieważ jest on cięższy od powietrza, spływa w dół zbocza krateru, niszcząc podczas swojej wędrówki wszystko, co żyje.
Gdy poznano mechanizm zjawiska, zastanawiano się, co było bezpośrednią przyczyną obu tragedii.
Być może spowodowały je niewielkie trzęsienia ziemi, wskutek czego do głębin opadły znaczne ilości
skał i gleby, zakłócające stabilność
warstw wód jeziora, a gwałtowne zawirowania wypchnęły wody z okolic
dna ku powierzchni.
Prawdopodobnie nie dowiemy się
już nigdy, jaki czynnik zadziałał, gdyż
władze Kamerunu w trosce o lokalną ludność z plemion Bantu i Fulani uruchomiły program „odgazowania” zbiorników Monoun i Nyos. Na
brzegach tych jezior zamontowano
specjalne stacje monitorujące stężenie dwutlenku węgla w wodzie. Przekroczenie progu bezpieczeństwa sygnalizują syreny alarmowe. Jednocześnie gigantyczna pompa wysysa
z dna wodę przesyconą gazem i stopniowo, w nieszkodliwych ilościach,
przekazuje go do atmosfery.

Renata Ponaratt

„Świat. Najbardziej niesamowite fakty”, Poznań 2007, s. 318.

czemu udało się zminimalizować
straty. Takiego szczęścia nie miały
natomiast oddalone o tysiące kilometrów wioski na wybrzeżu Malediwów, Somalii, Madagaskaru czy
Reunionu (Francja). I choć znaczna odległość oraz nierównomierność dna oceanicznego spowodowały rozproszenie energii fali (każdego dnia następuje utrata 37 proc.
energii fali), to tsunami, które dotarło do wybrzeży Afryki, osiągało od
1,5 do 3 m wysokości (Kwazulu, Natal). Łączną liczbę ofiar śmiertelnych
we wszystkich krajach Azji i Afryki,
które dotknął kataklizm, oszacowano na blisko 300 tysięcy. Wiele osób
najprawdopodobniej dałoby się uratować, gdyby na Oceanie Indyjskim
istniał system wczesnego ostrzegania przed uderzeniem fal tsunami.
Czas, jakiego potrzebuje ściana wody, by dotrzeć do wybrzeża, można
by wówczas wykorzystać na ewakuację ludności z zagrożonego obszaru.
System wczesnego ostrzegania działa od 1946 roku na Oceanie
Spokojnym, gdzie liczba tsunami
jest najwyższa. Mimo że tylko 10 –
20 proc. tsunami ma charakter katastrofalny (zakłada się, iż w ciągu 2500 lat we wszechoceanie tsunami wystąpiło zaledwie 400 razy),
warto zainwestować wszelkie środki, aby uratować jak najwięcej istnień ludzkich.

Renata Ponaratt

„Świat. Najbardziej niesamowite fakty”, Poznań 2007, s. 318.

Czy asteroidy są największym zagrożeniem dla Ziemi?

Nieproszeni goście z kosmosu
Stephen Hawking w swojej ostatniej książce wydanej w 2018 roku
pod tytułem „Krótkie odpowiedzi
na wielkie pytania” dzieli się swoimi przemyśleniami na temat jednego z największych zagrożeń dla
Ziemi, którym jest według niego
uderzenie asteroidy. To wydarzenie, przed którym nie potrafimy
się obronić, jest prawdopodobnie
przyczyną wyginięcia dinozaurów
66 milionów lat temu. I chociaż
Ziemia dysponuje imponującym
systemem obronnym w postaci kolejnych warstw atmosfery, to kratery na jej powierzchni dowodzą,
że część skał z kosmosu zdołała
go przełamać i dotarła do celu.
Obserwacje, których dokonują
sztuczne satelity, wskazują, że każdego dnia wnika do atmosfery od
5 do 300 ton pyłu kosmicznego, a od
czasu do czasu pojawiają się również zdjęcia płonącego na tle nieba
gruzu kosmicznego. Ale najpierw
zdefiniujmy poszczególne terminy:
Asteroida (planetoida) – duży skalny obiekt w przestrzeni kosmicznej, który nie ma atmosfery,
ale krąży wokół Słońca. Do asteroid
zalicza się ciała niebieskie o rozmiarach od metra do ponad kilkuset kilometrów. Największą zaobserwowaną do tej pory asteroidą jest Ceres – jej średnica, 940 kilometrów,
pozwala ją zaliczyć do planet karłowatych. Drugą pod względem wielkości jest Pallas o średnicy 544 kilometrów. Między Marsem a Jowiszem znajduje się pas planetoid – to
obszar Układu Słonecznego, w którym wokół Słońca krąży najwięcej
różnych obiektów. Naukowcy przypuszczają, że tak zwane obiekty bliskie Ziemi (NEO, ang. Near-Earth
Objects) to asteroidy, które pierwotnie zboczyły z pasa planetoid i stały
się częścią o wiele większego Pasa
Kuipera (za orbitą Neptuna) i Obłoku Oorta (na granicy Układu Słonecznego).
Meteoroid – każdy poruszający się w przestrzeni kosmicznej
okruch skalny o wielkości mniejszej niż metr. Meteoroidy orbitują
wokół Słońca i właśnie one regularnie wpadają w atmosferę ziemską.
Jeśli meteoroid znajdzie się w atmosferze naszej planety i tam wyparuje, staje się meteorem nazywanym często spadającą gwiazdą.
Orbita Ziemi nierzadko zbiega się
z trasą kosmicznego gruzu pochodzącego z ogonów komet. Stała orbita komet takich jak kometa Swifta-Tuttle’a oznacza, że pojawienie się
spadających gwiazd – na przykład
Perseidów, czyli roju meteorów, które obserwujemy w sierpniu każdego roku – można przewidzieć z bardzo dużą dokładnością.
Meteoryt. Jeśli duży meteoroid
lub asteroida zdoła pokonać ognistą drogę przez atmosferę ziemską,
zyskuje nazwę meteorytu. Tysiące

Na szczęście większość asteroid spala się w atmosferze i nie dociera
do powierzchni Ziemi 
Fot. wonderfulengineering.com
meteoroidów nie docierają do powierzchni naszego globu, ponieważ
spalają się w niższych warstwach atmosfery i objawiają się tylko w postaci chwilowego rozbłysku na niebie. Od czasu do czasu niewielkie
kawałki gwiezdnych skał – o masie
mniejszej niż pół kilograma – pokonują drogę przez atmosferę i spadają na Ziemię w zasadzie niezauważone. Najbardziej zauważalnym
efektem, który może świadczyć, że
duży meteor spadł na powierzchnię
Ziemi, jest wstrząs, w którego wyniku pękają szyby w oknach, burzy się
woda i łamią się drzewa. Niemniej
Ziemia od czasu do czasu doznaje
uszczerbku, którego dokonują liczne meteoryty, pozostawiając na jej
powierzchni olbrzymie kratery. Ale
to niezwykle rzadkie wypadki, bo
zdarzają się raz na wiele tysięcy lat.
Bolid – bardzo jasny meteor, który często rozrywa się w atmosferze,
zyskując nazwę kuli ognia. Bolidy,
wchodząc w atmosferę, mogą wywołać falę uderzeniową. W lutym
2013 roku bolid o szacowanej wielkości osiemnastu metrów eksplodował nad Czelabińskiem, a fala uderzeniowa uszkodziła wiele budynków i raniła 1200 osób.
Dowody z przeszłości
Największym zarejestrowanym
kraterem pozostałym po uderzeniu asteroidy jest Vredefort w prowincji Wolne Państwo w Republice
Południowej Afryki. Szacuje się, że
uderzenie nastąpiło około 2 miliardów lat temu, a średnica krateru ma
190 kilometrów. Geolodzy bardzo dokładnie przebadali koncentryczne
półokrągłe krawędzie, które nadal
są wyraźnie zaznaczone po bokach
krateru, świadcząc o ogromnej sile
uderzenia. Szacuje się, że asteroida
miała średnicę od pięciu do dziesięciu kilometrów; same wymiary pokazują, jak ogromną energię może
przy uderzeniu wyzwolić asteroida. Wprawdzie żaden inny krater
nie może konkurować z Vredefortem, ale wiele innych znajdujących

się na powierzchni naszego globu
robi równie imponujące wrażenie.
Kolejny krater uderzeniowy to
Chicxulub na Jukatanie w Meksyku o szerokości od 180 do 240 kilometrów. Z geologicznego punktu widzenia jest dość młody, ponieważ
powstał w wyniku uderzenia asteroidy, do którego doszło 65 milionów lat temu. Naukowcy są przekonani, że właśnie uderzenie tej
konkretnej asteroidy stało się bezpośrednią przyczyną wyginięcia dinozaurów. Energia, która wyzwoliła się podczas kolizji, wywołała fale
uderzeniowe w różnych biomach
Ziemi. W atmosferę wzbiły się tony
pyłu i cząstek stałych, zakrywając
niebo nad całą planetą. Uderzenie
wywołało również potężne tsunami
– tak wielkie, że woda zalała sąsiednie lądy. Krater Chicxulub pozostawał nieodkryty aż do lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to
przypadkiem natrafili na niego geologowie z meksykańskiej firmy naftowej. Przez tysiąclecia krater, którego pierwotna głębokość wynosiła
900 metrów, napełniał się osadami
i obecnie sięga w głąb jedynie kilka
metrów. W grudniu 2018 roku, czyli stosunkowo niedawno, zauważono ognistą kulę wybuchającą nad
Morzem Beringa. Eksplozja została zarejestrowana na zdjęciu satelitarnym – była „jasna jak Wenus”.
Nastąpiła dwadzieścia sześć kilometrów nad Ziemią, uwalniając olbrzymią energię o wartości 173 kiloton trotylu, czyli trzynaście razy
większą niż energia bomby atomowej, którą w 1945 roku zrzucono na
Hiroszimę.
Co mogłoby się wydarzyć, gdyby
wielka asteroida uderzyła w Ziemię?
Obliczenia wskazują, że asteroidy o średnicy powyżej dwudziestu
pięciu metrów, ale mniejszej niż kilometr, spowodowałyby zniszczenia
w skali lokalnej. Uderzenie każdego
ciała niebieskiego większego niż jeden czy dwa kilometry wywołałoby

konsekwencje w skali globalnej. Najbardziej niebezpieczne i śmiercionoś
ne byłyby fale uderzeniowe i silne
podmuchy wiatru. Nagły wzrost ciś
nienia atmosferycznego rozerwałby
ludziom organy wewnętrzne, a wiatr
miotałby ciałami i zrównywał z ziemią budynki i drzewa. Inne szkodliwe skutki to niesamowity upał, wyrzucony w powietrze gruz i odłamki
skalne, fale tsunami, wstrząsy sejs
miczne oraz zniszczenia wynikające bezpośrednio z uderzenia i powstania leju.
Na asteroidy, jak na wszystkie
obiekty w przestrzeni kosmicznej,
działa siła grawitacji, w związku
z czym mają one własne orbity. Katalogowanie NEO (obiekty bliskie
Ziemi) to tytaniczna praca, ponieważ przestrzeń kosmiczna jest bardzo zatłoczona; wydaje się nawet, że
z każdą dekadą staje się zatłoczona
coraz bardziej. Mapowanie obiektów bliskich Ziemi na tle innych odpadów kosmicznych orbitujących
w przestrzeni kosmicznej przypomina szukanie igły w stogu siana,
lecz astrofizycy poczynili w tej sferze wielkie postępy.
Jak często asteroidy przedzierają się przez tarczę atmosfery
ziemskiej?
Mniej więc raz w roku w atmosferę ziemską wpada asteroida wielkości samochodu i płonie wskutek tarcia. Zmienia się w jasną kulę ognia i spala, zanim zdąży spaść
na ląd lub do morza. Czasem dochodzi jednak do kolizji. Co 2 tysiące lat
uderza w Ziemię meteoryt wielkości boiska do piłki nożnej i powoduje znaczne zniszczenia. Szacuje się,
że raz na kilka milionów lat spada na
Ziemię ogromna planetoida zdolna
zniszczyć duży obszar naszej planety albo nawet dokonać spustoszeń
w skali całego globu. Jednak coraz
większa liczba ekspertów ocenia, że
te szacunki są zaniżone. Częściowo
dlatego, że Ziemia w większej części składa się z wody niż ze stałego
lądu, więc wydaje się logiczne, że
większość obiektów spada do wody. Bardzo możliwe, że duża część
kraterów kryje się pod powierzchnią oceanów, cały czas ulega erozji
i zmienia kształty. Mniejsze kratery i leje przez tysiąclecia również
wietrzeją, erodują i pokrywają się
pyłem wulkanicznym. Między innymi dlatego Księżyc wygląda na
o wiele bardziej podziurawiony od
Ziemi – to ślady kolizji pozostające
tam od milionów lat. W sumie nasza planeta przyciąga więcej meteoroidów i asteroid niż Księżyc ze
względu na większą siłę grawitacji
(przewyższa naszego satelitę rozmiarem i masą).

Simon King
Clare Nasir

Jak pachnie deszcz? 100 pytań
na temat zadziwiających zjawisk
pogodowych, Poznań 2019, s. 340.
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A radości co niemiara

Jak my, Polacy, lubimy spędzać wolny czas

W co się bawić, czyli odświętnie
Panuje opinia, że my, Polacy, jesteśmy dla siebie dobrzy tylko od
święta. Na szczęście w polskim kalendarzu aż roi się od okazji do celebrowania, zabawy, miłych gestów
czy choćby po prostu wspólnego
odpoczynku. Jedno z najpiękniejszych świąt rodzinnych na świecie po raz pierwszy obchodzono
właśnie w Polsce i to, jak to u nas,
dość spontanicznie.
Był styczeń 1965 roku i Mieczysława Ćwiklińska, bardzo popularna w tamtym czasie aktorka, skończyła właśnie osiemdziesiąt pięć lat.
W przedstawieniu, z którym przyjechała do Poznania na gościnne występy, grała Babkę, swoją ostatnią
znaczącą rolę. Jak głosi anegdota,
dziennikarz jednej z lokalnych redakcji podczas przerwy wręczył aktorce
kwiaty oraz wielki, specjalnie zamówiony tort z napisem „Dla Babci”, zapewniając, że właśnie tego dnia w Poznaniu obchodzony jest Dzień Babci. Nawet jeśli w tamtej chwili był to
tylko żart, pomysł chwycił, bo już rok
później 21 stycznia został ogłoszony
Dniem Babci także przez stołeczny
dziennik i z każdym rokiem święto
to zyskiwało na popularności w całym kraju. Niebawem zadbano, byśmy pamiętali też o naszych dziadkach, których święto ustanowiono
dzień później. Dziś są to jedne z tych
okazji, o których po prostu nie wypada zapomnieć. Najmłodsi wnuczkowie odwiedzają w te dni swoich
dziadków, by wręczyć im wykonane
własnoręcznie laurki, wyrecytować
wierszyki i zaśpiewać piosenki. Ci
trochę starsi przynoszą kwiaty, słuchają opowieści z dawnych lat i chociaż w ten sposób dziękują za opiekę, gdy byli całkiem mali, za smaki
dzieciństwa, jak najlepszy na świecie kompot czy pierogi ruskie, i za
te drobne na paczkę chipsów podarowane w sekrecie przed rodzicami.
Dobrą okazją do rozpieszczania
najmłodszych jest Dzień Dziecka
(1 czerwca, obchodzony tego dnia
w wielu krajach), ale i rodzice mogą
spodziewać się życzeń: w Dniu Matki
(tylko u nas obchodzonym 26 maja)
i Dniu Ojca (obchodzonym 23 czerwca w Polsce i Nikaragui).

jeszcze zdążymy wrócić do normalnego trybu pracy. Cały kraj wygląda jak przed mistrzostwami Europy.
Pierwszy maja, nieformalnie nazywany Świętem Pracy, formalnie
jest bezimiennym świętem państwowym. Od 2004 roku upamiętnia też
wejście Polski do Unii Europejskiej.
Drugi maja, choć nie jest świętem państwowym, to jednocześnie
jest Dniem Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Dniem Polonii i Polaków za Granicą.
Z kolei Święto Narodowe Trzeciego Maja, upamiętniające uchwalenie pierwszej w Europie i drugiej
na świecie (po amerykańskiej) konstytucji, jest jednym z najstarszych
polskich świąt narodowych. Po raz
pierwszy zostało ustanowione zaledwie dwa dni po uchwaleniu samej
konstytucji (5 maja 1791 roku) i obchodzono je już rok później, co świadczy nie tylko o randze dokumentu,
ale też o wielkim zamiłowaniu Polaków do upamiętniania i świętowania.

Okazji bez liku
Majówka jest najlepszą, ale nie
jedyną okazją do wydłużenia sobie
weekendu. Dni ustawowo wolnych
od pracy – w tym świąt państwowych i kościelnych – mamy łącznie
trzynaście i mieścimy się pod tym
względem w europejskiej średniej.
Należy do nich jednak dodać jeszcze
mnóstwo innych, mniej lub bardziej
oficjalnych: cztery dodatkowe święta państwowe i narodowe, dwadzieścia świąt ustawowych, w tym między innymi Dzień Strażaka (4 maja), Dzień Skarbowości (31 lipca),
Dzień Edukacji Narodowej (zwany
jeszcze czasem Dniem Nauczyciela – 14 października) i Dzień Papieża Jana Pawła II (16 października)
oraz kolejnych siedemnaście ustanowionych uchwałą Sejmu, między

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to najhuczniejsze i najradośniejsze polskie święto 
takie jak chrzciny, komunie oraz śluby, z którymi zazwyczaj wiążą się duże spotkania rodzinne. I oczywiście
wesela – minimum dwudniowe, co
na Zachodzie należy do rzadkości.
A skoro o ucztowaniu mowa, nie zapominajmy o ostatkach, czyli ostatnich dniach karnawału z dwoma wyraźnymi punktami: tłustym czwartkiem i śledzikiem. Obok urodzin
obchodzimy też chętnie – a z wiekiem nawet coraz chętniej – imieniny. Bywa, że organizujemy je z iście
ułańską fantazją, szczególnie jeśli
są to imieniny cioci, zjedzie się cała
rodzina i rozmowy zejdą na politykę. Czasami obchodzimy nawet nie
swoje imieniny. O tym, kiedy świętują Katarzyna, Andrzej, Barbara, Mikołaj czy Sylwester, wie każdy z nas,
choćbyśmy akurat nikogo o tych imionach nie znali. Dzień Wagarowicza
rozpoczynający wiosnę (21 marca)
znany jest tylko w Polsce i na Wy-

Majowe świętowanie
W gronie rodziny i przyjaciół chętnie spotykamy się też w czasie majówki, naszej narodowej specjalności. To najdłuższy weekend w Europie, trwający często ponad tydzień.
Dzięki dwóm świętom państwowym
– pierwszego i trzeciego maja – zazwyczaj wystarczą trzy dni urlopu, by
skorzystać z dziewięciu dni błogiego
odpoczynku. To dobra okazja, by cieszyć się pierwszymi ciepłymi dniami nad morzem, ostatnim śniegiem
w górach albo grillowaniem na działce. Przy odrobinie szczęścia wolne
wypada krótko po Wielkanocy, nim

Polacy bardzo lubią majówki, bo pozwalają wydłużyć weekendy 
innymi Dzień Wolności i Praw Obywatelskich (4 czerwca) czy Dzień
Zwierząt (4 października). Do tego
dodajmy wspomniane już święta rodzinne oraz święta kościelne. Do tych
najważniejszych dla Polaków – Bożego Narodzenia i Wielkanocy – można doliczyć wiele innych, szczególnie jeśli uwzględnimy uroczystości
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spach Owczych. A ponieważ ciągle
nie mamy dosyć, chętnie przejmujemy też niektóre święta międzynarodowe, na przykład walentynki (14 lutego), choć już Halloween
– znacznie rzadziej, bo mamy przecież Zaduszki. Niezmienną popularnością od lat cieszy się też Dzień Kobiet (8 marca), któremu nie zagroziły

nawet odgórnie narzucone obchody
w peerelowskich zakładach pracy.
Wręcz przeciwnie: wydaje się, że im
głośniej niektórzy domagają się porzucenia święta z rzekomo komunistycznym rodowodem, tym chętniej
Polacy wręczają bukiety kwiatów żonom, dziewczynom, mamom, babciom, córkom i koleżankom z pracy.

Wielkie święto
życzliwości
Od takiej ilości świętowania można by dostać zadyszki, ale to ciągle
nie wszystko. Bo najhuczniejsze i najradośniejsze święto przypada krótko po Bożym Narodzeniu, zazwyczaj
w drugą niedzielę stycznia. Choć
oficjalnie nie ma tego dnia żadnego święta państwowego, kościelnego czy rodzinnego ani nawet żadnej
historycznej rocznicy, świętuje cały
kraj. Nie da się tego nie zauważyć.
Ludzie na ulicy są bardziej uśmiechnięci, a na kurtkach i czapkach mają przyklejone czerwone serduszka.
Trwa kolejny finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Na historię Orkiestry składają się
tysiące opowieści ludzi, którym pomogła ocalić życie. Od 1993 roku nieprzerwanie działa na rzecz ochrony zdrowia chorych, w szczególności dzieci, i profilaktyki. Pierwsze
noworodki ratowane dzięki aparaturze podarowanej przez nią szpitalom są już dziś dorosłymi ludźmi.
Choć Orkiestra działa przez cały rok,
punktem kulminacyjnym są finałowe zbiórki, którym najczęściej towarzyszą koncerty. Tysiące wolontariuszy (w 2017 roku – 120 tysięcy) zbierają datki do puszek w całej Polsce,
od najmniejszych wsi po największe miasta, a przedmioty na aukcje
przekazują sportowcy, artyści i politycy, bez względu na przekonania.
Wśród najciekawszych fantów znalazły się m.in.: piłka Realu Madryt
z autografami piłkarzy, egzemplarz
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książki „Harry Potter i kamień filozoficzny” z autografem J.K. Rowling,
gitara z prywatnej kolekcji Micka Jaggera, a nawet dywan, po którym po
wyjściu z samolotu przemaszerował
Władimir Putin. Gdy jakiś urzędnik
odmówi przekazania fantu na aukcję,
Orkiestra – z typowo polską przekorą – licytuje choćby i pismo z odmową. Bo imponujące są nie tylko osiągnięcia fundacji, lecz także styl, w jakim działa, dobrze oddający nasze
narodowe cechy.
Jurek Owsiak, twórca WOŚP, przyznaje, że gdy fundacja omawia wyniki
swojej działalności podczas wykładów
na międzynarodowych konferencjach,
reakcje są zazwyczaj bardzo podobne:
Zaczepiają nas ludzie i mówią: „W sumie to my wiemy, jak się zbiera pieniądze. Przecież robimy to od lat. Ale
to, co nam tu pokazaliście, wywraca
nam wszystko do góry nogami. Dlaczego robicie to zimą? Kto wpadł na
tak rewelacyjny pomysł?”. Spodziewają się usłyszeć, że oto po wielu badaniach, uwzględniających na przykład, ile ręka dziecka wytrzyma na
mrozie, doszliśmy do wniosku, że to
marketingowo najlepszy czas. A powód był najprostszy na świecie: w telewizji trochę się przestraszyli tego
całego przedsięwzięcia i powiedzieli
nam, że latem nie mają wozów transmisyjnych. – A kiedy macie? – W zimie. – No to robimy w zimie!
W finałach – czasem nawet przy
dwudziestostopniowym mrozie – biorą udział miliony obcych sobie ludzi,
których łączy jeden cel: pomoc potrzebującym. Bo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dobrze ilustruje to,
co w polskiej skłonności do radosnego świętowania najlepsze: wzajemne zaufanie, otwartość i życzliwość.

B. Chomątowska, D. Gruszka,
Daniel Lis, U. Pieczek,

„Jakoś to będzie. Szczęście
po polsku”, Kraków 2017, s. 352.
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Uśmiechnij się
***

Gdyby lekarz powiedział mi,
że zostało mi 8 godzin życia, poszedłbym z dziewczyną do centrum handlowego. I wtedy te
8 godzin dłużyłoby mi się w nieskończoność.

***

Menedżer przyszedł na imprezę służbową z żoną i dosłownie
wpadł na uroczą blondynkę, swoją kochankę. Jedynie przez chwilę zaskoczony, szybko przejął inicjatywę i próbuje przedstawić
blondynkę swojej żonie:
– Kochanie, chcę przedstawić moją koleżankę, pracujemy
w tym samym dziale...
– Och, mój mąż dużo mówi
o tobie i często!
– Tak? – odpowiedziała zaskoczona blondynka.
– No cóż, masz takie interesujące i rzadkie imię... Czekaj, moment... A, już mam, „Delegacja”!

***

Trzech ludzi leciało balonem,
ale stracili orientację i postanowili dowiedzieć się, gdzie się znajdują. Obniżyli lot i widząc na dole człowieka, zapytali:
– Czy może nam pan powiedzieć, gdzie jesteśmy?
– W balonie – odpowiedział
człowiek na ziemi.
– Pan zapewne jest matematykiem.
– A po czym to wnioskujecie?
– Podał pan odpowiedź prawdziwą, precyzyjną i zupełnie bezużyteczną.
– A panowie zapewne są inżynierami.
– A skąd taki wniosek?
– Po pierwsze: nie macie pojęcia, gdzie jesteście i jak się tam
znaleźliście, po drugie: prosicie
o pomoc matematyka, a po uzyskaniu odpowiedzi dalej nic nie
wiecie i winicie za to matematyka.

***

Gość do kelnera:
– Czy jesteś miłośnikiem piwa?
– Nieszczególnie, wolę wino.
– W takim razie nie potrzebujesz napiwku!

***

Dziś chodząc po galerii handlowej, pomyślałem, że mógłbym
kupić żonie zegarek na urodziny. Jednak w porę przypomniałem sobie, że ma już jeden na
piekarniku.

Mąż sięga po swój, żonka już
się cieszy.
– Ile te buty? – pyta.
– 700.
Mąż daje jej 50 złotych i mówi:
– To weź taksówkę i leć po
portfel.

Wytęż wzrok...

***

Matka przychodzi odebrać
dziecko z przedszkola. Widzi,
że wszystkie dzieciaki bawią
się w piaskownicy, a opiekun
przysypia na ławce. Budzi go
i ochrzania:
– Panie, a jak któreś dziecko
wyjdzie z tej piaskownicy?!
– Nigdzie nie wyjdzie. Wi-Fi łapie tylko w piaskownicy.

***

Wczoraj piękna dziewczyna
zapytała, jaki film chcę obejrzeć.
– Wybierz – powiedziałem zalotnie.
– Wybierz – odpowiedziała ona.
– No, ale wybierz jakiś – powiedziałem znów zalotnie.
– Proszę wybrać jakiś film, to
jest kasa biletowa i jest duża kolejka – odpowiedziała ona.

***

U pewnego Czarnogórca urodziły się bliźnięta – dwóch synów. Jednemu na imię dał Drago, a drugiemu też Drago. Ludzie
pytali, dlaczego swoich synów
nazwał tak samo. On miał taką
odpowiedź:
– Siedzę w ogrodzie, w cieniu,
nie chce mi się wstawać. Zawołam: Drago, przynieś dla taty piwo! I mam przed sobą od razu
dwa piwa.

***

Dwie przyjaciółki w sklepie:
– Jak myślisz, która kartka
jest lepsza: „Dla mojego zajączka” czy „Dla mojego tygryska”?
– A o co chodzi?
– Jutro ten mój osioł ma
urodziny.

***

W armii rosyjskiej postanowiono wprowadzić zmiany:
– Teraz będziecie – mówi dowódca – zmieniać codziennie
koszule. Tak jak w armii amerykańskiej.
– No to trzeba będzie ustalać,
kto z kim...
(cdn.)

...i znajdź 10 szczegółów różniących te dwa obrazki.

Łamigłówka

***

Wiktoriański
wynalazek

***

Czy potrafisz ułożyć we właściwej kolejności rysunki przedstawiające słynny wynalazek epoki wiktoriańskiej? Niektóre z nich mogą być obrócone.

Zbiera się kierownictwo podwładnych.
– Mamy dwie nowiny: dobrą
i złą. Od której zacząć?
– Od dobrej.
– Jutro nie pracujemy.
– A zła?
– A wy pracujecie.
Mąż z żoną są na zakupach.
Żona: – Kochanie, patrz, jakie
fajne buty znalazłam! Tylko zapomniałam portfela...
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Unikaj ludzi smutnych
uœmiech ¿ycia
Dyrektor krzyczy na sprzątaczkę:
– Co pani narobiła?!
– Ja nic nie zrobiłam... Ja tylko
wytarłam kurz z biurka.
– No właśnie! Miałem tam zapisane wszystkie telefony!
***
Nauczyciel do Jasia:
– Jasiu, czy to prawda, że twój
dziadek stracił język podczas wojny?
– Prawda.
– A jak to się stało?
– Nie wiem, nigdy nam o tym nie
mówił.
***
Do starszego pacjenta podchodzi
pielęgniarka:
– Ile ma pan lat?
– Osiemdziesiąt dwa – odpowiada pacjent.
– Nie dałabym panu – mówi pielęgniarka.
– A ja nawet nie śmiałbym prosić...
***
Mężczyzna wszedł w parku na
ławkę i krzyczy:
– Precz z hipokryzją!
Ludzie patrzą zdziwieni, a chłop:
– Precz z pazernością!
Coraz więcej gapiów przystaje, a
ten dalej:
– Precz z pedofilią!
W końcu jakaś babcia nie wytrzymała:
– Panie, coś się pan tak do tych
księży przyczepił?!
***
Przychodzi facet do kiosku:
– Paczkę papierosów poproszę.
Kioskarka podaje, facet czyta na
paczce: “Palenie powoduje impotencję!”, po czym rzuca paczkę na
ladę i mówi:
– Da mi pani te z rakiem!
***
– Kto to jest superoptymista?
– Gość, który na cmentarzu zamiast krzyży widzi plusy.
***
– Jaki jest najmilszy zwrot w języku polskim?
– Zwrot podatku!
***
– Synku, jesteś taki niegrzeczny,
weź przykład z tatusia.
– Mama, ale tata siedzi przecież
w więzieniu...
– Tak, ale niedługo wyjdzie za dobre sprawowanie...
***
Przychodzi facet do lekarza i mówi:
– Panie doktorze, wątroba mnie
strasznie boli!
– A pije pan wódkę?
– Pijam, ale to nie pomaga.
***
– Co to jest opera?
– To jest takie coś, co zaczyna
się o siódmej, a jak po trzech godzinach popatrzysz na zegarek, jest
siódma dwadzieścia.

***
W hotelu:
– Proszę pana, ten kanał porno
taki jakiś słaby...
– To nie kanał porno, to monitoring tego hotelu.
***
Kiedy mężczyzna rozwija większą
prędkość: kiedy biegnie za kobietą
czy za flaszką?
– Kiedy ucieka z flaszką przed
kobietą.
***
Jeśli mąż wysiada, żeby otworzyć drzwiczki od samochodu swojej żonie, to są dwie możliwości:
albo to jest nowy samochód, albo nowa żona.
***
Jasio mówi do mamy:
– Mamo, dzisiaj rano, kiedy jechałem autobusem, tato kazał mi
wstać i ustąpić miejsca kobiecie.
– To bardzo ładnie.
– Ale mamo, ja siedziałem na taty kolanach.
***
Tuż przed egzaminem rozmawiają dwaj koledzy z klasy:
– Wiesz, czasem ogarnia mnie
wielka ochota, żeby się pouczyć.
– I co wtedy robisz?
– Czekam, aż mi przejdzie...
***
Wieczór w parku. Chłopak czule
szepcze dziewczynie do ucha:
– Kochana, wypowiedz te słowa,
które połączą nas na zawsze...
– Jestem w ciąży!
***
Mecz. Afrykański zawodnik wykłóca się z sędzią:
– Tylko nie spalony... Jeśli, to
czarnoskóry!
***
Ksiądz udziela ślubu i mówi do
panny młodej:
– Życzę ci, moja droga, żeby
przez całe życie towarzyszyła ci
wiara i miłość, bo przy nadziei to
już, jak widzę, jesteś...
***
Brat do siostry:
– Słyszałaś, że mama zamierza
zostawić tatę?
– O rany, ale chyba nie nam?!
***
Egzamin na prawo jazdy. Egzaminator zadaje kursantowi pytanie:
– Ma pan skrzyżowanie równorzędne. Tu jest pan w samochodzie
osobowym, tutaj tramwaj, a tu karetka na sygnale. Kto przejedzie
pierwszy?
– Motocyklista – odpowiada pytany.
– Panie, co pan wygadujesz?! –
warczy zły egzaminator. – Toż przecież mówię, jest pan, tramwaj i karetka. Skąd wziął się motocyklista?
– A cholera ich wie, skąd oni się
biorą...
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Rozrywka

Mieszkania za œmieræ

1

Wierzyæ siê nie chce, ¿e coœ takiego
w ogóle mia³o miejsce. W Warszawie zorganizowany gang podstêpem
przejmowa³ mieszkania starszych
osób, a nastêpnie tru³ ofiary mieszank¹ alkoholu i izopropanolu.
W prokuraturze przestêpcy us³yszeli zarzuty dokonania szeœciu zabójstw i usi³owania kolejnego. zatrzymani zostali trzej cz³onkowie jego gangu.

10

Oszuœci, którymi kierowa³ Roman P. (43 l.), wybierali na ofiary
osoby schorowane, czêsto uzale¿nione od alkoholu i z problemami finansowymi.
– Wymyœlili bardzo prosty model
dzia³ania. Najpierw opiekowali siê
osobami, które wymaga³y takiej
opieki, zdobywali ich zaufanie, a nastêpnie nak³aniali do notarialnego
poœwiadczenia upowa¿niaj¹cego do
przeprowadzania w ich imieniu ró¿nych czynnoœci cywilno-prawych
zwi¹zanych np. z zad³u¿eniem,
w tym tak¿e pe³nomocnictwo do
rozporz¹dzania maj¹tkiem i sprzeda¿y mieszkania – opowiada œledczy.
Dziêki zeznaniom skruszonego
gangstera Roberta S. policja dotar³a
do danych szeœciu osób zmar³ych
po podaniu im zatrutego alkoholu.
Przestêpca zdradzi³ równie¿ adresy
kolejnych kilkunastu, wobec których
planowany by³y podobne dzia³ania.
– Robert S. nie z³o¿y³ jednak doniesienia osobiœcie. To dziêki informacjom pozyskanym od pewnej kobiety, z któr¹ utrzymywa³ kontakty,
dowiedzieliœmy siê o zbrodniczej
dzia³alnoœci gangu – dodaje sto³eczny œledczy.
S. zosta³ zatrzymany w marcu
ubieg³ego roku. Z³o¿y³ obszerne wyjaœnienia, bo „nie chcia³ byæ zamieszany w zabójstwa“. Mê¿czyzna zezna³, ¿e by³ odpowiedzialny za weryfikowanie stanu maj¹tkowego pokrzywdzonych, zad³u¿enia posiadanych przez nich nieruchomoœci,
œrodków na rachunkach bankowych. Opisa³ te¿ sposób dzia³ania
Romana P.
Policjanci musieli dzia³aæ szybko,
aby móc ocaliæ ¿ycie kolejnym ofiarom, które by³y na muszce gangsterów. Dotarli m.in. do emerytki z
Warszawy, u której w mieszkaniu
uda³o siê zabezpieczyæ pó³toralitrow¹ butelkê po wodzie mineralnej,
w której by³ zatruty izopropanolem
alkohol.
– Ta sama kobieta widnieje na zapisie video z kamery banku w dniu,
w którym wyp³aci³a z konta 300 tys.
z³. Kasjerka powiadomi³a policjê podejrzewaj¹c, ¿e emerytka pad³a
ofiar¹ przestêpstwa. Przed bankiem
czeka³ na ni¹ trzeci z gangsterów,
Krzysztof P. Zosta³ ujêty, gdy przejmowa³ pieni¹dze. W trakcie przes³uchania nie przyzna³ siê do winy.
Twierdzi³, ¿e kobieta jest jego znajom¹ i razem zamierzali kupiæ samo-

chód. Sama ofiara – ku zaskoczeniu
– œledczych potwierdzi³a ten fakt. P.
zosta³ wówczas zwolniony, ale œledczy pracowali dalej.
– Zabezpieczaliœmy kolejne dowody, m.in. z sekcji ekshumowanych
zw³ok. W koñcu sta³y siê one na tyle
mocne, ¿e mo¿na by³o zatrzymaæ
sprawców – dodaje œledczy.
W grudniu 2021 r. policjanci Wydzia³u do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Sto³ecznej Policji na polecenie Prokuratury Okrêgowej Warszawa Praga
zatrzymali czterech mê¿czyzn –
braci Romana P. i Krzysztofa P.,
Wies³awa A. oraz Paw³a S. Roman P.
odpowie za oszustwa i pozbawienie
¿ycia szeœciu osób oraz usi³owanie
zabójstwa kolejnej.
– Prokurator przedstawi³ podejrzanemu zarzuty dokonania zbrodni
zabójstwa w zamiarze bezpoœrednim poprzez wielokrotne i systematyczne podawanie pokrzywdzonym
alkoholu zawieraj¹cego toksyczny
izopropanol – poda³a prok. Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka Prokuratury Okrêgowej Warszawa-Praga.
Krzysztofowi P. prokuratura zarzuca usi³owanie dwóch zabójstw
i oszustwa, Pawe³ S. podejrzany jest
o zabójstwo seniorki z Pragi Po³udnie, którego dokona³ z Romanem P.
72-letni Wies³aw A., który mia³ pomóc Romanowi P. w przejêciu
dwóch nieruchomoœci w powiecie
ostrowskim, te¿ us³ysza³ zarzut.
Planowane s¹ przes³uchania kolejnych osób, mog¹cych byæ potencjalnymi ofiarami grupy Romana P.
oraz tych, którzy naby³y nieruchomoœci pokrzywdzonych. Niewykluczone, ¿e zakres zarzutów przedstawionych podejrzanym zostanie rozszerzony. Krzysztofowi P., Romanowi P. oraz Paw³owi S. grozi do¿ywocie. TK
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Poziomo:
1 – dawne pszczelarstwo,
6 – pasmo włosów na skroniach u ortodoksyjnych żydów,
10 – żartobliwie o lekarzu,
11 – nakrycie głowy zakonnicy,
12 – lepszy w niej wróbel niż gołąb na
dachu,
13 – rezultat jakiejś działalności,
16 – minerał z grupy skaleni,
17 – drzewo z ząbkowanymi liśćmi,
19 – rzadki w Polsce ptak,
21 – część zdania,
24 – człowiek porywczy, gwałtowny,
25 – dychawica,
28 – jego nazwisko nosi węgierski marsz
narodowy,
29 – znaczące zmniejszenie aktywności
gospodarczej,
30 – duża rzeka we wschodnim Ekwadorze i północno-wschodnim Peru,
31 – miejscowość w Austrii z wielkim
hitlerowskim obozem koncentracyjnym.

w oczach Edwarda Tomenki
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Pionowo:
1 – jezioro polodowcowe w Słowenii,
2 – jest dźwignią handlu,
3 – rodzaj cienkiego placka smażonego
na patelni,
4 – jego stolicą jest Nikozja,
5 – absolwent jakieś szkoły,
7 – poszukiwany przez alchemików napój przedłużający życie,
8 – miecz koronacyjny królów polskich,
9 – powstaje wewnątrz muszli,
14 – pozwala bezpiecznie wyskoczyć
z samolotu,
15 – lizus lubiący donosić,
18 – tkanina z surowego jedwabiu,
20 – przyrząd do prześwietlania jaj ptactwa domowego,
22 – grecka bogini dbająca o właściwy
podział szczęścia i sprawiedliwości między
ludzi,
23 – powinniśmy je wszystkim okazywać,
26 – wypływa w Czarnohorze, u podnóża Howerli,
27 – pierwiastek chemiczny z liczbą atomową 72.
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Sport
Polecamy

Nowy prezes Polskiego Zwi¹zku Kolarskiego biega³ kiedyœ 400 m

Lekkoatleta w... peletonie

Operacja Papież
– Dariusz Dyrda
„Operacja: Papież“ to książka dla
tych, którzy PRL pamiętają z własnego doświadczenia. Być może
niejeden z Polaków żyjących w latach 70. zadaje sobie do dziś pytanie: jak to się mogło stać, że
rozwijający się w niespotykanym
dotąd tempie na początku tego
dziesięciolecia kraj – już kilka lat
później popadł w nieprzezwyciężalne trudności gospodarcze
i społeczne? Oczywiście podjęto
wiele prób wyjaśnień tego procesu, lecz żadna z nich nie tłumaczy
go jednoznacznie i przekonująco.
A może nie wiemy o czymś istotnym?
„Operacja: Papież“to także
książka dla tych, którzy nie mogą
pamiętać owej „straconej dekady“,
a wieści o PRL przyjmują mniej
czy bardziej bezkrytycznie, czytając nacechowane jednostronnością komentarze dzisiejszych „prokuratorów historii“. A tu okazuje
się, że można zaproponować zupełnie inną wizję tamtych lat. Kto
wie, może prawdziwszą od tej
pseudoprokuratorskiej?
I naprawdę nie idzie o to, czy
odważne hipotezy autora znajdą
kiedyś obiektywne potwierdzenie;
idzie bowiem o to, że nie stojąc w
sprzeczności z realiami ówczesnego świata wzbogacają jego obraz
o frapujące wątki tak sugestywnie,
że do końca nie jesteśmy pewni,
co się zdarzyło, a co zdarzyć się
jedynie mogło... Problem pełnego
obiektywizmu w oceanie rzeczywistości bywa bowiem często rozwiązywany na płaszczyźnie ironicznej reflekcji: „jest tak, jak się
Państwu wydaje.“

polskie
książki
SKLEP.de

W listopadzie 2021 roku
dr Grzegorz Botwina, by³y lekkoatleta MOSM Tychy, wybrany zosta³ prezesem Polskiego
Zwi¹zku Kolarskiego. Dla wielu osób wybór adiunkta na Wydziale Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego na szefa
wa¿nego i znajduj¹cego siê
w bardzo trudnej sytuacji
zwi¹zku sportowego, by³ spor¹
niespodziank¹. Grzegorza Botwinê poprosiliœmy o krótk¹
rozmowê.
? W tabeli rekordów
MOSM Tychy do dzisiaj widnieje pana nazwisko i wynik
51,71 na 400 m ustanowiony
w Czêstochowie w 2007 roku
oraz licz¹cy tak¿e 15 lat rekord w sztafecie 4x100 m –
45,18, w której pan startowa³.
– To mi³e, choæ nie s¹dzi³em,
¿e te wyniki przetrwaj¹ a¿ tyle... W ka¿dym razie w MOSM
nie zaczyna³em od 400 m, tylko
od biegów sprinterskich i rzutu
dyskiem. Trener Kazimierz Jarzêbak rozmawia³ z moim nauczycielem wychowania fizycznego i zaproponowa³ mi treningi. Jednak w sprintach i dysku
jakoœ mi nie sz³o i trener wystawi³ mnie na 400 m. No i wyniki okaza³y siê obiecuj¹ce...
Potem trafi³em do trenera Jana Dery, który mia³ zarówno
zajêcia w MOSM, jak i w Budomarku Mys³owice. Razem
z Mart¹ Ka³ek, córk¹ Lucyny,
trenowa³em z panem Der¹ do
zakoñczenia mojej przygody
z lekk¹ atletyk¹. Kilka razy
startowa³em w mistrzostwach
Œl¹ska, zdoby³em wicemistrzostwo na 400 m, podobnie jak
w zawodach makroregionalnych, ale do mistrzostw Polski
nie uda³o mi siê zakwalifikowaæ. W koñcu rozsta³em siê
z bieganiem i postanowi³em
pójœæ na studia do Krakowa, a
potem do Warszawy. Wybra³em
kierunek zarz¹dzanie, a potem
zrobi³em doktorat z zarz¹dzania organizacjami sportowymi.
? Sk¹d pomys³, by zostaæ
szefem jednego z najbardziej... zad³u¿onych zwi¹zków sportowych, na dodatek
o fatalnej reputacji. Stwierdzono nadu¿ycia finansowe,
wysz³a te¿ na jaw afera obyczajowa, by³ konflikt z ministerstwem sportu. Na dodatek by³y trener i dyrektor
zwi¹zku zosta³ niedawno skazany na cztery i pó³ roku wiêzienia....
– Pracowa³em w Instytucie
Sportu i kierowa³em Akademi¹
Zarz¹dzania
Sportem.
W zwi¹zku z problemami Pol-

Prezes Grzegorz Botwina i Maja Włoszczowska – jedna z najlepszych
zawodniczek MTB świata – medalistka olimpijska i mistrzyni świata.
zdj. PZKol/FB
ski Zwi¹zek Kolarski nie móg³
otrzymywaæ dotacji z bud¿etu
pañstwa. Dlatego finansowaniem dzia³alnoœci w zakresie
szkolenia m³odzie¿y zajmowa³
siê Instytut Sportu i mnie przypad³a realizacja dwóch projektów: Szkó³ki Kolarskie i Kolarskie Oœrodki Szkolenia Sportowego. Pozna³em wówczas wielu ludzi zwi¹zanych ze œrodowiskiem kolarskim i po jakimœ
czasie, kiedy wdro¿one zosta³y
oba te projekty, skontaktowali
siê mn¹ przedstawiciele Wielkopolskiego Zwi¹zku Kolarskiego proponuj¹c, ¿ebym wystartowa³ w najbli¿szych wyborach na prezesa. Nie by³a to ³atwa decyzja, bo musia³em
sprawdziæ, czy bêdê móg³ pogodziæ to z prac¹ zawodow¹ na
Uniwersytecie Warszawskim.
Uzna³em jednak, ¿e podo³am
zadaniu i zg³osi³em moj¹ kandydaturê. Sk³oni³ mnie do tego
równie¿ fakt, ¿e na co dzieñ zajmujê siê wspó³prac¹ z federacjami sportowymi w kraju i za
granic¹ oraz z miêdzynarodowymi organizacjami sportowymi. Pomagam im w reformowaniu struktur i podejmowaniu
ró¿nych dzia³añ. W œrodowisku
kolarskim by³em postrzegany
i zreszt¹ tak jest nadal, jako
osoba z zewn¹trz, która mo¿e

spojrzeæ na dzia³alnoœæ zwi¹zku, na to co siê dzia³o, z innej
perspektywy. No i która ma
szanse wyprowadziæ PZKol na
prost¹.
? Od czego zacz¹³ pan
urzêdowanie w Polskim
Zwi¹zku Kolarskim?
– PZKol to zwi¹zek, w którym zaniedbania siêgaj¹ wielu
lat. Mówiê tu nie tylko o finansach, ale tak¿e o jego funkcjonowaniu jako organizacji. Mo¿na nawet mówiæ o... braku
funkcjonowania PZKol w ostatnich latach. Zacz¹³em wiêc od
dwóch najwa¿niejszych spraw
– sp³acania d³ugów i u³o¿enia
pracy w zwi¹zku tak, by móg³
normalnie funkcjonowaæ. To
jest na pewno du¿o wyzwanie,
ale rzecz jasna nie jestem sam.
Mamy zespó³ ludzi, który postanowi³ siê zaanga¿owaæ
w dzia³alnoœæ zwi¹zku i z których wiêkszoœæ dzia³a na zasadzie wolontariatu. Mamy tak¿e
– co bardzo wa¿ne – wsparcie
ze strony Ministerstwa Sportu
i Turystyki i ministra Kamila
Bortniczuka. Nie ukrywam, ¿e
ludzi, którym le¿y na sercu polskie kolarstwo, czeka wiele lat
pracy, bo takich zaniedbañ w³aœciwie w ka¿dej sferze dzia³alnoœci nie da siê po prostu nadrobiæ ot tak...

? Plan pracy ma pan pewnie rozpisany na lata, a co
najwa¿niejszego do zrobienia
w PZKol w tym roku?
– Na zakoñczenie 2022 r.
chcielibyœmy uporaæ siê z d³ugami, jakie ma zwi¹zek. Szans¹
na to jest sprzedanie nale¿¹cego do zwi¹zku toru kolarskiego
w Pruszkowie. Jest plan przejêcia go przez Centralny Oœrodek Sportu (COS) i powo³ania
tutaj w Oœrodka Przygotowañ
Olimpijskich, jak to siê sta³o
w przypadku wiêkszoœci specjalistycznych obiektów sportowych. Bo welodrom nie jest
obiektem dla wszystkich – nie
ka¿dy u¿ytkownik roweru po
takim torze mo¿e jeŸdziæ. Trenuj¹ tutaj przede wszystkim
kolarze wyczynowi, specjalizuj¹cy siê w kolarstwie torowym
i COS bêdzie najlepszym podmiotem do zarz¹dzania welodromem. Mam nadziejê, ¿e to
pozwoli nam rozwi¹zaæ kwestie
zwi¹zane z d³ugami. Nad pozosta³ymi sprawami pracujemy,
w tym m.in. nad przywróceniem finansowania z bud¿etu
pañstwa.
? Kibiców interesuje sportowy wymiar dzia³alnoœci
PZKol. Jakie s¹ zatem cele
sportowe na 2022 rok?
– Przede wszystkim szosowe
mistrzostwa œwiata w Australii.
Zadania pracy z elit¹ podj¹³ siê
znakomity przed laty kolarz,
znaj¹cy doskonale zawodników, realia kolarstwa amatorskiego i zawodowego Tomasz
Bro¿yna, który jest nie tylko selekcjonerem elity mê¿czyzn,
ale równie¿ trenerem kadry
U-23. Liczymy przede wszystkim na Micha³a Kwiatkowskiego, który dwa lata temu by³
czwarty na MŒ, na medalistê
olimpijskiego Rafa³a Majkê
oraz dwukrotn¹ medalistê MŒ
Katarzynê Niewiadom¹. To
obecnie nasze najwiêksze atuty, ale rzecz jasna s¹ tak¿e inni,
a mam tu na myœli równie¿ kolarstwo torowe i górskie. Zawodniczki i zawodników czekaj¹ starty w mistrzostwach
œwiata, mistrzostwach Europy.
Rok poolimpijski nie zawsze
jednak przynosi sukcesy, wiêc
ciekawe jak bêdzie teraz... Jako
reprezentacja Polski chcemy
siê tak¿e bardzo mocno pokazaæ siê na Tour de Pologne, bo
od organizatorów ponownie dostaliœmy tzw. dzik¹ kartê. (kor)

www.prenumerata.de
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Reklama

ELEKTRYCZNE

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

Digitalizujemy kasety VHS
na USB jeden do jednego

Szybkie i oszczędne do
przemieszczania się po mieście

Montaż kamer
i sprzętu do
monitoringu domowego

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

Jesteśmy
dla was online

www.samo-zycie.de

Lubimy czytać
www.sklep.de

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

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

Tel.: 0202-60933172
finanzwirt@gruchel.com

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

der wille versetzt berge.
besonders der letzte.
Ein Vermächtnis zugunsten von
ärzte ohne grenzen kann für
viele Menschen einen ersten Schritt
in ein neues Leben bedeuten.

ärzte ohne grenzen e.V.
Am Köllnischen Park 1
10179 Berlin
11104985

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

CENTRUM
DENTYSTYCZNE
Dr. Prośniak

Wir informieren Sie gerne. Schicken
Sie einfach diese Anzeige an:

www.prenumerata.de
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Reklama
KANCELARIA ADWOKACKA
DIPL.-JUR. MARKUS G.

MATUSCHCZYK
RECHTSANWALT

ADWOKAT • TáUMACZ PRZYSIĊGáY

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

m.

Rechtsanwaltskanzlei

Gregor Matuszczyk
Springestraße 8
45894 Gelsenkirchen - Buer
Tel.: 0209 / 318 22 30 (sekretärin)
Tel.: 0209 / 318 22 22 (direkt)
Fax: 0209 / 318 22 12
Mobil: 0172 / 56 74 289
e-mail: Gmatuszczy@aol.com

Damian Ballon
Rechtsanwalt

Tłumacz przysięgły

l polski l ukraiński
l angielski l niemiecki

Kancelaria adwokacka
w Monachium

Porady prawne w języku
polskim i niemieckim

Alt-Griesheim 18
65933 Frankfurt

Bürozeiten: Mo.-Fr. 9-12.30 und 15-18 Uhr

Izabela S. Demacker

Termine nach tel. Vereinbarung

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

Rechtsanwältin

Schütze, was du liebst.
Mit deiner Spende.

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

www.schuetze-was-du-liebst.de

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

OGŁOS Z ENIE
Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi pod sygnaturą II Ns 485/20 sprawę
z wniosku Krystyny Bugli z udziałem Marcina Bugli oraz Norberta Cholewy
o stwierdzenie na ich rzecz nabycia udziału 2/3 we współwłasności nieruchomości przez zasiedzenie – działki nr 984 oraz 985 o powierzchni
0,0498 ha położonej w Gliwicach przy ul. Poznańskiej 24, księga dawna
tom 16 karta 618, która zaginęła w czasie działań wojennych w okresie
II wojny światowej i dla której nie jest obecnie prowadzona księga wieczysta.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców
Marty Gniazdorz z domu Cholewa, Wilhelma Cholewy, Agnieszki Kania
z domu Cholewa, Łucji Śliwki z domu Cholewa oraz Zyty Gwosz z domu
Cholewa do zgłoszenia udziału w niniejszym postępowaniu i wykazania
swoich praw do nieruchomości, w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia, pod rygorem pominięcia w postępowaniu i stwierdzenia zasiedzenia

Rechtsanwälte

uprawnieni do występowania przed wszystkimi sądami w Niemczech

Markus Hüsges

Dierk Bernhardt

Fachlehrgang Arbeitsrecht

(ausgeschieden zum 31.12.2019)

Marlies Ziemer
Dr. Monika Everschor

Herbert Ziemer -I

Fachanwältin für Verkehrsrecht

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

Mirka Johanna Ziemer
Fachanwältin für Familienrecht
Rechtsberatung auch in polnischer Sprache

Rechtsanwältin
Mirka Johanna Ziemer
(geb. Barski)
Fachanwältin
für Familienrecht
Specialistka prawa rodzinnego
Porady i obsługi w języku niemieckim
i polskim we wszystkich dziedzinach prawa
Öffnungszeiten: montags bis freitags von 08.00 Uhr - 18.00 Uhr
- Sprechstunden nach Vereinbarung Anschrift: Römerstr. 32, 53840 Troisdorf
(pomiędzy Köln i Bonn / naprzeciwko Burg Wissem)
Tel: 02241/75001 - Fax: 02241 / 79690
Email: info@bzwh.de
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Reklama
MPU - FACHOWE PRZYGOTOWANIE
Prawo jazdy odebrane za prowadzenie pojazdu pod wpywem alkoholu,
narkotyków lub inne wykroczenia w ruchu drogowym (punkty).

mgr Stefan Ligus (pracuję w tematyce MPU od 1992 r.)
- pedagog, specjalista od uzależnień, psychoterapeuta
Tel. 0212 / 224 77 32 lub 0170 / 77 77 272
(również Online)
E-Mail: Stefan-Ligus@gmx.de
SPRZEDAM dom jednorodzinny
w Biłgoraju przy ul. Partyzantów,
23-400 Biłgoraj, woj. Lubelskie
pokryty niemiecką dachówką karpiówką,
wysoki standard wykończenia, 229 m kw.
na 11. arowej działce.
Kontakt: Ryszard, tel.+49/152/29908277

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

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:

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

Gazety dla sklepów:

www.prasa.de

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

www.sklep.de
Międzywodzie

- 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

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

Ustronie Morskie

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

33098 Paderborn

Tel. 05251- 390 900

Zamów prenumeratę bez żadnych dodatkowych kosztów!

samo zycie

Zadzwoń i zamów:
02174 - 8964480

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.

Dane ZAMAWIAJĄCEGO:

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

Ulica, nr domu:

Imię, nazwisko:

Kod, miejscowość:
Tel./fax:

Data, podpis:

Prenumerata nie przedłuża się automatycznie,
w innym przypadku prosimy zakreślić: q z automatycznym przedłużniem

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

W prenumeracie:
l NAJWYGODNIEJ
l NAJTANIEJ l NAJSZYBCIEJ
www.prenumerata.de

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. 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:

PRENUMERATA to nasza
specjalność od 1997 r.

§ bez żadnych
dodatkowych kosztów!
§ prosto do skrzynki!
§ tanio i wygodnie!
§ ponad 250 tytułów!
§ prenumerata na prezent!

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

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

cena

cena

cena

31.999 €

14.999 €

23.399 €

BMW 118 d Aut. M Sport

Mercedes-Benz B 200 Aut.

BMW 418 d Gran Coupe M-Paket

EZ: 04/21, 36,5 tkm, 110 kW, Diesel,
grau-met., LED; PDC,
Navi, ACC, uvm.

EZ: 04/12, 67 tkm, 115 kW, Benzin,
grau-met., Bi-Xenon, Sitzheizung,
Kamera, Automatik, uvm.

EZ: 04/15, 83 tkm, 105 kW, Diesel,
weiß-met., Navi, Alcantara,
Sitzheizung, Bi-Xenon, uvm.

cena

cena

cena

42.899 €

22.999 €

19.999 €

Mercedes-Benz E 220 d AMG

Ford S-Max Titanium

VW Golf VII 1.5 TSI Highline

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

EZ: 12/15, 134 tkm, 154 kW, Diesel,
schwarz-met., Sportpaket, Kamera,
Navi, 7-Sitzer, Bi-Xenon, uvm.

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

cena

cena

cena

16.499 €

22.499 €

43.999 €

Honda Civic Tourer

Mercedes-Benz CLA 200 SB AMG

Mercedes-Benz S 500 L

EZ: 1/17, 60 tkm, 88 kW, Diesel,
PDC, Tempomat, Sitzheizung,
Kamera, uvm.

EZ: 09/16, 99 tkm, 115 kW, Benzin,
weiß-met., Navi, Alcantara, LED,
Sitzheizung, Automatik, uvm.

EZ: 10/13, 144 tkm, 335 kW, Benzin,
schwarz-met., Navi, Pano,
ACC, RSE, uvm.

cena

cena

cena

20.899 €

24.999 €

23.999 €

BMW 420 d Aut.

BMW X1 sDrive 20i Advantage

Peugeot 5008 Active

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

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

EZ: 12/17, 38 tkm, 96 kW, Benzin,
gold, Navi, 360°, 7-Sitzer,
Tempomat, uvm.

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

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

