Ma³o fto œlonsko godka zno...
Niektórzy rozdzieraj¹ szaty, ¿e nie uznano jêzyka œl¹skiego. A tak naprawdê nie ma
siê czym martwiæ. Ma on siê tak dobrze jak nigdy w III Rzeczpospolitej, a tak¿e
w PRL-u. Dziœ godka pojawia siê w gospodarce, w literaturze i na facebooku. X 12
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O tym siê mówi
Pawłowicz wyzywa od chamów i dziadów

Krystyna Paw³owicz, sêdzia Trybuna³u Konstytucji, nie przestaje
kompromitowaæ zarówno siebie,
jak i Trybuna³u. Ostatnio dosta³o
siê pos³owi Tomaszowi Treli.
Pose³ Trela zawnioskowa³ do
prezes Trybuna³u Konstytucyjnego o ujawnienie oœwiadczeñ maj¹tkowych sêdziów TK. Paw³owicz umieœci³a na Twitterze zdjêcie wniosku i doda³a do niego
emocjonalny komentarz. „Lewacki pose³ Tomasz Trela chce
ujawnienia mego stanu maj¹tkowego... Ty chamie! £obuzie!
Dziadu kalwaryjski! Udowodnij
najpierw, ¿e bra³am ³apówki! Pi¹ta ruska kolumno! £achu jeden!
Albo na kolana, pod stó³ i odszczekaæ! Was ucieszy tylko seria
w nasze plecy...“.
„Osoba publiczna, która nie
chce ujawniæ swojego oœwiadczenia maj¹tkowego, bierze po prostu w ³apê. Jestem ciekawy, ile

i za co wziê³a Paw³owicz z Przy³êbsk¹?“ – napisa³ na Twitterze
pose³ Lewicy Tomasz Trela.
Piêcioro sêdziów TK – Krystyna Paw³owicz, Bart³omiej Sochañski, Micha³ Warciñski, Justyn Piskorski i Jaros³aw Wyrêbak – z³o¿y³o wniosek do prezes
TK Julii Przy³êbskiej o utajnienie
ich oœwiadczeñ. Wniosek zosta³
przyjêty, mimo ¿e zgodnie z art.
14 ustawy o statusie sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego oœwiadczenia maj¹tkowe sêdziów s¹
jawne.
Wiceminister sprawiedliwoœci
Micha³ Woœ skrytykowa³ na radiowej antenie aktywnoœæ sêdzi
Trybuna³u Konstytucyjnego Krystyny Paw³owicz w mediach spo³ecznoœciowych. I on doczeka³ siê
odpowiedzi. „Panie Woœ, proszê
pilnowaæ swego urzêdu“ – odpowiedzia³a mu Paw³owicz na Twitterze. TK

Wojciech Mann na celowniku
Œwiat³o dzienne ujrza³a kolejna
korespondencja premiera Mateusza Morawieckiego. Tym razem
wspó³pracownik szefa rz¹du mia³
napisaæ do niego w 2019 r. w sprawie planów zwolnienia z radiowej
Trójki Wojciecha Manna, znanego prezentera muzycznego. Zaznacza³, ¿e konsultowa³ sprawê
ze swoimi „przyjació³mi“, w tym
z dziennikarzem RMF FM Robertem Mazurkiem – wynika z
kolejnego opublikowanego e-maila, który wyciek³ ze skrzynki szefa kancelarii premiera Micha³a
Dworczyka. Tekst opublikowa³
Portal Poufna Rozmowa.
„Mateusz, szykuje siê zwolnienie Wojciecha Manna z radiowej
Trójki. Wszystko wziê³o siê od tego, ¿e Mann, puszczaj¹c utwór pt.
‘Neandertalczyk’ okrasi³ go w
swoim stylu komentarzem, ¿e
niektórym ten tytu³ mo¿e kojarzyæ siê z premierem, który nie
poda³ rêki pani prezydent Gdañska“ – napisa³ Jaros³aw Gajewski.
Zapowiadaj¹c piosenkê „Neanderthal Man“ zespo³u Hotlegs
dziennikarz powiedzia³: – Wygrzeba³em z g³êbi archiwów piosenkê zdecydowanie o postaci historycznej. Zreszt¹ trudno mówiæ o jednej postaci, zaraz
wszystko siê wyjaœni. I wybra³em
zadowolony z tego, ¿e mam taki
nietypowy pomys³. Potem siê jednak zaniepokoi³em, czy pañstwo
nie bêd¹ mieli skojarzenia z naszym premierem, który, przebrany za d¿entelmena, potraktowa³
próbuj¹c¹ go przywitaæ pani¹
tak, jak widzieliœmy. Dzieñ wczeœniej premier Morawiecki, bêd¹c
w Gdañsku, nie przywita³ siê z
prezydent tego miasta Aleksandr¹ Dulkiewicz, która do niego
podesz³a.
Krzysztof Czabañski, przewodnicz¹cy Rady Mediów Narodo-

wych oraz ówczesny prezes Polskiego Radia Andrzej Rogoyski
mieli zamiar zwolniæ Wojciecha
Manna.
„Uwa¿am, ¿e wydalenie Manna bêdzie walniêciem w Ciebie i
wod¹ na m³yn dla opozycji. Nietrudno wyobraziæ sobie materia³y w zagranicznych mediach: ‘Patrzcie, tam w tej Polsce jest faktycznie re¿im“ – napisa³ do premiera Gajewski.
„Rozmawia³em z Jarkiem Gajewskim, którego znam 26 lat od
czasów ‘¯ycia’, pracuj¹cym nie
dla rz¹du a PFR. Dzwoni³ z plotk¹, ¿e chc¹ wywaliæ Manna. Rozmawialiœmy prywatnie, mówi³em ¿e wywalanie dziennikarza
za granie piosenek to skandal i
strzelanie sobie w stopê. Dziœ te¿
tak myœlê“ – skomentowa³ aferê
mailow¹ Robert Mazurek, dziennikarz RMF FM.
Wojciech Mann prezentowa³
zwykle bardzo wywa¿one pogl¹dy. Do dziœ popularny jest jego
wpis krytykuj¹cy ca³¹ polsk¹ scenê polityczn¹. „Jaros³aw Kaczyñski og³osi³ œwiatu radosn¹ nowinê. Polega ona na tym, ¿e Zjednoczona Prawica znowu siê zjednoczy³a. Tymczasem dla mnie radosn¹ nowin¹ by³aby informacja,
¿e ca³e to towarzystwo, z beznadziejn¹ opozycj¹ w³¹cznie, znika
bezpowrotnie ze œwiata polityki.
A ju¿ pe³niê radoœci odczu³bym,
gdyby na ich miejscu pojawili siê
kompetentni zawodowcy, którzy
wydobyliby nas z ksenofobicznego grajdo³a, panicznie uchwalaj¹cego kolejne strefy wolne od rozumu”. TK
Po odejœciu z „Trójki“ Polskiego Radia w 2020 r. Wojciecha
Manna mo¿na us³yszeæ w radiu
„Nowy Œwiat“, którego jest
wspó³twórc¹.

Ziobro gór¹ i basta!
– nowy sk³ad KRS prawie bez zmian
– druga kadencja Glapiñskiego w NBP
Jarosław Kaczyński nie miał
wyjścia. Aby ratować się
przed przedterminowymi
wyborami, poszedł na układ
ze Zbigniewem Ziobro. Teraz
to on, lider malutkiej partii
z jednoprocentowym
poparciem, dzierży karty
i dyktuje, co ma być dalej.
Jeszcze nie dosz³o do g³osowania nad propozycj¹ prezydenta
Andrzeja Dudy w sprawie naprawy systemu s¹downictwa, a
tu Sejm g³osami PiS, Kukiz'15
i dwóch pos³ów niezrzeszonych
wybra³ 15-osobowy sk³ad nowej
Krajowej Rady S¹downictwa
na drug¹ kadencjê. W wiêkszoœci s¹ w niej dotychczasowi
cz³onkowie Rady; kilku zwi¹zanych blisko z ministrem sprawiedliwoœci. Ma³o tego, piêciu
jej cz³onków mia³o nale¿eæ do
grupy dyskusyjnej na WhatsApp pod nazw¹ Kasta/Antykasta.
G³osowanie w sprawie wyboru cz³onków KRS zosta³o dodane do porz¹dku obrad Sejmu
niespodziewanie i wywo³a³o burzê wœród opozycji. Odby³o siê
tu¿ przed g³osowaniem nad
kandydatur¹ Adama Glapiñskiego na szefa NBP.
– To skandal, haniebna
wrzutka i ³amanie konstytucji –
komentowa³a w czasie dyskusji
pos³anka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz.
Przewodnicz¹cy klubu KO
Borys Budka nazwa³ zaplanowane g³osowanie skandalicznym i haniebnym.
– Nie doœæ ¿e stworzyliœcie
pañstwo kolesi, to jeszcze pañstwo banksterów – mówi³.
El¿bieta Witek w pewnym
momencie wy³¹czy³a mu mikrofon.
– To nie by³a wrzutka, po prostu odby³o siê w Sejmie g³osowanie, które by³o decyzj¹ prezydium Sejmu. KRS sk³ada siê,
zgodnie z wymogami konstytucji, z sêdziów. Nie zgadzam siê
z tym, ¿e jest upolityczniona –
ripostowa³ wicerzecznik PiS
Rados³aw Fogiel, pytany o to
dlaczego Prawo i Sprawiedli-

72-letni Adam Glapiński został
ponownie wybrany na prezesa
Narodowego Banku Polskiego
zdj. NBP

Komentarze po wyborze Adama
Glapińskiego na prezesa NBP:
"Opozycja zanotowała bardzo
dotkliwą porażkę" (Michał Wójcik, wiceprezes Solidarnej Polski)
"Wybór A. Glapińskiego na kolejną kadencję otwiera drogę do
dalszego twórczego rozwijania
instrumentów pozabudżetowego
finansowania działań rządu"
(Krzysztof Bosak, przewodniczący Konfederacji)
Przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof
Gawkowski nazwał Glapińskiego
w mediach społecznościowych
"największym szkodnikiem polskiej gospodarki".
woœæ zdecydowa³o siê wybraæ
cz³onków Krajowej Rady S¹downictwa.
– Jeœli chodzi o Krajowy Plan
Obudowy, to Polska spe³ni³a
wszystkie warunki, które ka¿dy
kraj cz³onkowski mia³ spe³niæ.
To, ¿e on jest blokowany, jest
kompletnie bezprawn¹ decyzj¹
Komisji Europejskiej – doda³
Fogiel.
Nie mo¿na mieæ najmniejszych w¹tpliwoœci, ¿e w Sejmie
mia³ miejsce tzw. deal miêdzy
PiS a Zbigniewem Ziobr¹. Ju¿
wówczas mo¿na by³o siê domyœlaæ, jaki bêdzie fina³ g³osowania nad prezydenckim projektem zmian w przepisach s¹downiczych o Izbie Dyscyplinarnej.

– W sprawie zmian w ustawie
o S¹dzie Najwy¿szym i tzw. testu bezstronnoœci prowadzimy
intensywne negocjacje. Chcemy rozwi¹zañ, które nie spowoduj¹ zapaœci w polskim s¹downictwie. Myœlê, ¿e jesteœmy blisko porozumienia – powiedzia³
minister sprawiedliwoœci.
A zatem Ziobro najprawdopodobniej otrzyma³ s³owo od
prezesa Jaros³awa Kaczyñskiego, ¿e ten ulokuje jego samego i ludzi zwi¹zanych z Solidarn¹ Polsk¹ na listach wyborczych, w zamian za co ziobrzyœci zag³osuj¹ odpowiednio za
KRS-em, Glapiñskim i projektem Dudy. Tyle tylko, ¿e obecnie na prawicy nie rz¹dzi ju¿
Jaros³aw Kaczyñski, a paradoksalnie Zbigniew Ziobro, bo
taka jest logika wydarzeñ. Wiadomo, ¿e gdyby nie ustêpstwo
Ziobry, Polska nie otrzyma³aby
zielonego œwiat³a ze strony Komisji Europejskiej na wyp³atê
œrodków z Krajowego Planu
Odbudowy i nadal p³aci³aby po
milionie euro dziennie kary za
funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej.
Czy triumf Ziobry jest jedynie incydentem? Tego nie wiadomo. Choæ niewykluczone, ¿e
na zapleczu Jaros³aw Kaczyñski szykuje kolejny manewr,
który skutecznie zmieni tê sytuacjê.
Tymczasem rz¹d poinformowa³, ¿e Polska i Komisja Europejska (KE) do porozumienia w
sprawie Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Oficjalna zgoda
KE nie bêdzie jednak oznacza³a, ¿e pieni¹dze od razu pop³yn¹ nad Wis³ê, ale dopiero po
wykonaniu czêœci kamieni milowych zapisanych w KPO.
Idzie o likwidacjê Izby Dyscyplinarnej, reformê systemu
dyscyplinarnego
sêdziów
i przywrócenie do orzekania
tzw. niepokornych sêdziów. Dopiero wtedy nast¹pi wyp³ata,
ale ju¿ bez zaliczki 4,7 mld euro, która przepad³a bezpowrotnie. Polska wnioskowa³a o
23,9 mld euro dostêpnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro
z czêœci po¿yczkowej.TK
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zdj. facebook.com/bartekstaszewskiaktywista

Aktywista wygra³
z gmin¹ anty-LGBT
Samorz¹dowcy g³osowali za
uchwa³ami anty-LGBT, deklarowali walkê ze zgubn¹ ideologi¹ i ochronê "tradycji i chrzeœcijañstwa".
Bart Staszewski w tym czasie stworzy³ znak drogowy, który umieszcza³ przy wjeŸdzie do
miejscowoœci, gdzie przyjêto
homofobiczne uchwa³y. Gminy
poda³y go do s¹du.

Staszewski œmieje siê w oczy
tym, którzy poszli do s¹du w reakcji na jego pomys³. W³aœnie
wygra³ proces z gmin¹ Niebylec, która oskar¿y³a go o naruszenie dóbr osobistych poprzez
publikacjê zdjêcia z tabliczk¹
"Strefa wolna od LGBT" przy
wjeŸdzie do miejscowoœci. Wyrok oddalenia powództwa zosta³ wydany bez przeprowadzenia rozprawy.

– Te pozwy to totalna wydmuszka przeciwko mnie. Tam
nic nie ma. Motywowane politycznie pozwy s¹ po prostu pretekstem do niszczenia ludzi.
Przez ca³y ten czas, od og³oszenia pierwszej sprawy przeciwko mnie, by³em nieustannie zaszczuwany i pomawiany w mediach publicznych. Dostajê
dziesi¹tki gróŸb œmierci i nienawistnych komentarzy od ludzi, którzy uwierzyli propagandzie TVP, ¿e atakuje Polskê
i niewinne samorz¹dy. Cieszê
siê, ¿e s¹d stan¹³ po stronie
prawdy i prawa do obywatelskiej krytyki dzia³añ w³adz –
oceni³ aktywista.
W 2019 r. Bart Staszewski
rozpocz¹³ akcjê, w ramach której stworzy³ znak drogowy, który umieszcza³ przy wjeŸdzie do
miejscowoœci, gdzie przyjêto
homofobiczne uchwa³y
– S¹d niew¹tpliwe stan¹³ po
stronie zdrowego rozs¹dku.
W demokratycznym pañstwie
oczywiœcie dopuszczalna jest
publiczna krytyka z³ej uchwa³y
podjêtej przez radê gminy Niebylec. Od pocz¹tku strona pozwana prezentowa³a takie stanowisko – mówi adw. Bartosz
Przeciechowski, reprezentuj¹cy Staszewskiego w s¹dzie.
Nie wiadomo jeszcze jakie
wyroki zapadn¹ w sprawach
za³o¿onych
Staszewskiemu
przez trzy inne gminy. TK

Lojalnoœæ polityczna sêdziów
„Nazywam siê Jaros³aw Gwizdak. By³em sêdzi¹ RP, prezesem S¹du Rejonowego Katowice–Zachód w Katowicach,
pierwszym w historii laureatem tytu³u Obywatelski Sêdzia Roku przyznawanego
przez Fundacjê Court Watch;
Osobowoœci¹
Roku
2017
"Dziennika Zachodniego" w Katowicach za "mówienie o prawie ludzkim jêzykiem". Moj¹
opowieœæ "Unikaj s¹dów" na
TEDx Katowice obejrza³o na
YouTube ponad 20 tysiêcy ludzi” – pisze o sobie by³y ju¿ sêdzia Jaros³aw Gwizdak.
„Przesta³em byæ sêdzi¹
3 czerwca 2019 r. po kilku latach bicia g³ow¹ w mur. Chcia³em s¹dów otwartych na cz³owieka, sprawnych, nowoczesnych. Postulowa³em informatyzacjê s¹dów na wielk¹ skalê,
bo w XXI w. nie chcê wci¹¿ pos³ugiwaæ siê telefaksem. Nie to
okaza³o siê istotne. Wa¿niejsza
w tej wielkiej "reformie" s¹downictwa jest doraŸna przynale¿noœæ polityczna, a sêdziowie
maj¹ byæ "lojalni wobec pañstwa". Odszed³em. Mia³em
doœæ” – podsumowuje.
Takich jak on zwolennicy
Zbigniewa Ziobry nazywaj¹
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„kaœciakami”.
OKO.press
i Onet dotar³y do zapisów rozmów, jakie w grupach na komunikatorach na WhatsApp i Signal prowadzili sêdziowie, którzy popieraj¹ zmiany w s¹dach
wprowadzane przez obecn¹
w³adzê. Byli oni skupieni wokó³
by³ego wiceministra sprawiedliwoœci £ukasza Piebiaka.
Podczas wycieczki do Czech
sêdzia Iwaniec zaatakowa³ aktora: „Goœæ mia³ na szyi krzy¿,
którym wymachiwa³”. Zerwa³em „krzy¿ z szyi Czeskiego
gnoja. Bawi³ siê w ksiêdza. I poca³owa³em. By³ dym” – chwali
siê kolegom. „Wypierdalaæ won!
Opcja zero w SN” – w taki sposób o legalnych sêdziach S¹du
Najwy¿szego. Konrad Wytrykowski, cz³onek tej grupy, obecnie w Izbie Dyscyplinarnej przy
SN, o sêdzim walcz¹cym o niezale¿noœæ s¹dów pisa³ „qtasina”. A Jaros³aw Dudzicz z nowej Krajowej Rady S¹downictwa o ¯ydach pisa³ per „moœki”.
Do innej dyskusji o komunikatorach w³¹czy³ siê Jaros³aw
Dudzicz z nowej Krajowej Rady S¹downictwa (KRS): „To ja
ju¿ wolê chinolskie komunikatory, ci do nas przynajmniej nic
nie maj¹ (...) Ju¿ ich wolê od

moœków, Amerykañców, Ruskich i Szwabów. (...) A jedwabny szlak z chinolami lepiej zbudowaæ na z³oœæ Amerykañcom,
co nas z moœkami wydupczyæ
chc¹. Taka prawda”.
Wyzwiska pod adresem niezale¿nych sêdziów, „¿arty”
z ¯ydów, obelgi pod adresem
„debili” nauczycieli, których
czêœæ trzeba „wypierd...” –
w takim stylu wyra¿ali siê sêdziowie z nowej KRS, rzecznicy
dyscyplinarni i sêdziowie z resortu sprawiedliwoœci.
13 maja br. Krajowa Rada S¹downictwa zarekomendowa³a
nominacjê sêdziego £ukasza
Piebiaka do Naczelnego S¹du
Administracyjnego. To zgoda
na znacz¹cy awans by³ego wiceministra sprawiedliwoœci odsuniêtego z resortu za hejt.
Przypomnijmy: Wed³ug ustaleñ
Onet.pl Piebiak utrzymywa³
w mediach spo³ecznoœciowych
kontakt z kobiet¹ o imieniu
Emilia, która mia³a prowadziæ
akcje dyskredytuj¹ce niektórych sêdziów, m.in. szefa Iustitii prof. Krystiana Markiewicza. Mia³o siê to odbywaæ za
wiedz¹ wiceministra. Po tych
doniesieniach Piebiak poda³
siê do dymisji. TK

O tym siê mówi
Bój się Boga i nie płać podatków
Rejestr koœcio³ów i zwi¹zków
wyznaniowych w Polsce roœnie
w oczach. Za PRL-u widnia³o
w nim zaledwie trzydzieœci tego rodzaju instytucji. Dziœ jest
ich oko³o setki. Maj¹ swoich biskupów, a nawet kardyna³ów,
kszta³c¹ duchownych i wzajemnie odbijaj¹ sobie wiernych.
– Nie jesteœmy z za³o¿enia
anty, chocia¿ niektórzy niewierz¹cy w Potwora chc¹ nas tak
widzieæ. Pamiêtaj: teista plus
ateista to pastafarianin. My po
prostu i na pewno jesteœmy
przeciwko wszystkim z³ym czynom – wyjaœnia jeden z duchownych Koœcio³a Lataj¹cego
Potwora Spaghetti.
Potwór Spaghetti to stwór
przypominaj¹cy ¿abê i oœmiornicê z czujkami na g³owie. Zupe³nie inaczej wyobra¿aj¹ sobie istotê bosk¹ cz³onkowie Koœcio³a Naturalnego. Zosta³ on
powo³any, by g³osiæ i szerzyæ
odwieczne, pierwotne, niezmienne i przyrodzone prawa
boskie, zawarte w naturze jako
jedyn¹ prawdê otrzyman¹
w darze jako dzie³o Stwórcy
Wszechœwiata – g³osi statut.
– Bóg jest duchem, wiêc
trudno go przestawiæ w jakikolwiek sposób – t³umaczy dziennikarzowi S¯ przedstawiciel tej
religii.
Koœció³ ma stu duchownych,
czterech kardyna³ów oraz
zwierzchników we wszystkich
16 województwach. Zwierzchnikiem jest Maria Czubek.
Wspólnota podkreœla swój nierozerwalny kontakt z Matk¹
Natur¹. Polskê nazywa œwiêt¹
ziemi¹ i boskim Edenem. Wyznawcy kupili niedaleko S³upska 25 hektarów ³¹k i pastwisk,
gdzie ma powstaæ pierwsza oficjalna Œwi¹tynia Natury w formie ogromnej kopu³y. Nabo¿eñstwa odprawiane s¹ w miejscach, gdzie skupiaj¹ siê "geopatyczne energie planety Gaji".
Co ciekawe, doktryna uznaje
katolickich œwiêtych, m.in.
Matkê Teresê i ojca Pio.
Stosunkowo niewiele wiadomo o Koœciele Wyznawców
S³oñca. „Jeœli nasze wartoœci
s¹ Tobie bliskie, proponujemy
prost¹ œcie¿kê, w której mo¿esz rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ, aby realizowaæ siebie.
Oferujemy konkretne narzêdzia systemowe. Mamy do dyspozycji kancelarie prawne
i biura ksiêgowe, sprawnie poruszamy siê w œwiecie nowych
technologii. Szybko adaptujemy siê do nowych warunków
i odpowiadamy na aktualn¹ sytuacjê” – czytamy w statucie.
Jednym z zadañ, które wy-

znawcy S³oñca sobie stawiaj¹,
to walka z papierologi¹. Chwa³a im za to.
W Polsce dzia³a te¿ Reformowany Koœció³ Katolicki. By³y k³opoty z dokoñczeniem jego
rejestracji, bo sprzeciwi³ siê
Zbigniew Ziobro. Chodzi³o o to,
¿e komuœ zachcia³o siê krytykowaæ najpotê¿niejszy w Polsce Koœció³ Rzymskokatolicki,
ale nie tylko. Reformowani katolicy zaprosili bowiem do swego grona spo³ecznoœæ LGBTQ.
Jeœli ktoœ poszukuje spe³nienia w religii, a interesuj¹ go innowacyjne technologie, znajdzie z pewnoœci¹ ukojenie
wœród cz³onków zakonu Braci
Zjednoczenia Energetycznego.
Prowadz¹ oni dzia³alnoœæ badawczo-edukacyjn¹ w zakresie
tworzenia zindywidualizowanych technik d¹¿enia do wiedzy. Ma³o tego, zajmuj¹ siê konstruowaniem indywidualnego
oprzyrz¹dowania filozoficznego dla osób zajmuj¹cych siê poszukiwaniem wiedzy, nawi¹zuj¹c przy tym do tradycji buddyzmu, hinduizmu, jogi i filozofii
zen.
Jedn¹ z najmniejszych zarejestrowanych w Polsce wspólnot jest Zwi¹zek Buddyjski
"Kanzeon". W 2016 r. liczy³ 100
cz³onków. Niedawno do rejestru MSW trafi³y: Chrzeœcijañska Wspólnota Zielonoœwi¹tkowa, Szko³a Zen Kwan Um
w Polsce, Koœció³ w Radomiu
czy Polski Koœció³ S³owiañski.
Zwolennicy Koœcio³a Zjednoczeniowego,
za³o¿onego
w 1954 r. w Seulu przez Sun
Myung Moona, wierz¹ w budowanie Królestwa Bo¿ego na
Ziemi. W Polsce pojawili siê kilka lat temu. Wierz¹, ¿e Jezus
Chrystus nie doprowadzi³ do
koñca swojej misji, gdy¿ nie za³o¿y³ prawdziwej rodziny, której
dzieci by³yby wolne od grzechu
pierworodnego. Dokoñczenie
tej misji przypad³o za³o¿ycielowi koœcio³a.

Sk¹d taki wysyp wyznañ i religii? Zwi¹zki wyznaniowe korzystaj¹ z preferencji podatkowych, zw³aszcza w zakresie podatku dochodowego od osób
prawnych i nieruchomoœci. Rejestracja zwi¹zku wyznaniowego daje te¿ korzyœci zwi¹zane
z finansami. Duchowni, jeœli
pe³ni¹ swoj¹ funkcjê w sposób
sta³y, korzystaj¹ tak¿e z dofinansowania z Funduszu Koœcielnego na ubezpieczenie
spo³eczne oraz, je¿eli odpowiednio to skonstruuj¹, mog¹
korzystaæ z dofinansowania
ubezpieczenia
zdrowotnego. TK
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Czy nale¿y zbroiæ Ukrainê?

(...) Mamy nadziejê, ¿e nie
bêdzie pan dostarcza³ ciê¿kiej
broni na Ukrainê. Wrêcz przeciwnie, apelujemy, aby pan
zrobi³, co w jego mocy, ¿eby
doprowadziæ do zawieszenia
broni i do kompromisu, który
zostanie
zaakceptowany
przez obie strony (...) Odpowiedzialnoœæ za ewentualn¹
eskalacjê nuklearn¹ spoczywa nie tylko na pierwotnym
agresorze, ale tak¿e na tych,
którzy z szeroko otwartymi
oczami dostarczaj¹ mu motywu. Potwierdzamy, ¿e Rosja
dokona³a agresji i ³amie prawo miêdzynarodowe, ale jednoczeœnie musimy zapobiec
eskalacji konfliktu (...)

Moralny obowiązek nakazuje
Niemcom wspierać Ukrainę
(także militarnie), ale
nasilające się w społeczeństwie obawy, że wojna rozszerzy się na całą Europę,
powoduje, iż zapał pomocy
szybko mija. Stopniowo, lecz
stale zmniejsza się poparcie
niemieckiego społeczeństwa
dla militarnej pomocy Ukrainie. Także władze federalne
hamują ukraińskie nadzieje
na szybkie wejście w struktury unijne.
Jeszcze pod koniec kwietnia
prawie 60 proc. Niemców opowiada³o siê za wysy³aniem niemieckiej ciê¿kiej broni na
Ukrainê, ale obecnie liczba
zwolenników dozbrajania tego
kraju ciê¿kim niemieckim
sprzêtem zmala³a do 46 procent. Niemieckie elity, politycy,
a wraz z nimi spo³eczeñstwo
podzieli³o siê w kwestii zaanga¿owania w pomoc Ukrainie.
Oko³o po³owa jest zdania, ¿e
nale¿y pomagaæ i dozbrajaæ
Ukrainê, bowiem tylko w ten
sposób uzyska siê cel, jakim
jest szybkie zakoñczenie wojny.
Pozostali s¹ zdecydowanie
przeciwni wysy³aniu na Ukrainê jakiejkolwiek broni, twierdz¹c, ¿e to tylko nakrêci wojenn¹ spiralê.

Do EU nie tak szybko
Co prawda niemieckie elity
ogólnie wspieraj¹ pomys³ przyjêcia Ukrainy w struktury unijne, ale z dnia na dzieñ zaczynaj¹ piêtrzyæ siê w¹tpliwoœci.
Tak¿e zwykli obywatele coraz
czêœciej zwracaj¹ uwagê, ¿e
Ukraina ci¹gle jest nie gotowa,
aby staæ siê pe³noprawnym
cz³onkiem Unii Europejskiej.
Padaj¹ argumenty o ci¹gle szerz¹cej siê na Ukrainie powszechnej korupcji, o niskim
poziomie gospodarki, która dodatkowo zosta³a zrujnowana
przez wojnê.
– Przecie¿ poziom ¿ycia
w tym kraju, ale tak¿e stan de-

W jednym z hamburskich
sklepów spo¿ywczych, który
od lat z powodzeniem prowadz¹ rosyjscy inwestorzy, od 24
lutego wszystko uleg³o zmianie. Od pocz¹tku rosyjskiej
agresji by³em tam tylko raz i
zobaczy³em na w³asne oczy, ¿e
dotychczasowi klienci raczej
omijaj¹ sklep. Oprócz Rosjan
nie spotka³em ani Niemców,
ani Polaków, ani tym bardziej
Ukraiñców, a jeszcze kilka tygodni wczeœniej wszyscy oni
byli sta³ymi klientami rosyj-

broni na Ukrainê spowoduje jedynie rozszerzenie konfliktu.

Kanclerz Olaf Scholz jest ostro krytykowany za swoją politykę wobec Ukrainy. Z jednej strony zapewnia, że
wspiera Ukrainę i będzie jej wysyłał ciężką broń do obrony przed rosyjską agresją, ale z drugiej strony zapowiada,
że przyjęcie do UE nie odbędzie się zbyt szybko.
zdj. Bundesregierung / Kugler

mokracji znacznie odbiega od
naszych zachodnich norm –
mówi emeryt Peter z Hamburga, zwolennik socjaldemokratów i dodaje, ¿e nie mo¿na
przyjmowaæ w struktury unijne
tak skonfliktowanego z s¹siadem kraju.

Czy rz¹d federalny
wspiera unijne
starania Ukrainy?
– Do spe³nienia warunków
przez Ukrainê cz³onkostwa
w EU jest bardzo daleko –
szczerze przyzna³ Olaf Scholz
w oœwiadczeniu rz¹dowym
w Bundestagu. – Ukraina jest
czêœci¹ naszej europejskiej rodziny, to prawda, ale proces akcesyjny to nie tylko kwestia
miesiêcy. Musimy w tej spra-

skiego sklepu spo¿ywczego.
W sklepie pracowa³o kilkoro
obywateli Ukrainy. Ju¿ ich nie
spotka³em. Nie wiem, czy odeszli sami w ramach protestu,
czy zostali zwolnieni.
Rozmawia³em z Tatian¹,
Ukraink¹ która od kilkunastu
lat prowadzi w Hamburgu salon pedicure. Tatiana przyznaje, ¿e od pocz¹tku wojny na
Ukrainie wszystko siê w jej ¿yciu zmieni³o. Od dwudziestu
lat jest w Niemczech, ale du¿a

wie byæ sprawiedliwi wobec
krajów Ba³kanów Zachodnich,
które oczekuj¹ decyzji.
Kanclerz zapowiedzia³ co
prawda dalsz¹ pomoc dla
Ukrainy, ale zaznaczy³, ¿e
Niemcy nie os³abi¹ zdolnoœci
obronnych sojuszu oraz nie
zrobi¹ niczego, co mog³oby
zbli¿yæ NATO w stronê wojny.

Lewicowe elity
strasz¹ obywateli
Pod
koniec
kwietnia
28 przedstawicieli lewicowych
niemieckich elit wystosowa³o
list otwarty do kanclerza Olafa
Scholza, w którym apeluj¹
o natychmiastowe zaprzestanie dozbrajania Ukrainy. List
zosta³ udostêpniony w Internecie i podpisa³o go ponad 300 000

czêœæ jej rodziny zosta³a
w Charkowie, sk¹d pochodzi.
Z dnia na dzieñ zrozumia³a, ¿e
wielu Rosjan, których uznawa³a do tej pory jako przyjació³,
sta³a siê wrogami. „Nie rozumiem, dlaczego Rosjanie to
robi¹, ale nie rozumiem tak¿e,
dlaczego tak wielu ludzi to popiera. Wielu moich znajomych,
ju¿ by³ych znajomych – poprawia – szczerze wierzy w putinowsk¹ propagandê" – mówi
bardzo
smutna
Tatiana. (wam)

osób. Lewicowi dzia³acze obawiaj¹ siê wybuchu konfliktu
atomowego i dlatego wzywaj¹
kanclerza Olafa Scholza do powrotu do jego pierwotnej polityki odmowy dostarczania broni na Ukrainê, aby nie prowokowaæ Putina.
Publikacja listu nakrêci³a
spiralê strachu wœród obywateli. Z sonda¿u wynika, ¿e wojna
wywo³a³a u ponad jednej trzeciej obywateli obawy przed pogorszeniem siê ich egzystencji.
Jedna ósma Niemców w wyniku wojny na Ukrainie obawia
siê utraty pracy. Strach o w³asn¹ egzystencjê obecnie dorównuje obawom z okresu pandemii koronawirusa. Prawie
po³owa niemieckich pracodawców twierdzi, ¿e wojna na
Ukrainie ma lub bêdzie mia³a
negatywny wp³yw na utrzymanie miejsc pracy.

Zawieszenie broni
za wszelk¹ cenê
List skierowany do kanclerza Republiki Federalnej Niemiec podpisa³y znane ze swoich lewicowych pogl¹dów osoby m.in. feministka Alice
Schwarzer, pisarz Martin Walser, dziennikarz naukowy Ranga Yogeshwar, znany filozof
i prawnik Reinhard Merkel,
piosenkarz Reinhard Mey, a
tak¿e artyœci kabaretowi i aktorzy. Ich zdaniem dostarczanie

Sygnatariusze listu ostrzegaj¹ Olafa Scholza, ¿e uzbrajanie Ukrainy mo¿e doprowadziæ
do zaatakowania przez Rosjê
krajów NATO i do wybuchu
III wojny œwiatowej. Autorzy listu zalecaj¹ kapitulacjê Ukrainy w sytuacji, gdy liczba ofiar
bêdzie zbyt du¿a. Ich zdaniem
nie nale¿y dra¿niæ Putina, który zdesperowany mo¿e u¿yæ
bomby atomowej. Autorzy apelu nie zapomnieli w swoim liœcie o klimacie.
(...) Eskalacja dzia³añ wojennych mo¿e byæ pocz¹tkiem globalnego wyœcigu zbrojeñ o katastrofalnych skutkach dla globalnego zdrowia, ale tak¿e dla
niebezpiecznych zmian klimatycznych. Pomimo wielu ró¿nic musimy walczyæ o pokój
na ca³ym œwiecie (...)
List wywo³a³ poruszenie
w Niemczech i spotka³ siê zarówno z poparciem, jak i fal¹
ostrej krytyki. Zwolennicy neutralnej polityko wobec Ukrainy
lub uleg³ej polityki wobec Rosji
twierdz¹, ¿e nie nale¿y dra¿niæ
Rosjan. G³ówna wspó³autorka
apelu do kanclerza – znana niemiecka
feministka
Alice
Schwarzer posunê³a siê jeszcze dalej i zarzuci³a ukraiñskiemu prezydentowi Wo³odymyrowi Zelenskiemu, ¿e stosuje wobec niemieckich przywódców
prowokacjê.
"Chcia³abym
wreszcie zobaczyæ bardziej
zniuansowany tony p³yn¹ce
z ust ukraiñskiego prezydenta"
– powiedzia³a Alice Schwarzer
niemieckiej agencji prasowej
DPA i doda³a, ¿e krytyka dzia³añ Zelenskiego nie musi oznaczaæ, ¿e nie ma siê wspó³czucia
dla kraju lub ¿e ignoruje siê
ofiary wojny.

Winny zachód
Klaus von Dohnanyi, emerytowany socjaldemokrata, by³y
burmistrz Hamburga w telewi-
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„Zakoñczenie wojny to za ma³o“
Rozmowa z Ruprechtem Polenzem
Ruprecht Polenz jest jednym
z współautorów drugiego otwartego listu do kanclerza Olafa Scholza, w którym sygnatariusze domagają się zwiększenia pomocy militarnej dla Ukrainy. Były sekretarz
generalny CDU i były szef komisji
parlamentarnej ds. zagranicznych
w rozmowie z "Samym Życiem"
przyznał, że założenie iż wstrzymanie dostaw broni na Ukrainę
przyczyni się do zakończenia wojny jest wyjątkowo naiwne.

? Jak pan ocenia zainicjowany m.in przez Alice
Schwarzer list dwudziestu
oœmiu intelektualistów i artystów do kanclerza Olafa
Scholza,
którzy
apeluj¹
o wstrzymanie dostaw broni
na Ukrainê"
– Moja ocena jest krytyczna.
Moim zdaniem sygnatariusze
listu nie rozumiej¹, ¿e Putin do
ewentualnego rozpêtania dalszej wojny – nawet atomowej –
nie potrzebuje ¿adnych wymówek. Nie mo¿e byæ tak, ¿e wystarczy, aby agresor i szanta¿ysta zagrozi³ wojn¹ atomow¹

zji publicznej stwierdzi³, ¿e
wspó³winnym wojny na Ukrainie s¹ Stany Zjednoczone. Polityk zarzuci³ Ameryce, ¿e zbyt
d³ugo odrzuca³a mo¿liwoœæ
rozmów z Rosj¹ i Putinem. Jego zdaniem to w³aœnie USA nie
chcia³y Ukrainy w NATO. Dohnanyi jest zdania, ¿e Niemcy
nie powinny siê zbytnio anga¿owaæ w wojnê, bowiem przede
wszystkim musz¹ myœleæ
o swoim kraju.

Nie mo¿na byæ
tak naiwnym
W odpowiedzi na list lewicowych elit do kanclerza z ¿¹daniem wstrzymania dostaw broni na Ukrainê po kilku dniach
kilkudziesiêciu innych intelektualistów wystosowa³o kolejny
list – z zupe³nie odmiennym
apelem. Tym razem politycy,

Putina jest od pocz¹tku pokrêtna i nie mo¿emy ulegaæ szanta¿owi rosyjskiemu. Je¿eli chcemy zapobiec wojnie – tak¿e j¹drowej – to nie mo¿emy dawaæ
Putinowi wszystkiego, czego
za¿¹da. Zawsze bêdzie ¿¹da³
wiêcej. Zamiast tego musimy
polegaæ na wiarygodnym odstraszaniu jak w minionej epoce zimnowojennej.

i wtedy koñczy siê prawo do jakiegokolwiek oporu.
? Czy dostarczanie broni
na Ukrainê przez kraje zachodnie automatycznie wci¹ga te kraje do tej wojny?
– Moim zdaniem nie. Fakt, ¿e
Niemcy dostarczaj¹ broñ
Ukrainie, w œwietle prawa miêdzynarodowego nie czyni tego
kraju stron¹ wojny. Retoryka

? Czy powinniœmy wysy³aæ
broñ na Ukrainê. W tym tak¿e broñ ciê¿k¹?
– Bez broni nie wygraj¹.
Ukrainie nale¿y bezwzglêdnie
dostarczyæ potrzebn¹ im na
froncie broñ, w tym tak¿e broñ
ciê¿k¹.
? Czy dostawy broni – Pana
zdaniem – pomog¹ szybciej
zakoñczyæ wojnê?
– Wojna mo¿e byæ zakoñczona poprzez zawieszenie broni
i na drodze negocjacji, ale wa¿ne jest aby pozycja dyplomatyczna Ukrainy by³a w takich
warunkach jak najmocniejsza.
A to z kolei jest uzale¿nione od
tego jak skutecznie bêdzie siê
broniæ.

pisarze, aktorzy, prawnicy, publicyœci, lekarze i inni zaapelowali do Olafa Scholza, aby rz¹d
federalny dostarcza³ broñ
Ukrainê, która tylko tak bêdzie
mog³a siê broniæ przed rosyjsk¹ agresj¹. Czêœæ publicystów
oraz ekspertów nie ma w¹tpliwoœci, ¿e Putina mo¿na powstrzymaæ jedynie za pomoc¹
twardej rêki. Putin rozumie tylko politykê si³y i pieni¹dza.

szybko. Tabloid "Bild" napisa³,
¿e to osobista decyzja Olafa
Scholza uniemo¿liwi³a eksport
czo³gów typu „Marder“. Ci¹gle
krytykowany Olaf Scholz traci
poparcie spo³eczne. Na czo³o
w klasyfikacji najbardziej ulubionych polityków wysunêli siê
szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock i minister gospodarki Robert Habeck
– oboje z partii Zielonych.

Ruprecht Polenz (CDU)
zdj. Bundestag

Socjaldemokratyczny
kanclerz s³abnie
Kanclerz Olaf Scholz jest
ostro krytykowany za swoj¹ politykê wobec Ukrainy. Z jednej
strony zapewnia, ¿e wspiera
Ukrainê i bêdzie jej wysy³a³
ciê¿k¹ broñ do obrony przed
rosyjsk¹ agresj¹, ale z drugiej
strony zapowiada, ¿e przyjêcie
do UE nie odbêdzie siê zbyt

„Wasz strach
wzmacnia Putina”
Coraz wiêcej publicystów
oœmiela siê krytykowaæ rz¹d federalny za opiesza³oœæ w kwestii pomocy militarnej dla
Ukrainy. Coraz wiêcej ekspertów przekonuje, ¿e za³o¿enie, i¿
dozbrajanie Ukrainy przyczyni
siê do rozszerzenia wojny, jest
b³êdem. Co prawda niemiecki
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? Jak mo¿na prowadziæ negocjacje ze zbrodniarzem?
Czy po tym wszystkim, co widzieliœmy na Ukrainie, po
ujawnieniu rosyjskich zbrodni mo¿na mieæ jakiekolwiek
zaufanie do Putina?
– Nie, nie mo¿na. Putin tak
czêsto bezczelnie k³ama³, ¿e
nie mo¿na ju¿ mu ufaæ. Ponadto dopóki kremlowska propaganda ma tak du¿e poparcie
w spo³eczeñstwie, dopóty ca³ej
Rosji tak¿e nie mo¿na ufaæ.
? A czy widzi pan jak¹kolwiek szansê na demokratyzacjê Rosji w jakiejœ okreœlonej
przysz³oœci?
– Jest na to szansa, ale tylko
wtedy, gdy w Rosji zapanuje
wolnoœæ prasy oraz zostan¹ zagwarantowane wolne i uczciwe
wybory, które wyra¿¹ wolê obywateli, a nie w³adzy. To wszystko musi siê odbywaæ pod œcis³¹
kontrol¹ organizacji miêdzynarodowych takich jak ONZ
i OBWE.
? Wielu niemieckich polityków, ale tak¿e czêœæ elit intelektualnych twierdzi, ¿e nale¿y doprowadziæ do zakoñcze-

rz¹d zmieni³ ostatnio swój kurs
wobec pomocy dla Ukrainy, to
jednak nadal panuje pogl¹d, i¿
nale¿y siê obawiaæ wojny nuklearnej.
„Przyjecha³em do Niemiec,
aby siê dowiedzieæ jak bêdzie
wygl¹da³a kwestia dostarczania broni ciê¿kiej na Ukrainê“ –
powiedzia³ ukraiñski minister
spraw zagranicznych Dmytro
Kuleba dziennikowi "Die Welt".
Chce te¿ wyjaœniæ ci¹g³e w¹tpliwoœci z postaw¹ niemieckiej
SPD.

Boj¹ siê Rosji, czy s¹
ni¹ zafascynowani?
Coraz czêœciej pojawia siê
w niemieckiej prasie pytanie,
czy Niemcy boj¹ siê Rosji, czy
raczej nie chc¹ psuæ ich wzajemnych dobrych relacji, które
by³y pielêgnowane przez lata.

? Czyli jaki cel powinien
przyœwiecaæ wolnemu œwiatu
zachodniemu? Co by³oby naszym sukcesem?
– Naszym celem jest to, aby
by³a respektowana i szanowana Karta Paryska jako podstawa europejskiego ³adu pokojowego. Karta musi byæ przestrzegana przez wszystkie kraje, w tym tak¿e Rosjê, która j¹
podpisa³a w 1990 roku. Wtedy
Zwi¹zek Sowiecki gwarantowa³
wszystkim krajom europejskim
suwerennoœæ i integralnoœæ terytorialn¹.
? Co to by oznacza³o dla
Ukrainy?
– Dla Ukrainy oznacza³oby to
przywrócenie jej integralnoœci
terytorialnej w granicach
z 1990 roku, kiedy sta³a siê niepodleg³ym pañstwem. (wam)

A mo¿e s¹ po prostu zafascynowane Moskw¹, Kremlem i Putinem?
Przyk³adem mo¿e byæ obchodzony 8 i 9 maja tak¿e
w Niemczech „Dzieñ kapitulacji” i „Dzieñ Zwyciêstwa“. W³adze Berlina zakaza³y w tych
dniach flag zwi¹zanych z Ukrain¹. Decyzjê umotywowa³y
tym, ¿e barwy "¿ó³to-niebieskie" mog¹ prowokowaæ do zamieszek. Teoretycznie zakaz
obowi¹zywa³ tak¿e barw rosyjskich i radzieckich, ale w praktyce usuwano tylko barwy ¿ó³to-niebieskie.
Zakaz ostro skrytykowa³ sekretarz generalny berliñskiej
CDU Stefan Evers. Jego zdaniem ta decyzja to nie tylko
"hañba dla Berlina", ale tak¿e
z³amanie prawa do wolnoœci
s³owa. (wam)
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nia wojny za wszelk¹ cenê.
Czy g³ównym celem "zachodu" ma byæ zakoñczenie dzia³añ wojennych, czy pokonanie Wladimira Putina?
– Samo zakoñczenie wojny to
za ma³o. Putin jest agresorem
i nie mo¿e odnieœæ sukcesu.
Bez pora¿ki nadal bêdzie kontynuowa³ swoj¹ agresywn¹ imperialn¹ politykê. On ma inne
wyobra¿enie o porz¹dku œwiata, gdzie obowi¹zuje prawo silniejszego.
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Polonia
Byliœmy przy tym

W Oberhausen
zabrzmia³y gitary
Po raz 10. Oberhausen ³¹czy³o
siê 1 maja z Wroc³awiem, aby
wspólnie zagraæ „Hey Joe” Jimiego Hendrixa. Punktualnie
o godz. 16 ponad 70 gitarzystów
zebranych na placu przed restauracj¹ „Gdañska” wprawi³o
swoje gitary w ruch. Po raz kolejny te¿ Oberhausen do³¹czy³o
do wroc³awskiego „Thanks Jimi Festival”, który od 20 lat organizuje Leszek Cichoñski.
G³ównym punktem festiwalu
jest próba pobicia rekordu Guinessa we wspólnej grze na gitarach. W tym roku próba powiod³a siê. Na wroc³awskim

rynku wspólnie „Hey Joe” zagra³o 7676 gitarzystów.
Impreza cieszy siê równie¿
du¿ym powodzeniem w Oberhausen, które te¿ z racji tego
powoli staje siê miastem gitarzystów. Tegoroczny koncert
tradycyjnie poprowadzi³ Elo
Badura. Na scenie zagra³y zespo³y Rockowiak z coverami
D¿emu i Perfectu, zaœ Electric
Doodooland wykona³ dok³adnie
ten sam repertuar, który Jimi
Hendrix zaprezentowa³ podczas festiwalu w Woodstock.

Tekst: Leonard Paszek
Zdjęcia: Robert Widera

Piast dla dzieci
i dla rodziców te¿
Regularne spotkania dla rodziców z dzieæmi s¹ now¹ aktywnoœci¹ stowarzyszenia Gmina
Polska „Piast” w Essen. Pierwsze odby³o siê w niedzielê 8 maja. Dla dzieci by³y gry i zabawy,
wspólne komponowanie dodatków na gofry oraz wykonywanie laurek z okazji Dnia Matki.
Dla rodziców zaœ by³y kawa,
ciasto oraz mo¿liwoœæ nawi¹zania nowych znajomoœci.
D³ugo próbowano znaleŸæ
formu³ê tych spotkañ, aby by³y
one z po¿ytkiem zarówno dla
dzieci, jak i dla doros³ych. Wielu rodziców narzeka czêsto na

Motocykliœci dla WOŒP
Przyjacielska wspó³praca Sztabu Oberhausen Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
i Bractwa Motocyklistów Polskich na ObczyŸnie trwa od
wielu lat. Cz³onkowie Bractwa
ka¿dego roku aktywnie anga¿uj¹ siê w licytacje oraz fina³owe granie. W tym roku wystawili na licytacjê wycieczkê motorow¹ w asyœcie „najwspanialszych motorów œwiata” dla
czterech osób, które zaoferuj¹
najwy¿sz¹ stawkê.
Licytacja przebiega³a bardzo
¿ywio³owo, chêtnych by³o wielu, nie wszyscy jednak byli tak
wytrwali jak Anita, Agusia, Dorotka i Karolina, które ³¹cznie
wp³aci³y ponad 1000 euro na cel
30. Fina³u WOŒP.
Obiecana wycieczka dosz³a
do skutku i 14 maja spod re-

stauracji „Gdañska”, która jest
siedzib¹ sztabu, wyruszy³ konwój sk³adaj¹cy siê z 12 wspania³ych maszyn. Celem wycieczki by³o miasteczko Haltern am See. Dla dziewczyn,
które bra³y w tym udzia³, by³o
to niesamowite prze¿ycie. Agusia, dwa tygodnie po powa¿niej
operacji, mia³a do ostatniej
chwili dylematy. Dorotka przezywa³a
najbardziej
jazdê
z prêdkoœci¹... 200 km/h. Dla
Karoliny by³ to ¿yciowy egzamin, prze³amanie swojej traumy po motocyklowym wypadku
kilka lat wczeœniej.
Wieczorem, wszyscy cali
i zdrowi, a przede wszystkim
pe³ni wra¿eñ, przy dŸwiêku
klaksonów i ryku silników wrócili z powrotem pod „Gdañsk¹”.

Foto i relacja: Leonard Paszek

poczucie wyobcowania z ró¿nych powodów, czy to brak odpowiedniej znajomoœci jêzyka
niemieckiego, brak odwagi
w poszukiwaniu nowych znajomych, czy ogólnie niepewnoœci
w nowym œrodowisku. Dlatego
zarz¹d „Piasta” postanowi³ daæ
szansê na wyjœcie ze swoich
czterech œcian i otwarcie siê na
nowe znajomoœci.
W spotkaniu uczestniczy³o
ponad 50 osób. Informacja
o kolejnych spotkaniach na
stronie www.piastessen.com

Tekst: Leonard Paszek
Zdjęcia: Robert Siera
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Nowe otwarcie w Biurze
Polonii w Berlinie
Rozmowa z Klaudyn¹ Droske
? Biuro Polonii w Berlinie
podjê³o pracê 1 licpa 2012 r. na
podstawie umowy bilateralnej
pomiêdzy Polsk¹ i Niemcami
z 12.06.2011 r., w wyniku tzw.
Okr¹g³ego Sto³u. Jego kierownikiem zosta³ na prawie 10 lat
Aleksander Zaj¹c.
1 kwietnia 2022 r. przejê³aœ
od niego pa³eczkê i szefowanie zaczê³aœ od objazdu oœrodków polonijnych w Niemczech: Berlin, Hanower, Brunszwik... Czego sobie po tych
spotkaniach obiecujesz?
– W pierwszej kolejnoœci
chcia³abym poznaæ wszystkie
organizacje i najwa¿niejsze inicjatywy, które dzia³aj¹ na terenie Niemiec. Niektóre œrodowiska, na przyk³ad berliñskie, ju¿
dobrze znam. Teraz tê wiêdzê
pog³êbiam i na tej podstawie
chcia³abym opracowaæ strategiê Biura Polonii na kolejne lata. Aktualnie tematem dominuj¹cym jest sytuacja na Ukrainie i widzê, ¿e organizacje polonijne dzia³aj¹ prê¿nie, by
wspomóc ludzi, którzy do nas
przybywaj¹.
? Czy Biuro Polonii ma jakiekolwiek pole dzia³ania
w tym zakresie?
– Oczywiœcie. To nie s¹ naturalnie zadania polityczne, ale
przede wszystkim przekazywanie informacji: gdzie s¹ noclegi, gdzie s¹ prowadzone zbiórki, gdzie mo¿na otrzymaæ konkretn¹ pomoc. Takie zapytania
do nas docieraj¹ i zawsze bêdê
siê staraæ udzielaæ doraŸnej
pomocy.
? Biuro ma do wype³nienia
zadania statutowe. Na jego
stronach internetowych dominuj¹ zdjêcia by³ego ju¿

Klaudyna Droske przyjechała do Niemiec w wieku 12 lat. Studiowała
slawistykę na Uniwersytecie Poczdamskim. Odbyła praktyki w ambasadzie polskiej w Berlinie oraz w ONZ w Nowym Jorku. Pracowała w
biurze Burkarda Dreggera (CDU) podczas jego kadencji w berlińskiej
Izbie Deputowanych (Abgeordnetenhaus Berlin). Ma dwójkę dzieci, zainicjowała w Berlinie zbieranie paczek świątecznych dla domów dzieczdj. Tomasz Kycia / WDR Cosmo
ka w Polsce.

szefa ze wszystkimi mo¿liwymi VIPami. Odnosi siê wra¿enie, ¿e z oœmiu punktów definiuj¹cych zadania Biura, które te¿ mo¿na znaleŸæ na tych
stronach, do tej pory w centrum sta³o reprezentowanie.
Gdzie s¹ twoje punkty ciê¿koœci?
– Lista zadañ Biura jest wpisana w projekt i bêdê siê wywi¹zywaæ z nich wszystkich.
Tak¿e reprezentowanie nale¿y
do moich obowi¹zków, ale widzê siebie w pierwszym rzêdzie raczej w bie¿¹cej pomocy.
Chcia³abym przede wszystkim

promowaæ dzia³ania organizacji i inicjatyw polonijnych oraz
spo³ecznoœci polskiej na terenie ca³ych Niemiec. To jest takie wa¿ne, ¿eby te starania pokazaæ na zewn¹trz, podziêkowaæ tym osobom, które daj¹
z siebie wszystko. Tu widzê
moje kluczowe zadanie.
? A jakie masz œrodki, narzêdzia, którymi chcia³abyœ
ten zamiar realizowaæ?
– Wpomnia³aœ o stronie internetowej. Jesteœmy w ostatniej fazie przygotowania nowej
wersji. Mogê zdradziæ, ¿e bêdzie minimalistyczna. Chcia³a-

bym stworzyæ blog relacjonuj¹cy dzia³ania w terenie, publikowaæ krótkie, treœciwe informacje oraz wprowadziæ galeriê.
Jest równie¿ nowe logo. Uwa¿am, ¿e wraz z przejêciem
przeze mnie kierownictwa Biuro powinno siê ono odœwie¿yæ
równie¿ wizualnie. Uruchomi³am ju¿ tak¿e kana³ na Facebooku.
? To nowe otwarcie od strony estetycznej. A merytorycznie? Na liœcie zadañ mamy,
obok koordynacji aktywnoœci
organizacji
polonijnych,
wspierania ich, sieciowania,
czy tworzenie pozytywnego
obrazu na zewn¹trz, tak¿e np.
planowanie i inicjowanie projektów. Czy masz projekty
Biura, które chcia³abyœ przekazaæ w teren, czy raczej
wspieraæ bêdziesz przede
wszystkim inicjatywy oddolne?
– Nie ma jeszcze sprecyzowanego projektu Biura, gdy¿
chcia³abym najpierw zasiêgn¹æ informacji, by okreœliæ, co
by³oby naszym priorytetem.
Prowadzê wiele rozmów, otrzymujê ró¿ne sygna³y, np. dotycz¹ce nauki j. Polskiego. Zatem
mo¿e zorganizujemy konferencjê poœwiêcon¹ temu tematowi. Pojawi³a siê tak¿e idea, by
hanowerski projekt Sylwii Jasion, skupiaj¹cy siê na pomocy
bezdomnym, przenieœæ do Berlina. Przeprowadzone ju¿ nawet zosta³y wstêpne rozmowy.
Zobaczymy, co z tego siê zrodzi, na razie zbieram wszystkie
pomys³y, by je na koñcu ubraæ
w strukturê.
? Mamy jeszcze dwa punkty polityczne, które by³y bardzo silnie w centrum zainteresowania twojego poprzednika: reprezentacja Polonii
wobec organów pañstwowych Polski i Niemiec oraz
formu³owanie wspólnego stanowiska na wybrane tematy.
Jak¹ wagê ty do nich przyk³adasz?

– Zawsze powtarzam, ¿e
pewne tematy musz¹ byæ poruszone na szczeblach politycznych. Na pewno bêdê siê kontaktowa³a z organami konstytucyjnymi obu krajów. Spotka³am siê ju¿ z konsulem Marcinem Królem, odpowiedzialnym
w Berlinie m.in. za kontakty
z Poloni¹. By³a to bardzo dobra
rozmowa, jest on generalnie
otwarty na wspó³pracê, co jest
dla nas dobrym sygna³em.
? Jak s¹dzisz, kiedy bêdziesz w stanie wystartowaæ
z konkretnymi dzia³aniami?
– Je¿eli chodzi o konkretne
dzia³ania, to liczê siê z koñcówk¹ roku. Przede wszystkim
muszê jeszcze uporz¹dkowaæ
kilka rzeczy. Nastêpnie przygotowaæ strategiê Biura na kolejne lata, co siê wi¹¿e z przeprowadzeniem wielu rozmów. Dopiero wtedy bêdê mog³a oceniæ,
w którym kierunku bêdziemy
dzia³aæ. Nad strategi¹ pracuje
intesywnie mój kolega Tomasz
Klon, a w ramach wolontariatu
wpieraj¹ nas Krystyna Koziewicz oraz Ewa Maria Slaska,
od lat aktywnie dzia³aj¹ce
w Polonii.
? A jak d³ugo bêdziesz szefowaæ w Biurze Polonii?
– (œmiech) Oj, nie postawi³am sobie jakiegoœ „deadline”.
Bêdzie to zale¿a³o od Polonii.
Je¿eli bêdzie wola, bym sprawowa³a to stanowisko, to oczywiœcie przyjmê to wyzwanie
i bêdê siê wywi¹zywa³a ze swoich zadañ. Chcia³abym, ¿eby
Biuro Polonii by³o otwarte na
ka¿dy dialog, ¿eby s³u¿y³o interesom Polonii w Niemczech.
I obiecujê, ¿e bêdê nad tym
pracowaæ.

Rozmawiała
Grażyna Kamień-Söffker
Wywiad z Klaudyną Droske, nagrany przy okazji jej wizyty w Hanowerze w marcu tego roku, jest
do odsłuchania pod:
www.radiopolenflug09.de/pdcst_
grazyna.html#Droske_biuro

Jak przysz³oœæ jêzyka niemieckiego na Œl¹sku?
Przedstawiciele mniejszoœci niemieckiej spotkali siê w Ministerstwie Edukacji z sekretarzami
stanu kilku resortów, aby omówiæ
problem zmniejszenia liczby lekcji jêzyka niemieckiego jako jêzyka mniejszoœci. Nie by³o jednak
wyraŸnego sygna³u do zmiany
kierunku.
Ministerstwo Edukacji ograniczy³o lekcje jêzyka niemieckiego
jako jêzyka mniejszoœci z trzech
do jednej w tygodniu. Poniewa¿
politycy PiS podkreœlali, ¿e Republika Federalna nie finansuje lekcji jêzyka polskiego w Niemczech,
w spotkaniu wziêli równie¿ udzia³
przedstawiciele
ministerstwa
spraw wewnêtrznych oraz mini-

sterstwa spraw zagranicznych.
Obecny by³ tak¿e Martin Kremer,
zastêpca niemieckiego ambasadora w Polsce, co czêœciowo przenios³o dyskusjê na polsko-niemiecki poziom polityczny.
– Mamy mamê Niemkê i ojca
Polaka, obaj maj¹ dziecko –
mniejszoœæ niemieck¹. Ale ojciec
mówi teraz matce, ¿e bêdzie bi³
dziecko, dopóki nie ona zrobi tego, o co j¹ prosi. Niestety tak to
wygl¹da, a ofiarami s¹ oczywiœcie dzieci w szko³ach, które maj¹ mieæ znacznie mniej lekcji niemieckiego – wspomnia³ £ukasz
Jastrzembski, który na spotkaniu reprezentowa³ Œl¹skie Stowarzyszenie Samorz¹dowe.

G³os zabra³a tak¿e Katarzyna
Król, nauczycielka jêzyka niemieckiego i dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1 w KêdzierzynieKoŸlu. Zwróci³a uwagê na praktyczne problemy obecnej sytuacji.
– Jedn¹ rzecz¹ jest wielka polityka polsko-niemiecka. Drug¹
jest sytuacj¹ tu i teraz. W gminach i szko³ach musimy przygotowaæ siê do podjêcia bardzo
konkretnych kroków, jeœli nie nast¹pi zmiana w najbli¿szej przysz³oœci. Trzeba przygotowaæ arkusze organizacyjne na nadchodz¹cy rok szkolny i zgodnie
z obecn¹ sytuacj¹ czêœæ nauczycieli bêdzie musia³a otrzymaæ
wypowiedzenie do koñca maja

z powodu wprowadzonych ciêæ.
Oprócz dzieci, które trac¹ znaczn¹ czêœæ lekcji niemieckiego,
bezpoœrednio dotyka to nauczycieli – mówi³a.
Polska strona rz¹dowa zasygnalizowa³a chêæ rozmów w grupie roboczej. Ostatecznie dla
mniejszoœci niemieckiej wa¿ne
jest, aby ciêcia w lekcjach niemieckiego zosta³y cofniête na
d³ugo przed rozpoczêciem nadchodz¹cego roku szkolnego.
Stanowisko Zwi¹zku Niemieckich Stowarzyszeñ Spo³ecznoKulturalnych w Polsce wobec realizacji postanowieñ Europejskiej karty jêzyków, zawarte
w dokumencie „Droga ku pewnej

przysz³oœci jêzyka niemieckiego”, zosta³o przyjête uchwa³¹ zarz¹du w dniu 18 paŸdziernika
2021. W grudniu 2021 r. opinia zosta³a przes³ana do polskiego Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, które odpowiada
za politykê wobec mniejszoœci,
oraz do Rady Europy. 11 maja
2022 r. dokument przedstawiony
zosta³ przedstawicielom opinii
publicznej: mniejszoœci niemieckiej, nauczycieli oraz lokalnego
samorz¹du.
W spotkaniu w Warszawie
wziêli udzia³ pose³ mniejszoœci
niemieckiej Ryszard Galla oraz
szef opolskiej mniejszoœci niemieckiej Rafa³ Bartek. TK
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Spo³eczeñstwo
O tym siê mówi
Grobowiec kompostownik
Zielona górska ³¹ka. W tle Góry
Skaliste. Patrz¹c na krajobraz,
chcia³oby siê w nim pozostaæ
na zawsze. Niektórym siê to
uda³o, choæ nie bêd¹ kontemplowaæ widoku. Trafili tu po
œmierci. Lecz to, co pozosta³o
z ich cia³, przyczyni siê do naturalnego piêkna tego miejsca.
Colorado Burial Preserve,
Rezerwat Cmentarny Kolorado, le¿y prawie 100 km od miasta Colorado Springs. 20 marca, na mocy podpisanego przez
gubernatora aktu prawnego,
odby³ siê tam pierwszy taki pogrzeb w stanie. To, co wczeœniej by³o cia³em cz³owieka,
poddano po œmierci procesowi
„naturalnej redukcji”, by po³¹czy³o siê z ziemi¹ jako u¿yŸniaj¹cy j¹ kompost. Tradycyjne
przygotowanie cia³a do pochówku i konwencjonalny pogrzeb na cmentarzu maj¹ wiele
aspektów szkodliwych dla œrodowiska naturalnego. Naturalna redukcja jest dlañ neutralna.
Proces „oko³opogrzebowy”
rozpoczyna siê pó³ roku wczeœniej. Zw³oki s¹ sk³adane w jednej z przewiewnych kadzi w hali firmy The Natural Funeral
(Naturalny Pogrzeb). Dodaje
siê trociny, lucernê, s³omê
i cz¹steczki mikrobiologiczne
stymuluj¹ce naturalny rozk³ad.
Po szeœciu miesi¹cach goœcie
pogrzebowi rozsypuj¹ na górskiej hali bezwonny nawóz, który wczeœniej by³ cia³em ich
krewnego lub przyjaciela.
Z jednego cia³a uzyskuje siê
kilka ciê¿arówek naturalnego
nawozu. Prawo zakazuje ³¹czenia substancji pochodz¹cej ze
zw³ok ró¿nych osób.
Seth Viddal, wspó³w³aœciciel
The Natural Funeral, mówi: –
Spodziewamy siê du¿ego wzrostu zainteresowania now¹ form¹ pochówku. Zawartoœæ
15 kadzi w siedzibie jego firmy
dojrzewa do pogrzebu. Zakupi³
48 nowych. Taki pochówek nie
daje wielkich oszczêdnoœci finansowych – w Kolorado kosztuje 7900 dolarów, czyli mniej
ni¿ tradycyjny pogrzeb, ale wiêcej ni¿ kremacja, za któr¹ siê
p³aci do piêciu tysiêcy.
Kolorado nie jest pierwszym
stanem, który wprowadzi³ tê
formê pogrzebów. Inicjatorem
by³ stan Waszyngton. Na wykupionej przez firmê Return Home (Powrót do Domu) ³¹ce
w Kent na przedmieœciach Seattle spoczywaj¹ skompostowane pozosta³oœci cia³ 40 zmar³ych. Proces wygl¹da nieco inaczej ni¿ w Kolorado. Przeobra¿enie zw³ok w ¿yzn¹ glebê trwa

w kadzi dwa miesi¹ce. W tym
czasie krewni zmar³ego mog¹
odwiedzaæ salê, gdzie mieszcz¹
siê kadzie, celebrowaæ jego ¿ycie, wybieraæ muzykê do odtwarzania. Mog¹ do kadzi wk³adaæ kwiaty oraz organiczne
przedmioty, które ulegaj¹ rozk³adowi. Proces jest kontrolowany przez czujniki reguluj¹ce
temperaturê, wilgotnoœæ i nawiew powietrza. Po miesi¹cu
z kadzi usuwa siê koœci, które
po zmieleniu s¹ w niej z powrotem umieszczane. Iloœæ uzyskanego kompostu trzykrotnie
przewy¿sza wagê zw³ok. Ka¿dy
uczestnik ceremonii mo¿e
wzi¹æ do rozsypania na ³¹ce
„The Woodland” tyle, ile zechce. Return Home wycenia
kompostowy pogrzeb na piêæ
tysiêcy dolarów – to dwa, trzy
razy mniej ni¿ tradycyjny pochówek. Podczas kremacji do
œrodowiska wydziela siê tyle
samo toksycznych gazów, co po
zu¿yciu zbiornika paliwa w samochodzie.
Kompostowy pochówek to
jedna z najnowszych form trendu zwanego Green Burial – zielony pogrzeb. Kalifornijska firma Coeio opatentowa³a Infinity
Burial Suit (nieskoñczony garnitur pogrzebowy). Ma formê
ca³unu zawieraj¹cego grzybniê. Toksyczne substancje cia³a
ulegaj¹ rozk³adowi, a to, co pozostanie, s³u¿y jako nawóz dla
grzybów. Za „zielon¹” uchodzi
nawet zwyk³a drewniana (niemalowana, bez kleju i gwoŸdzi)
trumna, któr¹ mo¿na zbudowaæ w³asnorêcznie. Wyk³ada
siê j¹ wewn¹trz we³n¹ lub bawe³n¹. Mo¿na zamówiæ przyjazn¹ œrodowisku trumnê z kartonu, bambusa, trzciny, wyk³adan¹ liœæmi bananowca. Dostêpny jest szeroki wachlarz
ca³unów z bawe³ny, muœlinu, jedwabiu lub lnu. Inny koncept to
trumna w kszta³cie jajka; zw³oki spoczywaj¹ w pozycji embrionalnej. Powy¿ej sadzi siê
drzewo, które stopniowo wrasta w ni¹ korzeniami. Inny koncept to urny z prochami, które
w pó³przepuszczalnej misie
unosz¹ siê na wodzie, a po pogrzebie stopniowo w niej pogr¹¿aj¹. Mo¿na zamówiæ urnê
z solnej ska³y, która powoli siê
rozpuszcza. W Ameryce zakazane jest grzebanie urn poza
cmentarzami, lecz prochy mo¿na rozrzucaæ legalnie. (STOL)

Na podst.:
ph.news.yahoo.com, AFP,
NBC, talkdeath.com
Tygodnik ANGORA nr 19/2022

PiS bierze siê za ordynacjê
Czy Kaczyñski zamierza zmieniæ prawo o wyborach do Sejmu, wprowadzaj¹c nowy podzia³ na okrêgi i nowe zasady
dzielenia mandatów? To by³oby
w interesie PiS. Wielu komentatorów polskiej sceny politycznej twierdzi, ¿e prace nad now¹
ordynacj¹ ju¿ siê rozpoczê³y.
Obecnie do Sejmu wybieramy pos³ów w 41 okrêgach, wedle zasady proporcjonalnoœci –
mandaty s¹ dzielone miêdzy
partie proporcjonalnie do wyniku w okrêgu. Kaczyñski rozwa¿a wprowadzenie 100 okrêgów
wyborczych na wzór wyborów
do Senatu. W wiêkszych okrêgach, czyli w miastach, nadal
obowi¹zywa³by proporcjonalny
model podzia³u mandatów –
zwraca uwagê portal Onet.pl.
W miastach silna jest opozycja,
wiêc proporcjonalny podzia³
pozwoli PiS na zdobycie mandatów, nawet gdy przegra wybory w takim okrêgu. Z kolei
w mniejszych okrêgach Kaczyñski chcia³by wprowadziæ
wybory
jednomandatowe.

W ma³ych
miejscowoœciach
PiS jest silniejsze, wiêc wybory
jednomandatowe gwarantuj¹
Kaczyñskiemu triumf jego partii. W dodatku w takiej sytuacji
opozycja nie weŸmie ani jednego mandatu z okrêgu, bo jedyny mandat weŸmie zwyciêzca,
czyli PiS – uœciœla portal.
Tê koncepcjê – zaznaczaj¹
eksperci dla Onet – lansuje szef
TVP Jacek Kurski, który namawia Kaczyñskiego na zmiany
w ordynacji. Gdyby takie prawo
wesz³o w ¿ycie, PiS ma szansê
utrzymaæ w³adzê. W najbardziej skrajnej wersji nawet
wówczas, jeœli w skali kraju
zdobêdzie arytmetycznie mniej
g³osów od opozycji. Jednoczeœnie Kaczyñski chce zlikwidowaæ okrêgi jednomandatowe
w wyborach do Senatu. Wykalkulowa³, ¿e okrêgi 2-3 mandatowe i proporcjonalny system podzia³u mandatów, umo¿liwi mu
odbicie Senatu, kontrolowanego dziœ przez opozycjê.
Taka ordynacja oznacza³aby
te¿, ¿e na prawicy bêdzie siê li-

czyæ tylko PiS. Czy zatem to
prawdopodobne rozwi¹zanie,
czy tylko straszak na Ziobrê
i innych maluczkich prawicowców? "Stan po Burzy" zwraca
uwagê, ¿e Kaczyñski zawsze
organizowa³ strukturê partii na
wzór okrêgów zapisanych w ordynacji wyborczej. W ten sposób do tej pory PiS by³ podzielony na 41 okrêgów. A teraz
partia zostanie podzielona na
nowo na 100. To dowód na to, ¿e
Kaczyñski naprawdê myœli
o zmianie prawa wyborczego.
Jednak najpierw musi przekonaæ Ziobrê, ¿e mu siê op³aca
za tym zag³osowaæ. W praktyce
wszak oznacza to start Solidarnej Polski z list PiS w wyborach
do Sejmu, a to grozi Ziobrze
wch³oniêciem przez Kaczyñskiego. Wszystko jest jednak
kwesti¹ ceny i gwarancji, bo
Kaczyñski ju¿ nie raz wystawi³
Ziobrê do wiatru. Mimo obietnic nie dzieli siê z nim choæby
milionami, które PiS jako najwiêksza partia w Sejmie dostaje z bud¿etu pañstwa – konkluduje portal. TK

Tragiczny bilans katastrof
£ukasz Podolski reaguje na
tragedie w œl¹skich kopalniach.
„Pi³ka no¿na, zwyciêstwa s¹
wa¿ne. Nic nie jest tak wa¿ne
jak ¿ycie. Jesteœmy z Wami
Górnicy! Bez Was nie by³oby
Górnika, bez Was nie by³oby
Œl¹ska. £¹czê siê w bólu z rodzinami zmar³ych na Kopalni
Pniówek. Ratownikom przesy³am wsparcie w akcji ratunkowej! Szczêœæ Wam Bo¿e” – napisa³ Podolski. Pi³karz Górnika
Zabrze czêsto aktywnie dzia³a³
ze spo³ecznoœci¹ górników.
W grudniu 2021 r. odwiedzi³ kopalniê Soœnica w Gliwicach.
– Wœród górników mamy najwiêcej fanów. Górnictwo stanowi symbol tego regionu. Mi³o
by³o siê spotkaæ z górnikami i
ich rodzinami. W Niemczech
pi³karze równie¿ odwiedzaj¹
du¿e zak³ady pracy, dziêkuj¹c
fanom za doping – powiedzia³
dziennikarzowi S¯.
Podolski nie móg³ nie zabraæ
g³osu w sprawie ostatnich tragedii w kopalniach Pniówek
i Zofiówka. Gwiazdor Ekstraklasy opublikowa³ poruszaj¹cy
wpis na Twitterze, pokazuj¹c
jedn¹ z kibicowskich opraw.
„Id¹c co dzieñ do roboty, patrz¹
œmierci prosto w oczy” –
brzmia³ napis.
W wyrobiskach kopalni Pniówek, gdzie 20 kwietnia dosz³o
do katastrofy, nast¹pi³o w sumie oko³o 20 wybuchów meta-

nu. ¯ycie straci³o dziewiêæ
osób, górnicy i ratownicy górniczy, którzy po pierwszym wybuchu ruszyli na pomoc poszkodowanym. Cztery osoby zginê³y w kopalni, piêæ kolejnych
zmar³o w Centrum Leczenia
Oparzeñ w Siemianowicach
Œl¹skich. Siedem pozosta³o za
tam¹ odgradzaj¹c¹ rejon katastrofy od pozosta³ych wyrobisk.
W Zofiówce trzy dni póŸniej
dosz³o do wstrz¹su w chodniku
robót przygotowawczych w pok³adzie 412 na poziomie 900
metrów. Towarzyszy³ temu wyp³yw metanu. Nie by³o jednak
zapalenia ani wybuchu tego gazu. W rejonie wypadku by³o 52
pracowników, 42 wysz³o o w³asnych si³ach, z 10 pozosta³ymi
urwa³ siê kontakt. Jak siê okaza³o w kolejnych godzinach akcji – wszyscy zginêli. Górnicy,
którzy ponieœli œmieræ w wyniku wstrz¹su w kopalni Zofiówka w Jastrzêbiu-Zdroju, mieli
od 30 do 51 lat; osierocili ³¹cznie osiemnaœcioro dzieci.
Tymczasem Zwi¹zek zawodowy "Sierpieñ 80" wystosowa³
pismo do wicepremiera, ministra aktywów pañstwowych
Jacka Sasina. W liœcie domagaj¹ siê deklaracji, ¿e wszyscy,
którzy zdecyduj¹ siê mówiæ
o nieprawid³owoœciach w JSW,
otrzymaj¹ gwarancjê bezpieczeñstwa. „Tragiczne wydarzenia w kopalniach JSW, Pniówek

i Zofiówka, czekaj¹ na odpowiedŸ. Ból i rozpacz potêgowane s¹ przez narastaj¹ce w¹tpliwoœci, czy musia³o do tego
dojœæ. Do naszego zwi¹zku docieraj¹ kolejne informacje, ¿e
zarówno przed samymi tragicznymi wydarzeniami w kopalniach Pniówek i Zofiówka,
jak równie¿ podczas akcji ratunkowych, pope³niono szereg
b³êdów i nieprawid³owoœci” –
czytamy w liœcie podpisanym
przez prezesa Bogus³awa Ziêtka.
Zwi¹zki zawodowe przypominaj¹, ¿e po kilku latach uda³o
siê postawiæ przed s¹dem
przedstawicieli kierownictwa
kopalni Halemba, w której
w 2006 r. na skutek wybuchu
metanu zginê³o 23 górników.
Kazimierz D., by³y dyrektor kopalni i Marek Z., by³y szef dzia³u wentylacji zostali skazani na
2 lata wiêzienia za sprowadzenie w kopalni niebezpieczeñstwa w okresie poprzedzaj¹cym tragediê. W przypadku
pierwszego z nich s¹d zdecydowa³, ¿e kara nie bêdzie zawieszona, a w wypadku drugiego
zwiêkszy³ wymiar kary o 10
miesiêcy.
„Zbrodniê w kopalni Halemba uda³o siê wyjaœniæ dopiero
po prze³amaniu zmowy milczenia” – zwrócili uwagê zwi¹zkowcy. TK
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Ludzie
W skrócie
Warszawskie taksówki gwałcicieli

Ireneusz Długajczyk, jego psiaki i wspólnie wywalczone nagrody.

fot. arch. dom.

Mój przyjaciel pies
Okazy z jego hodowli wybrano do pracy
w policji amerykañskiej i holenderskiej
Jego przygoda z psami zaczê³a
siê ju¿ w dzieciñstwie. Na podwórku – jak powiada – zawsze
by³ pies mniej lub bardziej rasowy.
– Nie raz wraca³em ze szko³y
w towarzystwie zagubionych
lub bezpañskich psów, które
by³y oddawane w³aœcicielom
lub szukaliœmy im nowego domu. Przyszed³ czas na doros³oœæ i stabilizacjê, rodzina,
praca, dom... jednak czegoœ
brakowa³o – opowiada o swej
pasji Ireneusz D³ugajczyk ze
œl¹skich Lêdzin, jeden z prê¿niejszych hodowców psów w
Polsce.
– Z psami to jest tak, ¿e posiadaj¹ indywidualne predyspozycje, charakterystyczne dla
konkretnej rasy. Je¿eli mamy
sprecyzowane oczekiwania w
stosunku do czworonoga, to
najlepiej aby pochodzi³ on z hodowli zrzeszonej w Polskim
Zwi¹zku Kynologicznym. Taki
wybór gwarantuje, ¿e wyroœnie
z niego osobnik o konkretnych
predyspozycjach. Mój wybór
pad³ na rasê Goñczy Polski.
Suczka, któr¹ zakupi³em 2006 r.
w Kroœnie okaza³a siê byæ wybitnym przedstawicielem tej
rasy. Po nied³ugim szkoleniu i
du¿ej pasji ³owieckiej wygrywa³a wiêkszoœæ prób pracy i wystaw, w których braliœmy udzia³
zdobywaj¹c najwy¿sze lokaty –
opowiada D³ugajczyk.
Wiêkszoœæ Goñczych uwielbia wodê i œwietnie aportuje.
Ich temperament motywuje do
podejmowania aktywnoœci. Maj¹ olbrzymi¹ cierpliwoœæ rów-

nie¿ do dzieci i co wa¿ne, s¹
wolne od wiêkszoœci chorób genetycznych.
W 2007 r. Ireneusz D³ugajczyk za³o¿y³ hodowlê Goñczego
Polskiego pod nazw¹ Leœny
Amok FCI. Co roku hodowla
powiêksza siê, na œwiat przychodz¹ nowe szczeniaki.
– Goñczy posiada wiele zalet,
które jako hodowca utrwalam,
kojarz¹c w³aœciwych przedstawicieli rasy, z du¿ym naciskiem
na zdrowie, stabiln¹ psychikê,
pasjê ³owieck¹. Obecnie mam
szeœcioro goñczaków: Lunê,
Frejê, Jod³ê, Druha, Wichra i
Ariê. Ka¿dy psiak jest idealny,
wyj¹tkowy, a jednak wszystkie
ró¿ni¹ siê od siebie. Na ¿adnym
z nich siê nie zawiod³em. Ukoñczy³y z ³atwoœci¹ próby pracy
oraz zdobywa³y pierwsze miejsca na wystawach kynologicznych – wyjaœnia.
Psy D³ugajczyka pracuj¹ w
³owiskach na terenie Polski,
Niemiec, Szwecji, Holandii,
Belgi, Francji. W 2016 r. jako jedyne z kilku hodowli sprosta³y
wysokim wymaganiom behawiorystów. Wybrano je do pracy w amerykañskiej i holenderskiej policji. Poszukuj¹ narkotyków.
– Czêsto pytaj¹ mnie ludzie,
czy ka¿dy mo¿e mieæ psa?
Otó¿, pewien mój znajomy
mieszkaj¹c na osiedlu w centrum du¿ego miasta ma córkê,
która go prosi³a o szczeniaka.
Zgodzi³ siê, ale pod warunkiem. Mianowicie przez miesi¹c co najmniej 4 razy dziennie dziecko musia³o wychodziæ

z pluszowym szczeniakiem na
spacer. Nieistotna by³a pogoda.
Sprostasz wyzwaniu to kupimy
szczeniaka – tak jej powiedzia³.
Dziewczyna stanê³a na wysokoœci zadania, ogarnia³a spacery, dosta³a swojego wymarzonego szczeniaka. A co do samej
hodowli, to jest to ju¿ wy¿szy
stopieñ wtajemniczenia. Wymaga bardzo du¿o czasu. Musimy zapewniæ zwierzakom odpowiednie warunki bytowe –
t³umaczy hodowca z Lêdzin.
Je¿eli ju¿ zdecydowaliœmy
siê na zakup szczeniaka i jego
wychowanie to pojawi¹ siê kolejne problemy, którym bêdzie
trzeba sprostaæ. Mog¹ byæ one
jeszcze wiêksze, gdy zdecydujemy siê wzi¹æ na wychowanie
psiaka z azylu.
– W taki wypadu pamiêtajmy,
¿e witaj¹c siê z doros³ymi psami otwieramy d³onie wewnêtrzn¹ ich czêœci¹, czekaj¹c,
a¿ pies z³apie zapach i sam do
nas podejdzie. Czêstym b³êdem jest wyci¹ganie d³oni nad
g³owê psa, którego nie znamy i
próbujemy go pog³askaæ. Nie
ka¿dy pies toleruje takie zachowanie, zw³aszcza podczas
pierwszego kontaktu – t³umaczy D³ugajczyk.
Jedno jest pewne – takiego
psiaka, co to nie doœæ, ¿e cieszy
oko swym wygl¹dem, wspaniale aportuje, a na dodatek potrafi odeprzeæ atak napastnika,
niejeden chcia³by mieæ u swego boku.

Kajetan Berezowski
Dziennikarz Trybuny Górniczej

Plaga gwa³tów w Warszawie
w przejazdach zamawianych
w internecie. Wykryto ju¿ 20
przypadków. Kim s¹ sprawcy?
To obcojêzyczni kierowcy sieci
Ubera i Bolta. Ofiarami zaœ
Polki i kilka cudzoziemek.
Najm³odsza ma 16 lat.
Wed³ug ustaleñ reporterów
„Rzeczpospolitej” sprawcy atakuj¹ pasa¿erki noc¹ lub o œwicie. Zatrzymuj¹ auto na odludnej lub uœpionej ulicy. Przesiadaj¹ siê na tylne siedzenie.
Jedne kobiety molestuj¹, inne
gwa³c¹.
"Na 20 potwierdzonych przypadków sprawcy to: szeœciu
Gruzinów, dwóch Uzbeków
i dwóch Tad¿yków, jeden Algierczyk oraz jeden obywatel
Turkmenistanu. Narodowoœci
oœmiu osób nie ustalono. Po po³owie s¹ to kierowcy Ubera

i Bolta. W trzech przypadkach
nie ustalono rodzaju aplikacji”
– opisuje gazeta.
Œledczy alarmuj¹, ¿e przypadków gwa³tów jest wiêcej,
jednak ofiary nie zg³aszaj¹
sprawy na policjê.
– Podejrzanych o dokonanie
czêœci przestêpstw uda³o siê
wykryæ, s¹ wobec nich stosowane tymczasowe areszty, do
s¹du trafi³ akt oskar¿enia – mówi prok. Marcin Saduœ, rzecznik Prokuratury Regionalnej
w Warszawie.

Tylko w koñcu 2021 r. i
w pierwszym kwartale obecnego zarejestrowano w polskich
prokuraturach okrêgowych 15
postêpowañ dotycz¹cych przestêpstw seksualnych na kobietach, które skorzysta³y z tzw.
taksówek na aplikacjê. TK

Samochód autonomiczny uciekał przed policją
Auta pozbawione kierowcy te¿
³ami¹ prawo. Testowa, autonomiczna taksówka najpierw napsoci³a na ulicach San Francisco, a potem odjecha³a sprzed
nosa policjantom, którzy j¹ zatrzymali.
– Najs³abszym ogniwem
w samochodzie jest kierowca.
To on pope³nia b³êdy – mówi¹
zwolennicy zmian, by na drogach jak najszybciej pojawi³y
siê samochody autonomiczne,
je¿d¿¹ce bez udzia³u cz³owieka. Roboty s¹ bezduszne, wiêc
nie kusi ich, by przekroczyæ
prêdkoœæ czy wyprzedziæ na linii ci¹g³ej. Ale nie s¹ idealne.
Na ulicach San Francisco od
koñca ubieg³ego roku je¿d¿¹
autonomiczne chevrolety. Nale¿¹ do firmy Cruise, która
otrzyma³a pozwolenie na testy.
Za dnia w œrodku musi siedzieæ
nadzorca. Od godz. 22 do 6 auta
poruszaj¹ siê same, choæ czasami przewo¿¹ pasa¿erów.
Wiêkszoœæ z nich jest zadowolona z taksówki, w której nie
trzeba rozmawiaæ z taksówkarzem.
W kwietniow¹ noc jeden
z egzemplarzy zadziwi³ policjantów. Mimo póŸnej pory jecha³ bez œwiate³. Funkcjonariusze w³¹czyli wiêc syrenê i zatrzymali maszynê. Ca³a inter-

wencja zosta³a nagrana przez
przechodnia. – Nikogo tu nie
ma! – krzykn¹³ policjant, po
tym jak podszed³ do drzwi, za
którymi spodziewa³ siê cz³owieka. A pojazd... ruszy³ przed
siebie. Wygl¹da³o to jak pocz¹tek spektakularnego poœcigu,
lecz szybko siê skoñczy³o. Samochód autonomiczny zatrzyma³ siê kilkadziesi¹t metrów
dalej za skrzy¿owaniem.
– Brak w³¹czonych œwiate³
by³ wynikiem b³êdu ludzkiego,
ju¿ rozwi¹zaliœmy ten problem.
Samochód nie próbowa³ uciekaæ. Odjecha³ jedynie za najbli¿sze skrzy¿owanie, bo uzna³,
¿e tak bêdzie bezpieczniej – t³umaczyli przedstawiciele firmy
Cruise na Twitterze. Sk¹d chevrolet „wiedzia³”, ¿e jest zatrzymywany przez policjê? Ma odpowiedni czujnik wykrywaj¹cy
syrenê i œwiat³a.
– Wspó³pracujemy z funkcjonariuszami, by unikn¹æ podobnych zdarzeñ. W tym wypadku
nikt nie zosta³ ukarany – napisali w³aœciciele auta, a komentuj¹cy zastanawiaj¹ siê, czy
przypadkiem robot nie zrobi³
policji ¿artu... (MA)

Na podst.: BBC, The Verge,
Guardian, NBC
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Bogaty wybór
czasopism i gazet
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W oczach
Edwarda Tomenki

Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia
? Czy mo¿na siê zrzec prawa do
urlopu wypoczynkowego? Kiedy
siê uzyskuje prawo do urlopu i kiedy pracodawca mo¿e odwo³aæ pracownika z urlopu?
Pracownikowi przys³uguje prawo
do corocznego, nieprzerwanego,
p³atnego urlopu wypoczynkowego.
Urlop pracowniczy uregulowany jest
w ustawie Bundesurlaubsgesetz
(BUrlG).
Urlop powinien byæ wykorzystany
w sposób nieprzerwany – jednak mo¿e mieæ miejsce dzielenie urlopu.
Pracownik nie mo¿e zrzec siê prawa
do urlopu. Pracownik podejmuj¹cy
pracê po raz pierwszy w roku kalendarzowym, w którym podj¹³ pracê,
uzyskuje prawo do urlopu z up³ywem
ka¿dego miesi¹ca pracy, w wymiarze
1/12 wymiaru urlopu przys³uguj¹cego mu po przepracowaniu roku. Prawo do ca³ego urlopu pracownik nabywa po 6 miesi¹cach pracy. Wymiar
minimalnego urlopu ustawowego
(gesetzlicher Mindesturlaub) wynosi
24 dni roboczych; dniami roboczymi
s¹ wszystkie dni kalendarzowe,
oprócz niedziel i œwi¹t ustawowych.
Zasad¹ jest, ¿e pracodawca jest
obowi¹zany udzieliæ pracownikowi
urlopu w tym roku kalendarzowym,
w którym pracownik uzyska³ do niego prawo.
U kolejnego pracodawcy przys³uguj¹cy pracownikowi wymiar urlopu
zale¿y od czasu, na jaki zosta³ zawarty stosunek pracy. Jeœli pracownik
u kolejnego pracodawcy zosta³ zatrudniony na czas krótszy ni¿ do
koñca danego roku kalendarzowego,
wymiar urlopu ustala siê proporcjo-

nalnie do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym.
Pracodawca mo¿e odwo³aæ pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy
jego obecnoœci w zak³adzie wymagaj¹ okolicznoœci nieprzewidziane
w chwili rozpoczynania urlopu. Pracodawca jest obowi¹zany pokryæ
koszty poniesione przez pracownika
w bezpoœrednim zwi¹zku z odwo³aniem go z urlopu.
Za czas urlopu pracownikowi przys³uguje wynagrodzenie, jakie by
otrzyma³, gdyby w tym czasie pracowa³. Nadto w przypadku niewykorzystania przys³uguj¹cego urlopu w ca³oœci lub w czêœci z powodu rozwi¹zania lub wygaœniêcia stosunku pracy pracownikowi przys³uguje ekwiwalent pieniê¿ny.
Prawo do urlop nie wziêtego w roku kalendarzowym przepada, jeœli
pracownik go nie weŸmie do 31 marca roku nastêpnego.
? Mam w Polsce proces o sp³atê
d³ugu. Ja uwa¿am, ¿e d³ug jest
przedawniony, ale druga strona
twierdzi, ¿e ja d³ug uzna³em i wobec czego przedawnienie nie nast¹pi³o. Czym jest uznanie d³ugu i
jakie skutki prawne wywo³uje?
Uznanie d³ugu to takie zachowanie d³u¿nika w stosunku do wierzyciela, z którego wynika, ¿e d³u¿nik
wie, i¿ jego d³ug wzglêdem wierzyciela istnieje. Uznanie d³ugu mo¿e
mieæ formê pisemnej umowy, z której jasno wynika wysokoœæ zad³u¿enia oraz termin jego zap³aty. Uznanie d³ugu mo¿e mieæ te¿ formê tzw.
niew³aœciwego uznania d³ugu, wywo-

³uj¹cego takie same skutki prawne
jak umowa uznaj¹ca d³ug.
Uznanie d³ugu niew³aœciwe to generalnie rzecz ujmuj¹c ka¿de inne
(tzn. poza umow¹) oœwiadczenie
d³u¿nika o istnieniu d³ugu czy jego
zachowanie wskazuj¹ce na to, ¿e wie
o tym, ¿e roszczenie istnieje. Chodzi
tu wiêc o takie zachowania d³u¿nika
jak sp³ata czêœci d³ugu lub jego odsetek, proœba o odroczenie terminu zap³aty, roz³o¿enie d³ugu na raty, jego
umorzenie lub w pewnych przypadkach potwierdzenie salda. Bez znaczenia jest, czy d³u¿nik wyrazi³ wolê
uznania d³ugu. D³u¿nik mo¿e wiêc
skutecznie uznaæ swój d³ug bêd¹c
ca³kowicie tego nieœwiadomym.
Istotna jest sama wiedza d³u¿nika
w kwestii istnienia d³ugu. Uznanie
takie nie mo¿e byæ te¿ cofniête lub
odwo³ane przez d³u¿nika, zw³aszcza
gdy dopiero po czasie zorientowa³
siê, jakie skutki przynios³o uznanie
d³ugu.
Najwa¿niejszym skutkiem uznania d³ugu jest przerwanie biegu
przedawnienia, co oznacza, ¿e termin ten zaczyna biec od pocz¹tku.
Przez uznanie d³ugu mo¿na wielokrotnie przerywaæ bieg przedawnienia. W razie uznania d³ugu, gdy d³ug
jest ju¿ przedawniony, to czasami
mo¿e byæ to traktowane jako zrzeczenie siê przez d³u¿nika mo¿liwoœci
powo³ywania siê na zarzut przedawnienia.

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

warto wiedzieæ – prawo polskie
Opłata za wykreślenie
hipoteki

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.

Zawar³am ugodê z bankiem w sprawie kredytu frankowego, w wyniku
której kredyt zosta³ uznany za sp³acony. Ile wynosi op³ata za wykreœlenie
hipoteki z ksiêgi wieczystej?
Op³ata od wniosku o wykreœlenie wpisu hipoteki wynosi po³owê op³aty nale¿nej od wniosku o jej wpis, a wiêc 100 z³otych.

Sąd do ubezwłasnowolnienia
Do jakiego s¹du nale¿y z³o¿yæ wniosek o ubezw³asnowolnienie cz³onka
rodziny?
Wedle art. 544 Kodeksu postêpowania
cywilnego, sprawy o ubezw³asnowolnienie nale¿¹ do w³aœciwoœci s¹dów okrêgowych w³aœciwych dla miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek
o ubezw³asnowolnienie, a w przypadku
braku miejsca zamieszkania – dla miejsca jej pobytu.

Wspólnota sama
nie może odłączyć wody
Czy prezes wspólnoty mieszkaniowej
mo¿e od³¹czyæ dop³yw ciep³ej wody
dlatego, ¿e mam opóŸnienie trzymiesiêczne w op³acie czynszu?
W przewa¿aj¹cej czêœci orzeczeñ dominuje pogl¹d, ¿e takie dzia³anie nale¿y
uznaæ za bezprawne (gdy¿ odciêcie dostawy mediów takich jak woda, pr¹d, gaz
mo¿e nast¹piæ jedynie na podstawie decyzji ich dostawcy), ale w pojawiaj¹cych
siê pojedynczych orzeczeniach (np. S¹d
Apelacyjny w Warszawie w wyroku z
5 czerwca 2020 r., sygn. akt V ACa
761/19) dopuszcza siê pozbawienie zalegaj¹cego z op³atami lokatora ciep³ej wody (przy pozostawieniu mu zimnej).
W opisanej sytuacji przepisy daj¹
wspólnocie mieszkaniowej inne narzêdzia do wyegzekwowania op³at od zalegaj¹cego z ich zap³at¹ w³aœciciela. Na
przyk³ad jeœli cz³onek wspólnoty bêd¹cy
w³aœcicielem wyodrêbnionego w jej ramach lokalu nie p³aci przypadaj¹cych na
ten¿e lokal op³at, to wspólnota mieszka-

niowa ma prawo (a nawet i obowi¹zek)
wezwaæ go do uregulowania zaleg³oœci
w okreœlonym terminie, pod rygorem
wyst¹pienia przeciwko niemu z powództwem do s¹du cywilnego o zap³atê.
W skrajnych sytuacjach wspólnota mo¿e
wyst¹piæ z powództwem o przymusow¹
sprzeda¿ mieszkania w drodze licytacji.
Zgodnie z treœci¹ art. 16 ust. 1 ustawy
z 24 czerwca 1994 r. „O w³asnoœci lokali”
(tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1048), „je¿eli w³aœciciel lokalu zalega d³ugotrwale
z zap³at¹ nale¿nych od niego op³at lub
wykracza w sposób ra¿¹cy lub uporczywy przeciwko obowi¹zuj¹cemu porz¹dkowi domowemu albo przez swoje niew³aœciwe zachowanie czyni korzystanie
z innych lokali lub nieruchomoœci wspólnej uci¹¿liwym, wspólnota mieszkaniowa mo¿e w trybie procesu ¿¹daæ sprzeda¿y lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postêpowania
cywilnego o egzekucji z nieruchomoœci”.

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA
nr 47, 51, 52/2021
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Warto wiedzieæ

Kredyty coraz dro¿sze
Od stycznia stopy procentowe
od kredytów budowlanych
wzrosły dwukrotnie. Wielu
klientów zabezpiecza się obecnie za pomocą tzw. kredytów
terminowych (Forward-Kredite).
Jak to działa?
Przez wiele lat koszty kredytu
budowlanego by³y na historycznie niskim poziomie. Ale na razie
to chyba koniec. Od stycznia
oprocentowanie dziesiêcioletnich kredytów na nieruchomoœci
wzros³o ponad dwukrotnie, z poziomu nieco poni¿ej jednego procenta do ponad dwóch.
Dlaczego stopy procentowe
rosn¹? – Banki pozyskuj¹ œrodki

na kredyty hipoteczne poprzez
emisjê tzw. listów zastawnych
(Pfandbriefe). Ich stopy procentowe wzros³y bardziej ni¿ oczekiwano ze wzglêdu na wysok¹ inflacjê.
Czy trend wzrostu stóp procentowych bêdzie trwa³ nadal?
– Wielu ekspertów obecnie tak
zak³ada, poniewa¿ z powodu wojny stopa inflacji prawdopodobnie
utrzyma siê na wysokim poziomie. To z kolei wywiera presjê na
Europejski Bank Centralny, aby
jeszcze w tym roku podniós³ swoje podstawowe stopy procentowe.
Co mog¹ zrobiæ klienci? –
Dom jest zwykle sp³acany przez

Czynsze id¹ w górê
Rosnące ceny energii i inflacja
również mają wpływ na czynsze. Jakie koszty mogą ponosić
wynajmujący, jakie są możliwości uzyskania pomocy finansowej.
Ceny gazu i ropy naftowej znacznie wzros³y, a inflacja w kwietniu
wynios³a 7,4 procent. Wielu lokatorów spodziewa siê zatem wzrostu czynszu, a niektórzy wynajmuj¹cy ju¿ zapowiedzieli podwy¿kê op³at eksploatacyjnych (Nebenkosten) na bie¿¹cy rok. Ale
czy to wszystko jest takie proste?

Wzrost czynszu
Podwy¿ka czynszu ze wzglêdu
na inflacjê jest mo¿liwa tylko
w przypadku umów najmu indeksowanych, w których czynsz netto jest powi¹zany ze wskaŸnikiem cen konsumpcyjnych kosztów utrzymania, ustalanym
przez Federalny Urz¹d Statystyczny. Podwy¿ka zale¿y od tego, jak zmieni³ siê indeks od czasu wprowadzenia siê lub od
ostatniej podwy¿ki czynszu (kal-

kulator indeksu dla orientacji np.
na
stronie
www.hausundgrund.de). Nowy
czynsz pozostaje niezmieniony
przez co najmniej rok. Nie ma
jednak górnego limitu, tj. regulacji okreœlaj¹cej, jak czêsto i o ile
mo¿na podnosiæ tê kwotê w danym okresie.
Nieco inaczej wygl¹da sytuacja w przypadku standardowych
umów najmu. Sama inflacja nie
uzasadnia podwy¿ki w tym przypadku. Zasadniczo jednak wynajmuj¹cy mo¿e podnieœæ czynsz do
wysokoœci lokalnego czynszu porównawczego. Na trudnych rynkach mieszkaniowych mo¿e on
podnieœæ czynsz o 15 procent
w ci¹gu trzech lat, a w pozosta³ych przypadkach o 20 procent.
Nastêpnie czynsz musi pozostaæ
niezmieniony przez 15 miesiêcy.
Indeks czynszów jest zazwyczaj
dostêpny na stronie internetowej
miasta lub gminy.

Koszty eksploatacji
Wynajmuj¹cy nie mo¿e tak po
prostu podnosiæ zaliczek na kosz-

25-30 lat, a po 10-15 latach pierwszy kredyt budowlany musi byæ
refinansowany zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym czasie stopami
procentowymi. Jeœli musisz sp³aciæ kredyt w ci¹gu trzech lat
i spodziewasz siê wy¿szych stóp
procentowych ni¿ obecnie, mo¿esz zabezpieczyæ siê za pomoc¹
tzw. kredytu terminowego (Forward-Darlehen).
Co to jest kredyt terminowy?
– Kredyt terminowy jest oprocentowany wed³ug stopy procentowej obowi¹zuj¹cej obecnie,
z niewielk¹ dop³at¹ do kredytu
budowlanego, który zostanie zaci¹gniêty dopiero w przysz³oœci.
Dop³ata do oprocentowania wy-

ty eksploatacji. Lokatorzy i wynajmuj¹cy mog¹ oczywiœcie
uzgodniæ wy¿sze zaliczki, aby
zmniejszyæ ewentualn¹ nadp³atê.
Jednak podwy¿ka ze strony wynajmuj¹cego jest mo¿liwa tylko
w zwi¹zku z rozliczeniem rocznym – i tylko wówczas, gdy wyka¿e on, ¿e zaliczki nie s¹ wystarczaj¹ce.

Problemy
z p³atnoœci¹
Jeœli nie mo¿esz (lub przesta³eœ) p³aciæ czynsz lub zalegasz
z op³atami eksploatacyjnymi, powinieneœ porozmawiaæ z wynajmuj¹cym. Byæ mo¿e uda siê
uzgodniæ p³atnoœæ w ratach lub
podnajem czêœci mieszkania.
W przeciwnym razie wynajmuj¹cy mo¿e rozwi¹zaæ umowê bez
zachowania okresu wypowiedzenia, jeœli tylko lokator nie p³aci
w ogóle lub tylko czêœciowo przez
dwa miesi¹ce z rzêdu i zalega
z czynszem za wiêcej ni¿ jeden
miesi¹c. Nie jest do koñca jasne,
jak wygl¹da sytuacja w odniesieniu do zaleg³ych p³atnoœci z tytu³u kosztów eksploatacjyjnych. Do
tej pory zapad³y jedynie orzeczenia s¹dów okrêgowych, z których

Podatki: Aktualne orzeczenia
Z regu³y na pró¿no szuka siê
wskazówek dotycz¹cych oszczêdnoœci w przepisach podatkowych,
ale bardziej prawdopodobne jest,
¿e znajdziemy je w s¹dach i urzêdach. Oto aktualny wybór
Wynagrodzenie za nadgodziny
– Jeœli pracownik przez lata gromadzi³ nadgodziny i otrzymuje je
w formie jednorazowej wyp³aty
przed odejœciem z firmy, pojawia
siê pytanie, czy podlegaj¹ one opodatkowaniu jak zwyk³e wynagrodzenie. Z regu³y organy podatkowe twierdz¹, ¿e tak. Jednak skumulowana wyp³ata mo¿e spowodowaæ znaczny wzrost stawki podatku dochodowego. Federalny
S¹d Skarbowy (Bundesfinanzhof)
orzek³ zatem, ¿e wynagrodzenie
za kilkuletni¹ pracê - obejmuj¹ce

równie¿ zaleg³e wyp³aty za godziny nadliczbowe - podlega opodatkowaniu wed³ug obni¿onej stawki
(Halbsatz) na podstawie art. 34
ust. 2 nr 4 zdanie drugie ustawy o
podatku dochodowym (BFH,
sygn. VI R 23/19). Pracownicy
ubiegaj¹ siê o to w za³¹czniku N do
zeznania podatkowego.
Zakwaterowanie uchodŸców –
Ka¿dy, kto oddaje puste pokoje
w swoim
domu
uchodŸcom
z Ukrainy, mo¿e liczyæ na zwrot
kosztów od w³adz publicznych. Ale
czy takie p³atnoœci podlegaj¹ opodatkowaniu? OdpowiedŸ brzmi:
Nie. Pod warunkiem, ¿e kwota rycza³tu - zgodnie z wyliczeniem dokonanym przez w³aœciwy organ nie przekracza œrednich kosztów
zakwaterowania (Ministerstwo

Finansów Turyngii, informacje
z 7.04.2022).
Rycza³t energetyczny – Ze
wzglêdu na wysokie ceny paliw
i energii rz¹d federalny planuje
przyznaæ jednorazowy zrycza³towany dodatek energetyczny w wysokoœci 300 euro. Skorzystaj¹ na
tym wszystkie osoby zatrudnione ale niestety rycza³t nie trafi do
nich w ca³oœci. Jest on opodatkowany jako inny dochód (komisja
koalicyjna z 23.03.2022).
Si³a wy¿sza – Jeœli dziecko
odziedziczy dom rodzinny po
zmar³ym rodzicu, obowi¹zuj¹ œcis³e zasady dotycz¹ce podatku od
spadków: jeœli dziecko wprowadzi
siê do domu rodzinnego natychmiast i wykorzysta nieruchomoœæ
do w³asnych celów mieszkaniowych w ci¹gu nastêpnych dziesiê-

nosi œrednio 0,015% miesiêcznie
do momentu uruchomienia kredytu. Oczywiœcie nadal istnieje
ryzyko resztkowe. Jeœli stopy
procentowe nie wzrosn¹ zgodnie
z oczekiwaniami, trzeba bêdzie
mimo to zaci¹gn¹æ i obs³ugiwaæ
kredyt budowlany.
Czy mam jakieœ alternatywy? – W przypadku kredytów hipotecznych z 15-letnim okresem
obowi¹zywania sta³ej stopy procentowej mo¿na wypowiedzieæ
umowê po dziesiêciu latach bez
odszkodowania i poszukaæ korzystniejszego finansowania uzupe³niaj¹cego.
Gdzie mogê znaleŸæ tanie kredyty? – Dobr¹ ofertê maj¹ brokerzy internetowi, tacy jak
Interhyp.de i Drklein.de, warto
te¿ zapytaæ w lokalnym banku.

jedne uznaj¹ wypowiedzenie za
uzasadnione, inne nie. Do tej pory nie ma decyzji Federalnego
S¹du Najwy¿szego.
Wsparcie finansowe na czynsz
mog¹ uzyskaæ osoby o niskich
dochodach lub niewielkich emeryturach w ramach zasi³ku
mieszkaniowego (Wohngelds).
Wniosek nale¿y z³o¿yæ w urzêdzie gminy. Emeryci i renciœci
mog¹ równie¿ zwróciæ siê do
Urzêdu Opieki Spo³ecznej (Sozialamt) z wnioskiem o sprawdzenie
ich uprawnieñ do podstawowego
wsparcia na staroœæ.

Zad³u¿enie z tytu³u
czynszu
Ka¿dy, kto ju¿ popad³ w problemy finansowe, powinien skorzystaæ z porad poradni ds. zad³u¿enia (bezp³atnej w Caritas, Czerwonym Krzy¿u itp.) lub poradni
konsumenckiej.
Osoby korzystaj¹ce z ALG II
mog¹ pod pewnymi warunkami
uzyskaæ po¿yczkê na sp³atê zad³u¿enia czynszowego w urzêdzie pracy, a emeryci i renciœci –
w urzêdzie pomocy spo³ecznej.

ciu lat, jest zwolnione z podatku od
spadków. Jeœli jednak w tym okresie zakoñczy siê u¿ytkowanie lokalu przez w³aœciciela, zwolnienie
podatkowe zostaje uniewa¿nione
z moc¹ wsteczn¹, a urz¹d skarbowy ¿¹da podatku od spadku (§ 13
ust. 1 nr 4 b i 4 c ErbStG). Co siê
jednak stanie, jeœli w tym okresie
nast¹pi przymusowe zakoñczenie
zamieszkiwania przez w³aœciciela? OdpowiedŸ: W przypadku wyst¹pienia si³y wy¿szej urz¹d skarbowy nie powinien naliczaæ podatku od spadków (identyczne dekrety najwy¿szych w³adz podatkowych krajów zwi¹zkowych z 9 lutego 2022 r., sygn. akt S 3812). Dzieje
siê tak na przyk³ad wtedy, gdy
mienie zostanie uszkodzone lub
zniszczone w wyniku powodzi,
ulewnego deszczu, burzy, po¿aru
lub eksplozji i nie mo¿e ju¿ byæ
u¿ytkowane.

Porady t³umacza

Dowód
Dowód w najszerszym znaczeniu to po niemiecku Beweis. Jeœli mamy na myœli
konkretny przedmiot stanowi¹cy dowód, to jest to Beweisstück. Œrodki dowodowe
(np. w postêpowaniu karnym)
to Beweismittel. Ich zbiór stanowi sytuacjê dowodow¹
w sprawie, czyli Beweislage.
Jeœli sêdzia rozpatruje dowody, to dokonuje wówczas Beweiswürdigung.
Jako „dowód“ t³umaczymy
tak¿e s³owa Nachweis i Ausweis, maj¹ one jednak nieco
inne znaczenie. Nachweis to
potwierdzenie jakiegoœ faktu,
np. w formie zaœwiadczenia.
Jeœli w celu zaci¹gniêcia kredytu mamy przed³o¿yæ dowód
naszych dochodów, to musimy
przed³o¿yæ Einkommensnachweis (a nie -beweis).
Nachweis jest te¿ stosowany
przy stwierdzeniu niezaprzeczalnego faktu, w szczególnoœci w kontekœcie nauk œcis³ych
(np. Nachweis von Radioaktivität).
Ausweis stosujemy w odniesieniu do jakiegoœ dokumentu,
którym mo¿emy siê wylegitymowaæ (np. Personalausweis,
czyli dowód osobisty). Ale
uwaga: w jêzyku niemieckim
w tym znaczeniu czêsto stosuje siê te¿ inne s³owa, takie jak
Schein und Karte. Np. dowód
rejestracyjny pojazdu to Fahrzeugschein, a nie Fahrzeugausweis. Poza tym s³owo Ausweis ma jeszcze zupe³nie inne
znaczenie. Stosujemy je mówi¹c o wykazie czegoœ (np. wykaz kosztów – Kostenausweis). Firmy wystawiaj¹ce
faktury VAT w Niemczech dokonuj¹ Umsatzsteuerausweis
(wykazuj¹ kwotê podatku).
A jak powiedzieæ „w dowód”
czyjejœ przyjaŸni? Tutaj mo¿emy u¿yæ kilka ró¿nych s³ów,
np. Beweis, Zeichen lub Ausdruck.

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

Samo Życie
w prenumeracie
taniej
i wygodniej!
www.prenumerata.de
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Magazyn

Po śląsku

Ślązacy powinni pokochać swój język i dobrze się go nauczyć

Mało fto godka zno
Uznanie języka nie jest nam
do niczego potrzebne. Niektórzy
rozdzierają szaty, że nie uznano języka śląskiego. A tak naprawdę nie ma się czym martwić. Ma się on tak dobrze jak
nigdy w III RP, a także w PRL-u.
Wtedy wprawdzie mówiło nim
znacznie więcej ludzi, mówiło
poprawnie – co dziś jest rzadkością – ale były to jedynie rozmowy prywatne, a jeśli już wystąpienia publiczne, to jedynie
dowcipy Masztalskich.
– Bardzo chcieliśmy pokazać
język śląski, ale ponieważ można
było tylko tak, to się zdecydowaliśmy. Zyskaliśmy ogromną popularność, a Polakom godka się spodobała. Ale to były inne czasy, dziś
istnieje możliwość publikowania
po śląsku, czytania po śląsku i powinniśmy z tej możliwości jak najszerzej korzystać. Z drugiej strony w świadomości Polaków naszo
godka pozostała jako język dowcipu, kabaretu i taką akceptują
najbardziej. Choć trochę ich rozumiem, bo rzeczywiście dla wiców, humoru, kabaretu, komedii
godka jest wyjątkowo wdzięcznym
tworzywem – mówi Jerzy Ciurlok,
„Ecik” z kabaretu Masztalscy, zarazem wybitny znawca historii
i kultury śląskiej.

Dziwaczne
śląszczyzny
Dziś mamy całą plejadę autorów piszących lepiej lub gorzej
po śląsku. Większość lepiej. Poza tym, że po śląsku, często jest
to bardzo dobrej jakości literatura.
Godka pojawia się w gospodarce,
w handlu, coraz więcej firm przyciąga nas śląskimi szyldami, śląskimi nazwami towarów. W internecie, na portalu społecznościowym
Facebook dyskusje i wypowiedzi
po śląsku są już normą, choć czasami jest to śląski dziwaczny. Na
przykład taki: „Nikt wywieszanio
flag nie zabronio i można ją powiesić wszyndzie i o każdej porze i z innego kraju też” (to jest
przecież po polsku, tylko w miejsce „a” wsadzono „o”). Podobnie to: „Wątpia, że mioł coś złego
na myśli, ale ni moga sie za niego wypowiedzieć. Zdo mi sie jednak, że wysyloł wszystkim coby
nas było mocka” i wiele innych.
Gdzie indziej dla odmiany znajdujemy mnóstwo słów niemieckich, które nigdy w śląszczyźnie
nie występowały, na przykład w tej
analizie wyborczej: „Marek dostoł
iber 30 tauzenōw sztymōw podug
mnie mało, blak mało, za mało,
Łukasz prawei 50 tauzenōw echt
mocka cza pedziec, ze gut, stygo jygo 50 tauzenōw to kaś moźe
30 – 40 proc. ślonskigo-regional.

Grzegorz Kulik wykonał tytaniczną pracę: usystematyzował „korpus języka
śląskiego” od tekstów z XVI wieku po współczesne
Fot. internet
elektorata. To zo wi zo nōm daje mask.50 tauzenōw sztymōw”.
Mniejsza o literówki, bo te podczas pisania w internecie są normą, ale nietrudno zauważyć, że
śląski z pierwszych przykładów
i śląski z ostatniego to dwa inne
języki! Pierwsze są w zasadzie
polszczyzną, ostatni to przypadek, gdy osoba, nie umiejąc znaleźć śląskiego słowa, zastępuje je
niemieckim. I jest to wybór świadomy, bo autor tych słów posługuje się również swobodnie językiem polskim. Woli jednak godkę
germanizować, niż polonizować,
uważając, że tak lepiej chroni ją
przed zalewem polszczyzny.

Polonizowana
na potęgę
Bo rzeczywiście tak jak na przestrzeni XIX i początku XX wieku
do śląszczyzny masowo przenikały
słowa niemieckie, tak po 1945 roku
nastąpił zalew słów polskich. A nawet, w odróżnieniu od gramatyki
niemieckiej, zupełnie jednak innej,
także polskich form gramatycznych – podobnych, bo też słowiańskich. Dlatego dziś niebezpieczeństwo roztopienia się godki w języku polskim jest ogromne. W swoim
sejmowym wystąpieniu na ryzyko
zniknięcia języka śląskiego wskazywała Monika Rosa, także wiele
innych osób podkreśla, że jest to
język zagrożony i bez instytucjonalnego wsparcia nie przetrwa. Choćby bez nauczania go w szkołach.
Trochę w tym prawdy jest. Z drugiej strony – jeśli ludzie czują potrzebę mówienia, pisania w jakimś
języku, to on będzie trwał, na przekór rządom, dyktaturom, politykom. Pokazuje to świetnie przykład języka katalońskiego, za posługiwanie się którym za czasów
dyktatury Franco szło się do więzienia, a dziś na ulicach Barcelony znacznie częściej słyszy się kataloński niż hiszpański. A jeśli ludzie używania godki nie czują, to
po co, dla kogo ją ratować?

Język bez narodu
nie przetrwa
Ale mały język przetrwa tylko
tam, gdzie jest symbolem odrębności, gdzie ściśle wiąże się z dumą narodową. Dlatego przetrwał
w Katalonii, bo to on jest dowodem, że Katalończycy nie są, nie
chcą być Hiszpanami. Ale widać
to i u nas. Ci, którzy twierdzą, że
są Ślązakami-Polakami, też niby twierdzą, że kochają „gwarę”,
ale ta „gwara” przez nich używana jest o wiele bardziej spolonizowana niż mowa tych, którzy deklarują narodowość śląską. Bo ci
drudzy chcą, by Polacy ich języka
nie rozumieli. Nawet nie robią tego świadomie, ów brak zrozumienia stanowi dla nich dowód, że „jo
ni ma żech Polok!”.
Stąd ogromne kontrowersje
wzbudza Grzegorz Kulik, który
wykonał pracę tytaniczną: usystematyzował „korpus języka śląskiego” – od tekstów z XVI wieku po współczesne. Ale Kulik nie
zwraca uwagi, czy słowo, którego
używa, jest tożsame z polskim, czy
nie. Jeśli jest w śląskich tekstach,
znaczy, że jest śląskie.
Stąd książki Kulika (choćby przekład „Dracha” Szczepana Twardocha) są zrozumiałe dla Polaka,
choć dziwić go może gramatyka,
jednak od polskiej nieco odmienna.

Jerczyński:
jak najbardziej
inny od polskiego
Inną drogą idzie Dariusz Jerczyński, którego podstawową zasadą jest: śląski od polskiego ma
się różnić jak najbardziej. Jeśli
więc istnieją dwa śląskie synonimy, jeden podobny do polskiego, a drugi nie, zawsze użyje tego niepodobnego. Stąd choćby nigdy nie napisze oko, zawsze ślyp.
A gdzie słowa odmiennego od polskiego nie ma (lub on go nie zna),

Jerzy Ciurlok to nie tylko wybitny
znawca kultury śląskiej, ale również
słynny „Ecik” z kabaretu Masztalscy
Fot. internet
gotów jest je wymyślić, byle tylko
było inaczej niż w polskim. Jednocześnie często dosłownie tłumaczy polskie teksty, stąd jego przetłumaczenie „toczył wojny” jako
„kuloł chąje” przeszło już do kanonu żartów ze śląszczyzny Jerczyńskiego. Jerczyński, w odróżnieniu od Kulika, nie ma zaufania do starych tekstów, twierdzi,
że ich autorzy starali się pisać nie
po śląsku, lecz polsku, że z badaczami też starali się mówić językiem, który uważali za elegantszy,
czyli polskim, skutkiem czego „korpus” jest ocyganiony – więc woli się opierać na własnej pamięci
o tym, „jak u nos piyrwyj godali”.
Gdzieś pośrodku jest człowiek
obecnie chyba najlepiej ze wszystkich śląskim władający. Eugeniusz
Kosmała, znany czytelnikom jego
książek i słuchaczom felietonów jako Ojgen z Pnioków. Ojgen, znacznie starszy od Jerczyńskiego, a od
Kulika o dobre dwa pokolenia,
pamięta jeszcze język Chorzowa
z okresu tużpowojennego, ale zarazem, gdy przeszedł przed laty na
emeryturę (był inżynierem hutnikiem), poświęcił się badaniom nad
śląską godką. Jednakże, w odróżnieniu od Kulika, potrafi stare teksty filtrować przez swoją pamięć.
I u niego polonizmów jest naprawdę niewiele, ale sztuczności – jak
u Jerczyńskiego – nie ma wcale.

Ligoń
– wtedy polonizował,
dziś śląski idealny
Skalę problemu pokazują przedwojenne „Bery i bojki” Ligonia. Gdy
je napisał, zarzucano mu często,
że polonizuje. Dziś, po 80 latach,
jest to śląszczyzna niemal bez

polonizmów, bo przecież te, których
używał Ligoń, są dziś w normalnym
użyciu, a za to u niego mamy nie
koszary, tylko kasarnia, nie szpital, tylko lazaret – i wiele innych.
Problem polega na tym, że dziś zagrożeniem nie jest godki zniknięcie – a jej powolne rozpuszczanie
się w polszczyźnie. Pokazały to powyższe przykłady z internetu; to
już nie jest śląski, to polszczyzna
ze śląską wymową.
I żaden to argument, że „dzisiej
tak się godo”. Bo ci, kierzy tak godajom, iny se miarkują, co godajom po ślůnsku, a tak richtig pedzieć, godajom już po polsku, tela
co byle jak. Ani to godka do porzondku, ani poprawny język polski. Taki rzeczywiście język prostaków, którzy ani po polsku, ani po
żadnemu innemu nie umieją. Nic
dziwnego, że ten bełkot kabaretów wywołuje salwy śmiechu polskiej widowni.

Pszajesz godce?
Sie jij ucz!
Jeśli nie będziemy się uczyli mówić poprawnie po śląsku (a uczyć
jest się z czego, bo jak wspomniałem, książek napisanych poprawnym śląskim jest już sporo), to język rzeczywiście zaginie. Mają
trochę racji ci, którzy mówią, że
rozwiązaniem byłoby nauczanie
go w szkołach. Tylko to i tak będzie przedmiot nieobowiązkowy,
ocena z niego na nic nie rzutuje,
więc niezmiennie uczył będzie się
i tak tylko ten, kto chce. A kto chce,
szkoły nie potrzebuje.
Zwłaszcza że ja nie wierzę, że
istnieją nauczyciele śląskiego. Owszem, jest grupka pasjonatów, którzy rzeczywiście go znają. Skupieni
w DURŚ. Skupieni w Pro Loquela
Silesiana. Oni mogą uczyć w kilku,
kilkunastu szkołach województwa.
Ale skąd wziąć nauczycieli do kilkuset? Przecież takich nauczycieli
nikt nie kształci, a jak wspomniałem, ludzi poniżej 60. roku życia,
którzy mają porządną znajomość
śląskiego, jest garstka.
Więc co z tego, że Sejm uchwaliłby śląski język regionalny, jeśli
tak naprawdę nic za tym by nie poszło? To najpierw my sami musimy pokochać nasz język, nauczyć
się go. Tak jak zrobili to mieszkańcy malutkich Wilamowic, na
granicy Śląska i Małopolski, którzy swój, zapomniany już w zasadzie, język wydobyli z zapomnienia. Jeśli i my to uczynimy, wtedy
– nieważne, czy Polska go uzna,
czy nie – rozkwitnie. Jeśli tego nie
uczynimy, to nasz język obumrze,
po prostu dlatego, że jest nikomu
niepotrzebny.

Dariusz Dyrda

(Ślůnski Cajtung, nr 12/2019)

W Polsce status języka regionalnego ma kaszubski. Kaszubi na
jego ochronę co roku otrzymują ok. 80 mln złotych.
W Unii Europejskiej językami regionalnymi – poza kaszubskim – są:
– dolnosaksoński, dolnołużycki i górnołużycki (Niemcy)
– gaelicki i szkocki (Wielka Brytania)
– szampański, oksytański, alzacki, bretoński (Francja)
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Po poznańsku

Wuja Ceśku opowiada:

ko wymiana międzynarodowo-targowa, szak tak.
Zaś potem bez dwa tygodnie panowało u Ceśków istne współzawodnictwo pracy.
Kiedy już stancjo była gotowa, zawiesili nowe firany i story, na szafónierke ustawiła ciotka nagą figure
z gipsu, żeby pokój upowszechnić

kulturalnie, zaś ustawili odnowione
meble. Najśliczniejsze była nowo tapeta w granatowym kolorze z czerwonymi różami z żółtym.
Tero pokój mioł sie suszyć.
W jedne niedziele ciotka wyprysła
z chaty do kumoszki na Chwaliszewo, żeby sie dowiedzieć, gdzie i komu, i po czymu zgłoszo sie zagraniczne pokoje. Chaty mioł pilnować
wuja Ceśku. Usiodł więc na ryczce
przy otwartym oknie, a że gó ździebluśko zawioło, więc zaczął szczype kichać. Żeby nie zapaść na same
Targi na grypę, wyhycnął na chwilkę na narożnik na jednego, a do pilnowanio pomieszkanio zaprosił głuchą sąsiodke.
Naturalnie, w lokalu samo swoja
wiara i wuja Ceśku musioł roz przy
razie wyklarować wiarze, jak wychędożył pokój, i ani sie nie obrócił,
jak tu godzina smykła jak minutka.
Kropnął sobie jeszcze jedną wyrośniętą i do chaty.
Lecioł do dóm jak aniołek. Przychodzi przed bramę, a tu mało Pelajda od sąsiodki woło z daleka:
– Ło jejka kochany, ale wuja Ceśku dostanie lole od ciotki!
Wuja Ceśku zdrętwioł.
– A co sie stało?
– Niech wuja idzie som szpycnąć;
z rozumem sie wuja nie połapi.
Wujewi zaświeciły sie nogle śrybne gwiozdki w ślepiach, ale wiózł
do bramy. A tam, na sieni, słychać
okropną deszkusją pomiędzy Frącką a cołkiem plynum bab ze wszystkich pięter. Wuja wchodzi cichuśko po
schodach, portki mu sie letko trzęsą
i ino sobie szepto: „Ceśku, trzym się
kupy. Sie nie dej!”.
Wchodzi na piętro, patrzy, a tam
w antrejce za babami ciotka Frącka w sukniach na co dzień, z płatami w ręcach, upypłano jak smolorz;
skorno jeno zobaczyła wuja, zaro buchła na niego z góry:

– No ty, staro gielejzo, gdzie sie
łatyndzisz! Ty nygusie zakamieniały! Gdzieżeś polozł? Przecie miołeś
chaty pilnować! Gdzieżeś zadarł, co?
Tak głupio sie na mnie nie gap, ino
ściągej niedzielne łachy i dó roboty!
– Mamusia, ady co sie stało?
– Jeszcze sie głupio pytej, ty tulejo! Patrzcie, kobiety, manyguje gdzieś
po knajpach, przecie jadzie od niego
jak z gorzalni; patrzcie na jego kluber,
jaki mo rumiany kolor, a tu o ździebko byliby my sie ponorali. Właź w tej
chwili do stancji, bo cie tym mokrym
płatem bez krybuny mazne! Zresztą nie chce tu przy ludziach małżeńskiej secesji ci robić, ale wliź sa ino
do antrejki.
Wuja Ceśku po prostu dechu nie
mógł złapać – wytrzeźwioł od razu.
A w pomieszkaniu? Istny potop.
U sąsiada u góry pękła woda i bez
godzinę loło sie z rury i przećkło sufitem do stancji babusi. Istno powódź.
Wuja wynosił do wylewu ze trzydzieści wymborków wody, skataił sie jak
mysz, że ledwie dychoł.
A pokój babusi? Szkoda godać. Cołko posoba upypłano, na tapecie istno
wystawa nowomodnego malarstwa;
figura nagiego Wenus na szafónierce na pół sie rozpłynęła, serwetka na
stole puściła wiśniową farbę na bioły obrus, na pierzynie pokazały sie
ładne czerwone place, staro kanapa
oklapła jak placek z zokalcem – po
prostu płakać sie chciało.
Kiedy już Ceśki z większego powódź usujnęli, ciotka stanęła jak posąg, podparła sie pod boki i spojrzała
na wuja. Wuja Ceśku patrzoł ze łzami na ruinę babusinego pokoju. Cołko karkulacja wzięła w łeb – ani pokoju, ani gości, ani babusi...
Ciotka ino westchnęła i mrukła:
– Co mi tam Targi, gwiżdże na gości, poi diaski pokój, ino moja nowo
suknio poszła w pieruny i tego ci, stary, nie daruje.

mgleje – kolega szkolny. Kwartoł cołki razem my sie kształcili w jednej
szkole, ale sie na nos nie poznali, bo
nos z budy wyćpili na łob. Kupę lot
nie widzieliśmy sie. Poznać mnie nie
mógł ani ja jego. Ale znaleźć mnie
w Poznaniu znalozł. I na pomieszkanie sie zaprosił. Oddołem mu rozciągane łóżko, które zaroz potem autonomicznie sie zamkło razem z nim,
ale taki roboszek był zmęczony, że
nawet sie nie zbudził. Do rana tak
spał złożony we dwoje jak scyzoryk.
Troche tylko narzekoł rano, że nogi
z karku nie może zdjąć, aleśmy mu
wspólnymi siłami pomogli.
Jo to najmniej mu pomogłem, bo
som w krzyżu ździebko nadwyrężony sie czułem po spaniu w wannie,
pod dywanem złożonym we czworo.
Miołem noc troche niespokojną, bo
mi na glace woda kapała z zepsutego natrysku, ale to nic.
Najgorzej, że nawet odespać nie
mogłem w swoim łóżku, bo przyjechoł cioteczny brat i musiołem gó po
mieście oprowodzać. Bo on pierwszy raz w Poznaniu. Tak – to całe życie we Wrześni. Niby nie za daleko
od Poznania, ale on taki nieruchawy

– istno gamuła. I właśnie teraz go
musiało przynieść. Ale mnie i tak
już było wszystko jedno. Odstąpiłem mu te wannę. Co mu będę żałowoł... Wieczorem pobrawędziłem
sobie z moimi gośćmi, babrali my sobie do północka, oni sie nawet trochę martwili, że tak razem sie zjechali, ale powiedziołem, że jakoś
dom sobie rade, więc sie uspokoili
i marudzili dalej.
A jo sobie dołem rade. Od czego
głowa na tęgim karku? Jak oni tylko mało wiela zasnęli, zaraz spakowałem kufereczek, reszte jodła
po gościach w kieszeń – po cichutku z domu – myk i na dworzec. Na
dworcu w pociąg i – dó Warszawy.
W Warszawie do Orbisu i zapisołem
sie do wycieczki orbisowej na Targi.
I z wycieczką, panie dzieju, z powrotem dó Poznania. A tu już sie Orbis
zatroszczył o mój nocleg.
Dostałem skierowanie do bardzo
porządnego domu. Nawet znajomi.
Pore razy miałem już ich odwiedzić,
ale czasu nie było i dopiero przy okazji
mojej wycieczki na Targi do Poznania wyrównałem te zaległość. Bardzo
porządni ludzie. Dali mi cały pokój

do dyspozycji, z niekrępującym, czyli
apartnym, wejściem z antrejki, nocny stolik z bukiecikiem bzu we wazonie, a w stoliczku laczki. Wygodne
łóżko dwuosobowe, pierzyna, dwie
poduszki – mieszkołem som przed
sie, nikt nie przeszkadzał... Jak w raju... Teraz na każde Targi będę wyjeżdżał do Warszawy, a z Warszawy
z Orbisem do Poznania.
Ci znajomi, u których dóstołem
kwatere, troche sie dziwili, że jo ze
samego Łazarza z Orbisem z Warszawy przyjeżdżam, ale im wytłumaczyłem. Zrozumieli mnie. Oni też
mieli krewnych, którzy do nich zbiorowymi wycieczkami downiej przyjeżdżali na Targi, ale od czasu, jak
pan domu dostał ataku nerwowego, czyli małego rapla, i z brzytwą
od gościa dó gościa lotoł, to skończyły sie te wizyty. I nawet na kwatery targowe mogą zgłaszać pokój. Bardzo wygodny. Bardzo. Nawet sie namyślom, czy gó na stałe
nie wynająć...

Chorobne Targi!

Nie wiem, czy wom jesta wiadome,
że ciotka Frącka jest chciwo jak selera. Po złotówkę pieszo po nogach
dó Mosiny by leciała, bo łaszczy sie
na każdy najmarniejszy grosz. Nie
dziwota, chciała sobie nareszcie
fundnąć nowomodną, długolachną, niesztukowaną suknią we wiosennym kolorze w kwiotki, i to taką, żeby babom w kamienicy ślepia
na wierzch powyłaziły. Odgraniczyła starego we wydatkach, że jejka
kochany. Wuja Ceśku musioł cołką
penksją razem z kwitkiem do groszyczka do rączki wpłocać. Żodnego piwa, żodnych ćmików, a o ankoholiźmie – szkoda mrugać.
Roz ciotka Frącka wyczytała w gazecie prośbę prezydenta miasta guli
wynajmowanio pomieszkań dlo gości
na Targi. Okropno moc obskiej wiary
miała sie zjechać dó miasta, coś pore
milionów czy nawet więcej. No i trzebno te wiarę nobliwie zlokalizować.
Ciotkę nogle coś tkło, hycła jak
oparzono i krzykła:
– Stary, móm!
– Co ci jest, mama, czy cie rąbło?
– Móm! Muszymy Targom dospómóc.
– Gila mosz czy co? Halę chcesz
budować?
– Nie, ale pokój odnajmiemy dlo zagranicznych gości z prowincji.
– Mama, pewnie ci sie grypa na
mózg świgła. Jaki pokój, co za pokój?
– Nasz.
– Co? Do małżeńskiej sypialki chcesz
obskich gości wpuszczać? Przecież
to naruszenie moralności publicznej.
– Stary, żeś sie pewnie z głupim
bez ścianę macoł! Co ci do łba strzeliło! Przecie tu chodzi o pokój babusi.

– Ludzie, trzymcie mnie, bo umgleje. Pokój babusi? Przecie to staro buda, istno muzejo przechodzonych mebli ze ślubnej wyprawy matki naszej
babusi! Z pluszowego kanapska wyłażą pakuły i włosie, krzesołka i ryczki
sie lyrają jak we frybrze, szafónierka
mo aby trzy giyry, z posoby wapno leci, jak dziadzia głośno zachurcho. I ta-

– Racjo, mama, pokój musi być, bo
te chorobne podżegacze wojenne...
– Stary, nie mojtej polityki zes Targami. Budę doprowadzymy do normy...
– Ba, nawet ponad normę. No dobrze, ale co i z babusią?
– Wyślymy ją na wczasy na mały land do średniorolnych krewnioków. Przydo im sie do akcji „H”. Ta-

Targi Poznańskie w czasach PRL-u były wyjątkową atrakcją
ką budę chcesz gościom zagranicznym
wynająć? Pewnie cierpisz! Zresztą co
zrobisz z babusią?
– Trudno, stary, nie mogymy prezydenta w sztychu zostawić, no szak?
Przecie nie dopuścimy, żeby zagraniczno wiara miała na dworcu albo
kole Opery w kierzkach garować.
Pokój musi być.

Goście wuja Ceśka
Na Targi, jak na Targi, różno wiara sie zjeżdżo. Moja rodzina też. Bo
jak mają krewnioka w Poznaniu, no
to od razu dó mnie, no szak?
Przódy zwalili nom sie na łeb
Józiowie z Gądek. Letko ich do chaty wcisłem, bo moja ślubno zawsze
wyjeżdżo na Targi do siostry w Częstochowie. Więc Józiom odstąpiłem
nasze małżeńskie łoże z pierzynami,
a som zdrzymłem sie pod kołderką
na łóżku gościnnym.
Na drugi dzień przyjechoł szwagier Bolek z Olsztyna. Sie mówi trudno. Odstąpiłem mu łóżko gościnne
w jadalce, a som przeniosłem sie
dó antrejki na kanapę pod kocyk...
Kanapka ździebko szturchała mnie
w bok, bo mebel był mocno wyhuźdany, więc włosie i godno sprężyna
z niego wychodziła, ale jakoś sie
przespało do północy.
Bo właśnie o północy przytaszczyła sie ciotka Walercia z Pyzdrów. No
to sie zrobiło gremialne przemieszczenie ciotki ze szwagrem i z moją
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osobą. Szwagier przeniósł sie na kanapę. Dobrze mu tak, złokreś... Niech
go też sprężyna pociśnie ździebko,
no nie? Ciotka wylądowała w ciepłym łóżku po szwagrze, jo zaś przeniesieni sie do kuchni na składane
łóżko połowę.
Pół nocy nie społem, bo co po
chwilkę goście przychodzili napić
się wody... przetwierali sie jak nie
wiem. Za każdym razem szturchali drzwiami deske w głowach i łóżko cięgiem lyrało sie jak we frybrze.
Zaś o piątej rano szwagierek przyszedł sobie nogi moczyć, no i zabawiał mnie rozmową towarzyszącą
do siódmej...
Jak potem wszyscy poszli na Targi, to sobie nareszcie odespałem
w swoim rodzinnym łóżku. Trzeba
wyrównać zaległości i jak to pozywają: koordynować wysiłek, no nie?
Ale wieczorem, kiedy właśnie trzeci
raz załomało sie pode mną składane
łóżko – nagle dzwonek. Mosz, babo,
plyndz! Otwierom, patrzę i prawie

Fot. WMHP

Stanisław Strugarek

„Wuja Ceśku opowiada”, Poznań 1977, s. 272.
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Ku „chwale” braterstwa broni

60 lat temu na szczecińskiej ulicy rozpędzony czołg rozjechał
uczniów szkoły podstawowej

Tragiczna defilada
„Szczecin witał sojusznicze wojska jesiennym słońcem, kolorami flag, serdecznym uśmiechem. Szczeciniacy
wylegli tłumnie na trasę przemarszu oddziałów radzieckich,
NRD i Wojska Polskiego” – czytał lektor słowa komentarza
utrwalone w jednym z ostatnich wydań „Magazynu Filmowego Radar” (wojskowej
kroniki filmowej) w roku 1962.
Widzom, głównie żołnierzom
służby zasadniczej i zawodowej oraz ich rodzinom, pokazano wielką defiladę w Szczecinie. Przeszła, a raczej przejechała ona ulicami tego miasta
we wtorek 9 października 1962
roku, na zakończenie ćwiczeń
wojsk Układu Warszawskiego
zorganizowanych pod kryptonimem „Gryf Pomorski” na terenie Pomorza Zachodniego
i w północnej części ówczesnej Niemieckiej Republiki
Demokratycznej.
„Jesienne ćwiczenia wojsk
Układu Warszawskiego wykazały dalszy wzrost poziomu wyszkolenia sojuszniczych armii
i współdziałania na polu walki.
Były wspaniałym pokazem rosnącego mistrzostwa bojowego
i nowoczesnej, groźnej techniki
bojowej. Więzy braterstwa broni, niezłomnej przyjaźni zostały jeszcze mocniej utrwalone
we wspólnym żołnierskim wysiłku w służbie socjalizmu i pokoju” – brzmiały kolejne słowa
komentarza wojskowej kroniki.
Ćwiczących żołnierzy odwiedzili wówczas: I sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Władysław Gomułka, premier Józef Cyrankiewicz i marszałek
Sejmu PRL Czesław Wycech,
co było źródłem pogłoski, że
ci przywódcy Polski Ludowej
przyjechali również do Szczecina na defiladę.
Gdy o godzinie 15.00 dowódca
Śląskiego Okręgu Wojskowego,
generał dywizji Czesław Waryszak, meldował ministrowi obrony narodowej PRL, generałowi
broni Marianowi Spychalskiemu, gotowość wojsk do defilady, na trybunie honorowej Gomułki i Cyrankiewicza nie było.
Był zaś dowódca Zjednoczonych
Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego, marszałek Związku Radzieckiego Andriej Greczko.
Obok niego stali generałowie
radzieccy, enerdowscy i polscy
oraz przedstawiciele władz województwa szczecińskiego z I sekretarzem KW PZPR Antonim
Walaszkiem na czele.

Rozpędzone czołgi
wśród tłumów

Po przemówieniach Spychalskiego i Walaszka ruszyła defilada, którą zainaugurowała część
lotnicza. Nad Szczecinem przeleciały śmigłowce, bombowce
i myśliwce, a ulicami centrum
miasta – aleją Wojska Polskiego, placem Włodzimierza Lenina
i aleją Piastów – przejechały kolumny sprzętu bojowego Armii
Radzieckiej, Narodowej Armii
Ludowej NRD i Wojska Polskiego. Jechały ciężarówki ciągnące armaty, rakiety i transporte-

mieściły tłumów, które przyszły
oglądać rakiety i czołgi. W wielu
miejscach ludzie stali na jezdni,
mniej więcej metr od krawężnika, a nawet nieco więcej. A że
ludzie stali z obu stron, jezdnia
dla jadącego sprzętu wojskowego skurczyła się o dwa, a w niektórych miejscach nawet o trzy
metry. To bardzo dużo.
Ponadto na wspomnianej naradzie dotyczącej bezpieczeństwa ustalono, że kolumny wojsk
zmotoryzowanych poruszać się
będą z prędkością 20 kilometrów na godzinę. To ustalenie
złamali już Rosjanie, którzy de-

w Słubicach odebrała słowa dowódcy pancerniaków, pułkownika
Wojnara: „Dołączyć! Dołączyć!”,
co było skutkiem narzucenia
ostrego tempa przez defilujące
pododdziały Armii Radzieckiej.

Dzieci
pod gąsienicami
„Staraliśmy się dostosować.
Bo rozkaz to rozkaz. W poprzek
przechodziły szyny tramwajowe.
I poślizg. [...] Nie straciłem zimnej krwi i krzyknąłem do mechanika-kierowcy: »Karol, hamuj! Zaciąg[nij] drążki do tyłu
i co będzie, to będzie. Tylko nie

– Mordercy! – zaczęli krzyczeć ludzie.
„Zamknęliśmy się w czołgu.
Nie wiem, jak długo czekaliśmy,
ale chyba dziesięć minut później
ktoś zapukał we właz. Przyjechała obstawa z WSW. Wychodzę z czołgu, patrzę: krew, włosy, strzępy ludzkich ciał” – wspominał dalej Bronisław Bieniarz.
„Znajdowałem się wtedy na
trybunie, byłem wiceministrem,
szefem GZP [Głównego Zarządu
Politycznego Wojska Polskiego
– przyp. L.A.]. I doszło do tego
tragicznego wypadku. Wstrząsnął wszystkimi uczestnikami
ćwiczenia. Było to zakłócenie,
powiedziałbym, całej jego atmosfery”. Te słowa generała
Wojciecha Jaruzelskiego, wówczas wiceministra obrony narodowej, padają w zrealizowanym
w 1996 roku przez Iwonę Bartólewską dokumentalnym filmie telewizyjnym „...i wjechał czołg”.

Żadnych filmów,
żadnych zdjęć...

9 października 1962 roku. Czołgi T-54A przed trybuną honorową. Kilkaset metrów dalej taki czołg wjechał w tłum dzieci

Fot. internet
ry opancerzone, ciągnęły czołgi. filowali jako pierwsi. Ich wozy manewruj!«. A ludzi było tyle,
Przed defiladą przedstawi- bojowe i rakiety jechały szyb- że nie mieścili się na chodniku.
ciele wojska, milicji oraz lokal- ciej. Czy dużo szybciej? Nikt Stali też na ulicy [tu w znaczenych władz administracyjnych tego nie mierzył.
niu jezdni – przyp. L.A.]. I w tej
ustalili ogólne zasady bezpieW każdym razie świadkowie panice jeden drugiego wpychał
czeństwa. Żołnierze Wojsko- twierdzili, że wojsko jechało bar- pod gąsienice” – wspominał po
wej Służby Wewnętrznej mieli dzo szybko, aż drżała ziemia. Nie latach Bronisław Bieniarz, wówstrzec porządku i bezpieczeń- tylko na dzieciach robiło to duże czas dowódca czołgu 0165. Jestwa w rejonie stojącej na pla- wrażenie. Były wiwaty i oklaski, go kierowcą-mechanikiem był
cu Tadeusza Kościuszki trybu- zagłuszane przez ryk silników wspomniany Karol, czyli starny honorowej, a na pozostałej pędzących pojazdów. Niektórzy szy szeregowiec Karol Gieliszczęści śródmiejskich ulic, który- szczecinianie rzucali kwiaty.
kiewicz.
mi miał przejechać sprzęt wojPo Rosjanach i kolumnie wojsk
Wbrew temu, co przez lata
skowy trzech armii, zadanie to wschodnioniemieckich na uli- twierdzili niektórzy szczeciniascedowano na Milicję Obywa- cach Szczecina zaprezentowa- nie, stalowy kolos nie wjechał
telską. Ponadto widzowie mie- ły się pojazdy Wojska Polskie- na chodnik. Zatrzymał się przed
li oglądać defiladę z chodników go. Defiladę zamykały czołgi krawężnikiem, zabijając lub radla pieszych i pod żadnym po- T-54A, nowość na wyposaże- niąc osoby, które stały na jezdni.
zorem nie wchodzić na jezdnię. niu naszej armii, rzadko poka- Były to głównie dzieci z pobliTymczasem świadkowie wspo- zywane publicznie.
skich szkół, zwłaszcza ze Szkominali, że niektórzy, także dzieci,
Radiostacja czołgu o numerze ły Podstawowej numer 1, koprzebiegali jezdnię alei Piastów taktycznym 0165 z 1. Kompanii ło której doszło do tragicznew trakcie defilady, a chodniki nie Czołgów 5. Dywizji Pancernej go wypadku.

Ani operatorzy filmowi z wytwórni „Czołówka”, realizujący
film dokumentalny o ćwiczeniach wojsk Układu Warszawskiego i materiały do magazynu „Radar”, ani operator
raczkującej wtedy Telewizji
Szczecin, ani żaden z fotoreporterów prasowych i fotografów amatorów nie utrwalił tragicznego wypadku w alei Piastów w pobliżu skrzyżowania
z ulicą Jagiellońską. W każdym razie nigdzie takie zdjęcia się nie pojawiły, a wiele by
nam one powiedziały. Zachowały się jednak zdjęcia z samej
defilady i setki metrów taśmy
filmowej wówczas naświetlonej przez operatorów „Czołówki”. I wszędzie widać jedno: tłumy ludzi, których setki
zeszły z chodnika na jezdnię.
Załogę czołgu 0165 przewieziono zrazu do prokuratury
wojskowej przy ulicy Skargi,
a potem do pobliskiego szpitala MSW na badania krwi i moczu. Badania takie przeprowadzono dwukrotnie: we wtorek wieczorem i w środę rano.
W organizmach żołnierzy nie
znaleziono śladów alkoholu, bo
jest mało prawdopodobne, by
wówczas – był wszak rok 1962
– szukano w organizmach żołnierzy Wojska Polskiego śladów jakichś środków odurzających. Ze szpitala czołgiści
wrócili do prokuratury i dopiero 11 października zostali zwolnieni do macierzystej
jednostki. Rozkaz wyjazdu dla
całej załogi odebrał podchorąży Bieniarz: „Na dworzec szliśmy ubrani jak czołgiści, tylko
spodnie mieliśmy drelichowe.
Obok delikatesów zaczepili nas
przechodnie: »Czołgiści, czołgiści, co wyście narobili«” – wspominał po latach.

Samo Życie 6/22 (605)

Magazyn
Bardzo oszczędne
informacje prasowe
W środę 10 października cały
nakład „Głosu Szczecińskiego”,
organu Komitetu Wojewódzkiego PZPR, został wykupiony już
wczesnym rankiem. Czytelnicy
szukali informacji o wypadku na
defiladzie wojskowej. Przez całą
szerokość pierwszej strony gazety widniał tytuł „Manifestacja
sojuszu i braterstwa”, a niżej
„Bojowy przegląd siły i techniki”. Polski Szczecin wita zbratane
armie, gdzie w szczegółach opisano uroczystości zorganizowane na zakończenie ćwiczeń „Gryf
Pomorski”, w tym interesującą
nas defiladę. Ale w obszernym
tekście nie było ani słowa o wypadku w alei Piastów.
Dopiero po dłuższych poszukiwaniach czytelnicy znajdowali
ledwie widoczną na stronie 3 notatkę zatytułowaną „Komunikat” następującej treści: „Z głębokim bólem i żalem donosimy,
że w dniu wczorajszym – w czasie przejazdu polskiej jednostki
zmechanizowanej przez nasze
miasto w pobliżu skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Piastów
– zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. W wyniku doznanych obrażeń zmarło sześć osób, w tym
pięcioro dzieci. Jednocześnie
z przykrością stwierdzamy, iż
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Ku „chwale” braterstwa broni
mimo wielu apeli, w których
proszono o zachowanie zdyscyplinowania na trasie przemarszu wojsk, część mieszkańców
Szczecina nie wykazała właściwej postawy. Szczególnie przykrym jest fakt, iż wielu rodziców pozostawiło swoje dzieci
bez właściwej opieki. W celu
szczegółowego ustalenia przyczyn wypadku powołana została specjalna komisja”.
Tylko tyle i aż tyle.

Nie można
doliczyć się ofiar
„Głos Szczeciński” podał, że
pod gąsienicami czołgu 0165 zginęło sześć osób, w tym pięcioro dzieci. Tymczasem na tablicy pamiątkowej przytwierdzonej
do ściany Szkoły Podstawowej
numer 1 przy alei Piastów widnieją imiona i nazwiska siedmiorga dzieci. Są to: Bogumiła Florczak lat 8, Leszek Kolczyński
lat 9, Ryszard Krawczyński lat 7,
Henryk Sikuciński lat 6, Ryszard
Stachura lat 9, Fryderyk Zawiślak lat 12 i Marian Zdanowicz
lat 10. Pod nazwiskami jest także informacja, że 21 osób zostało rannych.
Między pisaną na gorąco informacją prasową a tablicą pamiątkową nie musi być wcale
sprzeczności (gdy redagowano tę pełną przemilczeń notkę,

dwie z siedmiu wymienionych na
tablicy osób mogły jeszcze żyć.
Szczecińscy lekarze twierdzili
później, że ofiar wśród dzieci
było więcej, ale nigdy nie udało
się tego potwierdzić w sposób
niebudzący żadnych wątpliwości. Jeden z lekarzy zapamiętał dziewięcioletniego chłopca Leszka Lipińskiego, który
zmarł na stole operacyjnym.
Takiego nazwiska nie ma na
tablicy, jest za to Leszek Kolczyński, a więc chłopiec noszący imię – co wiem z własnego
doświadczenia – dość rzadkie.
Może lekarz po latach pomylił
nazwisko, a może Lipińskiego
nie przywieziono z wypadku na
defiladzie. Wszak zamieszkany
wówczas przez prawie 290 tys.
osób Szczecin w tamten październikowy wtorek żył nie
tylko uroczystym przejazdem
wojsk. Do szpitali przywożono
również ofiary z normalnych
– by tak rzec – wypadków drogowych. Weryfikacja nazwisk
ze szkolnej tablicy pamiątkowej była i jest mocno utrudniona. W czasach PRL, a przynajmniej do końca sierpnia 1980
roku, nikt by się tego nie podjął, a po 1989 roku okazało się,
że ze szpitalnych kartotek usunięto karty z zapisami dotyczącymi tego wtorku i kilku następnych dni. Podejrzewam,

że stało się to wkrótce po defiladzie...

Winnych nie było
Jeszcze raz okazało się, że
w Polsce Ludowej o wypadkach
z udziałem wojska nie wolno
było mówić i pisać. Śledztwo
jednak trwało. Przesłuchano
dziesiątki osób, przeprowadzono eksperymenty dowodowe. Całą dokumentację z wojskowego śledztwa zniszczono
jednak w stanie wojennym.
Zachowały się z niej zaledwie
okruchy informacji. Wiemy
wprawdzie, że przed defiladą
mających w niej uczestniczyć
kierowców pojazdów wojskowych przewieziono jej trasą,
ale próbnej defilady nie było.
Ponadto kierowcy-mechanicy czołgów nie byli przeszkoleni do ich prowadzenia po ulicach. Śledczy uznali również,
że nieskutecznie odgrodzono
tłum od jezdni, a ludzie nie słuchali milicjantów każących im
się cofnąć.
Mimo już tylko tych udowodnionych niedociągnięć uznano, że przy organizacji defilady w Szczecinie nie popełniono błędów i 9 marca 1963 roku,
równo pięć miesięcy po tragedii w alei Piastów, Prokuratura
Śląskiego Okręgu Wojskowego
śledztwo umorzyła.

Dowódcy czołgu 0165 i jego
kierowcy-mechanika nikt nie
ścigał. Przesłuchano ich jeszcze kilka razy i sprawa została zamknięta. Uznano, i chyba
słusznie, że nie było ich winą, iż
na drodze czołgu stanęły znajdujące się w bruku na skrzyżowaniu ulicy Jagiellońskiej
i alei Piastów tory tramwajowe, że defilada pędziła jak szalona, a milicjanci nie dawali rady z niesfornymi kilkulatkami,
którzy chcieli lepiej widzieć.
Teoretycznie odpowiedzialność
karną powinien ponieść generał Czesław Waryszak, który
był dowódcą defilady i meldował ministrowi obrony narodowej gotowość do jej przeprowadzenia. Gotowość – podkreślam. Ale w Polsce Ludowej – po
1956 roku – zasłużonych generałów nikt nie ścigał. Zwłaszcza
w tamtej sytuacji międzynarodowej, gdy nad światem wisiało widmo atomowej apokalipsy.
Niespełna dwa tygodnie później
kryzys kubański, będący skutkiem konfliktu o zainstalowane na Kubie radzieckie rakiety uzbrojone w głowice jądrowe, wejdzie w fazę finału.

Leszek Adamczewski

„Zapomniane i przemilczane tragedie w powojennej Polsce”, Poznań 2021, s. 309.

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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Bolzan

zdj. pixabay.com / Duernsteiner

Tajemnicze W³ochy
W³ochy to piêkny kraj, o tym
wie chyba ka¿dy. Czym by³yby
W³ochy bez Dolce Vity? Bez dobrego jedzenia i jeszcze lepszego wina, czy smacznego Cappuccino z piank¹? Niektóre
miasta skrywaj¹ ma³e tajemnice. Jakie?
Bolonia cieszy siê opini¹ jednego z miast ze wspania³¹
kuchni¹, st¹d pochodz¹ tortellini i tiagatelle. W mieœcie jest
oko³o 600 restauracji, od ca³kiem skromnych po wspania³e
z gwiazdkami.
Bolonia le¿y oko³o 100 km od
Rimini i ma swój w³asny Flair.

Amfiteatr w Lecce

Znakiem rozpoznawczym s¹
dwie wie¿e (tzw. Geschlechtertürme) Torre della Garisenda
i Torre degli Asinelli. Spacer po
mieœcie mo¿na zacz¹æ od Piazzy Maggiore, a zakoñczyæ na
placu Mercato di Mezzo.

Lecce – muzeum południa
Amore mio – s³oneczne Lecce to jedno wielkie muzeum w
rejonie Apulii. Nazywa siê je
tak¿e Florencj¹ po³udnia, znajduje siê tutaj wiele budowli ze
stylu baroku. Historia tego
miasta siêga antyku. Rzymski
amfiteatr trzeba zwiedziæ ko-

niecznie. I oczywiœcie starówkê
z piêknymi koœcio³ami, np. Katedrê Sanza Maria Assunata.
W œrodku tego muzeum pulsuje ¿ycie, a pla¿a znajduje siê
tylko 15 km od miasta.

Chioggia – miasto Laguny
Chioggia le¿y w pobli¿u Wenecji, ale ma³o kto j¹ zna. Posiada wiele kana³ów i kolorowych domów, s¹ one ma³e, za to
autentyczne, oryginalne.
P³ywaæ mo¿na na ³ódkach rybackich, a przeja¿d¿ka nimi
jest tañsza ni¿ weneckimi gondolami. Miasto zosta³o zbudo-

zdj. www.pixabay.com / prosalento

Chioggia

Bolonia – Torre della Garisenda i Torre degli Asinelli
wane na drewnianych palach.
Spaceruj¹c wzd³u¿ kana³u Vena, mo¿na pozagl¹daæ do ma³ych restauracyjek, które serwuj¹ wspania³e potrawy z ryb.
Poza tym le¿¹ca w pobli¿u miasta wyspa Arabella posiada
wspania³e pla¿e.

Bozen – górzysty
krajobraz
Obok Bozen przeje¿d¿aj¹ tysi¹ce turystów, zmierzaj¹cych
na Gardasee, nad morze czy w
góry. Ale przeje¿d¿aj¹c tamtêdy, koniecznie nale¿y zatrzymaæ siê w Bozen.
Stolica Südtirolu flirtuje
z pó³noc¹ i po³udniem. Piêkna
architektura, wspania³a kuch-

pixabay.com / dezalb

nia. Na Starówce znajduj¹ siê
piêkne sukiennice. Z centrum
miasta mo¿na pojechaæ kolejk¹
linow¹ w góry, piêkne i majestatyczne. No i nale¿a³oby zobaczyæ s³ynnego cz³owieka
z epoki kamiennej – „Ötzi”.
Tak¹ wycieczkê mo¿na dok³adnie zaplanowaæ, zrobiæ rezerwacjê w dobrych hotelach i
delektowaæ siê piêknem W³och.

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 / Karl Andrich
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Mariusz Czerkawski w tyskiej Galerii Sportu

zdj. autora

Pierwszy polski hokeista w NHL skoñczy³ 50 lat.

Abraham Czerkawskiego
Przez lata polscy kibice zastanawiali siê, który z polskich hokeistów jako pierwszy zdebiutuje w najlepszej hokejowej lidze œwiata NHL. Okaza³ siê
nim Mariusz Czerkawski, wychowanek GKS Tychy, który
w wieku 19 lat wyjecha³ do
Szwecji (Djurgardens, Hammarby), a nastêpnie by³ draftowany przez Boston Bruins i
w tym klubie zaczyna³ karierê
w NHL. Potem gra³ kolejno w
Edmonton Oilers, New York
Islanders, Montreal Canadiens, ponownie w Islanders
i Boston Bruins. W sumie 12
sezonów. Jest pierwszym Polakiem, który wyst¹pi³ w Meczu
Gwiazd NHL. Czerkawski to jeden z najwybitniejszych pol-

skich hokeistów w historii.
W latach 1991–2006 gra³ w reprezentacji Polski, jest olimpijczykiem z Albertville 1992.
Z okazji 50 rocznicy urodzin
w Tyskiej Galerii Sportu,
w mieœcie, gdzie zaczyna³ karierê, odby³o siê spotkanie z kibicami. Punktem wyjœcia by³y
oczywiœcie pocz¹tki kariery
„Mario”.
– Dlaczego hokej? Gdy chodzi³em z tat¹ na mecze hokeja,
pokocha³em ten sport od
pierwszego wejrzenia. Kibicowa³em tyskiej dru¿ynie. Ka¿dego roku prosi³em mamê o ³y¿wy. W koñcu je dosta³em.
Ogromna euforia przerodzi³a
siê w p³acz, gdy okaza³o siê, ¿e
by³y to ³y¿wy figurowe. „Mamo,

ale ja chcia³em hokejówki” –
opowiada³ Mariusz Czerkawski. – Treningi zacz¹³em w wieku 8 lat. Dla jednych to za póŸno, ale wtedy kto mia³ dostêp
do ³y¿ew i treningów? Tylko
dzieci hokeistów. Takie to by³y
czasy.
Jedn¹ z atrakcji spotkania
w Tychach by³y fragmenty filmu dokumentalnego Wojciecha Wikarka z 1991 roku, który
nigdy wczeœniej nie ujrza³
œwiat³a dziennego. Nakrêcony
zosta³ w mieszkaniu Mariusza
Czerkawskiego na kilka dni
oraz na dzieñ przed wyjazdem
hokeisty do Szwecji. Mo¿na siê
by³o dowiedzieæ, jakie plany
marzenia mia³ 19 letni wówczas hokeista.

– Ten film bêdzie dla mnie
trudniejszy ni¿ ten wywiad –
opowiada³ z uœmiechem, reaguj¹c na wyœwietlane sceny
filmu.
– Mariusz, przede wszystkim
chcia³bym ciê przeprosiæ za
ten film. Wtedy myœla³em, ¿e
jestem wielkim re¿yserem i to
bêdzie arcydzie³o – opowiada³
z uœmiechem Wojciech Wikarek, re¿yser filmu. – Film powsta³ dziêki ojcu Mariusza,
z którym siê zna³em wczeœniej.
Muszê pochwaliæ zarówno Mariusza, jak i jego ojca. W domu
Czerkawskich panowa³a atmosfera wyjazdu do Szwecji, a
mimo to zgodzili siê na film.
Pamiêtam, ¿e musieliœmy powtórzyæ pewne sceny, bo
dŸwiêk siê zepsu³. Mariusz na
drugi dzieñ wylatywa³ do Szwecji, ale zgodzi³ siê. Robiliœmy
nawet sceny, których tutaj nie
wyœwietlono, gdzie Mariusz
szed³ noc¹, ok. 22:00 na obecnej
Grota-Roweckiego. Chcia³em
przylecieæ do niego do Szwecji,
krêciæ dalej, ale mój bud¿et na
to wtedy nie pozwala³.
– Odpar³em mu, ¿e szkoda
i mo¿e to nadrobimy, a w g³êbi
ducha by³o: „Oby nie uzbiera³
tego bud¿etu” – ¿artowa³ Czerkawski.
W spotkaniu wzi¹³ tak¿e
udzia³ by³y Henryk Gruth, legendarny hokeista, jedyny Polak który trafi³ do s³ynnej galerii „Hockey Hall of Fame”
w Toronto. M³odsi mogli siê dowiedzieæ, ¿e panowie grali razem ze sob¹ w dru¿ynie GKS
Tychy. Gruth, który wówczas
by³ starszym zawodnikiem, jednoczeœnie pe³ni³ funkcjê graj¹cego trenera tyskiej dru¿yny.
– To ja doradza³em Mariuszowi wyjazd. Wtedy w klubie
nie by³o pieniêdzy i wiedzia³em, ¿e w Tychach siê nie rozwinie tak, jakby móg³ – opowiada³ Henryk Gruth. – Wtedy nie

Popularne ukraiñskie wierzenia i przes¹dy
Zanim przyby³a do tej czêœci
Europy nauka, zanim zaczêto
podejmowaæ próby logicznego
t³umaczenia: Kosmosu, Ziemi,
zachowañ ludzi i zwierz¹t,
Ukraiñcy wypracowali w³asne
widzenie œwiata.
Kszta³towa³o siê ono na podstawie obserwacji niezrozumia³ej
czêsto przyrody. Ot, czasy „przednaukowe”. St¹d przes¹dy i przyzwyczajenia, które powsta³y na
bazie domys³ów. Ka¿dy znak
„z góry”, ze Wszechœwiata, ka¿de
zjawisko przyrodnicze, zachowanie zwierz¹t czy cz³owieka by³y interpretowane w przyjêty w danym
regionie sposób.
Usi¹œæ przed podró¿¹
W rodzinach ukraiñskich nadal
panuje przes¹d, ¿e jeœli wszystkie
walizki s¹ ju¿ spakowane, a rodzi-

na i s¹siedzi uca³owani, nale¿y
usi¹œæ przed podró¿¹ i siê zadumaæ. Zachêca siê nawet, by przysi¹œæ wprost na tych walizkach,
nie na krzeœle. Takie zachowanie
dotyczy zazwyczaj d³u¿szego wyjazdu b¹dŸ wyjazdu na sta³e. Wyje¿d¿aj¹cy siada zatem na swych
pakunkach przed wyjœciem z domu i spêdza minutê w ciszy. Wierzono, ¿e mo¿e to uratowaæ podró¿nika przed przykrymi zdarzeniami, przed czaj¹cym siê z³em
i pomo¿e w szczêœliwym dotarciu
do celu. Gwarantuje te¿ bezpieczny powrót.
Powrót do domu po wyjœciu
– to z³y znak
Jeœli jednak w ostatniej chwili
zauwa¿ysz, ¿e zapomnia³eœ czegoœ dla podró¿y istotnego, ¿e nieopatrznie pozosta³a w domu rzecz

mog¹ca siê przydaæ, ale ju¿ opuœci³eœ rodzinne progi – nie wracaj!
Przes¹d ten nie obowi¹zuje oczywiœcie w przypadku pieniêdzy czy
dokumentów. Ale jeœli ju¿ tak siê
wydarzy³o, nale¿y siê zastanowiæ,
czy warto w ogóle wyje¿d¿aæ akurat w tej chwili. Mo¿esz wyjœæ
b¹dŸ wyjechaæ póŸniej albo w ogóle zrezygnowaæ z planów opuszczenia domu – w ten sposób unikniesz wielu niepowodzeñ. Istnieje
te¿ optymistyczne wyt³umaczenie
tego przes¹du – unikn¹³eœ k³opotów, które mog³yby siê przydarzyæ
ju¿ po dotarciu do celu podró¿y.
Nie wolno przekazywaæ
rzeczy przez próg
Nasi przodkowie wierzyli, ¿e
próg w domu jest granic¹ nie tylko
miêdzy œwiatem w³asnym i cudzym, lecz tak¿e miêdzy œwiatem

rzeczywistym a ¿yciem pozagrobowym. Jeœli ktoœ przeka¿e coœ
przez próg – zaniepokoi dusze
zmar³ych. Naruszaj¹c tê zasadê,
cz³owiek skazuje siê na nieszczêœcie. Dlatego przekazywanie rzeczy w ten sposób uwa¿a siê za z³y
znak, a rzecz przekazana na pewno sprowadzi pecha. Zanim zatem
wrêczysz coœ innej osobie, wpuœæ
j¹ do swojego domu lub sam do
niej wyjdŸ, bo inaczej pozbêdziesz
siê na zawsze w³asnej pomyœlnoœci i bogactwa. Jeœli jednak w poœpiechu b¹dŸ przez zapomnienie
odebra³eœ coœ przez próg – natychmiast to wyrzuæ!
Przes¹dy i dziecko
Jednym z przes¹dów w Ukrainie jest to, ¿e przez pierwsze
czterdzieœci dni ¿ycia nie pokazuje
siê obcym swojego dziecka. Nie

mo¿na by³o ot tak wyjechaæ sobie za granicê. Trzeba by³o
mieæ 7 podpisów. Pomog³em je
zdobyæ Mariuszowi. Cieszê siê,
¿e go pozna³em, ¿e graliœmy
razem.
Gdy
pracowa³em
w Szwajcarii, a Mariusz gra³
w NHL, mog³em powiedzieæ:
„Widzicie go? Ja z nim gra³em.”
Sta³ siê dla mnie pewnego rodzaju inspiracj¹ i jestem mu za
to wdziêczny.
Spotkanie
podsumowa³y
wspomnienia Czerkawskiego
z pocz¹tków jego kariery za
granic¹, gdy nie zna³ jêzyka i
jako m³ody ch³opak musia³ radziæ sobie w Szwecji, a nastêpnie w Stanach Zjednoczonych.
– Pocz¹tki by³y najgorsze.
Przez pierwsze pó³ roku nie
wiedzia³em, co do mnie mówi
trener. Nie potrafi³em siê komunikowaæ z kolegami, a hokej
to sport dru¿ynowy. Siedzia³em
w k¹cie, przebiera³em siê i czeka³em, a¿ trening siê zacznie –
wspomnia³ Czerkawski. – Mia³em w kontrakcie wpisane lekcje jêzyka, 5 razy w tygodniu po
treningu jeŸdzi³em na lekcje
z pani¹, która zna³a tylko dwa
jêzyki – szwedzki i... angielski.
A ja po angielsku – prawie nic.
Ale po pó³ roku udzieli³em wywiadu
telewizyjnego
po
szwedzku.
Co obecnie robi hokeista
i dlaczego nie zosta³ prezesem
Polskiego Zwi¹zku Hokeja na
Lodzie?
– Chcia³em byæ prezesem.
Wydawa³o siê, ¿e w 2011 roku
nim zostanê, ale wówczas do
gry wesz³y nieznane mi wczeœniej uk³ady polityczne i wysz³o, jak wysz³o. Obecnie zajmujê siê szukaniem i szkoleniem m³odzie¿y wraz z moimi
by³ymi kolegami i œwietnymi
trenerami. Mam nadziejê, ¿e
kiedyœ któryœ z tych ch³opaków
zrobi karierê. (kor)
wolno zapraszaæ do domu goœci od
narodzin a¿ do chrztu. Mówi siê,
¿e „z³e oko” ma negatywny wp³yw
na duszê niemowlêcia. Aby dziecko ¿y³o szczêœliwie, podczas
pierwszej k¹pieli w wannie trzeba
dolaæ trochê miodu i w³o¿yæ dowolny srebrny przedmiot. Szczêœliwa bêdzie dziewczynka, która
wygl¹da jak tata, a ch³opiec – wygl¹daj¹cy jak mama.
Nie mo¿na nazwaæ dziecka na
czeœæ bliskiego krewnego lub znajomego, który zmar³ wczeœniej:
mo¿e go spotkaæ los zmar³ego.
Wody po k¹pieli nie wolno wykorzystywaæ do mycia r¹k albo podlewania kwiatów.

Valeria Soroka
Waleria pochodzi z Odessy w Ukrainie.
Jest studentką dziennikarstwa na
Uniwersytecie Łódzkim. W redakcji
„Angory” odbywa staż zawodowy
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Jedną z ofiar udusił liną, po czym spędził noc z ciałem w jednym łóżku

Rob Piest powiedział mamie, że
zdąży wrócić na przyjęcie planowane przez najbliższych z okazji
jej urodzin. Przed imprezą chciał
porozmawiać z miejscowym przedsiębiorcą budowlanym. Mężczyzna
oferował wakacyjną pracę niemal
dwa razy lepiej płatną niż ta, którą
piętnastolatek wykonywał w drogerii Nisson's Pharmacy. Gdy Rob tego dnia – 11 grudnia 1978 roku – nie
wrócił wieczorem do domu, rodzice,
odchodząc od zmysłów z niepokoju, zadzwonili na policję. Przedsiębiorca, o którym wspomniał ich syn,
nazywał się John Wayne Gacy, ale
wezwany na przesłuchanie stwierdził, że nigdy nie rozmawiał z zaginionym chłopakiem.

Szanowany
biznesmen
i społecznik
Następnego dnia śledczy spraw
dzili przeszłość Gacy’ego. Okaza
ło się, że trzydziestosiedmiolet
ni biznesmen ma na koncie skaza
nie za pobicie mężczyzny z okolicy.
Co więcej, odbył karę więzienia za
przestępstwa seksualne w 1966 ro
ku dokonane w miejscowości Wa
terloo w stanie Iowa, gdzie prowa
dził należącą do teścia restaurację
„Kentucky Fried Chicken”. Był żo
naty, miał dwójkę dzieci, angażował
się w działania lokalnej organizacji
obywatelskiej Junior Chamber. Jed
nak oprócz tego zdarzało mu się upi
jać nieletnich chłopców i nakłaniać
ich do czynności seksualnych. Jeden
z nagabywanych młodzieńców, syn
kolegi Gacy’ego z organizacji, po
wiedział o tym ojcu. Wkrótce inny
chłopiec ujawnił podobną historię,
a wtedy policja oskarżyła Gacy’ego
o napaść na tle seksualnym. Dziesią
tego maja 1968 roku mężczyzna zo
stał postawiony w stan oskarżenia.
Psychiatra zdiagnozował u niego
antyspołeczne zaburzenie osobowo
ści. Sąd uznał Gacy’ego za winnego
zachowań homoseksualnych i skazał
go na dziesięć lat pozbawienia wol
ności, ale po osiemnastu miesiącach
zwolnił warunkowo, z nakazem wy
jazdu do matki, w okolice Chicago.
Tym sposobem w czerwcu 1970 roku
mężczyzna przeniósł się do sąsiednie
go stanu Illinois, w którym po pew
nym czasie zakupił parterowy dom
w stylu rancho położony przy Sum
merdale Avenue 8213 w miasteczku
Norwood Park w hrabstwie Cook.
Gacy w ciągu kilku lat stał się po
ważnym biznesmenem z dobrze pro
sperującą firmą budowlaną, dobro
czyńcą lokalnych organizacji cha
rytatywnych i społecznikiem, który
w przebraniu Klauna Pogo zaba
wiał chore dzieci. Śledczy wiedzie
li, że będą potrzebowali solidnych

dowodów, aby postawić mu zarzu
ty w sprawie Piesta. Trzynastego
grudnia 1978 roku porucznik Joseph
Kozenczak przedstawił sprawę Ter
ry’emu Sullivanowi, zastępcy proku
ratora okręgowego, który wystawił
nakaz rewizji. Gacy ze swojej strony
pomyślnie przeszedł badanie wario
grafem, jednak w trakcie testu zręcz
nie uchylił się od odpowiedzi na klu
czowe pytania.
Przeszukanie domu zaowoco
wało odkryciem pigułek, gadżetów
erotycznych, deski z przytwierdzo
nymi do niej kajdankami, męskich
ubrań w rozmiarach za małych na
Gacy’ego oraz różnych przedmio
tów nienależących do niego. Wła
ściciel domu kolekcjonował rysun
ki klaunów i odznaki policyjne, jed
nak w sumie nie znaleziono nic, co
mogłoby skutecznie podtrzymać za
rzuty. Funkcjonariusze nie zwrócili
wtedy uwagi na cuchnącą piwnicz
kę pod podłogą, ich zainteresowa
nie wzbudziły natomiast erotyczne
książki i kasety wideo, których obec
ność sugerowała perwersyjne gusty
Gacy’ego. Podczas rewizji jeden ze
śledczych dostrzegł paragon z dro
gerii Nisson’s Pharmacy i zarekwi
rował go jako dowód.
Druga grupa oficerów dochodze
niowych zajęła się wertowaniem akt
nierozwiązanych spraw dotyczących
zaginięcia młodocianych. Niektórzy
z nieodnalezionych chłopców byli
w jakiś sposób związani z Gacym,
często jako tymczasowi pracowni
cy w jego firmie. Pewien mężczy
zna zatrudniony w tamtym czasie
u Gacy’ego jeździł samochodem za
rejestrowanym na Johna Szyca, jed
nego z zaginionych. Inny zaginiony
młodzieniec najprawdopodobniej
utonął w rzece, a dwóch kolejnych
porzuciło swoje samochody w oko
licy, zanim zniknęli. Druga była żo
na Gacy’ego potwierdziła, że do roz
wodu doszło z powodu homoseksu
alności męża, przyznała też, że była
świadkiem zajścia, podczas którego
nieznajomy pobił jej męża, zarzuca
jąc mu gwałt.
Zastępca prokuratora okręgowego
Sullivan zastanawiał się, z kim ma
ją do czynienia. Wtedy jeszcze nie
wiedział, że Gacy zaledwie miesiąc
wcześniej zabił dwóch młodych męż
czyzn. Policja postanowiła obserwo
wać przedsiębiorcę.

Odór rozkładu
w łazience
Gacy był wściekły, oburzał się na
obecność funkcjonariuszy pod do
mem, twierdząc, że zrujnują mu in
teres. Przekonywał wpływowych
znajomych, aby grozili policji, a sam
jednemu z mundurowych rzucił aro
gancką uwagę: „Klaunom wszystko
ujdzie płazem, nawet morderstwa”.

Fot. internet

Klaun morderca

Imię i nazwisko: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .John Wayne Gacy
Kraj: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Stany Zjednoczone
Data urodzenia: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17 marca 1942 r.
Data zgonu: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 maja 1994 r.
Okres działalności jako zabójca: .  .  . 1972 – 1978
Liczba znanych ofiar: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33
Data aresztowania: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21 grudnia 1978 r.
Oddział policyjny z psami tropią
cymi przeczesał pole, na którym sa
mochód Gacy’ego niedawno ugrzązł
w błocie. Nie znaleziono nic. Wtedy
owczarki niemieckie zabrano na po
licyjny parking, gdzie stał zarekwi
rowany przedsiębiorcy czarny olds
mobile. Psy powąchały but Roba
Piesta dostarczony przez rodziców
chłopaka. Jeden z owczarków pod
szedł do samochodu, przez otwar
te drzwi wskoczył na siedzenie pa
sażera i położył się – to był znak, że
wcześniej leżało tam ciało Piesta.
Osiemnastego grudnia Sullivan
dowiedział się, że w ciągu ostatnich
sześciu miesięcy z rzeki Des Plaines
wyłowiono kilka ciał młodych męż
czyzn wykorzystanych seksualnie.
Zastępca prokuratora kazał spraw
dzić paragon z drogerii znalezio
ny w domu Gacy’ego. Numer karty
widniejący na paragonie doprowa
dził śledczych do koleżanki Piesta,
która następnie zeznała, że włoży
ła kwit do kieszeni kurtki pożyczo
nej kiedyś od Roba. Mówiła o tej sa
mej kurtce, w której Piest poszedł
na spotkanie z Gacym. Zatem Rob
Piest złożył wizytę Gacy’emu w je
go domu. Kolejny potencjalny dowód
w sprawie pochodził od matki Johna
Szyca. W przekazanych przez kobie
tę dokumentach śledczy natrafili na
informację o posiadanym przez Szy
ca telewizorze. Ten sam model od
biornika funkcjonariusze zauważyli
w sypialni Gacy’ego podczas rewizji.
Następnego dnia Gacy zaprosił
do domu dwóch oficerów śledczych,
Boba Schultza i Rona Robinsona.
Funkcjonariusze wcześniej umówi
li się, że jeden z nich odwróci uwa
gę gospodarza, a w tym czasie drugi
spisze numer seryjny telewizora, by
móc go porównać z numerem znaj
dującym się w dokumentach Szyca.
Schultz wszedł do łazienki w momen
cie, gdy włączył się piec ogrzewają
cy budynek, i po chwili doleciał go

wyraźny odór rozkładu. Pomyślał,
że coś musi się kryć w pustej prze
strzeni pod podłogą. Pomysł ze spi
saniem numeru seryjnego odbiorni
ka spełzł jednak na niczym – Schultz
nie widział go wyraźnie w ciemnej
sypialni, a nie odważył się zapalić
światła z obawy, by Gacy nie przej
rzał jego zamiarów.
Paragon z drogerii wystarczył
do zdobycia drugiego nakazu rewi
zji oraz pozwolenia na przesłuchanie
dwóch pracowników Gacy’ego, któ
rzy zeznali, że dostali polecenie wy
kopania dołów w pustej przestrzeni
podpodłogowej leżącej pod domem
przedsiębiorcy. Doły miały wymia
ry ludzkiego ciała i zostały napeł
nione wapnem. Jeden z pracowni
ków powiedział, że Gacy kazał im
kopać w ściśle wyznaczonych miej
scach, nigdzie indziej.
Wszystko się zgadzało i chociaż
brzmiało niewiarygodnie, wygląda
ło na to, że biznesmen, a zarazem
charytatywnie działający klaun John
Wayne Gacy zabijał młodych męż
czyzn, po czym grzebał ich zwło
ki pod własnym domem. Adwokaci
przedsiębiorcy wnieśli pozew cywil
ny o nękanie przez policję, ale Sul
livan zignorował ich. Miał już pra
wie wszystkie fragmenty układanki.

Prywatny cmentarz
pod podłogą
Późnym wieczorem 20 grudnia Sam
Amirante, adwokat Gacy’ego, dowie
dział się, że Gacy chce rozmawiać
z nim i z jego wspólnikiem z kance
larii Leroyem Stevensem. Amirante
spodziewał się kolejnej dyskusji nad
cywilnym pozwem, jednak Gacy wy
dał mu się zaskakująco rozkojarzo
ny i był niechlujnie ubrany. Podniósł
gazetę, w której zamieszczono arty
kuł na temat Roba Piesta, i oznaj
mił: „Ten chłopak nie żyje. Ciało jest
w rzece”. Podczas gdy zszokowany
adwokat przygotowywał klientowi

drinka, ten, korzystając z obowią
zującej prawników tajemnicy adwo
kackiej, wyznał, że był „sędzią, ławą
przysięgłych i katem dla wielu osób”.
Amirante spytał, co Gacy ma na
myśli, i wtedy biznesmen ze szczegó
łami opowiedział o dokonanych trzy
dziestu czterech zabójstwach. Jed
na ze zbrodni obejmowała trzy ofiary
zamordowane jednocześnie – Gacy
podstępem przekonał je do skucia
się kajdankami, po czym jedną po
drugiej udusił. Większość ciał zako
pał pod swoim domem, część zrzu
cił z mostu do rzeki. „Powiedział, że
pięć ofiar wrzucił do Des Plaines,
ponieważ zabrakło miejsca pod do
mem – opowiadał później Amirante
dziennikarzom. – Planował dobudo
wanie piętra, żeby móc pozostawiać
zwłoki na terenie domu”. Z rzeki wy
łowiono jedynie cztery ciała, więc je
śli Gacy pozbył się piątego również
w ten sposób, łączna suma odnale
zionych zwłok wynosiłaby trzydzie
ści cztery. W przypadku Roba Pie
sta Gacy przyznał, że udusił go liną,
po czym spędził noc z ciałem chło
paka we własnym łóżku.
Amirante z trudem przyswajał to,
co przekazywał mu klient, z pozoru
zwykły przedsiębiorca budowlany.
Na dodatek ku jego zaskoczeniu po
godzinach rozwlekłych wyznań Gacy
zapadł w sen. W tym czasie Amiran
te umówił konsultację psychiatrycz
ną, żeby przygotować się do obrony
opartej na niepoczytalności sprawcy,
tymczasem Gacy po obudzeniu wstał
i wyszedł. Powtórzył wyznanie kilku
osobom, w tym swoim pracownikom
(których później posądzono o pomoc
nictwo w przestępstwach), i odwie
dził grób ojca. Wiedział, że jego czas
dobiega końca.
Sąd wydał nakaz rewizji w ce
lu odnalezienia ciała Roba Piesta,
okazało się jednak, że Gacy włą
czył pompę ściekową, by zalać prze
strzeń pod podłogą. Osuszenie tere
nu zajęło policji wiele godzin. Tech
nik kryminalistyki wszedł pod dom
i skierował się w stronę czerwona
wych kałuż, w których wiły się ty
siące małych robaków. Zaczął kopać
w jednej z nich i wkrótce natrafił na
ludzką kość ramienną. Poinformował
policjantów, że mogą postawić Ga
cy’emu zarzut zabójstwa, po czym
dodał: „Zdaje się, że będzie tu peł
no dzieciaków”.
Wezwano wsparcie. W cuchnących
kałużach analitycy miejsca zbrod
ni odnaleźli koszmarną liczbę ciał
w różnym stopniu rozkładu. Druga
grupa zajęła się przekopywaniem
ogrodu i przeszukiwaniem garażu
przedsiębiorcy. Wyglądało na to, że
groby są wszędzie. Gacy tuż pod no
sem żony i sąsiadów założył prywat
ny cmentarz.
Po południu 21 grudnia 1978 roku
policja aresztowała Gacy’ego. Na
stępnego ranka przedsiębiorca przy
znał się do zarzucanych mu czynów
i narysował ogólny plan wskazujący
miejsca pochówku poszczególnych
ciał. Zarzucał przy tym swoim ofia
rom, że same sprowadziły na siebie
zgubę, i nie okazywał cienia skruchy.
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Szczątki 29 młodych
mężczyzn
Większość jego ofiar stanowili biali
mężczyźni w wieku nastoletnim lub
około dwudziestego roku życia. Początkowo nieprawdziwie twierdził, że
wszyscy oni przychodzili do jego domu z własnej woli, gdy proponował im
narkotyki i alkohol, oraz że zabierał
ich z miejsc, w których zwykle kręcili się uciekinierzy i męskie prostytutki. Wielokrotnie zmieniał wersje
wydarzeń, odwoływał zeznania, robił
aluzje do rzekomych współsprawców
i twierdził, że wszystkich morderstw
dokonali zatrudnieni przez niego pracownicy pod jego nieobecność. Potem udawał rozdwojenie osobowości, mówił o „Jacku Hanleyu”, który miał co pewien czas przejmować
kontrolę nad Gacym i ponosić odpowiedzialność za popełnione zbrodnie.
Odkopywanie zwłok trwało, a temat ten trafił na nagłówki gazet z całego świata. Śledczy odkryli szczątki dwudziestu dziewięciu młodych
mężczyzn w różnym stopniu rozkładu, niektóre przemieszane ze sobą.
Trzy ciała wydobyto z mogił na podwórku i w garażu, reszta znajdowała się w przestrzeni pod podłogą.
Z rzeki wyłowiono kolejne trzy zwłoki. Gacy sądził, że jedno zrzucone
z mostu ciało wylądowało na barce,
która akurat przepływała, i nie zostanie odnalezione. Rob Piest pozostawał zaginiony.
Ponieważ Gacy niektóre zwłoki
pochował jedne na drugich, czasami w trzech warstwach, pierwszym
zadaniem ekipy ekshumacyjnej było posortowanie i oddzielenie szczątków. Rodziny przynosiły fotografie,
zdjęcia rentgenowskie, dokumentację stomatologiczną, prawa jazdy
i wszelkie inne dokumenty pomocne w ustalaniu tożsamości. Niektóre ciała zidentyfikowano szybko, ale
inne przysparzały więcej trudności,
prawdopodobnie ze względu na ujawnienie przez media, że sprawa dotyczy czynów homoseksualnych. Władze zatrudniły do pomocy antropologów sądowych Charlesa P. Warrena
i Clyde’a C. Snowa, którzy sprowadzili ilustratorkę medyczną i rzeźbiarkę
Betty Pat Gatliff. Jej zadaniem było
odtworzenie uszkodzonych czaszek
i zrekonstruowanie twarzy, tak aby
można je było rozpoznać. Mimo to
w przypadku ośmiu ciał nie zgłosił
się nikt, kto mógłby dokonać identyfikacji. Dwie najmłodsze ofiary miały czternaście lat.
W kwietniu 1979 roku dom Gacy’ego
zburzono. W tym samym miesiącu
ciało Roba Piesta wyłowiono z rzeki. Chłopak udusił się papierem wetkniętym głęboko w gardło.

„Śmierć to ostateczna
rozkosz”
Gdy zespół specjalistów medycyny sądowej zakończył pracę, odtworzono chronologię zdarzeń. Pierwszą ofiarą Gacy’ego był szesnastoletni Timothy McCoy. W 1972 roku Gacy
zabrał chłopaka z dworca autobusowego i ponoć zabił go, ponieważ ten
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Pitaval
groził mu nożem. Gacy najwyraźniej
źle zrozumiał całą sytuację, ale zdał
sobie z tego sprawę dopiero po tym,
jak zadźgał McCoya. Ciało pogrzebał
w pustej przestrzeni pod podłogą domu. W trakcie morderstwa Gacy doświadczył orgazmu. „Wtedy zrozumiałem – powiedział później w wywiadzie
– że śmierć to ostateczna rozkosz”.
Minęły dwa lata, zanim znów zabił, ale tym razem zaplanował wszystko zawczasu. Zainspirowany doniesieniami medialnymi na temat teksańskiego zabójcy zwanego „Candy
Man”, który przed śmiercią pastwił
się nad chłopcami przykutymi kajdankami do deski, Gacy stworzył własne
narzędzia tortur. Drugą ofiarę zakopał w ogrodzie za domem.

złożony z psychologów i psychiatrów
badał Gacy’ego różnorakimi testami
pod kątem osobowości mnogiej, którą udawał. Niektórzy eksperci dali się
przekonać, ale opinie wśród biegłych
były podzielone. Najbardziej uderzające było twierdzenie, że Gacy zabija młodych mężczyzn, pozostając we
władaniu „nieodpartego impulsu”,
który – połączony z działaniem alkoholu – zupełnie wyłączał lub osłabiał zahamowania do tego stopnia, że
sprawca zupełnie tracił samokontrolę. Pasowało to do rozumienia terminu „niepoczytalność” obowiązującego w tamtym czasie w stanie Illinois:
osoba niepoczytalna potrafi rozróżnić dobro od zła i zdaje sobie sprawę
z tego, co robi, ale nie jest w stanie

i zagraża społeczeństwu. Prokurator wzmocnił mowę końcową dramatyczną wystawą portretów dwudziestu dwóch zidentyfikowanych ofiar
– zdjęcia zawiesił na autentycznej
klapie podłogowej pochodzącej z domu Gacy’ego.
Ostatnim wybiegiem obrony był
argument Amirante’a, że Gacy’ego
należy umieścić w zakładzie psychiatrycznym, aby specjaliści mogli dalej badać jego przypadek. Kunkle odparł, że specjaliści będą mieli na to
mnóstwo czasu w okresie, gdy będą rozpatrywane kolejne apelacje
od wyroku.
Po niecałych dwóch godzinach posiedzenia ława przysięgłych uznała
oskarżonego za winnego wielokrot-

Pod podłogą domu Johna Wayne’a Gacy’ego odnaleziono ciała dwudziestu sześciu młodych mężczyzn
W 1975 roku dla Gacy’ego było już
normą krążenie po zaułkach i parkach
takich jak Bughouse Square w Chicago w poszukiwaniu męskich prostytutek, nieletnich uciekinierów i narkomanów. Czasami udawał policjanta, zmuszając upatrzonego chłopca,
by poszedł z nim, a czasami wcielał
się w rolę zabawowego kolesia, który po prostu szuka towarzystwa. Jego celem stali się również nastoletni uczniowie chętni do podjęcia wakacyjnej pracy w firmie budowlanej.
Gacy często podstępem skłaniał ich
do nałożenia kajdanek (albo podawał im narkotyki lub upijał), po czym
gwałcił i zwykle poddawał torturom.
Gdy był już gotowy do zabicia, wykonywał „sztuczkę z liną”, zaciskając
garotę wokół szyi, aby doprowadzić
do uduszenia. Niektóre ofiary topił
lub dławił (tak jak Piesta) poprzez
wepchnięcie im do gardła szmaty
albo papieru.
Gdy w 1976 roku odeszła od niego żona, zintensyfikował działania.
Do 1978 roku zabijał jedną lub dwie
ofiary w miesiącu.

Niepoczytalny czy
w pełni świadomy
Podczas procesu w 1980 roku adwokaci Gacy’ego przedstawili linię
obrony opartą na niepoczytalności
oskarżonego obejmującej nieodparty
przymus zabijania. Zespół ekspercki

powstrzymać się od działania. Żaden
z biegłych powołanych przez obronę
nie wyjaśnił, dlaczego Gacy nie szukał wobec tego pomocy ani dlaczego nie zorientował się wcześniej, jaki wpływ ma na niego alkohol, zanim pozbawił życia tak wiele osób.
Z ramienia prokuratury Terry Sullivan i William Kunkle przekonywali,
że Gacy wiedział, co robi, gdy gwałcił
i zabijał młodych mężczyzn, oraz że
w pełni kontrolował swoje poczynania: zaburzenie, do którego się przyznawał, było symulowane. Oskarżony
narysował dla policji mapę, dokładnie wskazując, gdzie pochował ciała ofiar, co świadczyło, że przez cały
czas zachowywał przytomność umysłu i jasność myślenia. Planował zabójstwa z wyprzedzeniem, ponieważ
nakazywał swoim pracownikom (którzy ostatecznie zeznawali w sądzie)
kopanie dołów przed dopuszczeniem
się zbrodni. Na dodatek kilku młodych
mężczyzn, którym udało się przeżyć
napaść Gacy’ego, złożyło przerażające zeznania na temat sposobu, w jaki oskarżony się z nimi obchodził. Jeden świadek zwymiotował podczas
przesłuchania w sali sądowej, inny
był bliski załamania psychicznego.
Kunkle dotarł również do orzeczenia doktora Leonarda Hestona, psychiatry ze stanu Iowa, który ostrzegał, że dyssocjalne zaburzenie osobowości Gacy’ego jest nieuleczalne
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nych napaści na tle seksualnym
oraz zabójstwa pierwszego stopnia. Gacy został skazany na karę
śmierci. W więzieniu wypełniał sobie czas rysowaniem i malowaniem,
z chęcią wykonywał swoje portrety
w przebraniu klauna. Ponownie zaczął twierdzić, że morderstw dokonali jego wspólnicy, i składał liczne
odwołania. Żadne z nich nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. W maju 1994 roku pięćdziesięciodwuletni Gacy zjadł ostatni posiłek, w którego skład wszedł również kubełek
z Kentucky Fried Chicken. Ponoć jego ostatnie słowa brzmiały: „Pocałujcie mnie w dupę”. Wyrok wykonano 10 maja przez podanie zastrzyku
z trucizną, po śmierci zachowano
mózg skazańca do dalszych badań.
Sześć ofiar Gacy’ego pozostało
niezidentyfikowanych.

Cenna lekcja
dla organów ścigania
Na początku 1978 roku dwóch
młodych mężczyzn uprowadzonych
przez Gacy’ego zgłaszało skrajne wykorzystanie z jego strony (jeden z nich
twierdził, że był przy tym obecny inny mężczyzna). Policja jednak przyjęła wersję Gacy’ego, jakoby akt seksualny, nawet jeśli był brutalny, został
dokonany za obopólną zgodą. W tamtym czasie Gacy miał już na koncie
zabójstwa co najmniej trzydziestu

osób. W końcu jedna z ofiar gwałtu, Jeffrey Rignail, odtworzyła drogę do domu Gacy’ego i nalegała na
wniesienie oskarżenia. Gacy został
aresztowany w 1978 roku, a następnie zwolniony. Sprawa o pobicie była w toku, gdy został zatrzymany za
zabójstwo. Możliwe, że Gacy był zbyt
dobrze ustosunkowany w miejscowej
społeczności, aby zarzuty niepoparte silnymi dowodami zostały podtrzymane. Możliwe też, że policja niewiele mogła zrobić w sprawach, w których miała do dyspozycji jedynie
słowo przeciwko słowu. Istniało jednak kilka sposobności, aby powstrzymać Gacy’ego, zanim się uaktywnił
i nasilił swoje praktyki jako zabójca.
Lepsze szkolenie z zakresu uwarunkowań poznawczych w podejmowaniu decyzji mogłoby usprawnić działanie policji na przyszłość.
W 1978 roku myśl, aby biznesmen
i społecznik miał być dewiantem
seksualnym i seryjnym zabójcą,
nie mieściła się nikomu w głowie,
ale sprawa Gacy’ego okazała się
cenną lekcją. Chociaż niektórzy
przedstawiciele organów ścigania zawiedli swoją bezczynnością,
ostatecznie to wzmożony wysiłek
urzędników i funkcjonariuszy doprowadził do zgromadzenia dowodów pozwalających na zatrzymanie
zbrodniarza.
Sam Amirante opracował procedury zawarte w ustawie o poszukiwaniach nieletnich zaginionych
z 1984 roku. Nowe przepisy zlikwidowały prawo obowiązujące wcześniej
w stanie Illinois, które zmuszało policję do odczekania siedemdziesięciu dwóch godzin przed wszczęciem
postępowania w sprawie zaginięcia
dziecka. Inne amerykańskie stany
przyjęły podobne procedury, stworzono również ogólnonarodową bazę danych, która usprawniała lokalizowanie miejsca pobytu poszukiwanego dziecka. Z czasem bank danych
przekształcił się w funkcjonujący
do dziś w wielu państwach system
alarmowy Amber Alert.
Amirante przekonywał, że Gacy
był tak rzadkim typem kryminalisty,
iż powinno się go dogłębnie zbadać.
Psychiatra Helen Morrison, powołana przez obronę jako biegła, uzyskała
zgodę, aby po egzekucji pobrać mózg
skazańca do badań. Gacy, chcąc uwiarygodnić twierdzenie o doznawanych
zanikach pamięci, twierdził, że zażywał ogromne ilości valium, i Morrison była pewna, że znajdzie w budowie jego mózgu coś, co będzie go odróżniać od normalnych ludzi. Ku jej
przerażeniu lekarze medycyny sądowej nie odkryli nic nadzwyczajnego.
Nie zidentyfikowano żadnych różnic
strukturalnych, ale być może współczesna neuronauka wykryłaby różnice w funkcjonowaniu.
Do tego jednak potrzebny byłby
żyjący przedmiot badań.

Katherine Ramsland

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

Meandry nocnego życia Janusza Głowackiego, czyli

SPATiF, Ściek i trójkąt bermudzki
Janusz Głowacki, zwany
przez przyjaciół po prostu Głową, to człowiek budzący podziw
i zazdrość, żeby nie powiedzieć:
zawiść. Kiedy był młodym dziennikarzem i początkującym scenarzystą, brylującym w modnych warszawskich lokalach lat sześćdziesiątych, zazdroszczono mu urody,
uroku, dobrego gustu i niedbałej
elegancji, a przede wszystkim – powodzenia u płci pięknej.

Modny przystojniak
w SPATiF-ie
Ponieważ nie samą pracą człowiek żyje, Głowackiego dość szybko wciągnęło życie towarzyskie Warszawy. Mało tego: wkrótce stał się
wśród bywalców warszawskich lokali
postacią pierwszoplanową, w czym
niemały udział miała jego powierzchowność. „Wchodził Głowacki i inni przestawali się liczyć”, wspominała malarka Maria „Mucha” Ihnatowicz. „Przyćmiewał i mężczyzn,
i kobiety. Wszyscy patrzyli tylko na
niego. Przystojniejszy niż Brando,
ciekawszy niż Bogart. Kobiety za
nim szalały, faceci mu i zazdrościli,
i go podziwiali”. A on starannie pielęgnował swój wizerunek; wprawdzie
twierdził, że moda nie ma dla niego
większego znaczenia, ale ubierał się
wyśmienicie: dopasowane spodnie
szył na miarę w zakładzie krawieckim u Zenka, na stopy wkładał spiczaste czarne buty, zwane rokendrolami, które z czasem, zgodnie
ze wskazaniami obowiązującej mody, wymienił na chodaki, nosił niedbale rozpięty płaszcz, a zimą – kożuch. Jego firmowym znakiem rozpoznawczym była rozpięta niemal
do pasa koszula.
Życie towarzyskie ówczesnej cyganerii warszawskiej koncentrowało
się w kilku lokalach, w tym w klubie
należącym do Stowarzyszenia Polskich Artystów Filmu i Teatru, potocznie zwanym po prostu SPATiF-em.
To właśnie tam, począwszy od lat
pięćdziesiątych i aż do końca lat siedemdziesiątych, spotykali się nie tylko ludzie należący do szeroko rozumianego świata artystycznego, lecz
również przedstawiciele tak zwanej inicjatywy prywatnej, ówcześni
celebryci różnej maści, dziewczęta
mające apetyt na karierę filmową,
a nawet kobiety parające się najstarszym zawodem świata; oraz, oczywiście, tajniacy, infiltrujący to z gruntu podejrzane środowisko. Bywanie
w SPATiF-ie było oznaką prestiżu i pozycji w artystycznym świecie. „Dopiero perspektywa Nowego Jorku,
gdzie cyganeria, alkoholicy i narkomani podzieleni są porządnie według wysokości konta w banku, pozwala zrozumieć niezwykłość tamtej knajpy” – wspominał po latach
bohater naszej opowieści.

Śmieciarką
do domu

Na straży porządku w lokalu stał
szatniarz Franio Król, który zarazem
pilnował, by do tego przybytku dla wybrańców nie wtargnął nikt niepowołany, ale czasem robił wyjątek dla posiadaczy zasobnego portfela czy ładnych młodych dziewcząt. Pan Franio
odgrywał też rolę powiernika, sędziego dla gości, którym przyszła ochota siłować się na rękę, a nawet kasy
zapomogowo-pożyczkowej. On też
jako jedyny potrafił przerwać bójki,
od których nie stronili bywalcy lokalu, z Ireneuszem Iredyńskim i Markiem Hłaską na czele. Natomiast niewylewający za kołnierz i ściągający po
pijaku obrusy ze stołów bądź tańczący „polkę-treblinkę” Jan Himilsbach
przez pewien okres miał kategoryczny
zakaz wstępu do lokalu. Kiedy goście
SPATiF-u musieli iść do domu, a taksówek nie było, korzystali z uprzejmości kierowców śmieciarek lub
polewaczek, którzy za odpowiednią
opłatę zgadzali się odwieźć niezbyt
trzeźwych artystów oraz ich partnerki do miejsca zamieszkania. Jak
wyliczył to kiedyś Daniel Olbrychski,
podróż „na sucho”, czyli śmieciarką,
kosztowała pięćdziesiąt złotych, natomiast na podwózkę „na mokro”, a więc
polewaczką, trzeba było przeznaczyć
o trzydzieści złotych więcej. Głowacki zaliczał się oczywiście do stałych
bywalców SPATiF-u; zanim jednak
został dopuszczony do grona osób
godnych okupować tamtejsze stoliki,
bywał w tak zwanej Partumiarni, jak
powszechnie nazywano niezbyt ekskluzywny lokal, który mieścił się naprzeciwko pomnika Mickiewicza na
Krakowskim Przedmieściu i był też
znany jako winiarnia „U pięknej Jadzi”. Obie nazwy funkcjonowały wymiennie wśród stałych bywalców,
a pochodziły od szefowej, urodziwej
panny Jadzi o „płonących oczach”
i „nogach pięknie owłosionych jak
u sarenki”, oraz od jej kochanka, Andrzeja Partuma, „poety, malarza filozofującego i happeningowca”. Do Partumiarni zaglądali również studenci Akademii Sztuk Pięknych, a także
Ireneusz Iredyński i Jan Himilsbach
oraz poeta Stanisław Grochowiak.

Knajpiany szlak
od Kameralnej
do... Kameralnej
Niektórych jednak nosiło; nie mogąc zagrzać miejsca w jednym lokalu,
przemieszczali się od knajpy do knajpy. Jak tłumaczył to zjawisko Marek
Nowakowski, był to specyficzny odruch: „Siedzisz w Kameralnej czy
Dziku i nagle masz chęć na desant”.
Wspomniana Kameralna to przybytek
mieszczący się na ulicy Foksal, funkcjonujący na zasadach lokalu nocnego,

w przeciwieństwie do tak zwanej Kameralnej dziennej, restauracji o tej samej nazwie, znajdującej się zaledwie
kilka kroków dalej. Jak pisał Marek
Hłasko w „Pięknych dwudziestoletnich”: „Odkrywczość tego pomysłu
gastronomiczno-architektonicznego
polegała na tym, że można było zacząć pijaństwo w Kameralnej drugiej
dziennej już wcześnie rano; po czym
można było przejść na obiad do Kameralnej pierwszej, bawić się z kielichem do wieczora, kiedy to otwierano Kameralną nocną i tam dopiero

studiów, młodziutkich gwiazdek teatru, filmu i estrady, a także panienek z miasta. Z informacjami tymi
rozsądek nakazywał się zapoznać
przed wyznaniem swojej wybrance
miłości. [...] Oczywiście wiadomo,
że zawsze znajdą się ludzie głusi na
wszystkie przestrogi, jakie daje nauka, zwłaszcza po wizycie w barze
Przechodnim, gdzie piwo łamało się
czystą wyborową. W takim wypadku jedynym wybawieniem okazywała się przychodnia. Trójkąt Hybrydy
– bar Przechodni – przychodnia na-

W SPATiF-ie zalewano wódką smak porażki, wznoszono toasty za sukces
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wyrobić się towarzysko i dramatycznie”. Oprócz Hłaski przy koniaku z południowymi owocami, jak bywalcy lokalu nazywali podawaną tam wódkę
z dwoma ogórkami, wyrabiali się także
Leopold Tyrmand, Roman Polański,
Edward Stachura i Agnieszka Osiecka; oraz, oczywiście, Głowacki. Natomiast w dziennej Kameralnej bywali
aktorzy z Teatru Polskiego, teatr bowiem znajdował się niedaleko lokalu,
Edward Stachura, a także Zdzisław
Maklakiewicz, przez wielu traktowany wręcz jako gospodarz restauracji.
Knajpiany szlak w Warszawie, żartobliwie nazwany przez Zbigniewa Jerzynę trójkątem bermudzkim, rozpoczynał się w Kameralnej dziennej,
biegł przez SPATiF, a kończył w Kameralnej nocnej. Każdy, komu dane było wstąpić chociażby na chwilę
do któregokolwiek punktu na trasie,
z miejsca zostawał wciągnięty w wir
życia towarzyskiego i trwające do rana dyskusje, zabawy oraz popijawy.
Co ciekawe, sam Głowacki mianem trójkąta bermudzkiego okreś
lał zupełnie inne miejsca na mapie
Warszawy: nocny klub studencki Hybrydy, usytuowany naprzeciwko baru Przechodni, oraz... przychodnię
skórno-weneryczną, znajdującą się
po tej samej stronie. „W Hybrydach
się piło, ale tylko piwo, wino i tańczyło najpierw rock and rolla, a potem
twista”, wyjaśniał na kartach swojej
książki „Z głowy”. „Na ścianach solidarnie wypisywano flamastrami spostrzeżenia o prowadzeniu się i aktualnym stanie zdrowia koleżanek ze

zywany był przez bywalców trójkątem bermudzkim. Zdarzało się, i to
często, że ludzie tam wpadali i znikali na całe lata”.

Z Bristolu do Ścieku
Ważnym miejscem na mapie knajpowych peregrynacji był także hotel
Bristol, jedno z ulubionych miejsc warszawskiej bohemy aż do zamknięcia
tego obiektu w 1981 roku z powodu
remontu (trwającego całe osiem lat).
„Tam często Jerzy Andrzejewski zaglądał, no i Henryk Bereza, Henryk
Krzeczkowski, Marek Nowakowski,
wpadał Zbyszek Cybulski, Krzysio
Mętrak – wspominał po latach pisarz w jednym z wywiadów. – A poza nimi takie rozmaite towarzystwo.
Podobne do tego, które kręciło się
w SPATiF-ie, tzn. tajniacy, prostytutki,
zwykli alkoholicy i cinkciarze. Typowy pejzaż warszawski lat 60. i 70. (...).
Był jeszcze ten nocny Bristol, który
właściwie był najelegantszym nocnym lokalem i marynarki trzymało
się tam w szatni, bo bez marynarek
nie wpuszczano, a pisarze chodzili obdarci. Tak samo było w Kameralnej,
o czym pisał Marek Hłasko w „Pięknych dwudziestoletnich”. Do Bristolu przychodzili wszyscy nuworysze,
czyli właściciele zakładów szyjących
buty, m.in. Śliwka, który wytwarzał
«calypso», Filantrop król od «rokendroli». No i kwiat badylarstwa podjeżdżał skrzydlatymi amerykańskimi fordziskami. Bo kiedyś badylarze
byli finansową elitą. No i oczywiście
tajniacy byli wszędzie, bo to był taki

nieodłączny element nocnego życia
w Polsce”. Sam pisarz przepił tam
pierwsze pieniądze zarobione na recenzjach dla Polskiego Radia.
Jednym z najdłużej otwartych warszawskich lokali był ten należący
do Stowarzyszenia Filmowców Polskich, nazwany przez Głowackiego
Ściekiem, gdyż po zamknięciu innych
przybytków to właśnie tu „ściekało”
towarzystwo z całego miasta – na,
jak dzisiaj byśmy to ujęli, „afterparty”. Nie było to bynajmniej eleganckie ani tym bardziej wytworne miejsce, raczej obskurny lokal, założony
w piwnicy budynku mieszkalnego należącego do ówczesnego Ministerstwa
Kultury; dzierżawiła go niejaka pani
Ola, zarządzająca całym interesem.
Chociaż Ściek nie cieszył się zbyt dobrą opinią, to aby w ogóle przekroczyć jego progi, trzeba było przejść
ostrą selekcję na wejściu; przy czym
trudno dokładnie wyjaśnić, na czym
owa selekcja polegała, gdyż dokonujący jej bramkarze po prostu bawili
się okazywaniem swojej władzy mocno już podchmielonym inteligentom
i ludziom znanym z gazet. W Ścieku
bywały głównie tak zwane „proletki”
– dziewczęta przyjeżdżające z prowincji do Warszawy, pełne nadziei na zrobienie kariery w filmie. Teoretycznie
stanowiły one łatwy łup dla spragnionych erotycznych wrażeń reżyserów,
fotografów czy udających ich spryciarzy, ale w praktyce nikt, kto nie miał
nazwiska i był tylko początkującym
filmowcem albo farbowanym lisem,
nie miał u nich najmniejszych szans.

Dlaczego artyści mieli
nie pić?
Czytając wspomnienia ówczesnych
gwiazd, można dojść do wniosku, że
ich głównym zajęciem było balangowanie i nadużywanie napojów wyskokowych. A Głowacki to potwierdzał. „Dlaczego artyści mieli nie pić?
W ogólnej frustracji w modzie było
marnowanie sobie zdrowia i talentu. Większości się udało. Ale tak się
składa, że więcej świetnych książek
albo filmów powstało wtedy po pijanemu niż teraz na trzeźwo” – przyznał w jednym z wywiadów. Jednak
nadużywanie alkoholu prowadziło
do uzależnienia i choroby alkoholowej. Głowacki doskonale zdawał
sobie sprawę z zagrożenia, dlatego
pilnował, by nigdy nie wypić za dużo. Wymyślił dość osobliwy, ale skuteczny sposób: „Wchodząc do Ścieku – opowiadał – wybierałem sobie
na sali najbrzydszą kobietę i piłem,
patrząc na nią. Kiedy już wydawała mi się piękna, wołałem kelnera,
płaciłem rachunek i wychodziłem”.

Iwona Kienzler
„Królowie życia PRL-u. Czerwoni książęta, playboye, towarzysze”,
Warszawa 2022, s. 320
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Miłość ci wszystko wybaczy

Dlaczego „Ziemia obiecana” nie dostała Oscara

Kalina Jędrusik. Ostatni skandal
Najważniejszą kreacją Kaliny w latach siedemdziesiątych
była oczywiście Lucy Zuckerowa w „Ziemi obiecanej” Andrzeja Wajdy, filmowej (1974) i telewizyjnej (1975) adaptacji powieści Władysława Reymonta. Rola
sztandarowa, dla wielu szokująca, pełna paradoksów. Najbardziej zaskakujący był początkowy pomysł Wajdy, by jako Lucy obsadzić Violettę Villas. Jak
dalece było to realne, a przede
wszystkim, jaką koncepcję tej
postaci miał wówczas reżyser,
trudno dziś stwierdzić.

Violetta czy Kalina?
Wątpliwości dotyczą przede
wszystkim możliwości uniesienia
przez piosenkarkę trudnej aktorsko postaci starzejącej się Żydówki, dla której romans z młodszym
Polakiem (Daniel Olbrychski) jest
jedyną odskocznią od nudnego
życia i niekochanego męża (Jerzy Nowak). Villas była świeżo po
sukcesie Dzięcioła, w którym zagrała postać fikcyjną, mecenasową Tylską, lecz tak naprawdę była
to rola zgodna z jej osobowością,
uchwycony w niej został sposób bycia gwiazdy i reakcje, jakie wywoływała, będąc nie tylko obiektem
pożądania, ale po powrocie z Las
Vegas także ucieleśnieniem lepszego świata. Wydaje się mało prawdopodobne, aby Villas była w stanie uwiarygodnić na ekranie żydowskie pochodzenie bohaterki,
nie mówiąc już o stworzeniu pełnowymiarowej i wciąż poruszającej postaci, jaką zagrała Jędrusik.
Być może, gdyby Villas ostatecznie
przyjęła tę propozycję, rola Lucy
byłaby mniej istotna, niż okazała
się ostatecznie. Historia tego pomysłu obrosła legendą. Andrzej Wajda na ponownej premierze Ziemi
obiecanej w 1997 roku opowiedział
anegdotę, że piosenkarka nie zagrała Zuckerowej, ponieważ z powodu czarnego kota na drodze zawróciła, gdy już jechała na spotkanie z nim. Ujawniony po latach list
Villas do Wajdy świadczy o tym, że
nie o nieobecność na jednym spotkaniu chodziło, lecz o to, iż gwiazda nie podejmowała decyzji dopóty, dopóki nie była proszona czy
wręcz błagana, a do tego traktowana na specjalnych warunkach.
Milkła, po czym zasypywała serdecznymi słowami i przeprosinami, mamiła obietnicami.
Na szczęście dla filmu Wajda
w pewnym momencie stracił cierpliwość i zaangażował Kalinę Jędrusik. Powstała rola wybitna,
swoista kropka nad i, wzmocnienie wypracowanego wcześniej wizerunku. Ostatni raz aktorka była
demonem seksu, w tym wypadku

Słynna scena w salonce z „Ziemi obiecanej” Andrzeja Wajdy
niszczącym, będącym przyczyną
życiowego upadku swojego kochanka Karola Borowieckiego.
Jędrusik doprowadziła do skrajności pewien typ lubieżnej seksualności wypróbowany w epizodzie telewizyjnego filmu Nos
Stanisława Lenartowicza (1971).
W Ziemi obiecanej miała bez porównania większe pole do popisu.
Lucy to jedna z trzech kobiet w życiu głównego bohatera, skontrastowana przede wszystkim z niewinną Anką (Anna Nehrebecka),
która jest postacią nudną, wywołującą najmniej emocji. Nie bez
znaczenia są stereotypy narodowe: szlachetna Anka to Polka, rozpustna Lucy – Żydówka, jest jeszcze prymitywna Niemka Mada (Bożena Dykiel), z którą ostatecznie
ożeni się Borowiecki. Powodowało to dodatkowe kontrowersje; po
emisji wersji telewizyjnej Marian
Brandys zapisał w Dzienniku:
„Halina Mikołajska uważa, że serial Ziemia obiecana jest filmem
(może nie w założeniu, ale w odbiorze) antysemickim i antyniemieckim – wskutek tego jest społecznie
szkodliwy – zwłaszcza w obecnym
momencie”. Jedna z koncepcji zakłada, że właśnie z powodu zarzutów o antysemityzm film nie miał
szans na Oscara, do którego był
nominowany w 1976 roku.

Scena, której
przestraszył się
sam Wajda
Ziemia obiecana okazała się
jednym z największych sukcesów
polskiej kinematografii, zarówno
prestiżowych, jak i komercyjnych.

W kinie obejrzało ją siedem milionów widzów, a najlepiej zapamiętane zostały dwie sceny erotyczne
z udziałem Jędrusik i Olbrychskiego, w karocy i salonce. Obie odważne, niesamowicie zmysłowe, chociaż tak naprawdę powściągliwe
w pokazywaniu nagości i seksu.
Do dziś wrażenie może robić niejako obnażenie seksualności, pokazanie jej wymiaru fascynującego, ale też odpychającego. Jędrusik jest w tym niezrównana, kiedy
w pociągu obżera się rybą, wypluwa resztki, odgarnia przetłuszczone włosy, jednocześnie sięgając ręką do krocza kochanka. Już ten jeden fragment filmu wystarczył, by
przejść do historii erotyki polskiego kina. Najbardziej zaskakujące
okazało się, że mocy tej sceny przestraszył się sam Wajda i znacznie
okroił ją zarówno w serialu telewizyjnym, jak w wypuszczonej po latach wersji reżyserskiej, kastrując
w ten sposób swoje najwybitniejsze dzieło. W rezultacie dziś nieokaleczona Ziemia obiecana jest
właściwie nie do obejrzenia: ani na
DVD, ani w internecie, ani w telewizji. Funkcjonuje tylko ta z późniejszego montażu. Jednocześnie
te niezwykłe efektowne sceny przysłoniły fakt zbudowania przez Kalinę bardzo konsekwentnie poprowadzonej roli. Dziesięć lat po realizacji filmu tak pisał o tym Maciej
Maniewski: „Postać Żydówki, zapamiętałej w opętanej miłości, została utrzymana w jednolitej tonacji,
zarysowana jedną, grubą kreską.
Jędrusik przedstawiła ją z wielką
ekspresją, często ze świadomym
przerysowaniem. Podkreślając jej
animalistyczną naturę, stworzyła
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postać rodem jakby z Felliniego.
Trafnie zdołała rozłożyć akcenty
dramaturgiczne, budując nastrój
potęgującego się zagrożenia: od
pełnej namiętności pierwszej rozmowy z kochankiem, poprzez niepokojącą, znakomicie rozegraną
sekwencję w teatrze, aż po drastyczny finał w pociągu. W tej scenie osiągnęła maksimum ekspresji. Traktując rolę bardzo emocjonalnie, wielki nacisk położyła także
na pogłębienie psychiki tej jednoznacznej w założeniach postaci”.
Po raz ostatni, a jednocześnie
jakże spektakularny, Kalina zgorszyła niektórych widzów, co spotkało się z silną reakcją. Z najbardziej
widowiskową zetknęła się w warszawskim Supersamie. „Wybierając towary, natknęła się na staruszka, który splunął i zagrzmiał:
– Ty świnio! Jak możesz po takiej
scenie ludziom się pokazywać?!”.
Wtedy też dostała od pewnego
Jasia list, który zawierał tylko jedno zdanie: „Chociaż jesteś dziwka
i tak Cię kocham!”.

Zwrot w stronę
Kościoła
Dwudziestego dziewiątego stycznia 1978 roku w wieku sześćdziesięciu trzech lat zmarł nagle Stanisław Dygat. Nie sposób było w to
uwierzyć, Kalina nie była przygotowana na tę śmierć. Po pogrzebie Marian Brandys pisał w Dzienniku: „W kościele przeraziła mnie
twarz Kaliny. Odmieniona nie do poznania. Bez kropli krwi. Jak woskowa maska bólu”. Przyjaciele
i znajomi powtarzali, że bardzo się
zmieniła, pod każdym względem.
Niegdyś skora do zabawy, teraz,

czterdziestosiedmioletnia, przyjęła nową rolę – wdowy. W rozmowie z Aliną Budzińską przyznawała nawet, że coraz częściej
miewa okresy zwątpienia: „Wiesz,
jak Staś żył, miałam ochotę na zabawę, flirt, szalone podróże gdzieś
bardzo daleko i tam, gdzie nikomu
nie przyjdzie na myśl pojechać. Teraz wolę fotel i książkę, choć dom
mam zawsze otwarty dla przyjaciół. Chciałabym być pogodna;
jest to cudowny stan cieszyć się
życiem, nie mieć zmartwień, a jeżeli już są, przyjmować je z pogodą ducha. Ale mi się to nie udaje,
tak łatwo mnie zasmucić... Szybko tracę chęć do życia. A potem
trudno mi się pozbierać”.
Stworzyła nową Kalinę, jakiej
nikt się nie spodziewał: polityczną i religijną. „Kalina po śmierci
Stasia ochrzciła się i z całym zapałem neofitki odnalazła w religii
nową drogę”, wspominała Wiesława Czapińska. Oczywiście nawet
deklarując przynależność do Kościoła, robiła to na własnych warunkach, gdyż nie zamierzała zrezygnować z dosadnego języka czy
przygód erotycznych. Trwał wtedy jej ostatni romans z dużo młodszym muzykiem Aleksandrem Jedyneckim, zwanym Saszą, którego
tak zapamiętała Czapińska: „Piekł
pyszne ptysie. Wszyscy znajomi Kaliny go lubili, ale ten związek z góry był skazany na klęskę. Po prostu do siebie nie pasowali”. Ostatecznie rozstali się w 1985 roku.
Z początku lat osiemdziesiątych
pochodzi takie oto wspomnienie
Daniela Olbrychskiego: „Spowiadaliśmy się u księdza Niewęgłowskiego. Ja z Zuzią byliśmy rodzicami chrzestnymi syna Magdy
Umer – Mateusza, a Kalina i Janusz Kondratiuk – chrzestnymi samej Magdy, której rodzice – ideowi
komuniści – przedtem nie ochrzcili. Spowiada się Kalina. W pewnym momencie dochodzi do nas
podniesiony głos księdza Niewęgłowskiego. Zamarliśmy.
– Droga Kalino – tłumaczy ksiądz
– to wszystko nieważne. Najważniejsze, czy ty kiedykolwiek kogoś
znienawidziłaś, bo prawdziwym
grzechem jest nienawiść.
Po drugiej stronie konfesjonału cisza.
– Uhm – odzywa się w końcu Kalina – ale ja, proszę księdza, kilku
ludzi tak, kurwa, nienawidzę, że...
Po spowiedzi podeszła do nas,
oczy miała czerwone od płaczu.
Rozgrzeszenie oczywiście dostała, bo tak naprawdę była jedną
z najbardziej niewinnych istot, jakie znałem.

Krzysztof Tomasik

„Seksbomby PRL-u”, Warszawa 2014, s. 461.

22

Samo Życie 6/22 (605)

Magazyn

Porządek być musi

Niektóre z tych absurdalnych przepisów już nie obowiązują. Na szczęście!

Za co kochamy urzędników
Na straży porządku społecznego stoją urzędnicy, którzy
w imię wzniosłych ideałów ustanawiają prawo i wymyślają najróżniejsze przepisy. Chwała im
za to! Wszak inwencja urzędnicza podyktowana jest przecież
troską o dobro obywatela (żeby wiedział, co dla niego dobre)
oraz dbaniem o tak zwane dobro wspólne (żeby całe społeczeństwo wiedziało, co dla niego dobre).
Pomińmy już tutaj elementarne czuwanie nad zdrowiem podatnika, czym podyktowane są groźby nadrukowywane na etykietach
papierosów w rodzaju: „Jeżeli będziesz palił, wypadną ci wszystkie
zęby, odpadnie tobie ucho, a oko
wpadnie do przełyku”. Albo: „Jeśli zapalisz tego papierosa świeżo po zawale, przebywając w namiocie tlenowym, to przekonasz
się, że nałóg zabija”. Pewne rzeczy są, jak to się mówi, „oczywistą oczywistością”.
Wysiłki urzędników na rzecz
zdrowia oraz komfortu obywatela stają się szczególnie rozczulające, kiedy dotyczą kwestii bardziej delikatnych, niemal
z pogranicza muzykologii. Otóż
polskie normy nakazują drogowcom chronić mieszkańców domów
jednorodzinnych przed hałasem
o natężeniu 55 decybeli. Problem
jednak w tym, że zwykła rozmowa to... 60 decybeli. Aby spełnić
normy dopuszczalnego hałasu,
większość dróg w Polsce trzeba
by obudować ekranami akustycznymi, które nie dość, że szpecą
krajobraz, to w dodatku są bardzo
drogie. Dla przykładu: koszt wyremontowania jednej drogi wojewódzkiej to 20 milionów złotych,
natomiast koszt zamontowania
ekranów akustycznych jest dwa
razy wyższy.

W trosce o zdrowie
Palenie papierosów, jako się
rzekło, szkodzi zdrowiu, więc
zatroskani polscy parlamentarzyści wymyślili, że dla dobra
obywateli uzależnionych od nikotyny zabronią uskuteczniania
tego nałogu we wszelkich możliwych miejscach publicznych.
Pomysł, owszem, ciekawy, zapewne wzorowany na równie
restrykcyjnych porządkach panujących w Danii. Ciekawe jednak, czy dzielni parlamentarzyści
przewidzieli nieprzeciętną zdolność polskiego społeczeństwa
do omijania niewygodnych przepisów, odziedziczoną jeszcze po
PRL-u? W Danii, dla przykładu,
w której palenia w restauracjach
zabroniono w 2001 roku, powstał

tak zwany Jedyny Powszechny
Kościół Boży Palaczy. Wyznawcy tego kościoła poprzez palenie realizują wolność religijną,
gwarantowaną przez konstytucję i traktaty europejskie. Wiele
barów i restauracji, chcąc ominąć zakaz, wystąpiło do Jedynego Powszechnego Kościoła Bożego Palaczy o wydanie im stosownego zaświadczenia, że są
one... miejscem kultu.

Co trudniej
prowadzić? Autobus
czy samochód
osobowy?
Specyficzne jest również polskie ustawodawstwo drogowe.
Wynika z niego na przykład, że
kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy kategorii „D”, czyli mogą prowadzić autobus, nie posiadają uprawnień do prowadzenia
samochodu osobowego. Oznacza
to ni mniej, ni więcej, że umiejętność kierowania autokarem z kilkudziesięcioma pasażerami nie
jest równoznaczna z umiejętnoś
cią prowadzenia pojazdu mniejszego kalibru. Ten przepis w 2008
roku zasłużenie został uznany
przez sejmową komisję Przyjazne Państwo za największy absurd w polskim prawie.

A może koleją?
Przepisy dotyczące kolejowego przewozu pasażerskiego są nie
mniej osobliwe. Dziecko do czwartego roku życia teoretycznie podróżuje za darmo. Matka musi jednak
kupić dla niego bilet za 0 (słownie
„zero”) złotych. Jeśli nie dopełni
tej formalności, zapłaci karę w wysokości ponad 100 złotych i – dodatkowo – 5 złotych za wypisanie
biletu przez konduktora. Dziennikarze „Faktu” umieścili ten kuriozalny przepis na zaszczytnym
siódmym miejscu wśród największych absurdów 2009 roku.

Najważniejsza logika
Jak pogodzić interesy bieszczadzkich chłopów, którym wilki zjadają owce, z przepisami
o ochronie przyrody? Urzędnicy podjęli decyzję, że do wilków
wolno strzelać wyłącznie w dni
powszednie. W niedzielę wilki
mają święto.
W ten dzień świętują także rybacy. Ministerstwo Rolnictwa wyznaczyło im urzędowo czas wolny. Wcześniej rybak odpoczywał
w trakcie sztormu. Teraz podczas
sztormu wypływać w morze to
i owszem – może, jednak w niedzielę musi się bezwzględnie wałkonić i powstrzymywać od pracy.

Na ryby z zeszytem

To samo ministerstwo wymyśliło niezwykle życiowy przepis,
nakazujący wędkarzom... liczenie
złowionych ryb. Urzędnicy postanowili policzyć, ile polscy wędkarze (w liczbie około miliona) wyławiają ryb z rzek i jezior.
Oznacza to, że amatorzy wędkowania będą zmuszeni wybierać
się nad jezioro nie tylko z wędką, przynętą czy podbierakiem,
ale również ze specjalnym zeszytem, w którym zapiszą liczbę złowionych okazów, ich wielkość, jak również miejsce i metodę łowienia.
Biorąc pod uwagę fakt, że zeszyt może spaść z pomostu do wody lub zamoknąć w inny sposób

może przyciągnąć tłumy gości
z zagranicy.
Inicjatywa grupy radnych jest
cenna, ze wszech miar słuszna
i zasługuje na uznanie. Rozsławi
ona bowiem gród krakowski, o którym usłyszą w Zimbabwe, Ugandzie, na Madagaskarze, a nawet
na Księżycu i na Marsie.

Pomnik
bez przydziału
Latem 2009 roku w Ustce przy
ulicy Grunwaldzkiej stanął pomnik. Miał on wysokość półtora
metra, za to nie posiadał żadnych
napisów. Pomnik, postawiony bez
okazji i wyraźnego celu, miał takowym pozostać jeszcze co najmniej kilka miesięcy. „O tym, komu

Radni Krakowa uznali, że hejnału należy słuchać w ciszy i skupieniu Fot. Wikipedia
(mgła, deszcz, woda w łódce), postanowiono wprowadzić stosowne „ułatwienia”. Dane na temat
ryb zabranych do domu (bo tylko te podlegają ewidencji) można przesyłać telefonem komórkowym w formie SMS-ów. Za niedopełnienie tej formalności grozi
grzywna.

Z należnym
szacunkiem
Niezwykłą atrakcję turystyczną przygotowali dla zwiedzających radni miasta Krakowa. Jak
doniósł dziennik „Fakt” (numer
z 30 – 31.05.2009), część z nich
uznała, że hejnałowi należy się
odpowiedni szacunek i trzeba go
słuchać w całkowitej ciszy. Należy się spodziewać, że w myśl tego zarządzenia przewodnicy turystyczni na czas trwania hejnału – zamiast ględzić – będą stali
na baczność, podobnie jak sklepikarze, restauratorzy i – co najważniejsze – zagraniczni turyści.
Za złamanie zakazu gaduły,
krzykacze i cierpiący na ADHD
zapłacą mandaty, chociaż to w sumie żadna kara, biorąc pod uwagę ciężar przewinienia. Za obrazę
hejnału należy się co najmniej publiczna chłosta, tym bardziej że ze
względu na swoją widowiskowość

będzie poświęcony, zdecydujemy
w przyszłym roku” – poinformował rzecznik prasowy Urzędu
Miasta w Ustce.

Urzędnicy wspierają
przedsiębiorczość
Wydawać by się mogło, że rzucanie kłód pod nogi prywatnej inicjatywie gospodarczej to już przeszłość, domena PRL-u i tak zwanego realnego socjalizmu. Nic
z tych rzeczy. Oto przykład jak
najbardziej współczesny z czasów realnego kapitalizmu: Urząd
Pracy daje pożyczkę bezrobotnemu, który chce założyć działalność
gospodarczą. Nie wolno mu jednak za pieniądze pożyczone od
państwa kupić ani komputera,
ani oprogramowania. To znaczy
może on nabyć te dobra jako osoba fizyczna, jednak bez prawa ich
wykorzystania w firmie, na którą
wziął pożyczkę. Wszystko jasne!

Podatek od pożyczki
Urzędnicy ustanawiają wprawdzie kuriozalne przepisy, niemniej
jednego nie można im odmówić,
tego mianowicie, że potrafią liczyć
pieniądze i interpretować fakty.
Izba Skarbowa nakazała pewnemu podatnikowi obliczyć podatek
od pieniędzy, które pożyczył bez

procentu od swoich rodziców. Argumentowała, że podatnik, rezygnując z pożyczki w banku, niesłusznie zaoszczędził na opodatkowanym oprocentowaniu.

Dziwne lotnisko
Na wyjątkowo ekstrawagancki pomysł wpadł pewien kandydat na urząd prezydenta jednego z polskich miast. Doszedł on
mianowicie do wniosku, że samoloty na miejscowym lotnisku powinny tylko lądować.
Jego argumentacja była nawet dość przekonująca. Wiadomo bowiem, że jak samolot ląduje, to ludzi w mieście przybywa, a kiedy startuje – to ubywa.
Kandydat uznał, że jeśli samoloty będą nadal startować, to miasto się... wyludni.
Tok myślenia nader słuszny,
zwłaszcza w obliczu groźby niżu
demograficznego oraz powszechnej tendencji do migrowania ludności na obrzeża wielkich metropolii. Pomysł ten powinno się
zastosować również w odniesieniu do pociągów, autobusów, samochodów osobowych, motocykli oraz rowerów. Wyżej wymienione pojazdy powinny do miast
wyłącznie wjeżdżać.

Porządek w betonie
Porządek musi być również
w domu i w zagrodzie, nawet wtedy, gdy zarówno dom, jak i zagroda
przybierają kształt anonimowego
blokowiska. Szczególną inicjatywą
w wymyślaniu różnych dziwacznych pism i rozporządzeń wykazują się często spółdzielnie mieszkaniowe, zatrudniające armię biurokratów, których zadaniem jest
umysłowa praca nad obniżeniem
tak zwanych kosztów eksploatacji. Jak podawał swego czasu telewizyjny „Teleexpress”, pewna
spółdzielnia wpadła na osobliwy
pomysł racjonalizacji kosztów zużycia wind, wywieszając stosowne ogłoszenie następującej treści: „Winda zatrzymuje się na co
drugim piętrze. W dni parzyste
zatrzymuje się na piętrach parzystych, w dni nieparzyste na
piętrach nieparzystych”.
Pomysł, trzeba przyznać, z pewnością oszczędnościowy, w dodatku bardzo racjonalny, szczególnie
z punktu widzenia staruszek, inwalidów, rowerzystów, dostawców pizzy, kobiet w zaawansowanej ciąży, kobiet w okresie połogu oraz wychodzących z dziećmi
w wózkach na spacery.

Marcin Rychlewski

„Księga głupoty, autentyki”,
Poznań 2011, s. 220.
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Rozmaitości

Uśmiechnij się
***

– Panie doktorze, pacjent spod
szóstki uważa, że jest wilkiem.
Co robimy?
– Nic... A nie, moment. Nie
wpuszczajcie go do ósemki,
tam jest jego babcia.

***

Mąż do żony:
– Kochanie, co dziś na obiad?
– Nic.
– Jak to nic? Wczoraj nic?
I dzisiaj nic!
– Na dwa dni nagotowałam.

***

Mąż do żony:
– Kochanie, jak przyjdą goście i będziesz podawała na stół
to prosię, które upiekłem, to pamiętaj, żeby włożyć za ucho pietruszkę, a do pyska jabłko.
– Dobrze, ale nie uważasz, że
będę głupio wyglądała?

***

Matka krzyczy do 4-letniej
córki:
– Nie możesz tak tylko płakać! Powinnaś powiedzieć, czego chcesz!
Na to mąż w tle:
– I kto to mówi?

***

Bill Gates złowił rybkę i powiedział:
– Co mogę dla ciebie zrobić?

***

Rozmawiają dwie matki i jedna mówi do drugiej:
– Nie rozumiem, jak można
nie mieć swoich „bąbelków”. Kto
takim poda na starość telefon?

***

Rozmowa w gabinecie.
– Czy ktoś w pani rodzinie cierpiał na zaburzenia psychiczne?
– Nikt nie cierpiał, wszyscy
dobrze się bawili…

***

Rozmawiają dwie przyjaciółki:
– A ja mam jutro z mężem
dzień przymierza i zgody.
– Jak to?
– Normalnie, jedziemy do centrum handlowego; ja przymierzam, on się zgadza.

***

Kobieta do mężczyzny:
– Nawet nie zapytasz, jak
się czuję…
– Jak się czujesz, kochanie?
– Nawet nie pytaj…

23

***

Siedzi mąż przy żonie i pyta:
– Ciekawe, dlaczego mam
ksywę „Dżin”... Może dlatego,
że wszystko potrafię?
– Nie, to dlatego, że jak ktoś
odkręca butelkę, to od razu się
pojawiasz.

Wytęż wzrok...

***

– Kto zastawił wejście tym
czerwonym lamborghini? Wejść
się nie da ani wyjść!
– Zenek! Przecież to twoje
lamborghini!
– Wiem. Ale może ktoś tu
jeszcze nie wie!

***

Kim pan jest z zawodu?
– Pomagam ludziom znaleźć
swoje miejsce w danym momencie życia.
– Psycholog?
– Taksówkarz.

***

– Jasiu, kogo bardziej kochasz: mamę czy tatę?
– U nas w rodzinie to jest trochę inaczej. Tatuś kocha mamę,
a ja się nie mieszam.

***

– I jak zwykle do mnie należało ostatnie słowo.
– A co jej powiedziałeś?
– „No dobrze, kup sobie tę
sukienkę”.

***

Dwóch policjantów łączy się
przez radiostację z wydziałem
kryminalnym.
– Matka uderzyła 30-letniego syna nożem kilka razy. Zabiła go.
– Dlaczego?
– Bo wszedł na mokrą, świeżo umytą podłogę.
– Zatrzymaliście ją?
– Nie, podłoga jest jeszcze
mokra.

***

Rozmawia dwóch kolegów:
– Moja kobieta mi nie odpowiada.
– Szczęściarz, moja nawija
niepytana.

***

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

Rozwiązanie zagadki 05/2022

Trójkąt i ponownie trójkąt
Ułóż 12 zapałek tak, aby tworzyły sześciokąt foremny złożony z sześciu trójkątów równobocznych.
Rozwiązując tę łamigłówkę wykonaj
cztery działania:
[1] przestaw tak dwie zapałki, aby
pozostało pięć trójkątów równobocznych;
[2] zmień kształt tego nowego wieloboku, przesuwając znowu dwie różne
zapałki tak, aby powstały cztery trójkąty równoboczne;

Fot. Domena publiczna

[3] przesuń znowu dwie zapałki z kształtu w [2], aby otrzymać trzy trójkąty równoboczne;
[4] powtórz czynność po raz ostatni,
aby otrzymać dwa trójkąty równoboczne.
(Nie możesz zostawić wolnych końców zapałek, ale trójkąty w [3] i [4] mogą mieć różne wymiary.) Pójdźmy teraz
w kierunku przeciwnym i zwiększajmy
liczbę zapałek w trójkątach. Podoba mi
się ta łamigłówka, bo potrzeba do niej
niewielu zapałek.
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Unikaj ludzi smutnych
uœmiech ¿ycia
Oona do męża:
– Piłeś?
– Nie, skąd..., rybę jadłem.
– A wódką śmierdzisz!
– Bo ryba piła.
***
– Jasiu, jak ty się uczysz? W wypracowaniu masz same błędy!
– Nie znasz się, tato, w internecie
tak się pisze.
***
Właścicielka mieszkania mówi do
lokatora:
– Szczerze mówiąc, nie lubię wynajmować pokoi samotnym mężczyznom.
– Może być pani spokojna; ja
rzadko bywam sam.
***
– Zenek, widziałeś moją dziewczynę?
– Widziałem.
– Podoba ci się?
– Jak mogła mi się podobać,
skoro ją widziałem.
***
Zawiany i głodny facet wraca
w nocy do domu. Na stole leży
kartka od żony: „Obiad jest w psie”.
***
Matura z biologii. Egzaminator
zadaje zdenerwowanej maturzystce
pytanie:
– Jaki narząd, proszę pani, jest
u człowieka symbolem miłości?
– U mężczyzny czy u kobiety? –
usiłuje zyskać na czasie uczennica.
– Mój Boże! – wzdycha profesor
– za moich czasów było to po prostu serce...
***
Egzamin maturalny z chemii.
Nauczycielka zapisała na tablicy
wzór chemiczny i prosi zdającą
o objaśnienie, jaka to substancja:
– Małgosiu, czego to jest wzór?
– To jest..., no, mam to na końcu
języka... – jąka się uczennica.
– Dziecko, wypluj to szybko,
przecież to kwas siarkowy!
***
Na korytarzu sejmowym rozmawia dwóch parlamentarzystów:
– Słyszałeś, że Samoobrona będzie opozycją pozaparlamentarną,
działającą na obczyźnie?
– Tak, właśnie szukają obczyzny,
która nie ma podpisanej umowy
ekstradycyjnej z Polską...
***
– Dlaczego komuniści nigdy nie
pójdą do piekła?
– Bo by sobie tam taki raj urządzili, że żaden diabeł nie mógłby tego wytrzymać.
***
Korytarzem biurowca idzie żona
dyrektora firmy z olbrzymim tortem.
– To dla męża?
– Nie, dla jego sekretarki.
– A co? Ma imieniny, urodziny...?
Nie, stanowczo za dobra figurę.
***

Trzej pijacy grają w karty. W końcu jeden z nich rzuca asa:
– Szach mat! – krzyczy uradowany.
– Heniek, przecież nie gramy
w ping ponga!
***
Wędkarz poszedł na ryby. Jak
zwykle złapał złotą rybkę. Rzekła
mu: – Zapomnij o trzech życzeniach! Ale mogę dać ci jedną radę...
– Wal śmiało! – Rzadziej tu przychodź... rogaczu!
***
W małżeństwie z 25-letnim stażem dochodzi do największej kłótni
od czasu ślubu.
– Gdyby nie moje pieniądze, nie
byłoby tu tego telewizora! Gdyby nie
moje pieniądze, nie byłoby tego fotela, na którym siedzisz! – wykrzykuje żona. – Żartujesz? – ripostuje
wyraźnie rozbawiony małżonek. –
Gdyby nie twoje pieniądze, nigdy
nie byłoby mnie tutaj!
***
Przychodzi bezrobotny robotnik
na budowę szukać pracy. Idzie do
majstra, a ten pyta: – Co może pan
robić? – Mogę kopać – odpowiada
bezrobotny. – A co jeszcze może
pan robić? – Mogę nie kopać...
***
Spotykają się dwie sąsiadki: –
A co to sąsiadka tak dziś na czarno? – A no, bo mój mąż nie żyje. –
O mój Boże. Jak to się stało? Jeszcze wczoraj widziałam go jak kopał
w ogródku. – A kopał, kopał. A potem poszliśmy do sklepu kupić mu
nowe buty. No i mierzy jedną parę,
drugą, trzecią,... dziesiątą. – Mówię
mu: Nie śpiesz się Stefan, przymierzaj dokładnie, żeby na pewno dobre były. W końcu po paru godzinach wróciliśmy do domu, on zakłada te nowe buty i mówi, że ciasne. No nie zabiłaby pani?
***
– Lepiej być żonatym czy kawalerem? – To zależy. Na przykład nową dziewczynę łatwiej jest przedstawić mamusi niż żonie.
***
– Jolka, gdzie jest twój mąż? –
W szpitalu. – Więc jednak kupił sobie motocykl?
***
Do Kowalskich puka żebrak i prosi o coś do jedzenia. – Niestety,
mam tylko obiad na jutro – martwi
się Kowalska. – Ale mogę panu dać
trochę pieniędzy. – Nie dawaj mu
żadnych pieniędzy! – krzyczy mąż
z pokoju. – Jak ja mogę jeść to, co
ugotowałaś, to on też!
***
– Mogę myśleć o dziesięciu rzeczach jednocześnie! – przechwala
się facet kumplowi.
– A jak się wódki napijesz? – To
o dziewięciu. – A czemu tak? –
Wódki się napiłem, to po co o tym
myśleć?
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Powtórka z Krakowiaka?
Na kilku kolejnych rozprawach nie odezwa³ siê ani s³owem. W maju br. prze¿y³
metamorfozê. Zacz¹³ pisaæ. Do s¹du
zwróci³ siê z wnioskiem o zawieszenie jego procesu z powodu z³ego stanu zdrowia.
Stefan W., zabójca prezydenta Gdañska Paw³a Adamowicza stan¹³ przed s¹dem z koñcem marca 2022 r. Od pocz¹tku
zachowywa³ siê dziwnie. Na pierwszej
rozprawie w ogóle nie reagowa³ na pytania s¹du. Nie poda³ nawet swoich danych
osobowych. Wniosek, który skierowa³ do
s¹du w sprawie zawieszenia procesu nie
by³ jednak pierwszym. S¹d odczyta³ pismo z lutego: „Akt oskar¿enia jest fa³szywy i zmanipulowany, a ja jestem niewinny“ – wyjaœnia³. Zasugerowa³ tak¿e, ¿e
s³u¿by chcia³y go zabiæ zara¿aj¹c koronawirusem. Grozi³, ¿e je¿eli trafi do wiêzienia, to bêdzie „okaleczaæ i zabijaæ osadzonych“. Prokurator Agnieszka NickelRogowskiej dalej odczytywa³a jego zeznania ze œledztwa. W wiêkszoœci
brzmia³y jak be³kot pozbawionego rozumu cz³owieka. Stefan W. twierdzi, ¿e pad³
ofiar¹ spisku s³u¿b maj¹cego zwi¹zek z
jego dzieciêcymi znajomoœciami. Du¿o
mówi o polityce, o tym, ¿e nie znosi PO
i podkreœla, ¿e jest wyborc¹ PiS. T³umaczy, ¿e stra¿nicy w wiêzieniu podrzucili
mu jaja tasiemca. Odgra¿a siê, ¿e przeprowadzi atak terrorystyczny na Galeriê
Ba³tyck¹.
W kolejnych zeznaniach padaj¹ s³owa
o no¿u, który zabezpieczöaa prokuratura,
nie tym co trzeba, bo prawdziwy, którym
zamordowa³ prezydenta Gdañska jest
w rêkach gangstera „Masy“. I tu pojawia
siê w¹tek mafii warszawskiej. To ona wed³ug zeznañ Stefana W. zaplanowa³a zamach na Paw³a Adamowicza. Opisuje
zorganizowan¹ grupê pedofilsk¹, z³o¿on¹
rzekomo z pracowników policji i prokuratury.
Na kolejnej, kwietniowej rozprawie
oskar¿ony siedzia³ ju¿ ze skutymi rêkoma i nogami. Wezwany na rozprawê
œwiadek opowiada³, ¿e widzia³ Stefana W.
na scenie jeszcze przed koncertem. Dopiero póŸniej by³o „œwiate³ko do nieba“,
podczas którego dosz³o do ataku na prezydenta Gdañska. Wed³ug jego zeznañ
oskar¿ony kilkukrotnie przewija³ siê pod
scen¹, ale nie zwróci³ uwagi, czy mia³ na
sobie jakiœ identyfikator.
– By³a zima, móg³ byæ pod kurtk¹ – powiedzia³ technik, który 13 stycznia 2019 r.
pracowa³ podczas koncertu fina³owego
WOŒP w Gdañsku. Dalej œwiadek zezna³,
¿e gdy trwa³o „œwiate³ko do nieba”,
oskar¿ony wbieg³ na scenê. Œwiadek nie
widzia³, co siê sta³o i w jaki sposób oskar¿ony zdoby³ mikrofon. PóŸniej widzia³, ¿e
oskar¿ony w lewej rêce trzyma nó¿. Gdy
œwiadek to dostrzeg³, wycofa³ siê i zastanawia³, jak wytr¹ciæ go z rêki Stefana W.
Œwiadek opowiada³, jak interweniowa³
pracownik firmy nag³oœnieniowej. Oskar¿ony podda³ mu siê, pozwoli³ obezw³adniæ. Wtedy zabra³ ze sceny nó¿. W tym
momencie Stefan W. zerwa³ jednemu
z pilnuj¹cych go policjantów pagon z ramienia. Po krótkiej szamotaninie uspokoi³ siê. Œwiadek dopytywany przez aplikantkê adwokack¹, czy oskar¿ony stawia³ opór, zaprzeczy³. Wówczas na twarzy
Stefana W. lekki uœmieszek. Poza tymi zachowaniami Stefan W. stwarza³ wra¿enie,
jakby by³ nieobecny na sali rozpraw.

Na majowej rozprawie s¹d odczyta³ jego wniosek do s¹du. „Od 16. roku ¿ycia
2009 r. mam ciê¿ko uszkodzon¹ trzustkê
oraz dwunastnicê, co powoduje zak³ócenia uk³adu nerwowego oraz ca³kowity
brak poczytalnoœci. Biegli, którzy badali
mnie fizycznie, oparli siê jedynie na fa³szywych opiniach s³u¿by wiêziennej.
Wnoszê o wstrzymanie procesu, poniewa¿ nie mogê korzystaæ ze swoich praw
oraz wykonanie badañ trzustki i dwunastnicy” – napisa³ w³asnorêcznie zabójca Paw³a Adamowicza. W podpisie doda³:
„honorowy obywatel RP Stefan W” (tu
pe³ne nazwisko).
Tymczasem lekarze wiêzienni jednoznacznie orzekli, ¿e stan zdrowia oskar¿onego jest stabilny. Nie przyjmuje on
¿adnych leków i nie zg³asza ¿adnych dolegliwoœci zdrowotnych.
– Myœlê, ¿e Stefan W. czuje siê bardzo
dobrze. Natomiast poza, któr¹ przyj¹³ tutaj, to jego linia obrony. Moim zdaniem
udaje, ¿e jest nieobecny, ¿e nie wie, o co
chodzi, nie wie, gdzie siê znajduje. Natomiast pisanie regularne wniosków do s¹du, a przecie¿ pisze je sam, œwiadczy
o tym, ¿e jest w dobrej kondycji – powiedzia³ dziennikarzom Piotr Adamowicz,
syn ofiary.
Obserwuj¹c proces Stefana W. od razu
powracaj¹ w myœlach obrazy z pocz¹tkowych dni procesu Janusza T. ps. Krakowiak. Œl¹ski mafioso na pocz¹tku procesu
nie wchodzi³ na salê rozpraw o w³asnych
si³ach. Za ka¿dym razem by³ na ni¹ wnoszony przez policjantów. „Kur...a, jestem
cz³owiek z miasta, supermorderca
i wszystkich was wyœlê do piachu, zrozumiano!”- krzycza³ w szaleñczym amoku.
Przewodnicz¹ca sk³adu orzekaj¹cego,
sêdzia Gra¿yna £ukaszewicz wykazywa³a stoick¹ cierpliwoœæ.
– Kawiarenki, tra, la, la. Kawiarenki –
œpiewa³ Janusz T. W koñcu wyl¹dowa³ poza sal¹ rozpraw. Wynoszono go tam
i przyprowadzano z powrotem trzy razy.
W koñcu rozebra³ siê do naga. Mija³y
miesi¹ce, „Krakowiakowi” wraca³y zmys³y. 18 lat póŸniej us³ysza³ prawomocny
wyrok. S¹d apelacyjny skaza³ go na 15 lat
wiêzienia i równoczeœnie uchyli³ mu
areszt, w którym siedzia³ od 1999 r. Dziœ
jest ochroniarzem w supermarkecie. Oby
ten sam scenariusz nie powtórzy³ siê
w przypadku Stefana W. TK

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23
24

25
26

28

30

29

31

Poziomo:
1 – widzi lepiej przedmioty odległe,
6 – fachowiec, znawca,
10 – gra zbliżona do tenisa,
11 – ubranie damskie,
12 – królestwo w Himalajach,
13 – wielbiciel,
16 – odwaniacz,
17 – płynna tkanka krążąca w układzie
żył i tętnic,
19 – niezgoda, zwada,
21 – starsza epoka czwartorzędu,
24 – wychodźca,
25 – jadowity wąż z Indii,
28 – wybitny pisarz polski (1903-1987),
autor „Pamiątki z celulozy”, „Zostało
z uczty bogów”,
29 – miasto w środkowej części stanu
Teksas,
30 – produkt suchej destylacji węgla kamiennego,
31 – największa wyspa w Archipelagu
Malajskim.

w oczach Edwarda Tomenki
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Pionowo:
1 – prosta droga w lesie powstała
po wycięciu drzew,
2 – część pługa,
3 – stolica Nepalu,
4 – zatopiony statek,
5 – chylenie się ku upadkowi,
7 – pies myśliwski,
8 – betonowy krąg studzienny,
9 – rozżarzona ulatuje z ogniska,
14 – ujście żołądka do dwunastnicy,
15 – pomada do włosów,
18 – alkaloid rozszerzający źrenice,
20 – Jan Kiepura,
22 – jeden z sakramentów chrześcijańskich,
23 – miasto w Boliwii, na wysokości
około 3.700 m,
26 – sucha dolina na pustyni,
27 – uroczysta pieśń pochwalna.
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Rozrywka
uœmiech ¿ycia

– Jaki jest szczyt ostrożności? –
Ślimak zwalniający przed zakrętem.
***
Rodzaje jogurtów: Jogurt „Wiecznie żywy” – z kawałkami Lenina;
Jogurt „Programistyczny” – z okruchami z klawiatury; Jogurt „Pinokio” – z trocinami; Jogurt „Nerwus”
– z obgryzionymi paznokciami; Jogurt „Studencki” – chudy, sfermentowany, do każdego opakowania
osiem łyżeczek w komplecie.
***
– Po czym poznać katolickie piersi? – Po zdjęciu stanika od razu padają na kolana.
***
Mąż z żoną leżą wieczorem
w łóżku. Mężczyźnie zachciało się
pić, a ponieważ leżał od ściany, zaczyna powoli przechodzić przez żonę. Ta, sądząc, że mąż ma ochotę
na seks, mówi: – Zaczekaj, mały
jeszcze nie śpi. Po chwili mąż ponownie próbuje przejść przez żonę,
bo nadal męczy go pragnienie. –
Mówiłam ci, zaczekaj, bo mały jeszcze nie śpi! Mąż wytrzymuje jeszcze
chwilę, a potem wstaje cicho, idzie
do kuchni, odkręca kran, a tam nie
leci woda. Sprawdza w czajniku,
wody też nie ma. W końcu wyciąga
z lodówki szampana. Żona, słysząc
huk otwieranego szampana woła: –
Co tam robisz? Na to dziecko: – Nie
chciałaś mu dać, to się zastrzelił!
***
Małżeństwo na cmentarzu chce
kupić miejsce na pochówek. Grabarz pokazuje im całkiem spory
skrawek ziemi. Starszy pan patrzy
i pyta grabarza: – Nie sądzi pan, że
ta działka jest trochę dla nas za duża? Grabarz na to: – Ależ skąd! Tu
położymy szanownego pana, obok
szanowną małżonkę, a dookoła
dziećmi się obrzuci.
***
Siedzi wędkarz nad rzeką. Podchodzi do niego facet i pyta: – Nie
widział pan kobiety w karminowej
sukience? – Tak, jakieś pięć minut
temu. – No, to jak się pospieszę, to
ją dogonię! – Wątpię, dzisiaj w rzece silny prąd...
***
Kierowca zatłoczonego autobusu
ostro nim manewruje. Pasażerowie
przewracają się, uderzają w szyby.
Jeden z pasażerów: – Panie, do jasnej cholery, świnie pan wieziesz
czy co? – A co? Ktoś się w ryj uderzył?
***
Policjant zatrzymuje samochód
i mówi do kierowcy ciężarówki: –
Już czwarty raz pana zatrzymuję
i ostrzegam, że gubi pan ładunek! –
A ja już czwarty raz panu mówię, że
jest zima, a ja kieruję piaskarką!
***
– Czy można poderwać kobietę
na pogrzebie? – Można, ale na własnym nie wypada.

***
– Po czym poznać fałszywego
gliniarza? – Nie bierze łapówek.
***
Do żydowskiej restauracji przyszedł goj i zamówił danie. Przyjrzał
mu się i powiada z niechęcią: – Zielonego nic nie podajecie? Na to kelner: – A te pikle są niby jakie? Fioletowe?
***
– Jak się masz Kuperwajs? – Ja
wcale nie nazywam się Kuperwajs.
– Boże miłosierny! Jak to człowiek
może się zmienić! Inna figura, inny
kolor włosów, inny wyraz twarzy,
nos też inny, i nawet nazwisko już
nie to samo!
***
– Ja piję tylko po to, żeby utopić
smutki. – I co, jeszcze nie utonęły?
– Niestety. Im więcej piję, tym bardziej one wypływają na wierzch.
***
– Ludzie mówią, że ożeniłeś się
ze mną tylko dla pieniędzy. – Też
coś! Zrobiłem to dla wierzycieli.
***
Jaś proponuje Małgosi: – Chodź,
pobawimy się w małżeństwo. – Dobrze, a jak? – Najpierw się bzykniemy, a potem będzie niezgodność
charakterów.
***
– Nadal pan kaszle – mówi lekarz
do pacjenta. – Musi pan przestać
pić, palić i uganiać się za kobietami.
– Zwariował, pan, doktorze? To
mam już tylko kaszleć?
***
Po ZOO spaceruje para zakochanych słoni, trzymając się za trąby.
W pewnym momencie zdenerwowany słoń pyta partnerkę: – Długo
mnie tak jeszcze będziesz wodzić za
nos?
***
– Wyznaję zasadę, że jeśli wypiłem chociaż jedno piwo, to ręce
precz od kierownicy!
– To czym w takim razie trzymasz kierownicę?
***
– Dlaczego pies ma nos z przodu, a ogon z tyłu? – Bo najpierw
musi powąchać, a potem okazać
radość.
***
Lekarz do pacjenta: – Mam dla
pana złą wiadomość. – Doktorze,
umrę?! – Nie, będziemy pana leczyć.
***
W restauracji: – Chciałbym zjeść
coś dobrego i niedrogo. – Polecam
rybę po grecku. – A jak to jest po
grecku? – Na kredyt.
***
Dwaj wędkarze założyli się, który
pierwszy złowi rybę. Nagle jeden
z nich wychylił się i wpadł do wody.
– Ej! – woła drugi. – Jak łowisz rękami, to zakład nieważny.

Anioł stróż - Nicholas Sparks
Julie zostaje wdową w wieku 25 lat. Wraz z listem pożegnalnym od męża, w którym ten
obiecuje, że będzie jej aniołem stróżem, otrzymuje nieoczekiwany prezent - niemieckiego
doga. Mijają cztery samotne lata. Julie stopniowo dojrzewa do nowej miłości. O względy
dziewczyny zabiega przystojny i pewny siebie Richard, w którym Julie dostrzega pokrewną duszę - mimo że ukochany pies go nie akceptuje. Wielką przyjaźnią darzy natomiast
Mike,a - najlepszego przyjaciela zmarłego męża. Gdy w zachowaniu jednego z mężczyzn Julie odkrywa coś niepokojącego i daje mu kosza, jej życie zamienia się w koszmar...

Powieści
romantyczne

Drugie spojrzenie - Jodi Picoult
Firma deweloperska rozpoczyna budowę galerii handlowej w miejscu pochówku Indian
Abenaki. W tym samym czasie miasteczko nawiedza seria niewyjaśnionych zdarzeń: z
nieba spadają płatki róż, w powietrzu unosi się zapach owoców leśnych, a ziemia zamarza, chociaś jest środek lata... Do pracy przystępuje Ross Wakeman, łowca duchów, starający się nawiązać kontakt ze zmarłą narzeczoną, którą wciąż kocha miłością prawdziwą
i wierną aż... za grób. Ross poznaje tajemniczą Lię, która na nowo budzi w nim ochotę do
życia; jednak to, co odkrywa, wykracza daleko poza wszystko, co mógłby sobie wymarzyć.

Lilah - Nora Roberts
Na skalistym urwisku nad zatoką w stanie Maine stoi Towers, wspaniała rodzinna
rezydencja, w której żyje legenda o niespełnionej miłości i ukrytych szmaragdach.
Mieszkankami Towers są cztery siostry, gotowe bronić swojej posiadłości wbrew wszelkim przeciwnościom losu. Lilah ratuje profesora Maksa Quartermaina z fal oceanu,
a on zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia. Max postanawia pomóc siostrom
w poszukiwaniu zaginionych rodzinnych klejnotów – w podzięce za uratowanie życia,
ale również dlatego, że chce być blisko Lili…

Na wyłączność - Sandra Marton
Grace uważa się za szczęśliwą i spełnioną kobietę. Ma wspaniałą pracę, również jej
życie uczuciowe układa się pomyślnie. Ledwie zaczyna podkochiwać się w szefie,
szejku Salimie, ten proponuje jej romans. Po jakimś czasie Salim żąda jednak, by
powrócili do układu szef - podwładna. Zaraz potem Grace znika, a wraz z nią...
dziesięć milionów dolarów. Takiego postępku szejk nie zamierza puścić płazem.
Postanawia odnaleźć Grace i okrutnie się zemścić. Dowiaduje się, że jego była
kochanka właśnie leci z nowym szefem na Bali...

Najdłuższa podróż - Nicholas Sparks
Ira Levinson ma za sobą wiele lat życia, przed sobą – zgodnie z diagnozą lekarzy –
zaledwie kilka miesięcy. Kiedy w wyniku wypadku zostaje uwięziony we wraku samochodu, wspomina całe życie, wypełnione miłością do nieżyjącej już żony. Cztery miesiące
wcześniej Sophia, studentka historii sztuki, poznaje Luke’a, młodego kowboja z rodeo.
Ich wzajemna sympatia szybko przeradza się w głębsze uczucie, choć dzieli ich wszystko.
Historie Iry i Ruth, Sophii i Luke’a zbiegają się w najmniej oczekiwanym momencie.
Główne role w filmie zagrali niezapomniani Britt Robertson i Scott Eastwood.
Szt.

Książki
Amanda - Nora Roberts
Anioł stróż - Nicholas Sparks tw.opr.
Bezpieczna przystań - Danielle Steel
Bezpieczna przystań - Nicholas Sparks tw.opr.
Beztroski książę - Nora Roberts
Catherine - Nora Roberts
Cena spokoju - Penny Jordan
Central Park - Guillaume Musso
Deszczowa noc cz.1 - Jodi Picoult tw.opr.
Deszczowa noc cz.2 - Jodi Picoult tw.opr.
Dla ciebie wszystko - Nicholas Sparks tw.opr.
Drugie spojrzenie - Jodi Picoult tw.opr.
Echa - Danielle Steel
Głos serca - Jodi Picoult tw.opr.
Gorąca zima - Kim Landers
Grzeszna miłość - Inka Loreen Minden
I wciąż ją kocham - Nicholas Sparks tw.opr.
Irlandzkie marzenia - Nora Roberts
Jej książęca wysokość - Danielle Steel
Jesień cudów cz.1 - Jodi Picoult tw.opr.
Jesień cudów cz.2 - Jodi Picoult tw.opr.
Jesienna miłość - Nicholas Sparks tw.opr.
Karuzela uczuć - Jodi Picoult tw.opr.
Kobiety z Czerwonych Bagien - Grażyna Jeromin-Gałuszka
Kolory pawich piór - Jojo Moyes
Kopciuszek na pustyni - Natasha Oakley
Królewska narzeczona - Kate Hardy
Książę i artystka - Nora Roberts
Księżniczka i tajny agent - Nora Roberts
Lilah - Nora Roberts
List w butelce - Nicholas Sparks tw.opr.
Magia uczuć - Nora Roberts
Maska - Kelly Stevens
Miłość Shanea - Nora Roberts
Moje serce w dwóch światach - Jojo Moyes
Na wyłączność - Sandra Marton
Na zakręcie - Nicholas Sparks tw.opr.
Najdłuższa podróż - Nicholas Sparks tw.opr.
Najważniejsza miłość - Jil Blue
Noce nad jeziorem - Penny Jordan
Noce w Rodanthe - Nicholas Sparks tw.opr.
Nocne kompozycje - Nora Roberts
Nocny klub - Nora Roberts
Nocny seans - Nora Roberts
Oaza szczęścia - Teresa Southwick
Od pierwszego wejrzenia - Nicholas Sparks tw.opr.
Ostatni list od kochanka - Jojo Moyes
Ostatnia piosenka - Nicholas Sparks tw.opr.
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Szt.

Książki

Cena

Pamiętnik - Nicholas Sparks tw.opr.
Po północy - Diana Palmer
Pod osłoną deszczu - Jojo Moyes
Pomyślne wiatry - Nora Roberts
Portret anioła - Nora Roberts
Powrót Rafea - Nora Roberts
Prawdziwy cud - Nicholas Sparks tw.opr.
Rajska jabłoń - Nora Roberts
Ranczo - Danielle Steel
Rebelia - Nora Roberts
Robert - Nora Roberts
Ryzykowne pożądanie - Kelly Stevens
Serce Devina - Nora Roberts
Skazana na miłość - Cara Bach
Skazani na siebie - Nora Roberts
Słodka tortura - Tina Scandi
Smak miłości - Jennifer Ambers
Spadek - Nora Roberts
Spójrz na mnie - Nicholas Sparks tw.opr.
Spokojna przystań - Nora Roberts
Suzanna - Nora Roberts
Szczęściarz - Nicholas Sparks tw.opr.
Sztuka kochania - Cara Bach
Ślub - Nicholas Sparks tw.opr.
Świadectwo prawdy cz.1 - Jodi Picoult tw.opr.
Świadectwo prawdy cz.2 - Jodi Picoult tw.opr.
Światła Południa - Danielle Steel
Ta druga ja - Maha Gargash
Tam gdzie ty - Jodi Picoult tw.opr.
Tango namiętności - Zoe Held
Taniec marzeń - Nora Roberts
Turecka rozkosz - Mira Hafif
We dwoje - Nicholas Sparks tw.opr.
Wielkie kłamstewka - Liane Moriarty
Współlokatorzy - Beth O'Leary
Wybór - Nicholas Sparks tw.opr.
Z każdym oddechem - Nicholas Sparks tw.opr.
Zanim się pojawiłeś - Jojo Moyes
Zmysłowy taniec - July Cullen
Zniewolona. Bez prawa do miłości - O. Krzeczewska, N. Pristajecka, W. Szewiachowa
Zniewolona. Po drugiej stronie wolności - O. Krzeczewska, T. Pristajecka, W. Szewiachowa
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Oaza szczęścia - Teresa Southwick
Cristal, inaczej niż większość kobiet, włożyła wiele wysiłku w to, by ukryć swoją urodę.
Pragnie dostać posadę niani w egzotycznym Al Zafirze, a szejk Farik wyraźnie zaznaczył,
że przyjmie jedynie niezbyt atrakcyjną kobietę. Podstęp Crystal świetnie się udał - dostała
wymarzoną posadę, ma wysoką pensję i luksusowy apartament w pałacu. Powinna być
szczęśliwa, tymczasem coraz poważniej obawia się o swoją przyszłość. Jeżeli szejk
odkryje, że go oszukała, poszuka nowej niani. Crystal straci nie tylko pracę, ale też
szacunek mężczyzny, którego szczerze pokochała...

Prawdziwy cud - Nicholas Sparks
Jeremy Marsh jest wschodzącą gwiazdą mediów, dziennikarzem śledczym specjalizującym się w pisaniu demaskatorskich artykułów o rzekomych zjawiskach nadprzyrodzonych,
jasnowidzach i uzdrowicielach. Realista, sceptyczny od urodzenia, lubi swoją pracę. Przyjazd do Boone Creek, w celu sprawdzenia tajemnicy miejscowego cmentarza nawiedzanego ponoć przez duchy, miał stanowić kolejne zadanie. Ale specyficzna atmosfera małej
miejscowości, w której wszyscy wiedzą o sobie wszystko, niezwykła zagadka i prześliczna Lexie Darnell sprawią, że Jeremy przeżyje pierwszy w swoim życiu prawdziwy cud...

Rebelia - Nora Roberts
Jest rok 1745. Trwają walki Szkotów z Anglikami. Serena MacGregor jest kobietą o
anielskiej urodzie, nic więc dziwnego, że Brigham Langston zakochuje się w niej od
pierwszego wejrzenia. Marzy o swej wybrance dniem i nocą, szybko się jednak przekonuje, że łagodna powierzchowność Sereny skrywa hardą naturę, ognisty temperament
i typowo szkocki upór. Mimo to gotów jest podjąć wyzwanie i zdobyć jej wzajemność,
zwłaszcza że Serena nie odrzuca okazywanych względów. Jest tylko jeden kłopot:
Langston jest angielskim lordem, zaś dla MacGregorów każdy Anglik to śmiertelny wróg…

Wybór - Nicholas Sparks
Travis Parker nigdy nie pragnął więcej, niż miał. Wystarczało mu spokojne życie, praca
w zawodzie weterynarza, lojalni przyjaciele i wymarzony dom. Aby uniknąć komplikacji,
nie angażował się w poważne związki z kobietami. Czy nowa sąsiadka – lekarka Gabby
Holland, bynajmniej nie femme fatale, ale kobieta pragnąca spełnić się jako żona i matka,
od kilku lat związana z jednym mężczyzną – zmieni coś w jego życiu? Z dnia na dzień
zaczynają ich łączyć coraz silniejsze relacje. Ich znajomość może zakończyć się albo
wielkim szczęściem, albo równie wielkim dramatem.

Zapraszamy na zakupy: www.sklep.de
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Reklama
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

CENTRUM
DENTYSTYCZNE
Dr. Prośniak
Usługi dentystyczne
Wszystkie specjalności
Na miejscu Labor i RTG
Katowice ul. Zbożowa 20
Katowice ul. Dębowa 4
Tel. 0048 32 202 90 95
www.centrumdentystyczne.pl
biurop@centrumdentystyczne.pl

Wiatr we włosach
Zapraszamy na zakupy

Jesteśmy
dla was online
WWW.SKLEP.DE
Tel. 02174-8964480
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Grillo

40 Jahre

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

www.samo-zycie.de

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

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

www.prenumerata.de
Tłumacz przysięgły

l polski l ukraiński
l angielski l niemiecki

Rechtsanwaltskanzlei

Gregor Matuszczyk
Springestraße 8
45894 Gelsenkirchen - Buer

Tel. 0174 / 479 22 04
Damian Ballon
Rechtsanwalt

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

Alt-Griesheim 18
65933 Frankfurt

Porady prawne w języku
polskim i niemieckim

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

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

info@dolmetscher-frankfurt.com

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

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

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.

§

Kancelaria adwokacka
w Monachium

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

Termine nach tel. Vereinbarung

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

Mirka Johanna Ziemer

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

Fachanwältin für Familienrecht
Rechtsberatung auch in polnischer Sprache

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

Gazety dla sklepów

www.prasa.de
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Reklama
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:

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

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

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

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

Zapraszam do odwiedzin w
Gewerbepark 25, 59069 Hamm

od pon. do piątku od godz. 10-17,
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Digitalizujemy kasety VHS
na USB jeden do jednego

JAWA-Reisen GmbH (od 1989)

Ustronie Morskie

ELEKTRYCZNE

Szybkie i oszczędne do
przemieszczania się po mieście

Świnoujście: 14 dni, HP, DZ=EZ, 30 zabiegów od € 277,Przejazd z odbiorem z domu od € 99,Wakacje w Świnoujściu: Hotel °°°
7 dni, HP, DZ: € 490,- za dwa osoby
Giersstr. 20

33098 Paderborn

Tel. 05251- 390 900

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

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

Montaż kamer
i sprzętu do
monitoringu domowego

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:

www.prenumerata.de
tel. 02174 8964480

Polskie gazety prosto
do Twojej skrzynki
– tanio i wygodnie
– ponad 250 tytułów
Prenumerata to nasza specjalność od 1997 r.

