Polska bajka: Czesi ukradli Zaolzie
W polskiej propagandzie stale powtarza siê, ¿e Czesi zaatakowali Polskê, korzystaj¹c z faktu,
¿e Polacy akurat toczyli zaciêt¹ wojnê z bolszewikami. Tyle, ¿e „zajêcie Zaolzia“ mia³o miejsce
w styczniu 1919 r., a wojna polsko-bolszewicka zaczê³a siê kilka tygodni póŸniej...
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Po obu stronach Odry i Nysy

O tym siê mówi
Odrzucony pozew Brejzy w sprawie Pegasusa
Bydgoski s¹d okrêgowy oddali³
powództwo przeciwko Jaros³awowi Kaczyñskiemu, które wytoczy³ senator Krzysztof Brejza. Nie odby³a siê ¿adna rozprawa!
Grupa badaczy z Citizen Lab
wykaza³a w grudniu 2021 r., ¿e
senator Krzysztof Brejza by³
inwigilowany za pomoc¹ systemu Pegasus przed wyborami
parlamentarnymi w 2019 roku,
kiedy by³ szefem sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej.
Jaros³aw Kaczyñski potwierdzi³ w wywiadzie dla tygodnika
„Sieci”, ¿e polski rz¹d kupi³ Pegasusa. Twierdzi³ jednak, ¿e
„wszystkie opowieœci pana
Brejzy s¹ puste, nic takiego nie
mia³o miejsca. (...) Przypominam, ¿e on sam pojawia siê
w sprawie
inowroc³awskiej
w powa¿nym kontekœcie, jest
tam podejrzenie powa¿nych
przestêpstw. Z wyborami nie
mia³o to nic wspólnego.”
Brejza wytoczy³ szefowi PiS
i wicepremierowi powództwo i
teraz nie mo¿e wyjœæ z podzi-

wu, ¿e s¹d nawet nie przes³ucha³ œwiadków.
– S¹d Okrêgowy w Bydgoszczy oddali³ powództwo wy³¹cznie na podstawie pism procesowych, bez wys³uchania powoda, bez ani jednej rozprawy,
w trybie zamkniêtym nie tylko
dla opinii publicznej, ale te¿ dla
strony i jej adwokata – wyjaœni³. – Zastosowano jak¹œ specjaln¹ procedurê dla Kaczyñskiego – oceni³ Krzysztof Brejza i zapowiedzia³ apelacjê.
Jego ¿ona, zarazem adwokatka, Dorota Brejza wskaza³a,
¿e takie dzia³anie by³o mo¿liwe
na podstawie przepisów zwi¹zanych z pandemi¹ koronawirusa. „S¹d uzna³, ¿e w czerwcu
2022 roku, kiedy to w s¹dzie
nikt nie nosi masek, zagro¿enie
covidowe jest tak du¿e, ¿e nale¿y ca³¹ sprawê rozpoznaæ bez
obecnoœci stron” – wyjaœnia³a
w serii wpisów na Twitterze.
„Bardzo pragnê siê przekonaæ, czy z Jaros³awem Kaczyñskim mo¿na w ogóle w Polsce
wygraæ” – podsumowa³ Krzysztof Brejza. TK

Nowy przedmiot i antyunijny podręcznik
Po wakacjach Ministerstwo
Edukacji i Nauki zamierza
wprowadziæ nowy przedmiot
„historia i teraŸniejszoœæ“, który zast¹pi „wiedzê o spo³eczeñstwie“ (WoS) w szko³ach œrednich. W zwi¹zku z tym pojawi³
siê nowy podrêcznik, który zdaniem wielu specjalistów jest
„antyniemiecki i antyunijny”.
Autorem podrêcznika jest
prof. Wojciech Roszkowski, autor podrêczników do historii,
publikowanych po prze³omie
ustrojowym z 1989 r. W latach
2005-2009 by³ europarlamentarzyst¹, wybranym z listy PiS.
Nowy przedmiot i podrêcznik
wzbudza w œrodowisku szkolnym i akademickim ogromne
kontrowersje. Podczas konsultacji projektu wiêkszoœæ nades³anych opinii by³a krytyczna.
Komisja Polskiej Akademii
Umiejêtnoœci do Oceny Podrêczników Szkolnych zarzuci³a podstawie programowej HiT
zniekszta³cenia, w tym m.in.
prezentacjê wy³¹cznie negatywnej oceny zjawisk z Europy
Zachodniej. Do takich podrêcznik zalicza wielokulturowoœæ i
poszerzanie praw cz³owieka.
Autor podrêcznika twierdzi, i¿
Unia Europejska „usi³uje niwelowaæ ró¿nice religijne poprzez
lansowanie ateizmu i wcielanie
go w ¿ycie nawet metodami
urzêdniczo-administracyjnymi“. T³umaczy te¿ licealistom,

czym jest pañstwo federacyjne.
Z jego rozwa¿añ tych wynika,
¿e Unia Europejska mog³aby
siê w takie pañstwo zamieniæ
tylko pod wp³ywem si³y – w tym
si³ policyjnych lub nawet militarnych. Z kolei „ideologia gender” znalaz³a siê w rozdziale
zatytu³owanym „Ideologie i nazizm”.
W¹tpliwoœci budzi tak¿e sposób przedstawienia katastrofy
smoleñskiej. Natomiast w rozdziale poœwiêconym polskim
stratom w czasie II wojny œwiatowej pisze, i¿ „dopiero teraz
trwaj¹ w Polsce skomplikowane badania nad rozmiarami nale¿ytej rekompensaty za te
straty, co spotyka siê z gwa³townymi protestami polskojêzycznych mediów znajduj¹cych
siê w rêkach niemieckich w³aœcicieli”.
Warto te¿ zwróciæ uwagê, i¿
po wakacjach minister Czarnek wprowadza w przedmiocie
edukacja dla bezpieczeñstwa –
szkolenie strzeleckie. Na poziomie szko³y podstawowej bêdzie
to teoria bezpiecznego obchodzenia siê z broni¹, ale w szko³ach
ponadpodstawowych
przedmiot bêdzie obejmowa³
podstawy strzelania z czêœci¹
praktyczn¹, czyli æwiczenia
strzeleckie z broni kulowej,
pneumatycznej, replik broni
strzeleckiej. (kor)

PiS znowu
o reparacjach
– Niemcy nie rozliczyli się
wobec nas z II wojny światowej – mówił Jarosław
Kaczyński na spotkaniu
z mieszkańcami Sochaczewa. Teraz przyszedł jego
zdaniem najlepszy moment, aby się upomnieć
o reparacje .
Okrzyki i salwy braw towarzyszy³y wizycie Jaros³awa Kaczyñskiego i jego œwity w Sochaczewie.
– Jak myœmy powiedzieli, ¿e
bêdziemy siê powa¿nie zbroiæ,
to Niemcy powiedzieli, ¿e oni
te¿. Czyli ten mechanizm zosta³ uruchomiony. Czy Niemcy
chc¹ siê zbroiæ przeciw Rosji,
czy przeciw nam, to ja nie
wiem, ale w ka¿dym razie siê
zbroj¹ – mówi³ prezes PiS.
Poruszy³ tak¿e temat reparacji wojennych.
– Nie rozliczyli siê wobec nas
z II wojny œwiatowej.
Kilka dni póŸniej z jego ust
pad³a ostra krytyka Niemiec
wypowiedziana dla „Gazety

Polskiej”: – Niemcy Polski nie
traktuj¹ jak równoprawnego
partnera. Ich celem jest dzielenie nas, ograniczanie, trzymanie pod butem. I ¿eby by³o jasne, chcia³bym, by by³o inaczej,
i mam nadziejê, ¿e kiedyœ to
pañstwo znajdzie w sobie si³ê
do g³êbokiej przemiany. Póki co
jest w Europie, stwierdzam to
z przykroœci¹, niezwykle destrukcyjnym elementem – mówi³ Kaczyñski.
Na uwagê redakcji, ¿e Niemcy sami chc¹ powo³ywaæ komisjê i badaæ dzia³ania Merkel,
prezes PiS odpowiedzia³: –
Jeszcze raz powtórzê: od czasów Bismarcka Niemcy wkraczaj¹ co rusz w szaleñczo
zbrodniczy stan i wszelkie próby wyprowadzenia ich z niego
dot¹d okazywa³y siê nieskuteczne. Taka jest prawda, jak
bêdziemy j¹ dalej pudrowaæ, to
w wielu krajach, nie tylko na
Ukrainie, krew poleje siê rzekami. Trzeba mieæ odwagê wypowiadaæ j¹ g³oœno.
Jego zdaniem „jest teraz
czas koniunktury na docieranie

do Niemców z prawd¹ o ich
przesz³oœci, ale i teraŸniejszoœci. Jednak zadajê sobie pytanie, na ile ta obserwowalna
presja jest prób¹ zmiany urzêduj¹cego rz¹du, a na ile jest
szczer¹ refleksj¹”.
Powróci³ te¿ do problematyki
reparacji.
– Niemcy nie tylko nie rozliczy³y siê za zbrodnie obu wojen, lecz tak¿e nie wyp³aci³y reparacji. Polska jest tego najlepszym przyk³adem. Nie chc¹
podj¹æ tematu z odwag¹
i otwart¹ przy³bic¹. Wci¹¿ nie
ma w nich zdrowej refleksji nad
skutkami ich okrucieñstw. Niebywa³ych okrucieñstw i zniszczeñ – podkreœli³ Kaczyñski.
Szef PiS wraca do antyniemieckiej retoryki zwykle wtedy,
gdy w partii Ÿle siê dzieje. Próbuje wytaczaæ ciê¿kie dzia³a
i kierowaæ uwagê obserwatorów na zupe³nie inne problemy.
Zreszt¹ nie tylko on.
W sukurs swemu szefowi poszed³ pose³ PiS Marek Suski
w wywiadzie dla Radia Plus: –
Mo¿e mam uczulenie, ale jak
s³yszê o tym, ¿e Niemcy zaczynaj¹ siê zbroiæ, to nie czujê siê
komfortowo.
– Albo robi¹ to cynicznie, ¿eby wzbudzaæ kolejne antyniemieckie nastroje, albo po prostu z g³upoty. Nie wiem, co jest
gorsze – stwierdzi³ Borys Budka, pose³ Platformy Obywatelskiej. TK

Wybory samorz¹dowe
dopiero w 2024 roku?
Prawo i Sprawiedliwoœæ oraz
koalicjanci ju¿ majstruj¹ przy
nadchodz¹cych
wyborach.
Chodzi o to, by unikn¹æ kumulacji tych samorz¹dowych
z parlamentarnymi, a przy okazji, by nie daæ politykom opozycji „paliwa” przed batali¹
o mandaty pos³ów i senatorów.
Wybory samorz¹dowe maj¹ zostaæ prze³o¿one z jesieni 2023 r.
na wiosnê 2024 r.
– Jesteœmy zdecydowani zaproponowaæ ustawê, która
przesunie termin wyborów samorz¹dowych o pó³ roku – powiedzia³ wicemarsza³ek Sejmu
Ryszard Terlecki. Przypominam, ¿e kadencji wyborczej nie
mo¿na skróciæ – zastrzeg³ Ryszard Terlecki.
Zdaniem rzecznika rz¹du
Piotra Muellera, jeœli w tym samym czasie jest prowadzona
kampania wyborcza i ktoœ kandyduje do dwóch miejsc, w samorz¹dzie i w parlamencie jednoczeœnie, pos³uguje siê dwoma ró¿nymi limitami wyborczymi.

– Prawdziwa demokracja polega na tym, ¿e wiadomo, kiedy
s¹ wybory. Jeœli pozwolimy na
to, ¿e rz¹d i partia rz¹dz¹ca bêdzie manipulowaæ terminami
wyborów, to strach pomyœleæ,
co mo¿e byæ nastêpnym krokiem – ostrzega Donald Tusk.
– Pos³owie PiS bior¹ pod
uwagê, ¿e mog¹ przegraæ wybory parlamentarne i namawiaj¹ Kaczyñskiego, ¿eby tak
zmieni³ ordynacjê i tak [...]
przesun¹³ wybory, ¿eby oni, jak
nie dostan¹ siê do Sejmu, kandydowali w wyborach samorz¹dowych – mówi Dariusz Joñski
z Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z TVN 24.
– PiS ten termin wyborów
zmieni, dlatego, ¿e wie, ¿e te
wybory samorz¹dowe przegra.
Dlatego, ¿e wie, i¿ samorz¹dy
Ÿle oceniaj¹ rz¹dy PiS. Dlatego, ¿e je¿eli by³yby to wybory
przed wyborami parlamentarnymi, to PiS szed³by do wyborów z ³at¹ „przegrany” – zapowiada W³odzimierz Czarzasty,
lider Nowej Lewicy.

Prezydent RP Andrzej Duda
zdj. Andrzej Szymczuk

W¹tpliwoœci ma prezydent
Andrzej Duda. Sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Andrzej
Dera
powiedzia³
w TVP, ¿e nie wie, czy rozmawiano z g³ow¹ pañstwa na temat zmiany terminu wyborów
samorz¹dowych. Jednak jak
zaznaczy³, „generalnie prezydent jest zwolennikiem przeprowadzania wyborów w konstytucyjnym terminie“. – Chyba, ¿e s¹ jakieœ nadzwyczajne
okolicznoœci, które tê generaln¹ zasadê zmieniaj¹. Mam w¹tpliwoœci, czy na³o¿enie siê terminów wyborów samorz¹dowych i parlamentarnych jest
wystarczaj¹c¹ okolicznoœci¹,
by ustawowy termin zmieniaæ –
mówi³ Dera. TK
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O tym siê mówi
Sąd obniża wyroki w aferze Amber Gold

Angela Merkel nie
zamierza przepraszaæ
Angela Merkel w swoim pierwszym publicznym wystąpieniu
(7 czerwca) po odejściu ze stanowiska kanclerz odniosła się
do swojej polityki wobec Rosji.
Rozmowa z dziennikarzem tygodnika „Der Spiegel“ Alexandrem
Osangiem w teatrze „Berliner
Ensemble“ rozczarowała zarówno pytaniami, jak i odpowiedziami. Angela Merkel oczywiście
potępiła wojnę na Ukrainie, ale
wielokrotnie zaznaczyła, że nie
ma sobie nic do zarzucenia.
Rozmowa z Angel¹ Merkel odby³a siê w swobodnej atmosferze. Ex-kanclerz by³a w bardzo
dobrym nastroju, du¿o ¿artowa³a, a publicznoœæ czêsto nagradza³a j¹ gromkimi brawami.
Oczywiœcie Merkel potêpi³a
wojnê i Putina za to, ¿e napad³
na Ukrainê, ale pytana, czy czuje siê choæ w czêœci za to odpowiedzialna, zdecydowanie odpowiedzia³a, ¿e nie. Jej zdaniem
prowadzona przez ni¹ przez kilkanaœcie lat polityka wobec Rosji by³a jak najbardziej prawid³owa. "Wojna jest brutalnym
atakiem naruszaj¹cym prawo
miêdzynarodowe, dla którego
nie ma usprawiedliwienia, ale
nie uwa¿am, abym teraz musia³a za to przepraszaæ”.

„Nie chcia³am
prowokowaæ Rosji”
Angela Merkel nadal broni
swojej polityki wobec Moskwy.
Twierdzi, ¿e to, co robi³a na arenie miêdzynarodowej i wewn¹trz kraju, robi³a z myœl¹
o pomyœlnoœci w³asnych obywateli. Na zarzut, ¿e by³a zbyt spolegliwa wobec Putina i ¿e wraz
z Francuzami blokowa³a przyjêcie Ukrainy i Gruzji do NATO
w 2008 roku, ex-kanclerz odpowiedzia³a: "W tamtym okresie
Ukraina nie by³a t¹, jak¹ znamy
dzisiaj. By³a podzielona poli-

tycznie, rz¹dzona przez oligarchów i demokratycznie niestabilna". Doda³a, ¿e ju¿ wtedy zna³a sposób myœlenia W³adimira
Putina i wiedzia³a, ¿e nie zaakceptowa³by on szybkiego cz³onkowstwa Ukrainy w NATO. "Nie
chcia³am go prowokowaæ, status Ukrainy jako kandydata do
NATO sk³oni³by Putina do czegoœ, co nie by³oby dobre dla
Ukrainy" – wyzna³a Angela
Merkel i doda³a, ¿e Ukraina
w 2008 r. nie by³a w stanie stawiæ Rosji takiego oporu, jaki
stawia dzisiaj. Merkel nie zgadza siê z tez¹, ¿e przyjêcie
Ukrainy do NATO uchroni³oby
ten kraj przed rosyjskim atakiem w 2014 roku i obecnie.

„Moja polityka wobec
Rosji – to nie b³¹d”
Czêœæ opinii miêdzynarodowej oraz niektóre niemieckie
media sugeruj¹, ¿e wojna, któr¹
rozpocz¹³ W³adimir Putin napadaj¹c na Ukrainê, jest dowodem
pora¿ki polityki, jak¹ w ostatnich latach prowadzi³y niemieckie rz¹dy, w tym tak¿e rz¹d Angeli Merkel. Inaczej to jednak
widzi sama zainteresowana.
Jest przekonana, ¿e w polityce
wobec Rosji i Ukrainy nie zrobi³a wiêkszych b³êdów: – ¯a³ujê,
¿e partnerom z NATO i Unii Europejskiej nie uda³o siê stworzyæ
odpowiedniej architektury bezpieczeñstwa, która mog³aby zapobiec temu, co siê sta³o – powiedzia³a Merkel – ale ja nie
muszê siê obawiaæ, ¿e zrobi³am
zbyt ma³o – doda³a, argumentuj¹c, ¿e jej obowi¹zkiem jako
kanclerz by³o zapewnienie pokojowego wspó³istnienia pomimo wszelkich wystêpuj¹cych
ró¿nic pomiêdzy dwoma pañstwami.

Nie ma winnych
Merkel zapewni³a podczas

rozmowy z Alexandrem Osangiem, ¿e z W³adimirem Putinem nie ³¹cz¹ i nie ³¹czy³y j¹
¿adne specjalne wiêzy, a jej
znajomoœæ jêzyka rosyjskiego
i dobrze opanowany przez rosyjskiego prezydenta jêzyk niemiecki nie spowodowa³, ¿e wiêcej i chêtniej ze sob¹ rozmawiali. – Nie mog³o byæ mowy
o przyjaznych
stosunkach.
Zna³am Putina, który postrzega³ zachód jako wroga i czu³ siê
przez kraje zachodnie ci¹gle
poni¿any – powiedzia³a by³a
kanclerz. – Nawet jeœli by³a to
nieprawda, to i tak wiedzia³am,
jak on myœli. Jego zdaniem demokracja jest z³em. (...) Bardzo
siê stara³am, chocia¿ nam nie
wysz³o. Nie uwa¿am, aby porozumienia miñskie by³y czymœ
z³ym i nie bêdê za nie przepraszaæ – powiedzia³a Merkel dodaj¹c, ¿e w okresie jej rz¹dów
nie mo¿na by³o zrobiæ nic wiêcej.

Ukraiñscy politycy
rozczarowani
Wyst¹pienie Merkel skrytykowa³ na skomentowa³ znany
z ciêtego jêzyka Andrej Melnyk,
ambasador
Ukrainy
w Berlinie: „Kilka pytañ pozosta³a nadal bez ¿adnej odpowiedzi ze strony Angeli Merkel.
(...) S³owa wypowiedziane
przez Angelê Merkel w Berlinie o jej prawid³owym kursie
wobec Rosji i jej zbyt pob³a¿liwe traktowanie dyktatora Putina s¹ niepokoj¹ce. (...) Je¿eli,
jak twierdzi Merkel, wszystko
posz³o jak nale¿y, to dlaczego
od ponad stu dni mamy agresywn¹ wojnê?“
Tak¿e doradca ukraiñskiego
prezydenta Mychaj³o Podoliak
wyrazi³ niezadowolenie z wyjaœnieñ by³ej kanclerz. (wam)

S¹d Apelacyjny w Gdañsku wyda³ prawomocny wyrok w sprawie Amber Gold. Karê ³¹czn¹ dla
Katarzyny P. obni¿y³ o rok, czyli
do 11,5 roku wiêzienia. Kara wiêzienia orzeczona wobec Marcina
P. pozostaje bez zmian – 15 lat.
Z ustaleñ prokuratury wynika,
¿e Amber Gold oszuka³o ponad
18 tysiêcy klientów w latach 20092012. Klienci kuszeni miêdzy innymi wysokim zwrotem z inwestycji w z³oto i inne kruszce wp³acili do Amber Gold ³¹cznie ponad
850 mln z³. Latem 2012 r. spó³ka
zaczê³a traciæ p³ynnoœæ finansow¹, a w sierpniu 2012 r. og³osi³a
zakoñczenie dzia³alnoœci, nie wyp³acaj¹c swoim klientom powierzonych jej pieniêdzy, ani odsetek od nich.
– Oskar¿eni nie potrafili sensownie wyjaœniæ, sk¹d wziê³y siê

fundusze na rozpoczêcie ich
dzia³alnoœci. Rola Katarzyny P.
nie by³a marginalna, a oskar¿eni
œciœle wspó³pracowali ze sob¹,
choæ próbowali to ukryæ przed
pracownikami. Choæ decyzje podejmowa³ Marcin P., to Katarzyna P. wiedzia³a, na czym polega
prowadzony przez nich biznes
i ¿e jej m¹¿, ze wzglêdu na wczeœniejsze problemy z prawem, nie
powinien byæ prezesem Amber
Gold – podkreœli³ sêdzia.

S¹d krytycznie odniós³ siê do
wniosku prokuratury, która
chcia³a dla Marcina P. kary ³¹cznej 25 lat pozbawienia wolnoœci.
Jak podkreœla³, nie przedstawiono argumentów, które umo¿liwia³yby
wydanie
takiego
wyroku. TK

Mateusz Morawiecki – pielgrzym pokoju
Ciekawe zakoñczenie mia³a tegoroczna pielgrzymka mê¿czyzn do
Piekar Œl¹skich. Prowadz¹cy
modlitwê abp Jan Romeo-Paw³owski nazwa³ premiera Mateusza Morawieckiego "pielgrzymem pokoju" i zaatakowa³ Donalda Tuska.
– WstydŸ siê tych, którzy tê ziemiê, ten kraj, zdradzaj¹, sprzedaj¹ za judaszowe srebrniki, którzy
w imiê ideologii, poprawnoœci
klubów politycznych chc¹ ten
kraj, tych ludzi karaæ, obgaduj¹
ich, obœmiewaj¹. Tych siê wstydŸ.
Nie wolno ci nimi gardziæ, ale
mo¿esz siê za nich i ich wstydziæ
– mówi³ abp Jan Romeo-Paw³owski.
Zdaniem duchownego wiernych boli, gdy „jakiœ polityk, zamiast przedstawiæ konkretny
program swojego dzia³ania j¹trzy, szkaluje, wo³a, ¿e trzeba
Polskê karaæ, ¿e trzeba wprowadziæ rozdzia³ Koœcio³a od pañstwa, zepchn¹æ wiarê do zakrystii”. I jednoczeœnie ostrzeg³ polityków, którzy domagaj¹ siê podjêcia takich dzia³añ.

– Uwa¿aj, uwa¿aj panie polityku, bo jak zaczniesz wiarê i Koœció³ katolicki, który przecie¿
tworz¹ ludzie, katolicy tej ziemi,
oddzielaæ od pañstwa, od spo³eczeñstwa, to mo¿esz sobie na
g³owê œci¹gn¹æ brak pokoju, nieszczêœcie jakieœ. Ju¿ tacy byli,
nawet nie tak dawno, co chcieli
Polski naród od wiary, Koœcio³a,
Boga oderwaæ, po³amanym krzy¿em albo sierpem i m³otem. Ju¿
ich nie ma, nawet historia siê ich
wstydzi – ci¹gn¹³ dalej.
W mig podchwyci³y to Wiadomoœci TVP:
– Natychmiastowy rozdzia³
Koœcio³a od pañstwa to, zdaniem
Donalda Tuska, recepta na problemy w kraju – mówi³a 23 maja
prowadz¹ca Wiadomoœci TVP
Danuta Holecka.
Wzorem do naœladowania arcybiskup okreœli³ Ukraiñców, poniewa¿ "walcz¹, broni¹ siê, bij¹ i
gin¹, aby obroniæ ojczyznê, ojcowiznê, honor i cz³owieczeñstwo".
Tegoroczna pielgrzymka odby³a siê pod has³em "Pos³ani w pokoju Chrystusa". TK

Pies znalazł w Wałbrzychu skarb z XIII w.
Monety zosta³y najprawdopodobniej wybite w Brandenburgii,
Saksonii i na Œl¹sku, a s¹ datowane na I po³owê XIII wieku. To
tzw. brakteaty, które wykonywano z cienkich blaszek. St¹d zreszt¹ pochodzi nazwa brakteat – od
³aciñskiego s³owa bractea, czyli
w³aœnie blaszka. Spowodowane
to by³o niewielk¹ dostêpnoœci¹
srebra. W tamtych czasach dosyæ czêsto wymieniano ten œrodek p³atniczy, nawet 2-3 razy
w roku. Nie zachowa³o siê te¿ ich
zbyt wiele, poniewa¿ czêsto wycofane z obiegu brakteaty zwyczajnie przetapiano, aby odzy-

skaæ kruszec dla produkcji kolejnych.
Konserwator nie zdradza zbyt
wielu szczegó³ów, w obawie przed
poszukiwaczami. Chce, by miejsce znaleziska zosta³o najpierw
poddane profesjonalnym badaniom, by zajêli siê nim pracownicy
Wydzia³u Archeologicznego z Uniwersytetu Wroc³awskiego. Znalezisko jest homogeniczne, je¿eli
chodzi o naczynie i monety. Sugeruje to okres, w którym przedmioty zosta³y ukryte. Wstêpna identyfikacja mennic wskazuje na
warsztaty Brandenburgii, Saksonii oraz Œl¹ska. TK
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Joachim Gauck
z presti¿ow¹ nagrod¹
By³y prezydent Niemiec Joachim
Gauck goœci³ w czerwcu w Szczecinie
na sympozjum naukowym „Quo vadis
Europa?”. Wydarzenie zorganizowa³
Uniwersytet Szczeciñski dla uhonorowania Joachima Gaucka jako wybitnego polityka, przyjaciela Polski, laureata
nagrody im. Œwiêtego Wojciecha „za
wolnoœæ, pokój i wspó³pracê w Europie”.
„Poœwiêci³ swoje ¿ycie budowaniu
mostów w duchu chrzeœcijañskiej mi³oœci bliŸniego, s¹siada, prawdy i sprawiedliwoœci. Powiedzia³ „nie” systemowi panuj¹cemu w NRD. Dziêki niemu
dekomunizacja w Niemczech by³a procesem dog³êbnym i powa¿nym, a by³ych funkcjonariuszy i tajnych wspó³pracowników aparatu bezpieczeñstwa
uda³o siê usun¹æ z g³ównego nurtu ¿ycia politycznego i spo³ecznego” – napisano w uzasadnieniu przyznania nagrody im. Œwiêtego Wojciecha by³emu
prezydentowi Niemiec.
Wrêczenie nagrody odby³o siê
w ubieg³ym roku w Warszawie, a
1 czerwca 2022 r. Joachim Gauck zosta³
specjalnie uhonorowany w Szczecinie.
Na zaproszenie rektora US prof. Wal-

demara Tarczyñskiego i Fundacji
œw. Wojciecha (Adalbert Stiftung)
z Krefeld uczestniczy³ w sympozjum
„Quo vadis Europa?”.
– Cieszê siê, ¿e spotykamy siê w³aœnie tu. Szczecin jest blisko Meklemburgii, z której pochodzê. To miasto ³¹czy – powiedzia³ Joachim Gauck uroczystoœci na Uniwersytecie Szczeciñskim.
By³ego prezydenta Niemiec powita³a
na Pomorzu Zachodnim cz³onkini zarz¹du województwa Anna Bañkowska.
W spotkaniu uczestniczyli równie¿ radni województwa i zachodniopomorscy
parlamentarzyœci. Nagroda Fundacji
Œwiêtego Wojciecha honoruje wybitne
zas³ugi dla budowania pokoju, wolnoœci
i wspó³pracy w Europie Œrodkowej
i Zachodniej. Jest wrêczana co dwa lata w kraju prezydencji wyszehradzkiej.
O przyznaniu nagrody decyduje miêdzynarodowe gremium. W jego sk³ad
wchodz¹ miêdzy innymi urzêduj¹cy
ambasadorowie Polski, Czech, S³owacji
i Wêgier w Niemczech. Laureatami nagrody Œwiêtego Wojciecha byli m.in.
premier Tadeusz Mazowiecki oraz
kanclerz Niemiec Helmut Kohl. TK

zdj. si.robi

Mistrzyni na korcie, a poza nim?

Iga mniej znana
Polska tenisistka Iga Świątek
po raz drugi w karierze
wygrała wielkoszlemowy
– French Open, pokonując
w kapitalnym stylu Amerykankę Coco Gauff 6:3.
Zawodniczka cieszy³a siê nie tylko ze
zwyciêstwa, ale tak¿e z premii, bowiem
po dwóch latach i kryzysie wywo³anym
pandemi¹ koronawirusa pula nagród
w Roland Garros wróci³a do poziomu
sprzed trzech lat. Za wygran¹ w Pary¿u Œwi¹tek zarobi³a 2,4 miliona dolarów, a przed turniejem w Pary¿u mia³a
na koncie 9 milionów dolarów, czyli jej
zarobki przekroczy³y ju¿ 11 milionów.
Iga Œwi¹tek zanotowa³a te¿ niesamowit¹ seriê – wygra³a 35. spotkanie z rzêdu
i dziêki temu zosta³a najd³u¿ej niepokonan¹ zawodniczk¹ w XXI wieku. Tym
zwyciêstwem Œwi¹tek wyrówna³a rekord Venus Williams z 2000 roku. A jaka
jest poza kortem, co robi w czasie wolnym?
Jak mówi, lubi czytaæ, czemu poœwiêca ka¿d¹ woln¹ chwilê. Uwielbia
ksi¹¿ki historyczne, a jedn¹ z jej ulubionych jest „Katedra w Barcelonie”
Ildefonso Falconesa. Czyta te¿ powieœci kryminalne i s³ucha klasycznego
rocka, hard rocka oraz muzyki alternatywnej. Do jej ulubionych zespo³ów nale¿¹ ABBA i Coldplay, chêtnie s³ucha
te¿ Pearl Jam, ACDC, Guns N'Roses
i Aerosmith.
Uwielbia koty, obecnie ma tylko jednego o imieniu „Grappa”, bo tryb ¿ycia
profesjonalnego sportowca nie pozwala jej na wiêksz¹ liczbê zwierz¹t. Jeœli
chodzi o tenisistów, to jej idolem jest
Hiszpan Rafael Nadal. Przed Roland
Garros Nadal zaprosi³ j¹ do swojej akademii na treningi. Kilka tygodni póŸniej
razem siêgnêli po zwyciêstwa we
French Open 2022, czyli powtórzy³a siê
sytuacja z 2020 roku!

W ogóle to mo¿e byæ wyj¹tkowy rok
w sportowej karierze Polki, która wygra³a ju¿ szósty turniej – w Doha (Katar), Indian Wells, Miami, Stuttgarcie,
Rzymie i Roland Garros i jest numer 1
na œwiatowej liœcie WTA. Jeden z komentatorów napisa³: „Wszyscy spodziewali siê, ¿e Polce bêdzie trudno unieœæ
ciê¿ar miana najlepszej na œwiecie.
Jednak 21-latka poradzi³a sobie z tym
zadaniem doskonale. Co wiêcej, wznios³a swoj¹ grê na niewiarygodne wy¿yny, czym zaskoczy³a ca³y œwiat. To fascynuj¹cy m³ody umys³. Zrozumia³e
by³oby, ¿e Œwi¹tek potrzebuje trochê
czasu na przystosowanie siê do nowej
pozycji na szczycie. Ale ona nas kompletnie zaskoczy³a. Nie potrzebowa³a
ani chwili na to – jecha³a na kolejne
turnieje i je wygrywa³a, nie daj¹c szans
rywalkom. Kiedy ma k³opoty na korcie,
znajduje sposób na rozwi¹zanie problemu i znów jest gór¹. W obliczu ogromnej presji unosi siê ponad ni¹”.
Zbli¿a siê kolejny turniej wielkoszlemowy – Wimbledon. Umiejêtnoœæ wygrywania dwóch najwa¿niejszych turniejów na kortach ziemnych i trawiastych w jednym roku jest zarezerwowana tylko dla wybitnych tenisistów.
Jeœli chodzi o kobiety, to ca³ym ostatnim æwieræwieczu tylko Serenie Williams uda³o siê wygraæ kobiecy Wimbledon zaraz po French Open. Najpierw w 2002 roku, kiedy mia³a 21 lat, a
wiêc tyle ile ma obecnie Œwi¹tek, a póŸniej swój wyczyn powtórzy³a w 2015 roku.
Iga œwiatek pochodzi z Raszyna,
gdzie sta³a siê prawdziw¹ bohaterk¹.
Jak ktoœ powiedzia³: „Jeœli chodzi o popularnoœæ, przebi³a nawet ksiêcia Józefa Poniatowskiego", który – przypomnijmy – dowodzi³ wojskami polski
i saskimi w bitwie pod Raszynem
w czasie wojny z Austri¹ w1809 roku. (kor)
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Aktualnoœci
W g³owie siê nie mieœci
Minister Cieślak kazał zwolnić szefową poczty
w Pacanowie, bo... narzekała na drożyznę. Cieślak
stracił posadę, szefowa poczty wróciła do pracy.

Odgrzewane hity i piêkne wspomnienia

Ró¿ne barwy Opola
„Niemki czyste oczywiste dobre s¹ na ¿onê. Mia³byœ zawsze
wysprz¹tane mieszkanie z balkonem. Lecz jak czu³byœ siê w
tym domu czystym oczywistym, gdyby w kuchni ktoœ przy
dziecku mówi³ po niemiecku” –
przy tej piosence Polacy bawili
siê pó³ wieku temu, ale chyba
czasy siê nieco zmieni³y... Piosenka z repertuaru Andrzeja
Rosiewicza dziœ ni przypi¹³, ni
przy³ata³... Dedykujê mu piosenkê Maryli Rodowicz „Ale to
ju¿ by³o i nie wróci wiêcej”.
Niestety, obchodz¹cy 50-lecie
kariery Andrzej Rosiewicz chyba powinien sobie ju¿ podziêkowaæ. Ksenofobia na nutê TVP
jest mu w sam raz.
Tegoroczny Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu
rozpocz¹³ siê od koncertu „Od
Opola do Opola” i by³ po prostu
taki sobie. Narodowa TVP zaprosi³a na estradê kilka gwiazd
z dawnych lat. Wœród nich m.in.
w³aœnie Andrzeja Rosiewicza
i Halinê Fr¹ckowiak. O ile Rosiewicz nie zdo³a³ porwaæ opolskiej publicznoœci, to o dziwo
Fr¹ckowiak jak najbardziej.
I choæ pierwsze wejœcie z piosenkami "Napisz proszê cho-

cia¿ krótki list" oraz "B¹dŸ gotowy dziœ do drogi" nie do koñca siê uda³o, bo zaszwankowa³
wokal, to ju¿ „Papierowy ksiê¿yc" oraz "Serca gwiazd" publicznoœæ nagrodzi³a gromkimi
brawami. Wreszcie t³um wsta³
i zacz¹³ œpiewaæ wraz z gwiazd¹ polskiej estrady. Trzecie
wejœcie Fr¹ckowiak równie¿
by³o udane – nowa piosenka
"Ludzie tacy dziwni s¹".
Organizatorzy mieli pomys³,
aby uhonorowaæ tych wykonawców, którzy odeszli na zawsze, a przed laty pojawiali siê
na opolskiej estradzie regularnie rok w rok. Wspomniano
wiêc Krzysztofa Krawczyka.
Niestety, utwory z jego repertuaru zabrzmia³y raczej ma³o ciekawie w wydaniu Mai Hy¿y, Karoliny Stanis³awczyk i Stanis³awa Karpiela-Bu³eckiego. Trochê szkoda. To ju¿ o niebo lepiej wypad³a Stanis³awa Celiñska, która siêgnê³a po najwiêksze przeboje Seweryna Krajewskiego „Serce moje", "Wielka mi³oœæ" oraz „Z Tob¹”. Choæ
i tym razem wokale wyraŸnie
siê rozje¿d¿a³y. Uhonorowano
równie¿ pamiêæ Andrzeja Nowaka – lidera zespo³u TSA.

Mocne rockowe uderzenie
przypad³o do gustu nieco znu¿onej publicznoœci.
Uda³y siê natomiast wystêpy
jubileuszowe. 40 lat pracy artystycznej œwiêtowa³a Krystyna
Gi¿owska. Piosenka „Prze¿y³am z tob¹ tyle lat” zabrzmia³a
w jej wykonaniu doskonale
i znów amfiteatr siê o¿ywi³.
Brawami nagrodzono wystêp
Kasi Cerekwickiej, obchodz¹cej jubileusz æwieræwiecza na
estradzie. Wyœpiewa³a na opolskiej estradzie swoje sztandarowe hity "Na kolana" oraz
"S.O.S.". Uda³ siê wystêp „Skaldom” obchodz¹cym 55-lecie.
Wspaniale zaœpiewali swój
dawny przebój "Wszystko mi
mówi, ¿e mnie ktoœ pokocha³".
Przyjechali oczywiœæie bracia Golcowie z folkowym repertuarem, bo te¿ organizatorzy
postanowili wróciæ do nieco
bardziej tradycyjnych rytmów.
Chocia¿ ich przeboje "Crazy is
my life", Lornetka", "Œciernisko" oraz "Gór¹ Ty" jakoœæ nie
potrafi³y poderwaæ widowni. Za
to grupa „Piersi” nadrobi³a te
braki hitami "Ca³uj mnie",
"O Hela" i "Ba³kanica". I znów
by³o weso³o. TK
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Pacanów dotychczas s³yn¹³ z
Kozio³ka Mato³ka, który zdar³
kopyta w drodze do kowala. Aktualnie miasteczko jest na
ustach ca³ej Polski. Przed trzema laty PiS wygra³ tu wybory.
Teraz miejscowi przekonali
siê, do czego zdolna jest w³adza.
Ma³y urz¹d pocztowy w Pacanowie. Nagle do œrodka
wkracza Micha³ Cieœlak. Chcia³
odebraæ listy, bo to cz³owiek
miejscowy. Spostrzegawcza
naczelnik Agnieszka G³azek
rozpozna³a jego twarz. Poskar¿y³a siê politykowi na dro¿yznê.
Ten nie zastanawiaj¹c siê d³ugo wyj¹³ telefon i po³¹czy³ siê
z prze³o¿onym pracownicy, ¿¹daj¹c wyciagniêcia konsekwencji. W rezultacie ju¿ kwadrans po wizycie ministra naczelnik postawiona zosta³a
przed wyborem: albo sama z³o¿y wypowiedzenie, albo j¹ zwolni¹.
Wed³ug ministra naczelnik
„u¿ywa³a wulgaryzmów oraz
s³ów nieprzystaj¹cych urzêdnikowi pañstwowemu”. „O okolicznoœciach w trybie regulaminowym powiadomi³em prze³o¿onego, który oceni zaistnia³¹
sytuacjê, porozmawia z pracownikami i podejmie decyzjê
w tej sprawie” – twierdzi Cieœlak.
Sprawê opisa³a m.in. Gazeta
Wyborcza. W rezultacie wicepremier i szef PiS Jaros³aw
Kaczyñski podczas spotkania
z mieszkañcami Sochaczewa
stwierdzi³, i¿ oczekuje od Micha³a
Cieœlaka,
ministra
w KPRM ds. samorz¹du, ¿e poda siê do dymisji. Doda³, ¿e jeœli Cieœlak tego nie zrobi, to zostanie odwo³any. Nastêpnego
dnia dyrekcja Poczty Polskiej
napisa³a w oœwiadczeniu: „Po
przeprowadzeniu postêpowania wyjaœniaj¹cego w zwi¹zku
ze skarg¹ Klienta na zachowanie naczelniczki Urzêdu Pocztowego w Pacanowie, Poczta
Polska informuje, ¿e nie

– Z wyjazdami rzeczywiœcie
ostro¿nie, bo jak siê jedzie tak¹
kawalkad¹ limuzyn to bêdzie to
naprawdê du¿o kosztowa³o –
stwierdzi³ Donald Tusk, nawi¹zuj¹c
do
wysokich
cen
paliw. TK
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stwierdzono zaistnienia przes³anek, mog¹cych stanowiæ
podstawê do wyci¹gniêcia konsekwencji s³u¿bowych wobec
naszej pracowniczki".
– Przede wszystkim chcê powiedzieæ, ¿e jest mi przykro, ¿e
taka sytuacja w ogóle mia³a
miejsce. Chcê tutaj powiedzieæ, ¿e moj¹ intencj¹ nie by³o
to, ¿e ktoœ narzeka na sytuacjê,
¿e chce mieæ lepsz¹ pracê, wiêcej zarabiaæ. Dotyczy to nas
wszystkich, ka¿dy chcia³by
mieæ lepsz¹ pracê, lepiej zarabiaæ i mieæ ni¿szy kredyt – t³umaczy³ siê odwo³any wiceminister Cieœlak.
I w taki oto fatalny sposób
rozpocz¹³ siê objazd Prawa
i Sprawiedliwoœci po Polsce.
Wypolerowany asfalt i pomalowana na zielono trawa – to znaki szczególne tej kampanii.
W Sochaczewie przez dwie godziny zwolennicy PiS æwiczyli
okrzyki na czeœæ wodza Kaczyñskiego.
– Krzyczymy dot¹d, a¿ prezes powie: "dziêkujê, dziêkujê"
– zachêca³ dzia³acz PiS, który
kierowa³ prób¹ generaln¹.
PiS rozpocz¹³ ju¿ kampaniê
wyborcz¹, og³aszaj¹c na ostatniej konwencji "mobilizacjê ca³ej Zjednoczonej Prawicy".
– Pan premier siê zg³osi³.
Dziêkujê ci, Mateuszu. Teraz
ju¿ tylko trzeba, ¿eby przebieg³
maraton. Ale nie w 5.44, bo to
jest prawie chód, taki szybszy.
Ale i ja ju¿ w przysz³ym tygodniu bêdê w drodze. I ruszymy
w tê drogê z t¹ opowieœci¹, któr¹ stara³em siê pañstwu przedstawiæ. To ma byæ objazd kraju,
stara wypróbowana metoda –
zapowiedzia³ Kaczyñski nawi¹zuj¹c do s³ów Donalda Tuska.
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Polonia

Kulturfest Tychy-Oberhausen

W 2020 roku burmistrzowie miast Oberhausen
i Tychy zawarli umowê
o wspó³pracy, która dotyczyæ
ma
wspólnych
przedsiêwziêæ w zakresie
kultury, oœwiaty, sportu
oraz gospodarki. Umowê
podpisano w Oberhausen
17 lutego 2020 roku. Tego
dnia nad ratuszem powiewa³a polska flaga.
Dwa lata póŸniej jednym z efektów podpisanej
wówczas umowy by³ trzydniowy, bogaty w wydarzenia Festyn Kulturalny
w Oberhasuen, który odby³ siê od 17 do 19 czerwca 2022 roku na scenie
przed restauracj¹ „Gdañska”. Maria i Czes³aw Go³êbiewscy, w³aœciciele tego lokalu, mieli du¿y
wp³yw na podjêcie wspó³pracy tych miast.
W pierwszym dniu dominowa³ program dla
dzieci, m.in. dyskoteka
prowadzona przez zespó³
PolTon oraz malowanie
twarzy. Pod wieczór na
scenie wyst¹pi³ znany lokalnie zespó³ Superzeit.

W czêœci oficjalnej przemówienia wyg³osili konsul generalny Jakub
Wawrzyniak oraz burmistrz Oberhausen Werner Nakot.
W drugim dniu imprezy
wyst¹pi³ znany polonijny
duet Benrose. Pod wieczór tyski teatr uliczny
„HoM”
zaprezentowa³
sztukê „Monsieur Charlie”. Natomiast w niedzielê doktor i pisarz Sylwester Minko prezentowa³
swoj¹ literack¹ twórczoœæ.
Uzupe³nieniem
tych ciekawych dni jest
wystawa czterech tyskich
artystów pt. „Kunst aus
der Partnerstadt Tychy”,
czynna do 10 lipca w Galerii KiR oraz w restauracji Gdañska.
Oprócz Tychów miastami partnerskimi Oberhausen s¹: Carbonia we
W³oszech, Mersin w Turcji,
Middlesbrough
w Wielkiej Brytanii, Toronto w Kanadzie oraz
Zaporo¿e w Ukrainie.

Tekst: Leonard Paszek
Zdjęcia: Robert Siera

Jakub Wawrzyniak – konsul generalny RP

Duet Benrose

Teatr uliczny „Hom“ z Tychów

Popandemiczny „Dzieñ Dziecka” w Piaœcie
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemi¹ Gmina Polska „Piast” w Essen nareszcie
mog³a zaprosiæ do swojego klubu najm³odszych do wspólnej
zabawy z okazji Dnia Dziecka.
Jak zwykle by³o ich bardzo du¿o, przyszli z rodzicami, dziadkami lub ciociami. Specjaln¹
dyskotekê dla „ma³ych goœci”
oraz wspólne zabawy prowadzi³ zespó³ PolTon, tym razem
wystêpuj¹cy jako: Pszczó³ka
Gabi i Klown Romcio.
Dzieci by³y tak mocno spragnione wspólnej zabawy, ¿e
prowadz¹cy i animatorzy nie
mogli im kondycyjnie dotrzymaæ kroku. Zanim scenê opanowa³ zespó³ PolTon, m³odej
publicznoœci oraz doros³ym zaprezentowa³ siê Dzieciêcy Zespó³ Taneczny „Pere³ka” z Duisburga, który pod koniec swojego wystêpu zaprosi³ wszystkich
do Poloneza. W osobnej sali
mo¿na by³o obejrzeæ tradycyjne polskie bajki – przygody Bolka i Lolka czy s³ynnego psa
Reksia.
Na dzieciaki czeka³y równie¿
s³odkie prezenty od sklepu Polonia Market z Essen, który zawsze chêtnie wspiera inicjatywy „Piasta”. Uzupe³nieniem
ca³ej imprezy by³o stoisko wo-

lontariuszki Magdy, która malowa³a dzieciom twarze oraz
stolik, przy którym wolontariuszka Weronika prowadzi³a
zabawy z tzw. glutami, bardzo
popularne ostatnio wœród dzieci.
Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu cz³onków i przyjació³ stowarzyszenia Gmina Polska
„Piast” oraz pomocy miasta
Essen dzieñ ten piêknie spêdziæ mog³y zarówno dzieci jak
i doroœli. Organizatorzy natomiast cieszyæ mogli siê poczuciem satysfakcji.
Niestety nie wszêdzie to dzieciêce œwiêto obchodzone jest tak
radoœnie.
Dziêki
wzruszaj¹cej aran¿acji piosenki „We are
the World” wykonanej
przez zespó³ PolTon,
uczestnicy imprezy
zjednoczyli
siê
z dzieæmi z Ukrainy,
które na swój radosny
Dzieñ Dziecka bêd¹
musia³y jeszcze zaczekaæ.

Tekst: Leonard
Paszek
Zdjęcia: Robet
Widera
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Polonia

Od lewej: Rita Maria Rzyski, Stefan Politze, Maria Ringler i moderatorka Lea Karrasch

zdj. Kurt Niemayer

Wielojêzycznoœæ jako szansa

Przedszkola w wielokulturowej
Dolnej Saksonii
Wielojêzycznoœæ jest w Hanowerze wszechobecna i jest to
zjawisko pozytywne – uwa¿a
Rita Maria Rzyski, która w hanowerskim Urzêdzie Miasta
kieruje wydzia³em ds edukacji,
m³odzie¿y i rodziny. Swoje
przekonanie wyrazi³a na wstêpie dyskusji panelowej pod powy¿szym tytu³em, zorganizowanej przez Friedrich-EbertStiftung 31 maja w stolicy Dolnej Saksonii.
Na podium w Künstlerhaus
zasiedli obok niej: Maria Ringler z Federalnego Stowarzyszenia Rodzin i Partnerstw Bilingualnych i Stefan Politze –
pose³ SPD do dolnosakoñskiego landtagu, a prywatnie ojciec
szóstki dzieci.
Ca³a trójka dyskutantów
przekonana jest o korzyœciach

p³yn¹cych z wielojêzycznoœci,
do których zaliczaj¹: szybsze
opanowanie dalszych jêzyków,
elastycznoœæ w przechodzeniu
z jêzyka na jêzyk, przenoszon¹
z czasem na elastycznoœæ w
ró¿nych sytuacjach ¿yciowych,
wiêksz¹ tolerancjê i otwartoœæ
czy lepsze szanse na rynku
pracy.
Oko³o 1/3 dzieci w wieku 3-6
lat w Dolnej Saksonii ma imigranckie korzenie. Wszystkie
one maj¹ w³o¿on¹ do ko³yski
szansê, by dorastaæ co najmniej dwujêzycznie. Wykorzystanie tej szansy zale¿y zarówno od rodziców jak i od oferty
edukacyjnej.
– Przez d³ugi czas obowi¹zywa³ w przedszkolu i szkole dogmat, ¿e dzieci imigrantów nale¿y uczyæ przede wszystkim

niemieckiego. Dzisiaj ka¿dy jêzyk jest tak samo wa¿ny i powinien cieszyæ siê takim samym
powa¿aniem – naszkicowa³a
aktualn¹ sytuacjê Rita Rzyski.
Jej
zdaniem
zrozumiano
wreszcie, ¿e dziecko szybciej
nauczy siê niemieckiego, je¿eli
dobrze zna jêzyk rodzinny. Za
najwiêksze osi¹gniêcie minionych lat Rzyski uwa¿a otwarcie
siê pedagogów w placówkach
edukacyjnych, do których w
Dolnej Saksonii zaliczane s¹
tak¿e przedszkola, na wielojêzycznoœæ swoich wychowanków.
Zdaniem Marii Ringler podwaliny pod wielojêzycznoœæ
k³aœæ nale¿y ju¿ wieku przedszkolnym, poniewa¿ ma³e dzieci ucz¹ siê jêzyków bez wysi³ku,
tak jak ucz¹ siê chodziæ. Wa¿-

ne, by mia³y dobre wzorce i
partnerów do komunikacji, zarówno doros³ych jak i rówieœników. Nie zast¹pi¹ ich ¿adne
media.
– Dla dzieci w hanowerskich
przedszkolach sytuacj¹ naturaln¹ jest wieloœæ jêzyków, które przynosz¹ z domu i jeden jêzyk wspólny – niemiecki – s³u¿¹cy ogólnemu porozumieniu –
stwierdzi³a Rita Rzyski. W
wiêkszoœci przedszkoli miejskich s³yszy siê do 30 ró¿nych
jêzyków. Stawia to wielkie wyzwania przed personelem pedagogicznym i opiekuñczym.
Przedszkola dwujêzyczne, np.
niemiecko-francuskie, s¹ w
stanie wspieraæ intensywnie
rozwój obu jêzyków u swoich
wychowanków,
natomiast
przedszkola konfrontowane z
wieloma jêzykami jednoczeœnie maj¹ stosunkowo ograniczone instrumentarium, by
sprostaæ potrzebom wszystkich dzieci. Rzyski zalicza do
nich proste powitania w jêzykach, którymi pos³uguj¹ siê
dzieci, ¿yczenia urodzinowe w
jêzyku rodzinnym, czy wielojêzyczne ksi¹¿eczki i gry. Szczególnie wa¿ny jest partner-opiekun znaj¹cy domowy jêzyk
dziecka, który towarzyszy mu
od pierwszych minut w placówce. Mo¿e to byæ osoba doros³a
spoœród personelu lub inny
przedszkolak. Jednak ju¿ te
skromne dzia³ania s¹ du¿ym
dodatkowym obci¹¿eniem dla
nadwyraz szczup³ego personelu przedszkoli.
– Kwadratur¹ ko³a jest pogodzenie tego, co po¿¹dane z
tym, co mo¿liwe – ambitnych
celów z ograniczonymi œrodkami finansowymi – stwierdzi³
Stefan Politze, który jako pose³
do landtagu wspó³decyduje o
tym, na co wydawane s¹ pieni¹dze z bud¿etu Dolnej Saksonii. Najbardziej pal¹cym problemem jest poprawa sytuacji
kadrowej. Z jednej strony brakuje pieniêdzy na zwiêksznie
liczby opiekunów do 3 w grupie
– Dolna Saksonia planuje ten
krok na rok 2027 – z drugiej ju¿
dzisiaj brak wychowaczyñ i naturalnie wychowawców nawet
na pe³ne obsadzenie aktualnych etatów.
Maria Ringler podsunê³a, by
wykorzystaæ pozasystemowe
mo¿liwoœci wspierania rozwoju
jêzykowego dzieci w przedszkolach, np. w³¹czenie wolontariuszy spoœród wielojêzycznych
seniorów,
rodziców,
uczniów, studentów.
Sugestia ta nie wbudzi³a entuzjazmu polityków, którzy

podkreœlali wagê fachowego
przygotowania
personelu
przedszkolnego. Zdaniem Stefana Politze nale¿y zwiêkszaæ
iloœæ miejsc na studiach pedagogicznych. Drog¹ finansowania mo¿e byæ podatek solidarnoœciowy z przeznaczeniem na
potrzeby edukacji. „Nie mamy
ropy naftowej, nie mamy gazu
ziemnego, (...) ale mamy g³owy
naszych dzieci i m³odych ludzi”
– podkreœla³, dodaj¹c, ¿e Niemcy powinny inwestowaæ w rozwój tego potencja³u, by zapewniæ sobie dobr¹ przysz³oœæ.
To jednak melodia dosyæ dalekiej przysz³oœci. Tymczasem
szybki nap³yw uchodŸców z
Ukrainy, przed którymi UE
szeroko otworzy³a rynek pracy,
wymusza zrewidowanie skostnia³ych pogl¹dów i struktur w
zakresie naboru kadr pedagogicznych.
Miasto Hanower zamierza
uruchomiæ portal, na którym
zg³aszaæ siê mog¹ pedagodzy
wykszta³ceni poza Niemcami,
pragn¹cy podj¹æ pracê w swoim zawodzie. Na razie oferta
ma byæ adresowana przede
wszystkim do uchodŸców ukraiñskich, ale otwarta bêdzie tak¿e dla fachowców z innych krajów. Rita Maria Rzyski obiecuje
chêtnym do pracy w przedszkolach pomoc w uznaniu
kwalifikacji uzyskanych w kraju pochodzenia oraz w razie potrzeby ich uzupe³nienie zgodnie z dolnosaksoñskimi standardami. Oczekiwana jest znajomoœæ jêzyka niemieckiego na
poziomie B2.
Jakie wnioski p³yn¹ z tego
panelu dla rodziców-imigrantów, pragn¹cych wspieraæ rozwój jêzyka rodzinnego u swojego dziecka w wieku przedszkolnym? Po pierwsze weŸ sprawê
w swoje rêce i jak najwiêcej
rozmawiaj z dzieckiem w swoim jêzyku. Po drugie weŸ sprawê w swoje rêce i zadbaj, by
dziecko mia³o kontakt z rówieœnikami mówi¹cymi tym samym jêzykiem. Po trzecie weŸ
sprawê w swoje rêce i korzystaj z wszelkich ofert, które wespr¹ ciê na tej drodze. Ponadto
je¿eli masz ¿y³kê spo³ecznikowsk¹ i zdolnoœci organizacyjne, mo¿esz za³o¿yæ bilingwalne
przedszkole niemiecko-polskie. (wesprzeæ w tym mo¿e
Federalna Konferencja Grup
Roboczych ds J. Polskiego
http://herkunftssprache.de/de/
into-de/). A wraz z przejœciem
dziecka do szko³y zapewnij mu
udzia³ w zajêciach z jêzyka
odziedziczonego.

www.prenumerata.de

Grażyna Kamień-Söffker
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Spo³eczeñstwo
O tym siê mówi
Tusk: „Nie byłem uległy wobec kanclerz Merkel”
Donald Tusk wyg³osi³ 7 czerwca
na Uniwersytecie Wroc³awskim
wyk³ad zatytu³owany „Wojna i pokój“, poœwiêcony obecnej sytuacji
geopolitycznej. Po prelekcji by³y
premier odpowiada³ na pytania
studentów. Jedno z nich dotyczy³o jego „uleg³oœci wobec Merkel“.
– Ta teza nie jest prawdziwa –
stwierdzi³ lider PO. Na sali zagrzmia³o od œmiechu.
– Dlaczego siê œmiejecie?
Jeszcze jako polski premier, a
póŸniej przez obie kadencje
w Radzie Europejskiej by³em zaanga¿owany, byæ mo¿e najbardziej w Unii Europejskiej, w zablokowanie Nord Stream 2. Tylko
¿e Niemcy i Merkel nie byli tym
zainteresowani. Jest to udokumentowane i mo¿na to znaleŸæ
w 15 sekund w internecie, w dowolnych dokumentach – argumentowa³ szef Platformy by³y
przewodnicz¹cy KE. – Du¿o zale-

¿y jednak od punktu widzenia. Ja
generalnie nie jestem radyka³em. Nie rozpoczynam wojny
z kolejnym narodem ka¿dego
dnia, tak jak to robi PiS-owska
dyplomacja. Staram siê u¿ywaæ
zupe³nie innych narzêdzi, ale
w sprawach ukraiñskich i Merkel
by³em bardzo pryncypialny
i uparty. Ja nie mam sobie nic do
zarzucenia. Zrobi³em wiêcej ni¿
maksa w ramach moich mo¿liwoœci – wyjaœnia³.
Stwierdzi³, ¿e „jest w tym kontekœcie czasem opluwany“.
– Ale kiedy jestem na Ukrainie,
to mnie ludzie sami zaczepiaj¹.
Jestem tam dobrze rozpoznawany i muszê wam powiedzieæ, ¿e
nigdzie na œwiecie – poza Polsk¹
– nie spotykam siê z tyloma ludŸmi, którzy mi dziêkuj¹ i ze ³zami
w oczach mówi¹: tak¿e dziêki panu Ukraina jest wci¹¿ niepodleg³a – wskaza³ Donald Tusk. TK

Partnerstwo Odry wznawia prace
Kryzys humanitarny w Europie
spowodowany wojn¹ w Ukrainie
by³ jednym z g³ównych tematów
VII Szczytu Partnerstwa Odry
w Zielonej Górze. O pomocy
uchodŸcom, wspó³pracy miêdzynarodowej i bezpieczeñstwie rozmawiali przedstawiciele polskich
oraz niemieckich regionów przygranicznych.
By³o to pierwsze na tym szczeblu spotkanie Partnerstwa Odry
po okresie pandemii i wybuchu
wojny w Ukrainie. Przedstawiciele polskich i niemieckich regionów przyjêli stanowisko potêpiaj¹ce agresora i wyrazili
wsparcie dla broni¹cych siê
Ukraiñców: „Jednoznacznie potêpiamy zbrodnicz¹ agresjê Rosji
w Ukrainie. Równie jednoznacznie i solidarnie wyra¿amy nasze
poparcie dla narodu ukraiñskiego. Zobowi¹zujemy siê do dalszej, równie dobrej i skutecznej
wspó³pracy w celu zminimalizowania skutków kryzysu humanitarnego” – czytamy w dokumencie”.
– Niemcy s¹ pod du¿ym wra¿eniem ofiarnoœci, z jak¹ Polacy pomogli i pomagaj¹ Ukrainie – mówi³ w Zielonej Górze Michael
Kretschmer, premier Saksonii.
Zapewni³ te¿, ¿e kraj zwi¹zkowy,
którym kieruje, jest gotowy
nadal, wspólnie z Polsk¹, wspieraæ uchodŸców. Saksonia deklaruje równie¿ przyjêcie do siebie
dzieci, które zmagaj¹ siê z chorobami onkologicznymi.
Premier Saksonii doda³, ¿e
wojna w Ukrainie pokaza³a, jak
wa¿na jest praworz¹dnoœæ i ¿e
trzeba o ni¹ walczyæ.
– Nale¿y jak najszybciej zakoñ-

czyæ wojnê w Ukrainie. Jest to
ci¹g³e ³amanie prawa miêdzynarodowego, ci¹g³e mordowanie.
Musi siê to skoñczyæ, domagamy
siê tego. Ca³a ta sytuacja udowodni³a, ¿e w Europie jesteœmy
na siebie skazani. Jest dla mnie
jasne, ¿e z tego konfliktu Europa
wyjdzie silniejsza – stwierdzi³ Michael Kretschmer.
Premier Brandenburgii, Dietmar Woidke tak¿e przyzna³, ¿e
wojna w Ukrainie jest walk¹ o europejskie wartoœci. W tej sytuacji
wspólne deklaracje i dzia³ania na
rzecz pomocy s¹ konieczne.
– Jako Partnerstwo Odry daliœmy dzisiaj sygna³ naszego zjednoczenia i naszego zdecydowania. Zdecydowania, aby pomóc
Ukrainie, aby wykorzystaæ to tak¿e w Unii Europejskiej i w NATO,
pomóc w ciê¿kiej walce, któr¹ toczy naród ukraiñski. Toczy j¹ tak¿e dla nas, za wolnoœæ i demokracjê – mówi³ Dietmer Woidtke.
„Partnerstwo-Odra” jest nieformaln¹, miêdzyregionaln¹ sieci¹, w której pod has³em „Granice dziel¹ – Odra ³¹czy” wspó³pracuj¹ województwa Wielkopolskie,
Zachodniopomorskie, Dolnoœl¹skie i Lubuskie oraz niemieckie
kraje zwi¹zkowe Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Saksonia. Celem tej transgranicznej inicjatywy jest zbudowanie efektywnej
regionalnej wspólnoty, która zintegruje region nadodrzañski zarówno w sferze politycznej, jak
i pod wzglêdem infrastruktury
oraz stworzenie dynamicznego
obszaru gospodarczego, kooperuj¹cego w mo¿liwie wielu dziedzinach. TK

SKLEP.de

Polska apeluje o zmianê
niemieckiej polityki wobec Rosji
16 czerwca kanclerz Olaf
Scholz po raz pierwszy od wybuchu wojny pojecha³ do Kijowa. Wczeœniej po raz kolejny
przedstawiciele polskiego rz¹du zaapelowali do niemieckich
w³adz o zmianê prorosyjskiej
polityki Berlina. Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla tabloidu "Bild” skrytykowa³ bezskuteczne jego zdaniem rozmowy kanclerza z rosyjskim
agresorem. Z kolei szef polskiej
dyplomacji Zbigniew Rau zaapelowa³ do Niemiec o dzia³anie i w³¹czenie siê do walki na
rzecz utrzymanie pokoju w Europie.
Do Berlina z robocz¹ wizyt¹
pod koniec maja przyjecha³
polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Zaapelowa³ on do Niemiec o zmianê
ich uleg³ej – jak siê wyrazi³ –
polityki wobec Rosji. "Wiem, ¿e
po stronie niemieckiej istnieje
wola takiego dzia³ania. Nie ma
dla niej alternatywy, bo inaczej
dosz³oby do erozji wiarygodnoœci Niemiec. Gdyby dosz³o do
takiej erozji, to na koñcu równi
pochy³ej jest pytanie o to,
o czym tyle razy mówimy – pytanie o przysz³oœæ integracji
europejskiej, któr¹ brak wiarygodnoœci Niemiec jako sojusznika wspó³pracuj¹cego na
rzecz utrzymania pokoju w Europie, mog³aby postawiæ pod
znakiem zapytania" – powiedzia³ w Berlinie minister Rau.
Jego zdaniem Europa taka,
jak¹ znamy dziœ, jak¹ siê cieszymy, nie przetrwa bez wiarygodnych Niemiec. "Wiarygodne
Niemcy s¹ niezbêdne Europie"
– stwierdzi³ szef polskiej dyplomacji – "Niemcy na szczêœcie
odbudowuj¹ swoj¹ wiarygodnoœæ. Polska jest tym g³êboko
zainteresowana i jest gotowa
w tym dziele pomagaæ. Chcemy partnerskich relacji z wiarygodnymi, gotowymi walczyæ
o nasze wspólne wartoœci
Niemcami" – doda³. Jego zdaniem Polska i Niemcy powinny
wspólnie d¹¿yæ do tego, by Rosja ponios³a strategiczn¹ klêskê w wojnie z Ukrain¹, a jej
wojska okupacyjne opuœci³y terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹.
– To jest wspólny cel Polski
i wspólnoty transatlantyckiej,
Polski i Stanów Zjednoczonych
– doda³ szef polskiego MSZ. –
Próby ratowania Rosji przed
klêsk¹ i utrat¹ twarzy stanowi¹
bez w¹tpienia odrzucenie, niektórzy s¹ gotowi nawet powie-

dzieæ, zdradê, mo¿e, pewnie
i s³usznie, idea³ów i wartoœci,
które wspólnie dzielimy, idea³ów i wartoœci prawdziwie europejskich.

Niemieckie
komentarze
Niemieckie agencje niezbyt
obszernie komentowa³y wizytê
ministra Raua w Berlinie, a
g³ówny dziennik w telewizji
ARD nie poœwiêci³ spotkaniu
szefów MSZ Polski i Niemiec
ani jednego s³owa. Podczas
wspólnej konferencji prasowej
szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock przyzna³a, ¿e zdaje sobie sprawê
z tego, ¿e w obecnej sytuacji,
gdy panuje wojna na Ukrainie,
Polska dok³adnie obserwuje
niemiecki rz¹d i ocenia jego
dzia³ania. Czêœæ niemieckich
mediów komentuj¹c wizytê
w Berlinie szefa polskiej dyplomacji odnotowa³y jego ostre
uwagi na temat postawy niemieckich rz¹dów wobec Rosji
w przesz³oœci. "Zbigniew Rau
skrytykowa³ poprzednie niemieckie w³adze za rosyjskoniemieckie projekty energetyczne, jak m.in. gazoci¹g Nord
Stream 2" – napisa³ dziennik
"Handelsblatt".
Niemieckie
agencje zacytowa³y co prawda
wypowiedŸ polskiego ministra,
który stwierdzi³, ¿e Niemcy lekcewa¿y³y wszelkie ostrze¿enia
dotycz¹ce uzale¿niania siê
energetycznego od Rosji – tak¿e te p³yn¹ce z Polski oraz to,
¿e to w³aœnie dzia³ania Berlina
zablokowa³y wejœcie do NATO
przez Ukrainê w 2008 roku, ale
jednoczeœnie wytknê³y Polsce
³amanie praworz¹dnoœci i powszechnie panuj¹c¹ homofobiê.
Baerbock wystêpuj¹c na
konferencji prasowej w Berlinie obok polskiego ministra
przyzna³a, ¿e pomoc, jakiej
udziela Polska uchodŸcom
z Ukrainy, zrobi³a na niej wielkie wra¿enie. – Dajecie dobry
przyk³ad innym – powiedzia³a
szefowa niemieckiej dyplomacji w kierunku polskiego goœcia.
Niemieckie dzienniki podkreœlaj¹, ¿e Zbigniew Rau co
prawda ostro skrytykowa³ niemieckie rz¹dy za dotychczasow¹ politykê wobec Moskwy, ale
jednoczeœnie polski minister
zaapelowa³ do Niemców, aby
jak najszybciej zrewidowa³y
swoj¹ wschodnioeuropejsk¹
politykê i zaczê³y odgrywaæ

wiod¹c¹ rolê w budowaniu europejskiego systemu obrony
i bezpieczeñstwa. „Obecny system bezpieczeñstwa musi byæ
tak skonstruowany, aby powstrzymaæ Rosjê i wspieraæ
Ukrainê w jej walce z Rosj¹” –
cytuj¹ niemieckie agencje s³owa polskiego ministra, który
przypomnia³, ¿e Niemcy powinny czuæ siê szczególnie odpowiedzialne, a tak¿e powinny poprzeæ wniosek Ukrainy o status
kandydata do Unii Europejskiej. "Polska ¿yczy³aby sobie,
aby Niemcy zaprezentowa³y
aktywn¹ politykê zamiast typow¹ dla Niemiec politykê uników" – napisa³ w komentarzu
bawarski portal BR24.

Czy Niemcy
obawiaj¹ siê
silnej Polski?
Niemieckie media ostrzegaj¹, ¿e obecna postawa rz¹du federalnego i jego wschodnioeuropejska polityka powoduje obni¿enie rangi Niemiec na scenie miêdzynarodowej. Stacja
N-TV obawia siê, ¿e zachowawcze zachowanie Berlina w kwestii dostaw broni pomaga polskiemu rz¹dowi, który ju¿ od
24-go lutego (czyli od pocz¹tku
wojny na Ukrainie) nabra³ pewnoœci siebie i dzia³a bardziej
zdecydowanie na arenie miêdzynarodowej. "Tak¿e to widaæ
w sporze z Uni¹ Europejsk¹" –
pisze na swoich stronach internetowych niemiecka stacja.
Niemiecki portal ostrzega, ¿e
wiod¹ce pañstwo w Unii Europejskiej, jakim s¹ Niemcy, je¿eli nadal bêd¹ siê wahaæ i to nie
tylko w kwestii pomocy Ukrainie, ale tak¿e w kwestii wype³niania z³o¿onych partnerom
obietnic ca³kowicie straci zaufanie. "To tylko pos³u¿y Warszawie, jako listek figowy, jeœli
chodzi o praworz¹dnoœæ i wolnoœæ prasy" – czytamy na wielu
niemieckich stronach Internetu. Podobne obawy ma przewodnicz¹ca parlamentarnej
komisji ds. obronnoœci MarieAgnes-Strack-Zimmermann
(FDP), która zaapelowa³a do
rz¹du federalnego o zmianê
polityki
wschodnioeuropejskiej. "Nie mo¿e byæ tak, ¿e gdy
wojna na Ukrainie siê skoñczy
to Niemcy, które przecie¿ du¿o
pomagaj¹ Ukrainie, zostan¹
uznane przez ca³y œwiat jako
kompletni hamulcowi miêdzynarodowej pomocy" – powiedzia³a Marie-Agnes-StrackZimmermann
agencji
DPA. (wam)
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Ciekawe miejsca
Polecamy
Skaza – Robert Małecki

Z tego pomieszczenia można wystartować w podróż do gwiazd.

fot. Kajetan Berezowski

Przechadzka po Drodze Mlecznej
Chorzowskie planetarium po liftingu robi wra¿enie
Symulator lotów kosmicznych
i b³yskawic, zapieraj¹ce dech
w piersiach projekcje i pokoje
klimatyczne oraz symulatory
lotu kosmicznego – to tylko niektóre atrakcje Planetarium
Œl¹skiego, które otwiera swe
podwoje po gruntownej modernizacji.
Wszechœwiat fascynuje ka¿dego. Gdzie¿ indziej, ni¿ w chorzowskim planetarium, potrafili od zawsze, w sposób fascynuj¹cy opowiadaæ o najodleglejszych jego zak¹tkach. Planetarium Œl¹skie jest najstarszym
obserwatorium astronomicznym w Polsce. Jego powstanie
datowane jest na pierwsz¹ po³owê lat piêædziesi¹tych zesz³ego stulecia. W 2018 r. rozpocz¹³
siê proces jego przebudowy
i modernizacji. Kosztem ponad
30 mln euro, g³ównie z funduszy europejskich, powsta³ nowy, wspania³y obiekt.

W pokoju wstrz¹sów
– Jesteœmy obecnie jednym
z najnowoczeœniejszych parków nauki na œwiecie. Prezentujemy trzy dziedziny wiedzy:
sejsmologiê, astronomiê i meteorologiê. Szykujemy wiele
ciekawych seansów i ekspozycji. To wszystko trzeba bêdzie
po prostu zobaczyæ – zachêca
Stefan Janta, dyrektor Planetarium – Œl¹skiego Parku Nauki.
A zatem ruszamy na zwiedzanie. Zaczynamy od kabiny
wstrz¹sów sejsmicznych. Jest
stylizowana na pokój z lat 50.
dwudziestego wieku. Elektrycznie napêdzany symulator
zbudowany na platformie ruchu o szeœciu osiach swobody
zapewni nam bezpieczne, a zarazem wierne odtworzenie
prawdziwych drgañ Ziemi,
w tym przyspieszenia, czêsto-

tliwoœci i amplitudy wibracji.
Trzêsie siê i to bardzo. ¯yrandol o ma³o nie spada na g³owy.
Wstrz¹s o magnitudzie 9,2 mia³
miejsce prawie 60 lat temu
w Kanadzie. Zabi³ ponad 140
osób. Pomieszczenie trzês³o
siê w posadach przez 4 minuty
i 38 sekund, tyle ile wówczas, w
Wieki Pi¹tek 27 marca 1964 r.
– Prezentujemy ró¿ne zjawiska fizyczne, ale tak¿e pozwalamy ich doœwiadczaæ. Aby jak
najlepiej przybli¿yæ problem
sejsmologii – wyjaœnia nasz
przewodnik Krzysztof Wencel.
Kolejny przystanek to makieta centrum Katowic. Nad miastem trwaj¹ wy³adowania atmosferyczne. Pioruny bij¹
z du¿¹ moc¹.
– Uderzaj¹ w najwy¿ej po³o¿one punkty. Od XVIII wieku
znane s¹ odgromniki. Pamiêtajmy jednak, ¿e gdy zamontujemy na dachu odgromnik, to
bêdziemy œci¹gli pioruny. £adunki zostan¹ bezpiecznie odprowadzone do ziemi. Instruujemy tak¿e zwiedzaj¹cych, jak
skutecznie chroniæ siê przed
uderzeniem pioruna w terenie
– mówi Jacek Czekañski, drugi
z naszych przewodników po
chorzowskim obiekcie.
I wreszcie coœ, co zabierze
nas pod niebo, na wysokoœæ 406
km. To piêæ ultranowoczesnych
symulatorów. Jednoosobowe
kapsu³y maj¹ mo¿liwoœæ obrotu
we wszystkich kierunkach. Fotele zosta³y wyposa¿one w si³owniki. Zak³adamy na nos gogle wirtualnej rzeczywistoœci
i ruszamy przed siebie! Odczucia z wirtualnego lotu do miêdzynarodowej stacji kosmicznej s¹ niezwykle realistyczne.
Przeci¹¿enia, stan niewa¿koœci, s³owem doœwiadczyæ mo¿na na w³asnej skórze tego

wszystkiego, co jest udzia³em
kosmonautów. Ta przyjemnoœæ
trwa 40 minut. Przy okazji mo¿na spojrzeæ na Planetarium
z lotu ptaka.
Prawdziw¹ frajd¹ jest wizyta
w czterech pokojach klimatycznych. Odwzorowano tam m.in.
trzaskaj¹ce syberyjskie mrozy
i afrykañskie upa³y. Przekonaliœmy siê, jak ogromny wp³yw na
odczuwanie temperatury ma
wilgotnoœæ powietrza.
Kolejne stanowiska warte
zwiedzenia to ekran kulisty pozwalaj¹cy na sprawdzenie, jak
z kosmosu wygl¹da Ziemia i inne planety Uk³adu S³onecznego, a tak¿e ró¿nego rodzaju instrumenty obserwacyjne: lunety, teleskopy czy celostat. Jedn¹ z najwiêkszych atrakcji tej
ekspozycji jest pokój pozwalaj¹cy na spacer wœród gwiazd
w okularach 3D. Dziêki temu
mo¿emy przespacerowaæ siê
Drog¹ Mleczn¹ wœród cia³ niebieskich.
Sercem planetarium jest
nadal sala g³ówna, w której zainstalowano nowy projektor
gwiazd. Poprzednio, do 2018 r.
za wyœwietlanie cia³ niebieskich odpowiada³ 67-letni, kilkakrotnie modernizowany projektor Zeissa. Zosta³ zdemontowany i zakonserwowany. Jego miejsce zajê³a nowa aparatura – system hybrydowy z³o¿ony z dwóch g³ównych, zsynchronizowanych ze sob¹ elementów: projektora gwiazd,
umieszczonego w centralnym
punkcie sali projekcyjnej oraz
projektorów cyfrowych pracuj¹cych w rozdzielczoœci 4K,
umieszczonych na brzegu
ekranu. Aparatura umo¿liwia
pokazanie na specjalnym ekranie sprowadzonym z Ameryki
ponad 100 mln gwiazd! TK

Są ciała, nie ma zbrodni. Tylko krzyk z przeszłości domaga się prawdy.
Zimą 2018 roku ze skutego lodem jeziora
obok Chełmży zostają wyciągnięte zwłoki nastolatka. Patolog jest pewien, że śmierć chłopca nastąpiła w wyniku utonięcia. Znamion
przestępstwa nie nosi też ciało starszego,
bezdomnego mężczyzny o nieustalonej tożsamości. Oba zgony łączy tylko mroźna noc.
A to niestety za mało, by rozpocząć śledztwo.
Jednak zdaniem komisarza Bernarda Grossa pytań w obu sprawach jest więcej niż odpowiedzi. I kiedy zaczynie je zadawać, mieszkańcy pobliskiego miasteczka nabiorą wody w usta. Gross przekonuje się z czasem, że ich milczenie to mur, za którym czają się duchy przeszłości.
Kluczem do odkrycia prawdy może okazać się wyjaśnienie starej
sprawy tajemniczego zaginięcia...
Skaza to opowieść o dramacie, który zatruwa umysły, ale też o zbrodni, błędach i odkupieniu. O miłości, zemście i sprawiedliwości – niekiedy
tak różnie pojmowanych.

Zmora – Robert Małecki
Thriller kryminalny, w którym kłamstwa
i sekrety zyskują niszczycielską moc.
Kama Kosowska, niespełniona dziennikarka,
wraca do Torunia i otrzymuje propozycję
udziału w programie o tajemniczym zaginięciu
z 1986 roku. Wtedy też przepadł bez śladu jej
kolega z dzieciństwa, siedmioletni Piotrek Janocha. Kama jest jedną z osób, które ponad
trzydzieści lat temu jako ostatnie widziały
chłopca żywego.
Gdy po wielu latach akta starej sprawy trafią w ręce komisarza Lesława Korcza, odkryje
on szereg rażących nieprawidłowości, a cień podejrzenia padnie na
owdowiałego ojca Kamy, emerytowanego policjanta, Waldemara Kosowskiego.
Kiedy prawda sprzed lat zacznie wychodzić na jaw, dziennikarka będzie musiała również stanąć oko w oko z niewyobrażalną prawdą na temat śmierci swojej matki.
Czy uda jej się wyjaśnić, co wydarzyło się podczas tamtych tragicznych wakacji?

Żałobnica – Robert Małecki
Zmarli zawsze zabierają tajemnice do grobu. Tym razem zrobili wyjątek.
Gdyby to był idealny związek, Anna jeszcze
długo nie wyszłaby z żałoby po wypadku męża i pasierbicy. Ale to nie było idealne życie.
Ani idealne małżeństwo. Anna bowiem nie była idealną żoną i macochą. W pogoni za
szczęściem mogła znieść wiele, jednak śmierć
bliskich zniszczyła wszystko z siłą sztormu.
Żałobnica, piękna kobieta po trzydziestce,
dziedziczy po śmierci męża świetnie prosperujące przedsiębiorstwo i spory majątek. Niestety skrywane głęboko tajemnice po latach wypływają na wierzch i Anna orientuje się, że ktoś zaczyna manipulować jej życiem. Kobietę zalewa fala strachu, ale zanim wpadnie w nieprzeniknioną toń, będzie musiała stawić czoła mrocznej przeszłości. I zrobi to. Tym bardziej, że ukrywa
jeszcze jeden sekret...

Robert Ma³ecki (ur. 1977 r.) politolog, filozof i dziennikarz,ale przede
wszystkim mi³oœnik krymina³ów i thrillerów; szczêœliwy uczestnik
warsztatów kreatywnego pisania realizowanych w ramach Miêdzynarodowego Festiwalu Krymina³u we Wroc³awiu, a tak¿e tych organizowanych przez Maszynê do Pisania; laureat ogólnopolskich konkursów na
opowiadanie kryminalne (MFK Wroc³aw i Kryminalna Pi³a). Jego debiut „Najgorsze dopiero nadejdzie“ wydany przez Czwart¹ Stronê zosta³
wyró¿niony w plebiscycie czytelników magazynu „Pocisk“ tytu³em Najlepszego Debiutu Kryminalnego 2016 r. Jeœli w jego g³owie nie pulsuje
bas Bena Otrêby i nie rozbrzmiewaj¹ solówki Jurka Styczyñskiego, znaczy, ¿e jest chory. Do tej pory nie by³.
www.SKLEP.de
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W oczach
Edwarda Tomenki

Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia
? Jakie s¹ w prawie polskim skutki zajêcia nieruchomoœci w postêpowaniu egzekucyjnym?
Skutkiem zajêcia jest to, ¿e rozporz¹dzenie nieruchomoœci¹ nie ma
wp³ywu na dalsze postêpowanie egzekucyjne (art. 930 § 1 polskiego kodeksu postêpowania cywilnego). Obci¹¿enie nieruchomoœci przez d³u¿nika po jej zajêciu oraz rozporz¹dzanie opró¿nionym miejscem hipotecznym jest niewa¿ne. W razie wpisania
hipoteki przymusowej po zajêciu nieruchomoœci zabezpieczona ni¹ wierzytelnoœæ nie korzysta z pierwszeñstwa zaspokojenia przewidzianego
dla nale¿noœci zabezpieczanych hipotecznie (art. 930 § 3 kpc). Zajêt¹
nieruchomoœæ w zasadzie pozostawia siê w zarz¹dzie d³u¿nika, do którego stosuje siê wówczas przepisy
o zarz¹dcy (art. 931 § 1 kpc). Jednak,
je¿eli prawid³owe sprawowanie zarz¹du tego wymaga, s¹d odejmie
d³u¿nikowi zarz¹d i ustanowi innego
zarz¹dcê (art. 931 § 2 kpc).
? Mieszkam i uczê siê w Niemczech. Czy po zakoñczeniu kszta³cenia zawodowego mam prawo do
zasi³ku dla bezrobotnych?
Kszta³cenia zawodowe w œwietle
ustawy o kszta³ceniu zawodowym
(Berufsausbildungsgesetz) jest za-

sadniczo obowi¹zkowym stosunkiem
ubezpieczeniowym
(chodzi
tu
o ubezpieczenie na wypadek bezrobocia: Arbeitslosenversicherung).
W przypadku roszczenia o zasi³ek
dla bezrobotnych wymagane jest pozostawanie w przeci¹gu ostatnich
dwóch, w okresie przynajmniej jednego roku, w stosunku ubezpieczeniowym. W przypadku wiêc 2-letniego okresu kszta³cenia nabywa siê
prawo do zasi³ku. Natomiast nie podlega ubezpieczeniu kszta³cenie
w szko³ach, w których uczniom nie
wyp³aca siê ¿adnych pieniêdzy, w
zwi¹zku z czym po zakoñczeniu lub
przerwaniu takiego kszta³cenia nie
przys³uguje zasi³ek dla bezrobotnych.
? Mieszkamy w Niemczech. Jesteœmy rodzicami 12-letniej dziewczynki. Nasze dziecko przejecha³o
rowerem na czerwonym œwietle po
pasach dla pieszych. Kierowca
nadje¿d¿aj¹cego auta w trakcie
manewru omijania dziecka uderzy³ w latarniê i uszkodzi³ auto.
Czy ponosimy tu jak¹œ odpowiedzialnoœæ?
W podobnego typu sprawie s¹d rejonowy w Gießen (AG Gießen, sygn.
akt: 49 C 147/12, wyrok z 14 sierpnia
2012) rozstrzygn¹³ niestety na nieko-

rzyœæ rodziców. Pozwani rodzice
zwolnienie od odpowiedzialnoœci argumentowali brakiem zdolnoœci deliktowej niepe³noletniego dziecka.
Jednak zdaniem s¹du dziecko mog³o
byæ w tym konkretnym przypadku
stosownie do §828 ustêp 3 BGB (niemiecki kodeks cywilny) poci¹gniête
do odpowiedzialnoœci, jeœli w trakcie
dokonania prowadz¹cej do szkody
czynnoœci, mia³o dostateczne rozeznanie co do istnienia w³asnej odpowiedzialnoœci (tzw. zur Erkenntnis
der Verantwortlichkeit erforderliche
Einsicht). Takie rozeznanie, zdaniem s¹du, istnieje w przypadku
przekraczania drogi na czerwonym
œwietle, poniewa¿ psychicznie normalnie rozwiniête dziecko w tym
wieku musi ju¿ wiedzieæ, ¿e takie postêpowanie jest zabronione i wi¹¿e
siê z powa¿nym niebezpieczeñstwem dla siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego. Ponadto,
argumentowa³ dalej s¹d, dziecko jeŸdzi³o t¹ drog¹ ju¿ od ponad 9 miesiêcy i zna³o wystêpuj¹ce na niej zagro¿enia. Szkoda wynios³a oko³o 4 tysi¹ce euro.

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

warto wiedzieæ – prawo polskie
Wymiana niemieckiego
prawa jazdy na polskie

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.

Posiadam polskie i niemieckie pochodzenie, polski i niemiecki dowód
osobisty tudzie¿ sta³y meldunek
w Polsce i w Niemczech. Wyjecha³em do RFN w 1989 r. i z³o¿y³em
wniosek w niemieckim urzêdzie komunikacyjnym o wystawienie niemieckiego prawa jazdy na podstawie
polskiego prawa jazdy. Mniej wiêcej
po 6 tygodniach i sprawdzeniu
w polskim urzêdzie komunikacyjnym otrzyma³em niemieckie prawo
jazdy na polskie imiê i nazwisko
oraz zwrócono mi uniewa¿nione polskie prawo jazdy (z piecz¹tk¹
„ungültig”). W 1994 roku w niemieckim urzêdzie stanu cywilnego
zmieni³em pisowniê nazwiska i imienia na niemieckie, w zwi¹zku z czym
nast¹pi³a wymiana niemieckiego
prawa jazdy. Obecnie czêœciej przebywam na terenie Polski, chcia³bym
nabyæ w Polsce samochód, dokonaæ
jego rejestracji w mieœcie zamieszkania i móc siê wylegitymowaæ polskim prawem jazdy. Czy istnieje
mo¿liwoœæ zdobycia tzw. wtórnika
prawa jazdy na podstawie orygina³u
prawa jazdy z adnotacj¹ „ungültig”
sprzed ponad 30 lat? Przed czterema laty rozszerzy³em w Niemczech
uprawnienia o kategoriê samocho-

dów ciê¿arowych do 40 ton. Czy to
te¿ bêdzie uwzglêdnione na polskim
dokumencie? Nigdy nie utraci³em
uprawnieñ do prowadzenia pojazdów mechanicznych – ani w Polsce,
ani w Niemczech.
Je¿eli decyduje siê pan na posiadanie polskiego prawa jazdy, to w opisanej sytuacji nie mo¿e pan otrzymaæ
wtórnika, a jedynie „normalne” prawo
jazdy, pod warunkiem ¿e jednoczeœnie
odda pan niemieckie prawo jazdy (nie
mo¿na mieæ ich jednoczeœnie obu).
Zgodnie z treœci¹ art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. O kieruj¹cych pojazdami (tekst jedn. Dz.U.
z 2021 r., poz. 1212), „kierowca mo¿e
posiadaæ tylko jedno wa¿ne prawo jazdy. Przepis ten nie dotyczy miêdzynarodowego prawa jazdy (...)”, zaœ wedle
jej art. 14 ust. 1 „osoba posiadaj¹ca
wa¿ne krajowe prawo jazdy wydane za
granic¹ mo¿e, na swój wniosek, otrzymaæ prawo jazdy odpowiedniej kategorii, za op³atê (...) po zwrocie zagranicznego dokumentu organowi wydaj¹cemu prawo jazdy”.
Jednym z warunków do uzyskania
polskiego prawa jazdy jest z³o¿enie
oœwiadczenia (art. 11 ust. 1 pkt 5 ww.
ustawy) pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej za zeznanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy, ¿e miejsce zamieszkania wnioskuj¹cego znajduje siê na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w tym znaczeniu, ¿e osoba taka:
a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez
185 dni w ka¿dym roku kalendarzowym:
– ze wzglêdu na swoje wiêzi osobiste
i zawodowe albo
– z zamiarem sta³ego pobytu wy³¹cznie ze wzglêdu na swoje wiêzi osobiste, albo
b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze
wzglêdu na swoje wiêzi osobiste, a jednoczeœnie, ¿e ze wzglêdu na swoje wiêzi zawodowe kolejno przebywa co najmniej w dwóch pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej, albo
c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze
wzglêdu na swoje wiêzi osobiste, poniewa¿ przebywa w innym pañstwie
cz³onkowskim Unii Europejskiej w celu wype³niania zadania o okreœlonym
czasie trwania, albo
d) przebywa na terytorium innego
pañstwa ze wzglêdu na podjête w tym
pañstwie studia lub naukê w szkole.
Przy wymianie niemieckiego prawa
jazdy na polskie uwzglêdnione zostan¹
wszystkie widniej¹ce w nim kategorie,
w tym „C”.

Jan Paragraf
Tygodnik ANGORA nr 43/2021
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Warto wiedzieæ

Po¿yczka prywatna
Jeśli pożyczasz pieniądze
krewnym lub znajomym
i otrzymujesz odsetki,
interesuje się tym również
urząd skarbowy.
Co należy wziąć pod uwagę

Zyski kapita³owe
Wielu rodziców wspiera swoje
dzieci pieniêdzmi na budowê domu lub zakup nowego samochodu.
Jeœli po¿yczone pieni¹dze zostan¹
póŸniej sp³acone wraz z odsetkami, po¿yczkodawcy uzyskuj¹ zyski
kapita³owe z punktu widzenia podatkowego. Urz¹d skarbowy oczekuje zatem, ¿e odsetki od po¿yczek osobistych bêd¹ deklarowane w zeznaniu podatkowym, za³¹cznik KAP. Zasadniczo nale¿y
zap³aciæ 25-procentowy podatek
od dochodów kapita³owych (Abgeltungssteuer), a tak¿e dodatek
solidarnoœciowy i podatek koœcielny.

Rycza³t dla oszczêdzaj¹cych (Sparerpauschbetrag)
Dobra wiadomoœæ jest taka, ¿e
jeœli odsetki i dywidendy ze
wszystkich dochodów z inwestycji
nie przekrocz¹ zrycza³towanej
kwoty oszczêdnoœci w wysokoœci
801 lub 1602 euro (osoby samotne
lub ma³¿eñstwa rozliczaj¹ce siê

wspólnie), nie trzeba p³aciæ podatku od odsetek od kredytów osobistych.

Stopa podatkowa
Mo¿e siê jednak zdarzyæ, ¿e
urz¹d skarbowy nie opodatkuje
odsetek podatkiem od dochodów
kapita³owych (Abgeltungssteuer),
lecz zazwyczaj wy¿sz¹ stawk¹ podatku dochodowego od osób fizycznych. Warunkiem jest po¿yczenie pieniêdzy bliskim krewnym, zwykle cz³onkom rodziny,
i odliczenie zap³aconych odsetek
jako kosztów dzia³alnoœci gospodarczej i kosztów zwi¹zanych
z przychodami. Jeœli kredytobiorca nie otrzyma³by od banku ¿adnego kredytu, odpada opcja z korzystniejszym podatkiem od dochodów kapita³owych. W tym
przypadku opodatkowanie odsetek jest wiêc uzale¿nione od stawki podatku od osób fizycznych.

Brak sp³aty kredytu
Ale co w³aœciwie dzieje siê, gdy
po¿yczka nie zostaje sp³acona?
Po¿yczanie pieniêdzy prywatnie
czêsto ma jednak pewien haczyk:
nie jest zabezpieczone. Jednak
pod pewnymi warunkami zaleg³oœci w sp³acie kredytu mo¿na odliczyæ od podatku. Konkretnie: negatywne zyski kapita³owe (straty)
powstaj¹ w kwocie niesp³aconego
kredytu, któr¹ mo¿na skompenso-

waæ z odsetkami, dywidendami
i zyskami ze sprzeda¿y akcji, aby
zaoszczêdziæ na podatku.
Warunkiem jest, aby po¿yczka
osobista by³a oprocentowana i aby
ostatecznie by³o pewne, ¿e nie nast¹pi jej sp³ata (BFH, orzeczenie
z 27 paŸdziernika 2020 r., sygn. IX
R 5/20). Taka sytuacja ma miejsce
na przyk³ad w przypadku œmierci
lub po zakoñczeniu osobistego postêpowania upad³oœciowego (Privatinsolvenz).

Dowody
Aby urz¹d skarbowy móg³ faktycznie uznaæ straty z tytu³u niesp³acenia po¿yczki prywatnej jako
negatywny dochód z inwestycji dla
celów podatkowych, wskazane
jest zawarcie pisemnej umowy po¿yczki. Stopa procentowa i zasady
sp³aty powinny byæ okreœlone
w jasny sposób. Ponadto nale¿y
przechowywaæ wszelk¹ korespondencjê z po¿yczkobiorc¹ lub jego
prawnikiem œwiadcz¹c¹ o tym, ¿e
podjêto starania o sp³atê po¿yczki.
Nale¿y sporz¹dzaæ i przechowywaæ notatki z rozmów telefonicznych i konwersacji, a w razie w¹tpliwoœci przedstawiaæ je w³adzom
podatkowym.

Porównanie
z bankami
Urz¹d skarbowy bardzo uwa¿nie przygl¹da siê po¿yczkom w ro-

dzinie. Jeœli na przyk³ad ojciec po¿ycza pieni¹dze synowi, który wykorzystuje je na swoj¹ dzia³alnoœæ,
a odsetki s¹ wyj¹tkowo wysokie,
organy podatkowe podejm¹ odpowiednie dzia³ania. Konsekwencja:
Odsetki, które syn odlicza w swojej firmie jako koszty operacyjne
pozwalaj¹ce na zaoszczêdzenie
podatku, zostaj¹ zredukowane –
do "zwyczajowych" odsetek od kredytu. Dlatego te¿ zapytania o kredyt nale¿y kierowaæ z wyprzedzeniem do co najmniej trzech banków. Najwy¿sza stopa procentowa
(wówczas na warunkach rynkowych) powinna byæ równie¿
uzgodniona prywatnie.

Kompensacja
Jeœli oprocentowany kredyt
osobisty jest niesp³acany i spe³nione s¹ warunki do jego rozliczenia
podatkowego, istnieje ma³e ograniczenie: od 2020 r. kompensata
odsetek, dywidend i zysków ze
sprzeda¿y akcji jest dozwolona tylko do 20 000 euro. Jeœli strata jest
wy¿sza lub dodatni dochód z inwestycji jest mniejszy ni¿ 20 000 euro
(co powinno byæ regu³¹), pozosta³¹ kwotê mo¿na skompensowaæ
z dodatnim dochodem z inwestycji
w kolejnych latach.
Przyk³ad: Utrata po¿yczki
w wysokoœci 35 000 euro; wyrównana w tym samym roku dochodem kapita³owym w wysokoœci
1 200 euro. W ten sposób pozostaje
33 800 euro, które mo¿na wykorzystaæ na kompensacjê w kolejnych
latach.

Zmiana miejsca zamieszkania a ulgi podatkowe
Czy zmieniasz pracę?
Możesz odliczyć koszty
przeprowadzki od podatku.
Przeprowadzka jest zazwyczaj
kosztowna. Jeœli jednak zmieniasz
miejsce zamieszkania z powodów
zawodowych, mo¿esz przynajmniej odliczyæ te wydatki w zeznaniu podatkowym jako koszty uzaskania dochodu (Werbungskosten). Zmniejsza to dochód podlegaj¹cy opodatkowaniu i mo¿e
prowadziæ do zwrotu podatku.
Przepis dotyczy na przyk³ad podatników, którzy zmieniaj¹ miejsce zamieszkania, gdy¿ zmieniaj¹
pracodawcê. Dotyczy to jednak
równie¿ sytuacji, gdy pracownik
podejmuje dzia³alnoœæ zawodow¹
po raz pierwszy lub gdy zostaje
przeniesiony przez pracodawcê.

Skrócenie czasu dojazdu do pracy
o co najmniej jedn¹ godzinê dziennie mo¿e równie¿ uzasadniaæ
zmianê miejsca zamieszkania
z powodów zawodowych.
Nie wszystkie koszty musz¹
byæ udokumentowane – Odliczeniu podlegaj¹ wydatki na transport, dojazd na oglêdziny nowego
mieszkania, poœredników nieruchomoœci, podwójne op³aty za
czynsz oraz naprawy szkód powsta³ych w transporcie. Koszty te
musz¹ byæ udokumentowane rachunkami. Oprócz tych ogólnych
kosztów przeprowadzki mo¿na
jednak zastosowaæ kwoty rycza³towe na pokrycie innych kosztów
przeprowadzki. Nale¿¹ do nich na
przyk³ad wydatki na remont starego mieszkania, zmianê przy³¹cza
telefonicznego,
profesjonalny

monta¿ firan, posi³ki dla pomocników przy przeprowadzce, a tak¿e
op³aty za przemeldowanie. Aby
ubiegaæ siê o te tak zwane stawki
rycza³towe na pokrycie kosztów
przeprowadzki, nie trzeba przedstawiaæ ¿adnych dowodów.
Nowe ryczat³y na pokrycie
kosztów przeprowadzki od
1 kwietnia 2022 r. – Jeœli pozosta³e koszty przeprowadzki przekraczaj¹ kwotê rycza³tów, mo¿na alternatywnie zastosowaæ rzeczywiste wydatki. W takim przypadku
nale¿y jednak przedstawiæ odpowiednie dowody. Z regu³y jednak
kwoty rycza³towe s¹ wystarczaj¹co wysokie.
Ponadto kwoty rycza³towe s¹
corocznie waloryzowane. Od
1 kwietnia 2022 r. zosta³y one ponownie
podniesione.
Osoby

uprawnione mog¹ ubiegaæ siê
o 886 euro na pokrycie "innych
kosztów przeprowadzki" (sonstige
Umzugskosten). Poprzednio wynosi³a ona 870 euro. Ka¿da dodatkowa osoba w gospodarstwie domowym, która równie¿ siê przeprowadza, mo¿e ubiegaæ siê o rycza³t w wysokoœci 590 euro od podatku. Ponadto odliczeniu podlegaj¹ koszty korepetycji zwi¹zanych z przeprowadzk¹ w wysokoœci 1181 euro na dziecko.
Te kwoty rycza³towe nie dotycz¹ osób, które wczeœniej nie mia³y w³asnego mieszkania (np. dzieci mieszkaj¹ce u rodziców). W zeznaniu podatkowym mog¹ one zadeklarowaæ jedynie 177 euro zamiast dotychczasowych 174 euro
jako kwotê rycza³tow¹ na pokrycie
kosztów przeprowadzki.

REKLAMA

Terminy sk³adania rozliczeñ podatkowych w Niemczech
Przypominamy Pañstwu, ¿e
w Niemczech osoby fizyczne,
czyli wszyscy zatrudnieni
na umowach o pracê, którzy
dobrowolnie i prywatnie sk³adaj¹ roczne rozliczenia podatkowe mog¹ to zrobiæ do 4 lat
wstecz, czyli w roku 2022 za lata 2021, 2020, 2019 i za 2018.

Ponadto w przypadku uzyskania ponaglenia z Finanzamt’u nawet z zagro¿eniem
kar¹ (Zwangsgeld) to w przypadku interwencji uprawnionego biura podatkowego (np.
naszej Polonez Lohnsteuerhilfeverein e.V) istnieje mo¿liwoœæ przed³u¿enia terminu

sk³adania rozliczenia podatkowego, a nawet wycofania przypisanej kary (Zwangsgeldaufhebung).
Ponownie przypominamy
te¿, ¿e ze wzglêdu na trwaj¹ce
obostrzenia wywo³ane wirusem COVID19, prowadzimy

nasze us³ugi te¿ "zdalnie", tzn.
elektronicznie

Zapraszamy:
Polonez Lohnsteuerhilfeverein e.V.
tel. 0711-531334,
Handy 0172-7172246
Mail: pyrek@t-online.de

Porady t³umacza

Starosta
i wójt
Odpowiednikiem polskiego
wójta by³ na terenie œredniowiecznych Niemiec Vogt, miejscowy zarz¹dca, zwykle o szlacheckim rodowodzie. To s³owo
nie jest ju¿ u¿ywane. W administracji lokalnej w Niemczech
napotkamy na Ortsvorsteher
lub Bezirksvorsteher lub niekiedy po prostu na Bürgermeister, czyli po polsku „burmistrza”. Bürgermeister jest
u¿ywany tak¿e w przypadku
bardzo ma³ych gmin. Du¿e
miasta maj¹ czêsto kilku burmistrzów, którzy s¹ odpowiedzialni za poszczególne dzielnice. G³ównym burmistrzem,
czyli w Polsce „prezydentem
miasta“, jest nadburmistrz
(Oberbürgermeister).
Ze starost¹ jest podobnie
jak z wójtem: istnieje odpowiednik Starost, ale tylko
w kontekœcie historycznym.
„Starosta” jako przewodnicz¹cy powiatu (Kreis), to w dzisiejszych Niemczech Landrat.
So³tys to historycznie Schultheiß, a dzisiaj Dorfvorsteher
lub Ortsvorsteher. Radê so³eck¹ mo¿emy przet³umaczyæ jako Ortsbeirat, zaœ so³ectwo jako jednostkê administracyjn¹
– Schulzenamt lub, dopasowuj¹c siê do aktualnej terminologii niemieckiej, Kommunalbehörde lub Ortsverwaltung.
Pomimo faktu, ¿e stanowiska takie jak „wójt” i „so³tys”
nie funkcjonuj¹ ju¿ w niemieckim systemie administracyjnym, tytu³y te przetrwa³y do
dziœ w formie nazwisk. Powszechnie mo¿na napotkaæ na
osoby nosz¹ce nazwiska
Schulte, Schulze b¹dŸ Vogt
(nieraz w ró¿nych pisowniach), co jest dowodem na to,
i¿ tytu³y te by³y dawniej u¿ywane na terenie Niemiec.

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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Trudna historia

Polska bajka o tym, jak Czesi ukradli Zaolzie

Kto złamał porozumienie?
Pisaliśmy o temacie już nieraz,
ale ponieważ w polskiej narracji
wciąż powtarzane jest kłamstwo,
warto temat ponownie przypomnieć.
A chodzi o to, jak Czesi zajęli „Zaolzie”. Nawet nie „Zaolzie”, tylko
także „Przedolzie”, bo chociażby
okolice Skoczowa, które leżą po
polskiej stronie Olzy. W polskiej
propagandzie stale powtarza się
mantrę, że Czesi zaatakowali Polskę, korzystając z faktu, że Polacy
akurat toczyli zaciętą wojnę z bolszewikami. Tyle że „zajęcie Zaolzia” miało miejsce w styczniu 1919
roku, a wojna polsko-bolszewicka zaczęła się kilka tygodni później, zacięte zaś walki to dopiero
druga połowa roku 1919. Tak więc
gdy Czesi wkraczali na pozostającą pod polską administracją część
Śląska Cieszyńskiego, Polska żadnych walk z bolszewikami nie toczyła. Żadnych poważniejszych
z nikim innym też nie.
Kluczowe jednak jest tu zdanie,
że wkraczali na terytoria pozostające pod polską administracją, a nie
w państwie polskim! Gdyż 5 listopada 1918 roku strona polska i czechosłowacka umówiły się o ustaleniu tymczasowej (!) linii demarkacyjnej pomiędzy oboma państwami,
dopóki ostateczna granica nie zostanie wytyczona. W umowie tej (wersja polska) czytamy: „Ugoda niniejsza ma charakter przejściowy i w niczem nie przesądza ostatecznego
rozgraniczenia terytorialnego, które pozostawia się w całości rozstrzygnięciu przez czynniki powołane,
tj. przez Rząd Polski w Warszawie
i Rząd Czeski w Pradze”.
Trzeba koniecznie dodać, że ugodę podpisali miejscowi działacze polscy i czescy, bez pytania o zgodę rządów w Warszawie i Pradze. Zresztą
trudno, żeby pytali, bo Czechosłowacja i Polska ogłosiły niepodległość niespełna miesiąc wcześniej
(w październiku, a nie jak się kłamliwie powtarza – 11 listopada) i rządy dopiero się konstytuowały. Obie
strony jednak umowę uznawały, choć
Praga nie kryła, że uważa ją za niesprawiedliwą i krzywdzącą dla Czechosłowacji. Jednak spokojnie czekała na ostateczne rozstrzygnięcia,
wierząc, że one uwzględnią to, gdzie
tak naprawdę chcą należeć mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego i które państwo do tych ziem ma większe prawa.

I Polska łamie
porozumienie
Ale na początku stycznia 1919 roku stało się coś, na co Czesi nie mogli
już patrzeć ze spokojem. Polacy na
swojej (pamiętajmy, tymczasowej!)
części rozpoczęli pobór do wojska
i rozpisali wybory do Sejmu. Tak nie
działa się na terenie spornym, który tylko tymczasowo pozostaje pod

Nagle więc ci miejscowi polscy
działacze zupełnie zmienili zdanie i zaczęli bombardować Warszawę postulatami, by plebiscyt odwołać i o ustalenie granicy zwrócić się
do mocarstw zachodnich.

Wymyślone
przez siebie plebiscyty
Polska przegrywa!

Rekonstrukcja bitwy pod Skoczowem, 2 lutego 2019 roku
administracją tej czy tamtej strony.
Czesi prosili o interwencję i przysłanie wojsk rozjemczych zachodnich aliantów, ale prośba ta została zlekceważona. Ponieważ wybory rozpisano na 26 stycznia, Czesi
postanowili sami zainterweniować
i do nich nie dopuścić – poprzez zajęcie całego spornego terytorium.
Dlatego i tylko dlatego 23 stycznia
– więc trzy dni przed planowanymi

Józef Kozdroń. Lider Śląskiej Partii
Ludowej
Fot. Wikipedia
wyborami – wojska czeskie przekroczyły tymczasową linię demarkacyjną. I zaczęły posuwać się szybko do przodu, zajmując nie tylko tereny na południe od Olzy, ale także
przekraczając ją i sukcesywnie zajmując niemal cały Śląsk Cieszyński.
27 stycznia Czesi zajęli Cieszyn, pozostający dotychczas w całości w polskich rękach. Do najważniejszej bitwy doszło w dniach 28 – 30 stycznia w okolicach Skoczowa, a więc
już kilkanaście kilometrów na północny wschód od rzeki Olzy, a więc
także od Zaolzia. Bitwa jednak nie
została rozstrzygnięta, bo 30 stycznia pod naciskiem aliantów zachodnich zawarto zawieszenie broni.

Polacy mieli ogromnego farta, bo
pod naciskiem mocarstw zawieszenie broni podpisano ledwie kilka godzin przedtem, jak pokonany dowodzący polskimi wojskami pułkownik
Latwinik zamierzał rozpocząć wycofywanie wojsk polskich na wschodni
brzeg Wisły, gdyż tej linii zamierzał
bronić, uznając tereny na południe
od niej za stracone.

Chcemy, ale nie chcemy
– czyli Polacy
o plebiscycie
Czesi ponownie zwracają się do mocarstw, by na sporny teren przysłały
wojska rozjemcze, aż do czasu ustalenia ostatecznej granicy. Polacy zaś
zgłaszają propozycję plebiscytu, podobnie jak na Warmii i Mazurach, podobnie jak na pruskim Górnym Śląsku. Polska, opierając się na austriackim spisie powszechnym z 1910 roku,
wierzyła, że plebiscyt zdecydowanie
wygra, bowiem w spisie tym (o narodowość nie pytano) jako ludność
polskojęzyczną określono 123 tysiące osób, czeskojęzyczną 32 tysiące
i niemieckojęzyczną 22 tysiące. Razem więc tych potencjalnych Czechów i Niemców było ponad dwa
razy mniej niż Polaków. Tak przynajmniej wydawało się politykom
warszawskim, dlatego parli do plebiscytu, wierząc, że w jego wyniku
„Zaolzie” przypadnie Polsce. Czesi
na propozycję plebiscytu ochoczo
przystali. Politycy w Pradze najwyraźniej byli o wiele lepiej zorientowani w sytuacji na miejscu niż politycy warszawscy. Oni wiedzieli, że
ci „polskojęzyczni” w zdecydowanej większości nie czują się Polakami, że ich słowiański dialekt został
tak zakwalifikowany przez urzędników, których podstawowym kryterium była przynależność terytorialna do takiej czy innej diecezji.

Fot. Wikipedia
Dawne księstwo cieszyńskie leżało
w diecezji krakowskiej, więc dialekt
jego mieszkańców klasyfikowano jako polski, a identyczny dialekt, kilka
kilometrów dalej, już w diecezji ołomunieckiej, jako język czeski. Jednak w Pradze wiedziano, że to administracyjne przypisanie do jednego czy drugiego języka w żaden
sposób nie przekłada się na tożsamość narodową.
Czesi doskonale wiedzieli, że wyrazicielem tej tożsamości jest Śląska
Partia Ludowa, z jej liderem Józefem Kożdoniem na czele. Partia ta
początkowo lansowała powstanie republiki górnośląskiej, w czym Czesi ją
wspierali, a Kożdoń był nawet członkiem czeskiej delegacji na konferencję pokojową w Paryżu. Opcja państwa górnośląskiego jednak upadła
i teraz było wiadomo, że ci „Polacy”
z austriackiego spisu powszechnego w referendum zagłosują tak, jak
zarekomenduje im Kożdoń.
Polscy działacze na Śląsku Cieszyńskim byli przerażeni! Dotychczas mogli słać do Warszawy raporty, jak to ludność chce do Polski, ale
w odróżnieniu od warszawskich polityków doskonale wiedzieli, że „polska większość” na Śląsku Cieszyńskim to tylko propagandowa bajka.
Dotychczas Kożdonia prześladowali, polskie bojówki atakowały zebrania Śląskiej Partii Ludowej, ale gdy
Kożdoń ogłosił, że ŚPL w plebiscycie opowie się po stronie czeskiej
– ci polscy „bojownicy” zrozumieli,
że wynik referendum będzie dla Polski skrajnie niekorzystny. Że Polska
być może wygra tylko w kilkunastu
miejscowościach, a ponieważ wiele z nich będzie otoczonych gminami proczeskimi, to i tak przypadną
w większości Czechom. Może z wyjątkiem Jabłonkowa, Istebnej, Czechowic-Dziedzic.

Warszawski rząd chyba zrozumiał, że zaproponował skrajnie dla
siebie niekorzystny plebiscyt i rzeczywiście zwrócił się do mocarstw,
by plebiscyt odwołać, motywując
to faktem, że właśnie toczy wojnę
z Sowietami (wtedy faktycznie miała już miejsce), więc nie chce gmatwać się w kolejne konflikty graniczne. Zaś tuż przedtem, jak Rada
Ambasadorów (organ ententy, który rozwiązywał w Europie kwestie
sporne) miała się zebrać w tej sprawie, odbył się plebiscyt na Warmii
i Mazurach. Też na wniosek strony polskiej, która, opierając się na
pruskim spisie powszechnym, wymyśliła sobie, że 80 proc. tamtejszej ludności czuje się Polakami.
No i 11 lipca 1920 roku ten plebiscyt się odbył, a za Niemcami opowiedziało się ponad 90 proc. głosujących. Tylko 9 gmin w jego wyniku
trafiło do Polski.
Teraz Polacy wiedzieli już, że plebiscyt na Śląsku Cieszyńskim może
zakończyć się równie spektakularną klęską, a wtedy mogą zapomnieć
nie tylko o ostrawsko-karwińsko-trzynieckich hutach i kopalniach,
ale też o Cieszynie, Bielsku, Wiśle,
Skoczowie... Bardzo więc ograniczyli swoje apetyty, o terenach na południe od Olzy nawet już nie wspominali, chcieli jedynie wywalczyć jak
najwięcej z obszaru pomiędzy Olzą a Wisłą.
28 lipca 1920 roku zebrała się Rada Ambasadorów i podzieliła region
wzdłuż linii Olzy. Polska uzyskała
wszystko, co w tej sytuacji mogła
uzyskać. Wojska czechosłowackie
wycofały się karnie – mimo poczucia krzywdy – za ustaloną granicę. I tak to wygląda owa „kradzież”
przez Czechy Zaolzia.
Tymczasem w polskich źródłach
czytamy: „Etniczne kryterium podziału nie zostało zaakceptowane
przez rząd w Pradze, który przedstawiał pretensje historyczne wobec
terenów zamieszkałych przez Polaków”. Gdyby tak było, to czemu Polska tak bardzo bała się tu wyniku plebiscytu? I dlaczego do dziś powtarza
– wbrew oczywistym faktom – że to
Czesi naruszyli porozumienie z 5 listopada 1918 roku, dlaczego bajdurzy o „polskim” Zaolziu. Przecież
to teren, który nigdy, od wczesnego
średniowiecza, do Polski nie należał,
a Polska bała się tam plebiscytu jak
ognia. To raczej Czesi mogliby mówić
o Zaolziu, czyli terenach pomiędzy
Olzą a Wisłą, bo gdyby do tego plebiscytu doszło, to Bielsko, Cieszyn,
Skoczów, Wisła leżałyby dziś w państwie czeskim.

Dariusz Dyrda

(Ślůnski Cajtung, nr 1/2021)
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Ślnu° sko godka

Nie tylko używają go ludzie starzy, ale również 30- i 40-latkowie

Śląskiego będą uczyli w szkołach
Rozmowa z dr. hab. prof. Uniwersytetu
Wrocławskiego Henrykiem Jaroszewiczem,
przewodniczącym jury dyktanda śląskiego
w Rybniku
– Pana książka, która jest już
w zasadzie napisana, może stanowić kamień milowy w kodyfikacji języka śląskiego. Nie waham się twierdzić, że dzieło poparte warsztatem i autorytetem
naukowym wreszcie mocno przybliży nas do ostatecznego ustalenia normy śląskiego języka literackiego.
– Książka będzie zwieńczeniem
projektu naukowego prowadzonego
przeze mnie od sześciu lat. Tematyka dotyczy zasad pisowni języka
śląskiego, ze słownikiem ortograficznym. To będzie pozycja mniej
więcej 180-stronicowa, w formacie
B5, z bibliografią i aneksem gramatycznym. Jeśli porównamy ją z zasadami pisowni kaszubskiej, które wyszły jakieś 40 lat temu, nasza
książka będzie blisko czterokrotnie większa.
– Kto sfinansuje tę publikację?
– Otrzymałem grant z budżetu Uniwersytetu Wrocławskiego. Książka
jest mojego autorstwa, ale tak naprawdę będzie efektem pracy kilku
osób. Pisząc, na bieżąco konsultowałem i zmieniałem zasady oraz konstrukcję tej książki. Rozmawiałem
między innymi z Rafałem Adamusem, Mirosławem Syniawą, Stanisławem Neblikiem, Rafałem Szymą.
Stworzyliśmy grupę 10 śląskich pisarzy. Każdy z nich w jakiś sposób
uczestniczył w tym dziele.
– Jaka była pierwotna koncepcja?
– Chciałem, by norma języka śląskiego była zawężona do podłoża
gwarowego gliwicko – toszeckiego. Później, pod wpływem sugestii
kolegów z naszej grupy, rozszerzyliśmy obszar normatywny o Śląsk
Opolski oraz inne części Górnego
Śląska, z pominięciem Śląska Cieszyńskiego.
– To bardzo ciekawe, co Pan
mówi. Dlaczego najpierw skupił
Pan swoją uwagę tylko na dialekcie gliwicko-toszeckim, a jak już
nastąpiło to rozszerzenie, pominięto Śląsk Cieszyński, którego
mieszkańcy dumnie zwą się Cesarokami, ale jednak Ślązakami. W Republice Czeskiej istnieje nawet Kraj Morawsko-Śląski
(Moravskoslezsky Kraj) ze stolicą Ostrawą.
– Dlatego że w śląskiej literaturze przeważa obecnie gliwicko-toszecki model gwarowy. Jego gramatycznej i ortograficznej postaci nie
wymyśliłem sobie – ustaliłem ją na
bazie analizy autorskiego, komputerowego Korpusu Literatury Śląskiej, do którego weszły 44 dzieła

literackie opublikowane na Śląsku
w ciągu ostatnich 20 lat. Normatywna podstawa języka śląskiego
jest więc obiektywna i namacalna.
Jeśli chodzi o Śląsk Cieszyński, to
faktycznie, kodyfikując normę, zostawiliśmy ten obszar nieco z boku.
– Co o tym zdecydowało?
– Postanowiliśmy tak z dwóch
powodów. Po pierwsze, tamtejsza
śląszczyzna jest dość specyficzna,
najbardziej wyróżnia się na całym
obszarze górnośląskim. Ponadto twórcy ze Śląska Cieszyńskiego nie byli zbytnio zainteresowani
swoim udziałem w tworzeniu normy. Ja ich rozumiem, bo oni mają
swój model literacki wypracowany
wiele lat temu. Są zainteresowani
kultywowaniem swojego „cieszyńskiego hajmatu” w szerszym, „górnośląskim hajmacie”. Szanujemy
to, choć jesteśmy otwarci na poszerzanie normy. Nic jednak na siłę. Nie chcemy, by traktowano nas
jako unifikatorów, którzy zabierają
im tożsamość językową.
– Reasumując, na jakich więc zasadach opiera się przyjęta przez Pana grupę norma?
– Proponowana norma jest kontynuacją i częściową rewizją tak
zwanego „ślabikorzowego szrajbónka”, którego zasady zostały
opracowane nieco ponad dekadę temu przez zespół śląskich aktywistów językowych. Jak już powiedziałem, nasza norma opiera
się głównie na gwarach „czarnego”, przemysłowego Górnego Śląska, ale także Śląska Opolskiego.
Książka w mniej więcej 40 procentach będzie zawierała zasady ortograficzne, pozostała część to słownik oraz aneks gramatyczny. Sporo miejsca poświęciliśmy zasadom
używania tych liter, których nie ma
w polskim alfabecie. Mowa tu o pochylonym „o” (ō), nagłosowym „o”
(ô), literach „õ”, „ã” które występują w miejscu dawnych samogłosek nosowych, czy o literze „o°” kontynuującej dawne pochylone „a”.
– W śląskiej godce, zwłaszcza
regionu przemysłowego, zachowało się sporo germanizmów. Jak
Państwo rozwiązaliście pisownię
tych wyrazów?
– Z tym zawsze był spory problem. Pisać np. „rychtyk”, „richtich”,
„richtig” czy jeszcze inaczej? Leksyka pochodzenia niemieckiego jest
dość frekwentywna w języku śląskim,
więc temu problemowi poświęciliśmy dość dużo uwagi.
– To będzie chyba pierwsza publikacja tak szeroko omawiająca

HENRYK JAROSZEWICZ. Socjolingwista, serbokroatysta, polonista, autor
czterech monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Bada współczesną
historię języków południowosłowiańskich i zachodniosłowiańskich, zajmuje się
polityką językową i ekologią językową, poświęca uwagę badawczą pograniczom
gramatyki oraz frazeologii. Urodzony w 1974 roku w Gliwicach, absolwent
Technikum Kolejowego w Gliwicach (1995) oraz Uniwersytetu Opolskiego
w Opolu (1999). Był asystentem, a potem adiunktem w Katedrze Slawistyki
(filologia serbska i chorwacka) Uniwersytetu Opolskiego prowadzonej przez prof.
Władysława Lubasia. W latach 2001 – 2004 pełnił funkcję lektora i wykładowcy
języka polskiego na Uniwersytecie Zagrzebskim w Zagrzebiu. Obronił pracę
doktorską „Nowe tendencje normatywne w standardowych językach chorwackim
i serbskim (2003). Od 2005 r. jest związany z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie
w 2017 r. zrobił habilitację. Ślązak z urodzenia i wyboru. Mąż, ojciec trojga dzieci.
Mieszka w Legnicy.
zasady używania w piśmie języka śląskiego?
– Były już takie próby. Jakiś czas
temu ukazała się „Gramatyka gwary górnośląskiej regionu katowicko-bytomskygo” autorstwa dr. hab. Jana Drendy z Politechniki Śląskiej.
Andrzej Roczniok wydał „Sztandard
ślōnskij godki”. Ale to nie były opracowania o charakterze naukowym.
Nasza książka zostanie opublikowana jako monografia naukowa, będzie
recenzowana przez naukowców. To
nie jest praca hobbystyczna.
– Na jakim etapie są prace nad
książką, kiedy Pana monografia
trafi do druku?
– Książka tak naprawdę była gotowa już w lutym, wtedy zamknąłem pierwotną wersję. Od tego czasu robię z Mirosławem Syniawą
i Stanisławem Neblikiem ostatnie
korekty, sprawdzamy detale. Świeżym okiem spojrzał na to niedawno
Grzegorz Buchalik, znalazł parę felerów, przekonał mnie też do wrzucenia kilku regionalnych form rybnickich do normy, np. „słōżyć”,
„tłōmaczyć”, bo większość pisarzy
ma „tumaczyć”, „sużyć”. Książka
do recenzji wydawniczych prof. Jolanty Tambor z Uniwersytetu Śląskiego i prof. Tomasza Kamuselli
z University of St. Andrews w Szkocji pójdzie na dniach, najpóźniej

w połowie czerwca. I jeśli recenzenci nie będą zwlekać, to książka powinna wyjść drukiem tuż po wakacjach. Będzie dostępna w ogólnopolskiej sieci księgarni oraz punktach
sprzedaży wydawnictw naukowych.
– Co Pana najbardziej zaskakuje w pisanym języku śląskim?
– Tak naprawdę to jego witalność.
Pomimo wielu przeszkód oraz kłód
rzucanych pod nogi śląskim pisarzom oni niestrudzenie od kilkudziesięciu lat piszą po śląsku i tłumaczą
na śląski. Jest im trudno, bo dotąd
nie ustalono normy językowej. Każdy z pisarzy musi w pewnym sensie
sam sobie tworzyć zasady pisowni.
Ale są niezwykle płodni, a ich twórczość literacko niezwykle wartościowa. W tym roku wyszła „Pippi Långstrump” po śląsku w przekładzie Rafała Szymy. Za niedługo
wyjdzie tłumaczenie książki „Kajś”
Zbigniewa Rokity. Naprawdę fascynuje mnie ta żywotność śląskiego
języka i literatury, mimo niesprzyjających okoliczności i polskiej polityki językowej.
– Których autorów zalicza Pan
do Kanonu Śląskiej Literatury?
– Moim zdaniem najwybitniejszym śląskim twórcą jest Mirosław Syniawa. Jeżeli weźmie się
do ręki tom jego tłumaczeń „Dante i inksi”, gdzie możemy znaleźć

Angelusa Silesiusa, Eichendorffa,
Owidiusza, Horacego, Mandelsztama, trudno nie zachwycić się wirtuozerią przekładu. Sam na studiach
próbowałem tłumaczyć z serbskiego i chorwackiego literaturę piękną. Wiem, jakie to jest trudne. Syniawa jest też zdolnym poetą. Wydał chyba wciąż niedoceniony tomik
„Cebulowo° ksiynga umartych”. Jestem pewny, że gdyby został wydany po polsku, z pewnością zdobyłby
kilka nagród literackich. Wydanie
tego tomiku po śląsku ograniczyło
krąg odbiorców, ale z drugiej strony motywuje do nauki śląskiego.
Do śląskiego kanonu zaliczyłbym
też cykl powieści o kōmisorzu Hanusiku autorstwa Marcina Melona.
Dużo dobrego zrobił dla popularyzacji języka śląskiego Alojzy Łysko ze
swoim cyklem powieściowym „Duchy wojny”.
– W jakim kierunku pójdzie śląskie piśmiennictwo? Są widoki na
jego dalszy rozwój?
– Trudno to przewidzieć. W porównaniu z piśmiennictwem kaszubskim dużo więcej ludzi pisze
po śląsku. Może dlatego, że Ślązaków jest po prostu więcej. W wypadku piśmiennictwa śląskiego może
cieszyć też, że dużo twórców to ludzie młodzi: 30-, 40-latkowie. Przed
nimi jeszcze wiele lat twórczości.
To nie jest tak, że język śląski jest
domeną starców. Warto zauważyć,
że jednym z jurorów śląskiego dyktanda był również trzydziestolatek,
Grzegorz Buchalik z Żor. Uważam,
że śląski nie będzie w defensywie.
Liczę, że kiedy wyjdą zasady pisowni, o wiele łatwiej będzie wywalczyć śląskiemu status języka
regionalnego.
– No dobrze, i co wtedy?
– Będziemy śląskiego nauczali
w szkołach. Biorąc pod uwagę potencjał intelektualny i ludzki Ślązaków, myślę, że śląski tak szybko
się nie podda.
– Zwykli ludzie nadal będą używali języka śląskiego?
– Jestem przekonany, że tak.
W kręgach naukowych od lat powtarza się, że dialektologia wkrótce
powinna być martwa, bo w Polsce
gwary i dialekty wymierają. Tymczasem one wymierają od dekad, wymierają i wciąż nie mogą wymrzeć.
Przypuszczam, że ze śląskimi gwarami i językiem śląskim będzie tak
samo. Bardzo ważne dla rozwoju
mowy śląskiej będzie wprowadzenie jej do szkół. To w dużej mierze
wydłuży językowi śląskiemu życie
i podniesie witalność. Najpierw jednak musi otrzymać status języka
regionalnego.
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Koszt cywilizacji

Co dzieje się ze starymi komputerami, telefonami czy lodówkami?

Drugie życie elektrośmieci
Podobno nie tylko ja mam w szufladzie małe muzeum postępu. Zwoje
bezużytecznych kabli, zbiory bezpańskich ładowarek, baterii w śmiesznych kształtach. Czy ktoś pamięta
3R12? Wyrzuciłem ją całkiem niedawno. Pasowała tylko do płaskiej
latarki, którą dostałem kiedyś z Anglii od ojca chrzestnego. Latarka
była stara, kwadratowa, teraz zadawałbym nią szyku, ale kiedy jako dwunastolatek zabrałem ją na
letni obóz, czułem się głupio. Wszyscy koledzy mieli nowe gumowane,
okrągłe patrole, tani substytut policyjnych maglite'ów z amerykańskich filmów. Ja czułem się, jakbym donaszał po kimś niemodne,
w dodatku dziurawe, buty.

magicznego poczucia, że wszystko
może się kiedyś przydać? Z odziedziczonej po babci wojennej zapobiegliwości? A może z podobnego powodu,
dla którego z każdą przeprowadzką
przenosiłem ze sobą nigdy nieczytane książki z rodzinnego mieszkania?
Z dziwnego, trudnego do opisania
sentymentu, który sprawia, że pożądam nowego, ale żal mi starego.
Więc dopóki mam miejsce, gromadzę. A jak już nie będę miał miejsca?
Widzieliście, jak na przedmieściach
miast rosną budynki oferujące „przestrzeń magazynową”? Nie masz cza-

mniej trwały. Ma zaprogramowany
fabrycznie przedwczesny zgon. Od
dawna projektuje się go tak, by popsuł się po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Nauczyliśmy się już stoicko wzruszać na to ramionami. Ale
sytuacja się zmienia. Od 2021 roku
producenci są zobowiązani do produkowania trwalszego sprzętu. I do produkowania części zamiennych przynajmniej przez dziesięć lat. Nowa regulacja, przegłosowana pod koniec
2019 roku, dotyczy pralek, zmywarek,
lodówek, telewizorów i oświetlenia.
Krytycy twierdzą, że rozwiązanie nie

nowe funkcje i wmówić klientowi, że
są mu potrzebne. Parę lat temu reklamowano chłodziarkę, która po dotknięciu drzwi pokazywała nam, co
jest w środku. Ktoś słusznie zauważył, że każde otwarcie drzwi to strata energii, urządzenie będzie musiało się napracować, żeby wyrównać
różnicę temperatur. Tak, to oczywiście prawda, ale jaki jest koszt wyprodukowania lodówki „z oknem”?
Czy ekran da się wymontować? Czy
da się go sensownie zrecyklingować?
Czy jakikolwiek zakład będzie umiał
to zrobić?

Może się jeszcze
przydać
Latarka od ojca chrzestnego pochodziła z prehistorycznych czasów,
kiedy sprzęty działały w nieskończoność, wymieniało się tylko żarówki
i baterie. Stare komórki, które w moim muzeum zajmują honorowe miejsce, też wydają się reliktami dawno
minionej epoki. Grube, ciężkie, toporne jak stare komputery, jak telefony z tarczą, jak maszyny do pisania. Z wypukłymi, dziecinnymi przyciskami i jakimś debilnym małym
ekranem. Moja pierwsza, licealna
komórka, alcatel, miała wysuwaną
antenę, która urwała się po miesiącu, i klawiaturę ukrytą pod klapką.
W pamięci mieściło się piętnaście
SMS-ów. Higieniczne było to usuwanie wiadomości w rodzaju: „Klucz
pod wycieraczką”, „Zupa w garnku”.
Dziś całą tę szarą masę prozy życia,
archiwum codzienności nieustannie
nosimy w kieszeni.
Kolejny był nieco mniejszy alcatel ze sterczącą anteną, która urwała się po dwóch miesiącach. Pysznił
się polifonicznymi dzwonkami. Trochę większa pamięć, ciągle ten sam
czarno-biały ekran z dwuwierszowym
wyświetlaczem. Niektórzy mieli już
wtedy telefony z aparatem fotograficznym, który robił ciemne, poruszone, opóźnione o sekundę zdjęcia wielkości znaczka. Potem była
już anonimowa parada jakichś samsungów, motoroli czy nokii. Telefon
zaczął bezwstydnie udawać komputer, aparat fotograficzny z doskonałym obiektywem i niezawodnym algorytmem. Nie udawał zegarka, był
zegarkiem, a ten archaiczny przedmiot na skórzanym pasku od dekady
nosili tylko politycy, prezesi, dyrektorzy. Ewentualnie ci, którzy odziedziczyli jakieś cacko po dziadku.
Wciąż się zastanawiam, po co przechowuję te plątaniny kabli, a nawet
pożyczony dwadzieścia lat temu od
ówczesnej dziewczyny dyktafon na
kasety magnetofonowe. Po co trzymałem tak długo tę 3R12? Z jakiegoś

Na wysypisko Agbogbloshie w Ghanie trafiają elektrośmieci z całego świata
su przeglądać rzeczy z mieszkania
po babci? Wrzuć je do czystego, suchego magazynu i nie myśl o nich
więcej. Każdy, kto miewa do czynienia z kablówką, trafił na amerykański program o licytowaniu porzuconych magazynów. Mogą być w nich
ukryte śmieci albo skarby. Śmierdzące stare meble albo kolekcjonerskie figurki baseballistów z lat pięćdziesiątych, za które ktoś chce płacić tysiące dolarów. Albo laweta od
armaty z wojny secesyjnej.

Po gwarancji musi
się popsuć
Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego w 2018 roku
ludzkość wyprodukowała 50 milionów ton elektrośmieci. To najszybciej rosnąca grupa odpadów: co roku
wzrasta o 3 do 5 procent. Wartość tych
śmieci szacuje się na 62,5 miliarda
euro. Niestety, zaledwie 20 procent
zostało zrecyklingowanych. Reszta
trafiła gdzieś na wysypiska, została
spalona albo chałupniczo rozebrana.
Nie mamy pojęcia, gdzie trafiło trzy
czwarte wszystkich elektrośmieci.
Światowy rynek żyje wzrostem,
ciągłym zwiększaniem obrotów. Dlatego sprzęt elektroniczny jest coraz

jest doskonałe, ponieważ konsumenci nie będą w stanie przeprowadzić
remontu samodzielnie. A popularne
jeszcze kilkanaście lat temu warsztaty zamknęły się na głucho, kolejne literki odpadają od wyklejonego
na brudnej szybie napisu: NAPRAWA RTV AGD.
Zygmunt Bauman pisał, że marnotrawstwo jest wpisane w naturę
społeczeństwa konsumentów. Nasza gospodarka trzyma się kupy, tylko kiedy przyśpiesza. Rośnie w nim
liczba produktów, których nikt nie
potrzebuje. Zadaniem producentów jest więc wytwarzanie nowych
potrzeb i utrzymywanie konsumentów w stanie wiecznego niezaspokojenia. W poczuciu, że gdzieś tam
czeka na nas lepsze, nowsze i droższe. Stare rzeczy zaczynają ciążyć,
trzeba je wyrzucić, by zrobić miejsce na nowe. W tym sensie kupowanie to zastępowanie. Im szybciej uda
się wywołać w konsumencie poczucie niezadowolenia z posiadanego,
tym lepiej. Klient syty i zaspokojony to najgorszy klient.
Lodówka jest stosunkowo prostym
urządzeniem, służy do chłodzenia
żywności. Tyle. Trzeba się więc nieźle nagłówkować, żeby powymyślać

Fot. For91days.com
Bauman pisze, że relacja klient
– towar przeniosła się do świata relacji międzyludzkich. W nich też chcemy nieograniczonej wolności wyboru, swobody działania, nie interesują nas ustępstwa i kompromisy. Być
może właśnie dlatego konsumowanie jest tak atrakcyjne: dobrze odnajdujemy się w stechnologizowanym świecie, bo łatwiej dogadać się
z urządzeniami elektronicznymi niż
z drugim człowiekiem. W relacji z towarem zawsze jesteśmy podmiotem,
nigdy potulnym przedmiotem. Z towarem nie trzeba negocjować, nie
trzeba się poświęcać i żyć w poczuciu, że nie zawsze jest tak, jak my
chcemy. Nowa pralka, lodówka, lokówka będzie czytać w naszych myślach, będzie cichym, zaufanym przyjacielem i stróżem domu. W tej relacji nie musimy być wierni. Kiedy
rzeczy nam się znudzą albo kiedy
przestają nam służyć, bez szemrania idą na wysypisko. Ich czas kończy się coraz szybciej.

Zmowa żarówkowa
Jak to w ogóle możliwe, że zezwolono na produkcję sprzętu z zaprogramowaną długością życia? Idea
wcale nie jest nowa. Pierwszym

produktem, któremu intencjonalnie skrócono czas działania, była żarówka. Pod koniec XIX wieku świeciła zwykle dwa tysiące godzin. Na
początku minionego stulecia jeszcze dłużej. Dzisiejsze klasyczne żarówki osiągają najwyżej tysiąc godzin. Stało się to za sprawą żarówkowej zmowy, i to naprawdę nie jest
wyjątkowo bzdurna teoria spiskowa.
Proszę sobie wyobrazić, jak kilkunastu nobliwych panów z wąsami
reprezentujących przedsiębiorstwa
Philips, Osram i General Electric postanawia zarobić trochę więcej pieniędzy. Pod koniec 1924 roku tworzą
kartel nadzorowany przez szwajcarską firmę Phoebus (kartel Phoebusa). Jego celem jest kontrola produkcji żarówek. Kontrola na opak. Kartel dba o obniżenie jakości produktu
i zwiększenie sprzedaży. Przedsiębiorstwo, którego żarówka świeciła
za długo, płaciło kary. Dzięki temu
udało się obniżyć żywotność żarówki o ponad połowę.
Trudno obecnie znaleźć przedmioty, które nie psują się po kilku latach. Czasami widuje się jeszcze na
wsi, w jakiejś zapomnianej komórce, działające lodówki Minsk, Mors
albo Donbass. Wypchane freonem
i drapieżnie prądożerne, ale proste i niezniszczalne. Sprzęty elektryczne noszą dziś oznaczenia dotyczące klasy energetycznej, w reklamach często słyszymy, że nowy
sprzęt jest jeszcze bardziej energooszczędny. Producenci przekonują,
że nasze zakupy przysłużą się środowisku. Nikt jednak nie informuje
(bo po co), że często znacznie więcej energii zużywane jest w procesie produkcji niż w czasie całego cyklu życia urządzeń. Przynajmniej
jeżeli chodzi o sprzęt produkowany
od kilkunastu lat. Wytworzenie nowej pralki to realny koszt, który ponosimy wszyscy.

Hałdy komputerów
Skoro zaledwie jedna piąta elektroodpadów trafia do odpowiednich,
wyspecjalizowanych zakładów, to co
się dzieje z całą resztą? Ląduje na
składowiskach, ewentualnie poddawana jest zgrubnemu recyklingowi
bez zachowania jakichkolwiek standardów. Co roku góry elektrośmieci
trafiają do krajów, w których nie dokumentuje się ich przepływu. Do krajów, w których nie funkcjonują albo
nie są egzekwowane regulacje dotyczące recyklingu takich odpadów.
Jednym z najbardziej znanych wysypisk elektrośmieci jest Agbogbloshie,
dzielnica biedy na przedmieściach
stolicy Ghany – Akry.
Jeszcze pół wieku temu były tu mokradła, teraz miejsce to, zamieszkane
głównie przez migrantów ekonomicznych, nazywane jest „Sodomą i Gomorą”. To ze względu na panującą tu
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Magazyn
przestępczość. Postapokaliptyczny
krajobraz. Hałdy monitorów, osmalo
ne obudowy komputerów, połamane
płyty główne ciągną się po horyzont.
Kopiarki, szczerbate klawiatury, po
tłuczone kineskopy. Wysypisko spo
wite jest czarnym dymem z ognisk,
w których sprzęt poddaje się prymi
tywnej obróbce. W stertach śmieci
grzebią dorośli i dzieci, gdzieniegdzie
ze stoickim spokojem pasie się bydło.
Do Agbogbloshie trafiają prawdopo
dobnie odpady z całego świata, bar
dzo trudno jednak ustalić, skąd kon
kretnie i w jakich ilościach.
Elektrośmieci trafiają tu jako
„sprzęt używany” czy „z drugiej
ręki”, ponieważ transgranicznego
przemieszczania odpadów niebez
piecznych zabrania konwencja ba
zylejska. Wszystko zaczęło się pod
koniec lat dziewięćdziesiątych, kie
dy do afrykańskich krajów zaczęto
sprowadzać z krajów Zachodu uży
wane komputery i telewizory. W za
mierzeniu miało to pomóc zasypać
technologiczną przepaść między kra
jami rozwiniętymi i rozwijającymi się,
ale szacunki mówią, że nawet trzy
czwarte tego sprzętu nie nadawało
się do użycia. Odzyskuje się tu wy
łącznie metale takie jak miedź czy
aluminium; przy okazji do powie
trza, gleby i wód dostają się ogrom
ne ilości ołowiu, arsenu, kadmu, dio
ksyn i furanów. Badania Ipen i Ba
sel Action Network (BAN) ustaliły,
że zawartość dioksyn w jednym jaj
ku pochodzącym od biegających wol
no kur z Agbogbloshie przekracza
dwieście dwadzieścia razy dopusz
czalne dawki.
BAN tropi nasze śmieci. Opubli
kowany w 2018 roku raport z dwulet
niego śledztwa rzuca pewne światło
na to, co dzieje się z elektroodpadami
pochodzącymi z niektórych krajów
Unii Europejskiej. W trzystu czter
nastu starych komputerach, dru
karkach i monitorach umieszczono
nadajniki GPS i oddano je do punk
tów zbiórki. Czarno na białym: dzie
więtnaście urządzeń zostało wyeks
portowanych za granice Wspólnoty,
z czego jedenaście trafiło do krajów
rozwijających się, takich jak Ghana,
Nigeria czy Tajlandia. Urządzenia,
które opuściły granice Unii, podró
żowały średnio ponad 4 tysiące ki
lometrów. Szacuje się, że kraje UE
opuszcza rocznie około 1,3 miliona
ton nieudokumentowanych elek
troodpadów.
Podobne badania dotyczące eks
portu elektroodpadów przeprowadzo
no wcześniej między innymi w Sta
nach Zjednoczonych. Wniosek? Na
wet 34 procent wyrzuconego sprzętu
opuszcza granice tego kraju. Stany
Zjednoczone nie ratyfikowały kon
wencji bazylejskiej, a więc proce
der kwitnie zgodnie z prawem. We
dług BAN kraje Unii opuszcza 6 pro
cent odpadów, z czego największym
eksporterem okazała się Wielka Bry
tania. Monitory LCD (zawierające
kadm) z nadajnikami trafiły do Ni
gerii, Tanzanii i Pakistanu. Skon
trolowano również polskie śmieci
– zamontowano w nich dwadzieścia
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Koszt cywilizacji
nadajników. Jeden z nich przesłał
ostatni sygnał z Wołoczyska w obwo
dzie chmielnickim na Ukrainie. BAN
ocenia, że przewóz był „najprawdo
podobniej nielegalny”. Kineskopowy
monitor komputerowy (CRT) oddany
do zakładu SWWH Surowce Wtórne
Wojciech Hanc w Michałowicach ko
ło Pruszkowa nie działał i nie nada
wał się do naprawy.

Co można odzyskać
ze starej lodówki
Elektroodpady są kłopotliwe, bo
różnorodne, a przez to skompliko
wane do przetworzenia. Elektrood
padem jest zegarek i wielka lodów
ka. Słuchawki i pralka. Istnieją ściśle
wyspecjalizowane zakłady zajmują
ce się tylko określonym rodzajem
urządzeń. Wiele sprzętów wymaga
zaawansowanego technologicznie
systemu. Lodówki, w których spe
cjalizuje się Remondis, wymagają
hermetycznej instalacji, która za
pobiega wydostawaniu się szkodli
wych substancji, takich jak freon,
spotykany w starych urządzeniach.
Potrzebne są systemy oczyszcza
nia powietrza, odzyskiwania czynni
ka chłodzącego, który musi zostać
unieszkodliwiony. Kiedyś nie było
takich wymagań, w majestacie pra
wa można było właściwie rozebrać
lodówkę za pomocą siekiery. Z sil
nika odzyskuje się olej, który moż
na zrecyklingować. Większość czę
ści z tyłu lodówki to metalowy złom
– kompresor, silnik, kratka. Plastiko
we i szklane półki też można przetwo
rzyć. Wytłoczka wewnętrzna to naj
częściej polistyren, obudowa to me
tal lub tworzywo sztuczne. Izolacja
zrobiona jest z pianki poliuretano
wej, która po odseparowaniu czyn
nika może zostać wykorzystana ja
ko paliwo alternatywne albo sorbent.

Nie można jednak nie zauważyć
pozytywnych zmian. Nowelizacja
ustawy w 2015 roku wniosła kilka
sensownych regulacji. Elektroodpady
podzielono na sześć zamiast dziesię
ciu grup. Zniknął ogólnie rozumiany
odpad wielkogabarytowy, do którego
zaliczano choćby kuchenki i lodówki.
Wprowadzono grupy technologicz
ne. Lodówka, znacznie trudniejsza
do przetworzenia niż kuchenka, zo
stała zaliczona do urządzeń chłodni
czych. Wyniki zbiórki i przetworze
nia obydwu urządzeń stały się czy
telniejsze. Nie da się już rozliczyć
lodówek kuchenkami, które skła
dają się prawie wyłącznie ze zło
mu i nie wymagają wyrafinowanej
technologii, by rozłożyć je na czyn
niki pierwsze.
Od jakiegoś czasu mówi się, że
kompetencje organizacji odzysku
ma przejąć jakaś państwowa ko
mórka, która ma zmusić producen
tów do większego partycypowania
w recyklingu. Bo teraz firmy płacą
grosze i umywają ręce. Ceny odzy
skanych materiałów są często tak
niskie, że uczciwi przetwórcy, dzia
łający na granicy opłacalności, mu
szą obniżać jakość usług, by nadą
żyć za konkurencją. Oczywiście jest
wielu oszustów. Czasem wystarczy
spojrzeć w dokumentację firmy – jak
zakład może przetwarzać parę ty
sięcy ton odpadów rocznie, jeżeli
mieści się na powierzchni 80 me
trów kwadratowych? Gdzie plac na
przyjęte odpady? Gdzie hale prze
twarzania, miejsca, w których sprzęt
rozmontowuje się na części? Gdzie
magazyny na fragmenty do utyliza
cji? Gdzie pomieszczenia na części
zdatne do przetworzenia czy nawet
ponownego użycia? I – tak już zupeł
nie poza wszystkim – gdzie tu jesz
cze miejsce na biuro?

Elektronika
z etycznych
surowców
Metale ziem rzadkich. Wiele z nich,
wykorzystywanych masowo w pro
dukcji współczesnej elektroniki, wy
dobywa się w Demokratycznej Re
publice Konga, kraju ogarniętym
niegasnącym konfliktem zbrojnym,
w którym od połowy lat dziewięćdzie
siątych zginęło przeszło pięć milio
nów ludzi. Temu tematowi poświę
cony był zrealizowany w 2010 roku
„Blood in the Mobile” duńskiego fil
mowca Franka Piaseckiego Poulsena.
Autorzy zeszli do podziemnej odkryw
ki, gdzie w koszmarnych warunkach
tysiące współczesnych niewolników
w poszukiwaniu cennych surowców
rozkuwało skałę zwykłymi młotkami.
Tak wydobywa się na przykład kol
tan, z którego otrzymuje się tantal,
kluczowy pierwiastek we współczes
nej elektronice.
Kontrolę nad kopalniami sprawo
wały na przemian dziesiątki uzbro
jonych grup. Wojsk rządowych, od
działów partyzanckich, uzbrojonych
bandytów, których metody działania
niespecjalnie się różniły. Pracujący
w kopalniach ludzie byli zdani na ła
skę i niełaskę tego, kto rządził oko
licą za pomocą kałasznikowa. Gór
nicy, często nieletni, byli okradani
na wiele sposobów. Musieli płacić
podatek od swojej pracy, nie mo
gli nawet opuszczać terenu kopalni
bez opłacenia ochrony. W rezultacie
wielu z nich stawało się niewolnika
mi bez żadnych praw. Niekończąca
się wojna to dla korporacji, pośred
ników i dowódców czysty zysk. Wy
dobycie w miejscach, gdzie toczy się
niegasnący konflikt, to niższe ceny
surowców, zero standardów, oficjal
nej kontroli i nadzoru.

Autorzy dokumentu próbowali
dowiedzieć się od koncernu Nokia,
wówczas lidera rynku telefonów ko
mórkowych, skąd pochodziły metale.
Nokia zawsze szczyciła się tworze
niem doskonałych warunków pracy
i wysokimi standardami etycznymi.
Ale tym razem dokumentalista, zby
wany miesiącami przez wysoko po
stawionych pracowników, rzeczni
ków i dyrektorów, uzyskał jedynie
zapewnienia, że firma dokłada sta
rań. Że pracuje nad rozwiązania
mi systemowymi. Że prowadzi sze
roko zakrojone kampanie. Słowem,
robi bardzo mało, a może nawet nic.
W 2010 roku Barack Obama pod
pisał ustawę Dodd – Frank Act, któ
ra miała zabezpieczyć rynek przed
kolejnym kryzysem finansowym,
ale przy okazji (w którymś z pod
punktów) nakładała na firmy elek
troniczne obowiązek audytu i rapor
towania, skąd pochodzą surowce,
z których korzystają w procesach
produkcyjnych. Gotowe do trans
portu minerały są ewidencjonowa
ne i zaopatrywane w specjalne ko
dy numeryczne. Naturalnie znalazło
się również miejsce dla szarej stre
fy, do surowców pozyskanych z cer
tyfikowanych źródeł dodaje się te
pozyskiwane nielegalnie z niezna
nych źródeł. W praktyce, by zachod
nia firma miała całkowitą pewność,
że jej produkty powstają z bardziej
etycznych surowców, musiałaby za
trudnić ludzi, którzy monitorowali
by przez cały czas proces wydoby
cia, przetworzenia i transportu. To
oczywiście niemożliwe. Korporacje
skupiają się na tym, by przynajmniej
w papierach wszystko się zgadzało.
To akurat się udaje.

Stanisław Łubieński

„Książka o śmieciach”, Warszawa 2020, s. 287.

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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Pla¿e w Niemczech

Molo na wyspie Usedom

Rügen

zdj. pixabay.com / falco

zdj. pixabay.com / Katherina Ulrich

Amrum

Plaża Westerland na wyspie Sylt

zdj. pixabay.com / Caroline B

zdj. Toksave

Najpiêkniejsze szlaki rowerowe Europy
Wakacje na rowerze są
przyjazne dla środowiska
i mogą zapewnić mnóstwo
atrakcji. W Europie nie
brakuje ciekawych tras.
Green Capitals Route.
Słowenia: Lublana – Kočevje –
Bela Krajina – 174 km
Po pandemii stolica kraju –
Lublana – têtni nocnym ¿yciem, w okolicach Koèevja zachwycaj¹ lasy, a w Bela Krajinie (Bia³a Kraina) warto spróbowaæ lokalnych przysmaków i
zapoznaæ siê z miejscow¹ kultur¹, która wyró¿nia ten region
na tle kraju. Do Koèevja jedzie
siê ze stolicy 65 km. Trasa wiedzie obok rezerwatu puszczy
Krokar znajduj¹cego siê na liœcie dziedzictwa UNESCO. To
75-hektarowy las bukowy, który
przetrwa³ od epoki lodowcowej.
¯yj¹ tu niedŸwiedzie, wilki i ry-

sie. Pokonawszy kolejne 80 km
szlaku, doje¿d¿amy do regionu
Bela Krajina s³yn¹cego z lokalnych win – mo¿na ich spróbowaæ w jednej z licznych restauracji. Rejestruj¹c siê na stronie
internetowej szlaku, otrzymamy na skrzynkê e-mail bezp³atn¹ mapê i porady dotycz¹ce podró¿y.

Szlak rowerowy wzdłuż
Dunaju: Wiedeń – Bratysława –
Budapeszt – 290 km
Szlak jest znacznie d³u¿szy –
1200 km – ci¹gnie siê od Ÿróde³
Dunaju na po³udniu Niemiec
a¿ do Morza Czarnego. Trasa z
Wiednia do Budapesztu jest
wariantem dla podró¿ników
dysponuj¹cych mniejsz¹ iloœci¹ czasu. To jeden z najstarszych i najbardziej popularnych szlaków rowerowych w
Europie. Nie ma na nim du¿ych wzniesieñ, a trasa wiedzie

przez piêkne krajobrazowo tereny, malownicze wsie i lasy.
Na szlaku znajduj¹ siê zamki i
pa³ace. Polecany dla rodzin z
dzieæmi.

Francuska Droga św. Jakuba –
800 km (lub 200 km: Ponferrada
– Santiago de Compostela)
Tê klasyczn¹ trasê pokonali
niezliczeni pielgrzymi. Co roku
dziesi¹tki tysiêcy osób pod¹¿aj¹ œladami Jakuba Pielgrzyma,
a najwiêksz¹ popularnoœci¹
cieszy siê tzw. Szlak Francuski.
Oko³o 10 proc. pielgrzymuj¹cych odbywa podró¿ na rowerze. Ca³a trasa jest bardzo d³uga i wymagaj¹ca – prowadzi z
Pirenejów na wzgórza hiszpañskiej Galicji. £atwiej pokonaæ
jej odcinek z powsta³ego ju¿ w
staro¿ytnoœci miasta Ponferrada po³o¿onego w pó³nocno-zachodniej Hiszpanii do Santiago
de Compostela, gdzie znajduje

siê stanowi¹cy cel pielgrzymek
grób Œwiêtego Jakuba. Droga
wiedzie przez góry O Cebreiro
oraz liczne miejsca o walorach
przyrodniczych, kulturowych i
historycznych. Ta trasa jest polecana dla doœwiadczonych rowerzystów. Rodziny z dzieæmi
mog¹ pokonaæ j¹ w grupie zorganizowanej z miejscowym
przewodnikiem, który dostosuje tempo jazdy do ich mo¿liwoœci.

Alpy Albańskie – 300 km
Trasa dla mi³oœników kolarstwa górskiego. Nie brak tu
piêknych widoków – podró¿ni
bêd¹ mieli okazjê podziwiaæ
wznosz¹ce siê wysoko szczyty i
b³êkitne jeziora. Ofertê dla
osób, które wol¹ mieæ wszystko
zaplanowane przez organizatorów, przygotowa³y miejscowe
firmy specjalizuj¹ce siê w turystyce rowerowej. Turyœci chc¹-

cy lepiej poznaæ tê czêœæ Europy mog¹ wybraæ równie¿ jeden
z d³u¿szych szlaków rowerowych powsta³ych w ramach
projektu Via Dinarica.

Wybrzeże Amalfi:
Cetara – Positano – Sorrento –
Salerno – 150 km
To najlepsza propozycja dla
osób lubi¹cych latem pla¿owaæ.
Trasa wiedzie miêdzy innymi
przez piêkne œredniowieczne
miasteczka Positano, Sorrento
i Ravello. Kolorowe rybackie
³odzie przy nabrze¿ach wygl¹daj¹ bardzo malowniczo, podobnie jak sady cytrynowe i gaje oliwne. Szlak zaczyna siê w
miejscowoœci Cetara, prowadzi
przez Positano a¿ do Sorrento i
na koniec pó³wyspu, a potem z
powrotem do Salerno. Najlepszym terminem na wycieczkê
bêd¹ wrzesieñ lub paŸdziernik
– bo wtedy nadal jest tu ciep³o i
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Turystyka

Siedem najpiêkniejszych pla¿ w Niemczech
Nie zawsze trzeba jeździć
do dalekich krajów – w Niemczech można też spędzić
wspaniały urlop nad morzem.
Gdzie?
Usedom – oferuje 45 km piêknych,
piaszczystych pla¿, wij¹cych siê
wzd³u¿ zatok i zatoczek. Zemplin
jest jedn¹ z miejscowoœci z bursztynow¹ pla¿¹ i zarazem najmniejszym
uzdrowiskiem. Ci, którzy lubi¹ spokój, s¹ tutaj w odpowiednim miejscu.
Wyspa Rügen jest z kolei najwiêksz¹ niemieck¹ wysp¹ na Morzu Ba³tyckim. Pla¿e rozci¹gaj¹ siê na d³ugoœci 56 kilometrów, czyli pla¿a le¿y
przed prawie ka¿dymi drzwiami. Do
tego przepiêkne parki narodowe,
³adne miejscowoœci.
St. Peter Ording nazywany jest
z powodu wód zdrowotnych uzdrowiskiem wód siarkowych. 12 km d³uga
pla¿a jest lubiana przez tych, którzy
kochaj¹ surfing, tak¿e kite surfing,
ale znaleŸæ mo¿na tu tak¿e miejsowoœci spokojne, w których mo¿na
œwietnie wypocz¹æ.
Amrum – wyspa na Morzu Pó³nocnym le¿y na po³udnie od wyspy
Sylt, na zachód od Föhr i posiada
szczególne pla¿e z tzw. Kniepsand
(powoli przemieszczaj¹ce siê wydmy). Ten szczególny piasek le¿y na
zachodnim wybrze¿u wyspy i ci¹gnie siê a¿ do wydm. Prawdziwa oaza spokoju i wiatru.
Juist jest jedn¹ z siedmiu zamieszka³ych wysp Ostfrieslandu, ok.
17 kilometrów d³uga i oferuje bia³y
piasek, tzw. piasek kredowy. Mo¿na
tutaj spacerowaæ i le¿akowaæ. Samochodem jeŸdziæ tutaj nie wolno, najwy¿ej rowerem.

œwieci s³oñce, ale nie panuj¹ ju¿ nieznoœne letnie upa³y. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e tutejsze drogi nie s¹ p³askie –
g³ówna trasa nie jest trudna, ale obfituje w krótkie zjazdy i podjazdy. Boczne szlaki, prowadz¹ce do atrakcyjnych
punktów widokowych, s¹ jednak
znacznie bardziej wymagaj¹ce. Dodatkowo wiêkszoœæ trasy pokonuje siê tutejszymi drogami publicznymi, które
bywaj¹ w¹skie i krête, wiêc w czasie
jazdy nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ.

Prowansalska pętla: Avignon
– Arles – Avignon – 113 km
Niezwykle malowniczy szlak, a jego
dodatkowym atutem s¹ liczne w tych
okolicach winnice i restauracje. W tym
regionie nie brakuje te¿ urokliwych
francuskich wsi. Warto odwiedziæ miejscowoœæ Saint-Rémy-de-Provence,
gdzie leczy³ siê i tworzy³ Vincent van
Gogh. Trasa jest ³atwa i wiedzie spokojnymi wiejskimi drogami. (AS)

Na podst.: euronews.com,
slovenia-green.si, eurobike.at,
cyclingamalfi.com, cyclomundo.com
Tygodnik ANGORA nr 24/2022

Zatoka Lübecker Bucht na Morzu Ba³tyckim przy znanych pla¿ach:
Timmendorfer
Strand,
Grömitzer Strand i Scharbeutzer
Strand oferuj¹ fantastyczne pla¿owanie.
Ci, którzy chc¹ wypoczynek po³¹czyæ ze zwiedzaniem, powinni poogl¹daæ latarnie morskie albo pospacerowaæ na Seebrücke. Wspania-

³y obiad mo¿na zjeœæ w maleñkich
wioskach rybackich i spróbowaæ
œwie¿ej ryby, takiej prosto z morza.
Sylt, najbardziej na pó³nocy po³o¿ona wyspa Niemiec nazywana jest
“Królow¹ Pó³nocy”. Znana pla¿a –
Wenningstedter Strand – oferuje
piasek drobniutki jak cukier puder
i jest odpowiednia dla rodzin z ma³ymi dzieæmi.

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

die neue Apotheke

poszukuje magistrów farmacji, techników farmaceutycznych (PTA),
pracowników farmaceutyczno-handlowych (PKA)

Nieszczęśliwy w pracy? Niezadowolony? Niska pensja?

Dołącz do nas, a nigdy tego nie pożałujesz:
• bezpieczne miejsce pracy w dobrze prosperującej, nowoczesnej, rodzinnej grupie
aptek (4 ﬁlie - w Herne i Recklinghausen
oraz kilka aptek internetowych),

• intensywne, indywidualne szkolenia,

• atrakcyjne, ponadtaryfowe
wynagrodzenie,

• bardzo dobre połączenie komunikacyjne i
bezpłatne miejsca parkingowe,

• elastyczne godziny pracy,

• w razie potrzeby wsparcie w przeprowadzce i poszukiwaniu mieszkania

• nasza agencja partnerska przejmuje wiele
zadań z zakresu zakupów, marketingu,
księgowości oraz kadr i zapewnia codzienne wsparcie we wszystkich kwestiach
związanych z e-receptą, IT i technologią,

• i oczywiście: szacunek, uznanie i
radość z pracy - w bardzo przyjaznym
zespole z dobrą atmosferą pracy

• szerokie możliwości bezpłatnych szkoleń
w godzinach pracy,

• i wiele więcej

Twoja wymarzona praca czeka na Ciebie:
Telefon: 0 23 23 / 398 16 43 (od poniedziałku do piątku)
Е-Mail: m.steingart@apothekenservice-ahlenberg.de

www.die-neue-apotheke.com/karriere
PS. Możesz również zgłosić się do nas telefonicznie, bez dokumentów aplikacyjnych
– jako nowoczesny pracodawca bardziej cenimy sobie komunikację osobistą niż
„klasyczną” aplikację.
Szukasz praktyki lub stażu?
Skontaktuj się z nami i skorzystaj z niezliczonych korzyści w naszych aptekach!
die neue Apotheke
in der Bahnhofstraße
44623 Herne
Bahnhofstraße 28

Inh. Annegret Koglin e. K.

am Busbahnhof Herne-Mitte
44623 Herne
Bahnhofstraße 55

www.die-neue-apotheke.com

in Wanne
44649 Herne
Hauptstraße 248

in Recklinghausen-Süd
45661 Recklinghausen
Bochumer Str. 146 a
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Salwa „honorowa”

1 lipca 1972 roku oddano tragiczny w skutkach
strzał z zabytkowego działa

Czwarta armata
Choć od tamtych wydarzeń minęło już kilkadziesiąt lat, nadal część
starszych mieszkańców Szczecina
wierzy, że był to zamach. Na kogo?
Tu padają różne nazwiska, najczęściej: Gierek, Olszowski i Jaroszewicz. Kłopot w tym, że ówczesny I sekretarz KC PZPR Edward
Gierek wcale nie planował udziału w publicznych uroczystościach,
a był tylko, podobnie jak premier
Piotr Jaroszewicz, gościem wojewódzkiej narady aktywu partyjnego odbywającej się w tym samym
czasie w Szczecinie. Na obchodzone z wielką pompą Dni Morza 1972 z Warszawy przyjechał
natomiast oficjalnie sekretarz KC
i członek Biura Politycznego Stefan Olszowski. W sumie wtedy też
ważna i prominentna osoba. Przypadek sprawił, że w chwili tragedii nie było go na pechowym tarasie. Został zaproszony na krótką
wycieczkę po odbudowanej części Zamku Książąt Pomorskich
i w chwili wybuchu był po prostu
wewnątrz.
O wielkim wybuchu historycznej XVIII-wiecznej żeliwnej armaty
w czasie morskich uroczystości mówił wtedy cały Szczecin. Choć później gazety zamieściły tylko skromne notatki, to ludzie i tak wiedzieli
swoje. Było wielu świadków, a sam
moment eksplozji widziało ponad tysiąc osób, w tym spore grono obco
krajowców. Uroczyste odpalenie armat
zostało wcześniej dobrze nagłośnione. „Kurier Szczeciński” namawiał,
by tego dnia każdy, kto chce zobaczyć coś wyjątkowego, przyszedł
pod zamek. Dlatego byli tu rodzice
z dziećmi, uczniowie szczecińskich
szkół, żołnierze oraz oficjalne delegacje różnych organizacji i zakładów
pracy. Mało kto pamięta, że pierwotnie planowano, by armaty odpalili
harcerze, ostatecznie ktoś rozsądny zdecydował, by jednak zrobili to
zawodowi żołnierze. Mieli przecież
wprawę i doświadczenie, bo z tych
samych armat pod zamkiem strzelali już kilka lat wcześniej. Wymyślono tylko, by dla lepszego efektu wojskowi zdjęli typowe zielone mundury i włożyli specjalnie uszyte na tę
okazję historyczne stroje z okresu
Księstwa Warszawskiego. Dlaczego
akurat takie na Dni Morza w Szczecinie?! To chyba na zawsze pozostanie zagadką.

Atrakcja pod
szczecińskim zamkiem
Cztery stare historyczne armaty
stały na tarasie Zamku Książąt Pomorskich od wielu lat. Mówiąc precyzyjnie, były to tylko same lufy zakotwiczone w specjalnych betonowych lożach na murze otaczającym

taras z widokiem na Odrę. Tak jak
się to często robi w różnych twierdzach, by pokazać, skąd i jak strzelano do nacierających. Oczywiście
w dawnych czasach na tarasie przed

o ładny efekt wystrzału, huk oraz kłęby dymu, tak by zrobić wrażenie na
gościach obserwujących uroczystości. Nikt nie przeprowadzał żadnych
badań, obliczeń czy prób związanych

Z tej armaty oddano w Szczecinie strzał, który okazał się tragiczny w skutkach
szczecińskim zamkiem takie armaty nigdy nie stały, ale kto by się takim drobiazgiem przejmował. Miało ładnie wyglądać i przyciągać turystów. I dokładnie tak było. Wyraźnie
nadszarpnięte zębem czasu lufy armat stanowiły typową XVIlI-wieczną
artylerię okrętową, być może nawet
wydobytą dużo wcześniej z dna rzeki. Po prostu były do dyspozycji, więc
w czasie zagospodarowywania tarasu ustawiono je jako atrakcję przed
szczecińskim zamkiem.
Pierwszy raz z takiej starej armaty wystrzelono w 1970 roku przy
okazji uroczystych obchodów 25-lecia powrotu Szczecina do macierzy. Dziś nie da się ustalić, kto wtedy wpadł na taki pomysł. Wiadomo,
że w tym celu jedną z luf wymontowano z muru. Później oczyścili ją
w ramach zajęć uczniowie technikum mechanicznego, a w pracowni
konserwatorskiej zamkowego muzeum wykonano specjalną drewnianą lawetę stylizowaną na zabytek sprzed ponad 200 lat. Strzał mieli
przygotować artylerzyści z Jednostki Wojskowej 3465, stacjonującej przy
ulicy Mickiewicza w Szczecinie. Był
to najlepszy w okolicy 2. Pułk Artylerii wchodzący w skład 12. Dywizji
Zmechanizowanej. By sprawdzić, czy
jest to w ogóle możliwe, starą armatę zabrano na poligon i tam przeprowadzono niezbędne próby. Później
w czasie śledztwa wojskowi wspominali, że „na oko” ładowali do lufy
coraz to silniejsze ładunki i zatykali otwór starymi szmatami. Chodziło

z bezpieczeństwem. Bo i po co, skoro wszystko się udało...
Rzeczywiście strzał z armaty
w kwietniu 1970 roku wyszedł perfekcyjnie. Przełożeni byli zadowoleni, gazety z uznaniem pisały o świetnym pomyśle, który uatrakcyjnił uroczystości. Tłum ciekawskich był tak
wielki, że w pewnym momencie publiczność, nad którą najwyraźniej
nikt nie panował, dosłownie otoczyła
działo, uniemożliwiając żołnierzom
jakiekolwiek ruchy przy lawecie, nie
mówiąc już o oddaniu strzału. Zasad
bezpieczeństwa w dzisiejszym rozumieniu nikt nie przestrzegał. Z niemałym kłopotem, po wielokrotnych
apelach o rozsądek i rozwagę, udało
się w końcu odsunąć gapiów i armata wypaliła. Mówiono, że w Szczecinie narodziła się nowa tradycja. Nieliczne głosy zasadnie pytające o bezpieczeństwo podczas takiej zabawy
całkowicie zignorowano.

Pechowy wystrzał
Taki sam wystrzał miał być powtórzony w czasie Dni Morza w 1971 roku, ale ze względu na napiętą sytuację polityczną (było to krótko po dramatycznym Grudniu 1970) z wielkich
uroczystości czasowo zrezygnowano.
Do pomysłu powrócono rok później,
uznając, że teraz nadarza się idealna okazja. Zwłaszcza że Dni Morza
1972 miały mieć wyjątkowy charakter. Zaplanowano dziesiątki najróżniejszych imprez. Do Szczecina z całej Polski przyjechało ponad 250 artystów. Zakładano, że w święcie może

wziąć udział nawet 200 tys. osób! Na
tamte czasy była to liczba imponująca. Odpalenie historycznej armaty
miało być tylko jedną z bardzo wielu
atrakcji. Efektowną, widowiskową,
ale... nie najważniejszą. Przygotowywaną głównie dla mieszkańców
Szczecina oraz turystów z Polski,
a nie dla najwyższych władz z Warszawy. Właśnie dlatego w chwili pechowego strzału na tarasie nie było nikogo z KC PZPR.
Nikt nie przewidywał, że może
wydarzyć się tragedia. Armata by-

Fot. internet
ła wypróbowana, ślepe ładunki (ze
współczesnych armat) przygotowane. Do odpalenia działa wytypowano żołnierzy z tej samej co dwa lala
wcześniej jednostki JW 3465. Wybrano
ich, jak się wydaje, dość przypadkowo dzień wcześniej, w czasie porannego apelu. Byli poborowymi z różnych stron Polski. Mundury Księstwa
Warszawskiego zabezpieczał Główny
Zarząd Polityczny Wojska Polskiego.
W południe 1 lipca 1972 roku oddano próbny strzał. Wszystko było dokładnie tak samo jak uprzednio. Armata wypaliła, a pchnięta siłą odrzutu laweta cofnęła się o ponad metr.
Potem żołnierze wrócili do jednostki, by włożyć historyczne mundury.
Czy rzeczywiście nie było żadnych
zabezpieczeń i nikt nie zakładał, że
coś może pójść nie tak? Z dokumentów wynika, że całkiem poważnie rozważano tylko jedną opcję... obawę, że
wybuch będzie tak silny, iż w okolicy być może wypadną niektóre szyby z okien. Przezornie zobowiązano więc władze miasta do pokrycia
kosztów ewentualnych strat.
Pechowy strzał oddano tuż po godzinie 19.00. Stara żeliwna lufa nie
wytrzymała i pękła, siejąc dookoła
różnej wielkości odłamki. To, że ofiar
było tak mało, to prawie cud, bo teoretycznie mogło być dużo więcej. Stojący najbliżej żołnierz Jan Królikowski zginął na miejscu. Drugi, z urwaną nogą i fragmentem podbrzusza,
przez chwilę w szoku krzyczał, że żyje i nic mu nic jest. To Henryk Goliński, który, niestety, zmarł w drodze

do szpitala. Było wielu rannych, kilka osób bardzo ciężko. Jeden z żołnierzy stracił rękę, drugi miał poważnie uszkodzony wzrok. Dwieście metrów dalej, koło kościoła św.
Piotra i św. Pawła, odłamek armaty
trafił przypadkowo w kobietę i odciął jej nogę.

Winnego znaleziono
i uniewinniono
Pierwsza plotka mówiła o zamachu. Druga o tym, że aby uzyskać
lepszy efekt, żołnierze włożyli do armaty dodatkowy ładunek: miało być
więcej ognia, huku i dymu. Nic z tego nie było prawdą. Rozpoczęło się
mozolne śledztwo, wyraźnie utrudniane przez wojsko. Mundurowi czuli
się winni, więc kluczyli w zeznaniach,
a później wielu z nich nie stawiło się
na sali sądowej, podając różne dziwne
usprawiedliwienia. Media praktycznie milczały, choć powtarzana z ust
do ust relacja z dramatycznych wydarzeń poszła w Polskę. Pewna kobieta
z Krakowa napisała do władz donos,
że wybuch był efektem bomby, jaką
podłożył znany jej turysta. List trafił do akt, ale śledczy nie poszli tym
tropem. Rozerwana stara armata została udostępniona biegłym. Ci nie
mieli żadnych wątpliwości. Z takiego działa w ogóle nie należało strzelać! Żeliwna lufa była skorodowana
i popękana od wewnątrz. Dodatkowo pierwszy strzał z 1970 roku bardzo ją osłabił. Powstały wtedy liczne szczeliny, do których później regularnie dostawała się woda, bo lufa
była przecież na zewnątrz, umocowana w zamkowym murze.
Wojsko i prokurator znaleźli winnego. To podpułkownik Klemens G.,
zastępca dowódcy JW 3465 do spraw
technicznych. On dostał rozkaz przygotowania wystrzału w czasie Dni Morza 1972, więc to on miał ponieść za to
odpowiedzialność. Pułkownik bronił
się, twierdząc, że zrobił wszystko, co
było możliwe. Z tego samego działa
strzelał także w 1970 roku. Przeprowadził wtedy takie próby, jakie mógł.
Ładunek ustalał na oko, bo nie miał
innych możliwości. Prokurator zażądał trzech lat pozbawienia wolności
w zawieszeniu na pięć lat. Sąd jednak przychylił się do zdania obrony
i uniewinnił Klemensa G. Prokurator wniósł jeszcze o rewizję wyroku, lecz jego wniosek został oddalony. Wśród żołnierzy do dziś panuje
opinia, że pułkownik miał być tylko kozłem ofiarnym. Dostał rozkaz,
to musiał go wykonać. A polecenie
zorganizowania wystrzału przyszło
prosto z Komitetu Wojewódzkiego
PZPR, więc było oczywiste, że trzeba zrobić to, o co proszą.
Zamkowy taras z armatami został po wypadku uprzątnięty i wyremontowany. Trzy pozostałe lufy
armatnie, takie same jak ta, która
pękła w czasie wystrzału, zostały
na swoich miejscach, choć już nigdy nikomu nie przyszło do głowy
z nich strzelać.

Roman Czejarek

„Sekrety Szczecina. Część 3
– PRL”, Łódź 2018, s. 143.
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Nielegalna migracja

Nawet Straż Graniczna bywa zaskoczona

Żywa kontrabanda
Na lotniskach rzadko wykrywa
się przemyt ludzi, choć zdarzają się i takie przypadki. W maju 2015 roku w Tangerze zatrzymano 19-latkę, która dziwnie się
zachowywała. Nie chciała otworzyć walizki. Celnicy podejrzewali, że szmugluje narkotyki.
Prawda była znacznie bardziej
szokująca. W walizce zamknięto... ośmiolatka. Za przerzut
dziecka do Europy szmuglerce
zapłacił ojciec chłopca.
Tak spektakularnych przypadków na Lotnisku Chopina do tej
pory nie zanotowano. Nie znaczy
to jednak, że ludzie nie próbują
tam nielegalnie przekraczać granicy. Funkcjonariusze opowiadają o kontrolach, podczas których
porównywali zdjęcie w paszporcie i twarz przybysza z Azji czy
Afryki i widzieli, że nie jest to ta
sama osoba.
– Podróżny upierał się, że na
zdjęciu jest on i że paszport należy
do niego. Poszedłem więc do Straży Granicznej i dowiedziałem się,
że dopóki dokument nie jest podrobiony, zagubiony, skradziony czy
poszukiwany, a jego właściciel
nie jest ścigany, to paszport jest
akceptowany przez służby – opowiada mój rozmówca.
Nie ma podstaw, by zatrzymać
podróżnego, który przecież mógł
się poddać operacji plastycznej, obciąć włosy, zapuścić brodę, przytyć lub schudnąć. Po prostu zmienił się – i już. W ten sposób, posługując się jednym paszportem,
mogło podróżować wiele osób. Potem znajdowano ludzi bez dokumentów, którzy pracowali nielegalnie np. na budowach. Nigdzie
nie było śladu, że wjechali do naszego kraju. Jak podkreślają służby, jedynym sposobem na ukrócenie tego procederu są paszporty
biometryczne.
W czerwcu 2017 roku funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Podkarpacia kontrolowali
pociąg relacji Kijów – Przemyśl.
W walizce 50-letniej Ukrainki odkryli jej ośmioletniego syna, którego próbowała nielegalnie wwieźć
do Polski. Kobieta zwróciła na siebie uwagę, bo była bardzo zdenerwowana i kurczowo trzymała przy
sobie walizkę. Podczas kontroli nie chciała jej otworzyć, lekko
odsunęła tylko suwak. W środku
siedział chłopiec. Dziecko, choć
zgrzane i zmęczone, było w dobrym stanie. Okazało się, że kilka dni wcześniej kobieta próbowała legalnie przekroczyć granicę z dzieckiem, ale nie miała
wszystkich wymaganych dokumentów. To popchnęło ją do tego desperackiego kroku.

Najwięcej przemytników wpada
na ukraińskim, białoruskim i niemieckim odcinku granicy. Funkcjonariusze Straży Granicznej,
którzy mierzą się z nielegalną migracją, biorą na celownik przede

urzędową. Aby zdobyć wizę, Wietnamczyk musi określić cel pobytu,
mieć zagwarantowaną pracę lub
naukę, np. na wyższej uczelni. Ponieważ sprawa nie jest łatwa, wiele osób decyduje się na nielegal-

Takie próby sforsowania granicy
są udaremniane kilka razy w roku.
Przewodnik raczej nie przechodzi przez zaorany pas graniczny.
Doprowadza ludzi w bezpieczne
miejsce, wskazuje: tam jest Pol-

Walizka, w której była ukryta Rosjanka. Wpadła z mężem Francuzem na przejściu kolejowym w Terespolu
wszystkim granicę zewnętrzną
UE, przez którą z Ukrainy, Białorusi i Rosji próbują przedzierać
się nielegalni imigranci. Z tego
samego powodu jest forsowana
także nasza granica południowa.
– Napływ nielegalnej migracji
obserwowany jest też na granicach wewnętrznych i dotyczy osób,
które wracają do kraju – wyjaśnia
major Tomasz Nowak, koordynator ds. handlu ludźmi w Komendzie
Głównej Straży Granicznej. Dodaje, że granice wewnętrzne na zachodzie i południu kraju wciąż fizycznie istnieją i są strzeżone. Pracują tam funkcjonariusze, którzy
pełnią służbę w ochronie granicy
państwowej.

Kanał bałtycki
Ostatnio coraz prężniej działają
mafie wietnamskie. Jak przyznają
funkcjonariusze, to niezwykle trudna – ze względu na jej hermetyczność – grupa do rozpracowania.
Wietnamscy przestępcy organizują także przerzuty przez granice ludzi, którzy stają się ofiarami
i trafiają do seksbiznesu lub pracy „za miskę ryżu”.
Major Nowak zwraca uwagę na
uwarunkowania kulturowe, które
sprzyjają takim okolicznościom.
– Za to, że ktoś zaoferuje ofierze
wikt i miejsce zamieszkania, ona
zgadza się odpracować dług 25 tys.
dolarów za przerzut przez granicę
– wyjaśnia funkcjonariusz.
Wietnam jest krajem Trzeciego Świata, dlatego jego obywatele przed wjazdem na teren UE
przechodzą trudną procedurę

ną drogę. Wybierają usługi grup
przestępczych, które organizują
dokumenty potrzebne do złożenia wniosku wizowego w konsulacie. I na podstawie fałszywych zaświadczeń konsul wydaje legalną
wizę. Zorganizowanie dokumentów jest bardzo drogie, ponieważ
generuje stosunkowo małe ryzyko i daje osobie podróżującej dość
duży komfort. Tańszy, choć o wiele
bardziej niebezpieczny, jest przemyt człowieka przez granicę. Za
nielegalny przerzut Wietnamczycy płacą średnio od kilku do nawet
kilkunastu tysięcy dolarów (w tej
walucie się rozliczają).
– Cena zależy od popytu, liczby
chętnych, pory roku i kanału, który zostaje uruchomiony – wylicza
funkcjonariusz.
Bezwizowo, czyli bez większych
problemów, Wietnamczycy dostają
się do Rosji. Stamtąd szlak prowadzi przez Białoruś lub Łotwę. Najczęściej imigranci trafiają na Białoruś, skąd przechodzą przez zieloną
granicę na Litwę (ten etap kanału przerzutowego zmonopolizowały grupy czeczeńskie), a stamtąd
– do Polski. Kanał bałtycki został
opanowany przez obywateli Wietnamu. Centra dowodzenia znajdują się w Moskwie, gdzie rezydują
szefowie grup. Każdy odcinek ma
pod opieką kto inny i na własną
rękę wydeptuje nielegalne ścieżki. – Mają swoje szlaki i kontakty
– mówi funkcjonariusz operacyjny Straży Granicznej.
Najczęściej przewodnik zabiera
ze sobą maksymalnie pięć osób, ale
zwykle idzie z jedną lub dwiema.
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ska – i dalej muszą radzić sobie sami. Bywa, że imigrant jest odbierany spod granicy przez rodzinę,
która specjalnie dla niego przyjechała do Polski z Austrii, Niemiec
czy Wielkiej Brytanii. Niektóre grupy wysyłają kolejnych przewodników – wywożą oni cudzoziemców
w głąb kraju i dalej, w stronę Europy Zachodniej.
Przemytnicy bardzo starają
się, by pokonując zieloną granicę, zmylić służby. Chodzą razem
z migrantami tyłem, łamią gałęzie, rzucają śmieci. Bieszczadzki
Oddział Straży Granicznej dzięki
kamerze wypatrzył mężczyznę,
który szedł na czworakach, udając zwierzę. Popełnił jednak kardynalny błąd – zbyt szybko stanął
na dwóch nogach, co zarejestrował monitoring. Pogranicznicy, którzy chronią zieloną granicę, świetnie znają swój teren. Dobrze wiedzą, którędy chodzą ludzie, a które
ścieżki wybierają zwierzęta.
Nielegalni migranci pozostawieni sami sobie tuż za zaoranym pasem są zdezorientowani. Boją się,
są głodni i zziębnięci. Dają o sobie znać zmęczenie i stres. Zdarza się, że psy, które razem z funkcjonariuszami Straży Granicznej
patrolują polsko-ukraińskie pogranicze, nagle łapią trop i prowadzą do grupy Wietnamczyków
ukrytych wśród drzew, którzy zgubili się i przytuleni do siebie próbują ogrzać dzieci.
Ludzie najczęściej są przerzucani przez litewsko-polską granicę samochodami osobowymi,
np. w bagażniku. Kierowcami są

zwykle Polacy lub Litwini. Zdarza
się, że migrantów w ogóle się nie
chowa i siedzą po prostu w kabinie samochodu. Przemytnicy liczą
na to, że nikt ich nie zatrzyma, bo
na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej nie ma obowiązkowych,
szczegółowych kontroli.
Ten kanał przerzutowy jest bardzo bogaty w różne pomysłowe
przypadki – nielegalni imigranci,
nazywani przez strażników granicznych „czarnymi” (bo na czarno
przekraczają granicę), jadą po kilkunastu, ukryci w tirach, pustych
cysternach, pod podwójną podłogą przyczepy samochodowej czy
w kamperach.
Po przekroczeniu granicy Wietnamczycy obierają najczęściej kierunek na Warszawę. Część z nich
jedzie od razu dalej, do innych krajów Europy Zachodniej. Ci, którzy
zostają w Polsce, trafiają do Wólki
Kosowskiej lub do dużych miast,
gdzie łatwo zgubić się w tłumie.
W styczniu 2020 roku trzech
wietnamskich biznesmenów i ich
siedmiu współpracowników usłyszało zarzuty dotyczące przemytu
swoich rodaków przez Rosję, kraje nadbałtyckie i Polskę na zachód
Europy. Za przerzut do Niemiec,
Belgii, Francji czy Wielkiej Brytanii trzeba było zapłacić 15 tys.
dolarów. Opłatę uiszczano już po
przekroczeniu polskiej granicy.
Sprawę prowadził Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu
ds. Przestępczości Zorganizowanej
i Korupcji Prokuratury Krajowej.
Ale na trop siatki wpadli funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.
Jak pisał portal tvp.info, kurierzy przewozili Azjatów do poczekalni, czyli mieszkań, m.in. w Wólce
Kosowskiej, Mrokowie czy w stolicy. Tu otrzymywali wyżywienie
i umożliwiano im kontakt z najbliższymi. I właśnie na tym etapie dochodziło do rozliczenia między rodziną migranta a przemytnikami.
Po zaksięgowaniu należności Azjaci ruszali w dalszą drogę do Niemiec czy Francji.
Jak podaje ONZ, nielegalna migracja to druga najbardziej dochodowa gałąź działalności grup przestępczych na całym świecie. Przemytnicy są zorganizowani, mają
wiele kontaktów i działają bardzo
elastycznie. Służby starają się deptać im po piętach. Wiele też zależy
od współpracy z funkcjonariuszami z krajów sąsiednich.

Asy, pelikany
i kurczaki

Przez Polskę wiedzie przede
wszystkim przemytniczy kanał
nadbałtycki, ale nasze służby rozbijają także rodzime grupy, które wykorzystują kanał bałkański.
W 2018 roku funkcjonariusze
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu zatrzymali
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czterech pseudokibiców z bojówki
Cracovii, którzy organizowali przemyt uchodźców z Syrii, Afganistanu i Jemenu właśnie kanałem bałkańskim. Według portalu tvp.info
działalność rozpoczęli w 2015 roku.
Pierwsze wpadki zaliczyli w 2017
roku, przerzucając ludzi z Węgier
przez Słowację do Niemiec. Za
przewóz busem do Zgorzelca brali 200 – 500 euro od osoby. Podczas
jednego z przerzutów, w sierpniu
2015 roku, przemycili do Niemiec
10 Afgańczyków. Dwa dni później
zabrali 52 Syryjczyków i Afgańczyków. Kolejny kurs zrobili we wrześniu, kiedy to przerzucili 31 uchodźców, głównie z Jemenu i Afganistanu. Chętnych szukali na Węgrzech,
w obozie dla uchodźców w Bicske,
w pobliżu Budapesztu.
Aby zorganizować własny kanał przerzutowy, nawiązali kontakt z działającymi na tym terenie
arabskimi i afrykańkimi przemytnikami ludzi, którzy pomagali im
w werbowaniu zainteresowanych.
Pseudokibice sami nie prowadzili
jednak przemytniczych samochodów. Przez ogłoszenia znajdowali kierowców, głównie busów i vanów. Najlepiej marki Renault lub
Fiat. Niektórzy rezygnowali, gdy
okazywało się, z jakim ładunkiem
mają jechać. Zwykle jednak dowiadywali się o tym w ostatniej chwili.
Grupa wpadła przez jednego
z kierowców, który doprowadził
do czołowego zderzenia z osobówką. Do wypadku doszło na Słowacji. Zginął pasażer auta osobowego. A z ciężarówki wyskoczyli Syryjczycy i próbowali uciekać.
Był to początek końca gangu.
Proces członków grupy opisywała
„Gazeta Krakowska”. Na jaw wyszło wówczas, że podczas rozmów
telefonicznych przestępcy nazywali kierowców „asami” lub „chamami”, o samochodach mówili „pelikany”, zaś o uchodźcach – „kurczaki”. Funkcjonariusze przyznają, że
przemycani ludzie często są nazywani też „walizkami”. Śledczy szacowali, że grupa przerzuciła do Niemiec i Austrii w sumie kilkaset osób.
W ciągu trzech lat oskarżono kilkunastu członków tej bandy.

Mniej znaczy
bezpieczniej
Sposoby ukrywania przerzucanych ludzi ciągle ewoluują. W ostatnim czasie grupy przestępcze odchodzą od dużych przemytów po
kilkadziesiąt osób. Okazały się ryzykowne, niebezpieczne – łatwo
wtedy o wpadkę. A kilka przypadków, gdy odkryto tiry wypełnione
ciałami cudzoziemców, dodatkowo
zniechęciły przemytników do tego rodzaju akcji. Obecnie bardzo
popularne są chłodnie, w których
przygotowuje się obok agregatów
specjalne skrytki. Mieści się tam
od dwóch do pięciu osób.

Straż Graniczna napotyka najczęściej schowki wewnątrz naczepy, gdzie wydziela się niewielką przestrzeń. W głębi stawia się
ściankę, dzięki czemu powstaje coś
w rodzaju małego pokoju. Prowadzi do niego oddzielne wejście od
spodu, z dachu lub od strony ka-

z podajnikiem i systemem sterującym. Człowieka ukrywano w piecu, a na czas podróży wyposażano go w maskę z butlą tlenową.
Aby minimalizować wpadkę, kierowca zawsze był dobrze przygotowany i posiadał dokumentację
transportową CMR, którą w przypadku kontroli okazywał służbom.
Śledczy ustalili, że organizatorzy
za każdym razem wybierali inną,

Syryjczyk ukryty w naczepie pomiędzy belami materiału
biny kierowcy i jest ukryte np. za
ruchomą skrzynką na narzędzia.

W piecach
grzewczych
i kamperach
W listopadzie 2019 roku CBSP
i Straż Graniczna dobrały się do międzynarodowej grupy przemycającej cudzoziemców kanałem bałkańskim. Zatrzymano wówczas
10 osób, w tym dziewięciu Polaków i obywatela Wietnamu. Pod
koniec czerwca 2020 roku służby
dokończyły dzieła. Do akcji włączył się także Europol. Funkcjonariusze wkroczyli do 10 miejsc na
terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Zatrzymali kolejnych siedmiu Polaków i jednego
Wietnamczyka.
Grupa ta, jak to określił prokurator, stworzyła „...dobrze funkcjonujący kanał przerzutowy, tzw. kanał bałkański” – napisano w akcie
oskarżenia. Przemyt był prowadzony przede wszystkim z terytorium Rumunii, przez Węgry, Słowację i Polskę do Niemiec, Francji
lub Wielkiej Brytanii. Zainteresowanych szukano wśród osób pochodzenia arabskiego i obywateli Wietnamu.
Przerzuty odbywały się etapami. Cudzoziemców przewożono ciężarówkami w specjalnych
skrytkach konstrukcyjnych budowanych w przestrzeni ładunkowej pojazdów. Wykorzystywano też
wypożyczane pojazdy na polskich
i brytyjskich numerach rejestracyjnych – od dużych ciągników siodłowych z naczepami po mniejsze
półciężarówki z plandekami czy
samochody kempingowe, a także
wspomniane już chłodnie. Sporym
novum było ukrywanie osób w różnych urządzeniach. Do przestępczego procederu przystosowano
np. piece centralnego ogrzewania

Fot. SG

najbardziej z ich punktu widzenia
bezpieczną trasę. Po przekroczeniu
południowej granicy naszego kraju obcokrajowcy trafiali na teren
województw: śląskiego, dolnośląskiego lub lubuskiego. Tam przesiadali się do innego samochodu
i albo przewożono ich w miejsce,
gdzie mogli odpocząć, albo od razu
ruszali w dalszą trasę do kraju docelowego. Za przerzut trzeba było
zapłacić od 6,5 tys. do 20 tys. dolarów. Grupa działała w latach 2018
– 2019. W trakcie śledztwa udaremniono przerzut 30 cudzoziemców.
Funkcjonariusze twierdzą, że
kierowca tira, który wiezie imigrantów, często nie wie, że bierze udział w przestępstwie. Cudzoziemcy są wpuszczani do naczep w Serbii lub Chorwacji, pod
nieobecność kierowcy. Plandekę
rozcina się w taki sposób, by rozcięcia nie było widać, a potem zakleja. Zdarza się też, że kierowca
przyjeżdża do bazy ciągnikiem
siodłowym, dostaje zaplombowaną przyczepę oraz dokument
przewozowy i rusza w trasę. Zdecydowana większość przerzutów
migrantów na terenie Polski jest
ujawniana właśnie po informacji
od kierowcy. Dzwonią na policję,
gdy słyszą podejrzane dźwięki dochodzące z wnętrza tira.

Ryzyko najwyższej
ceny
Gdy funkcjonariusze dowiadują
się o przemycie ludzi w ciężarówce, natychmiast wzywają pogotowie. – Migranci są skrajnie wycieńczeni. Zagrożenie życia jest
ogromne – podkreślają.
Ludzie często nie są przygotowani do tak długich podróży i nie
zabierają wystarczającej ilości
wody czy jedzenia. Zdarzały się
przypadki, że rozcinali plandekę, by zebrać i wypić deszczówkę, a ich jedynym prowiantem były herbatniki i kilka batonów. Setki

kilometrów jadą w kucki stłoczeni na niewielkiej powierzchni, nie
mogąc się stamtąd samodzielnie
wydostać. Taka podróż w skrajnie
ciężkich warunkach często trwa
kilkadziesiąt godzin. Ludzie załatwiają się do butelki albo wiadra,
są brudni i wycieńczeni. Ryzykują życie. Przemytnicy w ogóle nie
myślą o zapewnieniu im w miarę
przyzwoitych warunków.
Najwyższą cenę za przerzut
zapłaciły we wrześniu 2007 roku
córki Kamisy Dżamaldinow. Czeczenka z czwórką dzieci chciała
się przedostać przez zieloną granicę do Słowacji, gdzie czekał na
nią mąż. To miała być przepustka
do nowego życia w Szwecji. Ale rodzina wpadła w śmiertelną pułapkę.
Dziennik „Fakt” opublikował później wstrząsającą relację kobiety.
Przemytników znalazła we Lwowie. Trzech Ukraińców zgodziło się
przeprowadzić kobietę z dziećmi
przez zieloną granicę za 2200 dolarów. Kamisa zabrała ze sobą 13-letnią Hawę, 10-letnią Siedę, 6-letnią
Elinę i 2,5-letniego Emiego.
Mężczyźni zapewnili, że przeprawa potrwa jedną noc. I na taki wariant Kamisa się przygotowała. Zapakowała bochenek chleba,
kilka snickersów, po jednej butelce wody i coli. Wieczorem wsiadła
do samochodu przewodników. Było ciemno, gdy ruszali w góry. Czeczenka ze szczegółami opowiadała, jak przebiegała podróż.
Elina szła pierwsza, zaraz za
mężczyznami. Sieda była chora,
bolały ją nogi. Padał deszcz i było
zimno. Nad ranem zobaczyli stodołę, w której rodzina odpoczęła.
Brakowało już jedzenia. Przed
południem dotarli do słupka granicznego. Przewodnicy wskazali,
że w dole jest już Słowacja i – mimo próśb kobiety, by poszli z nią
dalej – zawrócili. Idąc w kierunku
wskazanym przez Ukraińców, rodzina nie dotarła jednak do żadnej wioski.
Szli dalej, aż zaczęło zmierzchać.
Przenocowali pod gołym niebem.
Matka ogrzewała dzieci własnym
ciałem. Było coraz bardziej dramatycznie, ale Kamisa wciąż wierzyła w szczęśliwe zakończenie. Rano ruszyła z dziećmi dalej. Szli
wzdłuż granicznych słupków, wołając o pomoc. Byli skrajnie wyczerpani, głodni i zziębnięci. Pierwsza
zasłabła Sieda. Matka próbowała
ją nieść, ale na rękach trzymała
także małego synka. W zaroślach
przeczekali burzę. Kobieta masowała dzieciom ręce i nogi. Z Siedą było coraz gorzej. Nagle starsza córka powiedziała, że Sieda
nie żyje. Wtedy serce Kamisy pękło po raz pierwszy. Potem pękało jeszcze dwa razy, gdy odeszły
Hawa i Elina. Dziewczynki zmarły z wyziębienia.
Przy słupku nr 102, po trzech
dniach tułaczki, Kamisa dostrzegła
polskiego pogranicznika. Strażnicy, którzy odnaleźli ciała dziewczynek, mówią, że do dziś nie mogą

dojść do siebie. Wspominają to
jak najgorszy koszmar i tragedię.
Później pojawiła się informacja, że
ukraińskich przewodników, którzy
porzucili rodzinę w Bieszczadach,
dosięgła kara. Wymierzyli ją sami
Czeczeńcy.

Wiza za małżeństwo
Obecnie najbardziej popularne
jest przekraczanie granicy na podstawie nielegalnych dokumentów
czy wyłudzonych wiz, „na podobieństwo”, a najczęstszym środkiem
transportu są tiry. Większość tego
typu przypadków wiąże się z przestępstwami z obszaru wiarygodności dokumentów. Są to bardzo
trudne do rozwikłania sprawy, bo
dokumenty są przecież legalne,
wystawione przez władze.
– Zostały jednak pozyskane w pokrętny sposób – mówi pogranicznik i wskazuje na kolejny model
quasi-legalnej migracji. Cudzoziemcy przybywają do Polski i na
różne sposoby starają się legalizować pobyt na dłuższy czas.
Wizę można przedłużyć
np. przez zawarcie związku małżeńskiego. Mimo że wiele osób zostawia w swoim kraju rodziny i małżonków, w Polsce przedstawiają
fałszywe dokumenty świadczące
o stanie wolnym. Dzięki małżeństwu z obywatelem Unii Europejskiej można zalegalizować pobyt
– i często się to udaje.
Funkcjonariusze podają przykład młodej Polki, która na portalu randkowym poznała Pakistańczyka. Zakochała się, on obiecywał małżeństwo i szczęśliwe życie.
Zabierał na wycieczki do Dubaju. Istniało podejrzenie, że będzie
chciał ją tam wywieźć i np. wciągnąć w seksbiznes. Dlatego sprawę podjęły służby. Wtedy okazało
się, że w swoim kraju Pakistańczyk ma już żonę i dwójkę dzieci.
Ostatecznie do przestępstwa nie
doszło. Amant wycofał się i wrócił
do siebie. – Czasem łatwiej zadziałać prewencyjnie – podsumowuje
funkcjonariusz i dodaje, że takich
przypadków jest bardzo wiele.
Kilka lat temu bohaterkami podobnych spraw były dojrzałe kobiety. Zawierały małżeństwa z mężczyznami z krajów Trzeciego Świata – Indii, Pakistanu, Bangladeszu.
Po niedługim czasie miłość kończyła się rozwodem, a porzucone żony
oprócz męża traciły połowę majątku.
Okazywało się, że przed ślubem nie
zadbały o rozdzielność majątkową.
W trakcie śledztwa na jaw wychodziły jeszcze smutniejsze fakty – podczas wizyty w kraju męża kobiety były przez nich udostępniane za pieniądze kolegom.
A to już handel ludźmi. Wiele takich spraw pozostanie tajemnicą
rodzinną i nigdy nie ujrzy światła
procesowego, bo ofiary wstydzą
się o tym mówić.

Anita Blinkiewicz

„Przemytnicy”, Warszawa
2021, s. 285.
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Dziwne zwyczaje

Kilka ekstremalnych rytuałów inicjacyjnych

Plemię, klub, gang
To zupełnie niebywałe, do czego mogą posunąć się ludzie, by
zdobyć akceptację otoczenia. Studiując w Kanadzie, wyobrażałem
sobie, że czekanie przez godzinę
w kolejce przed nocnym klubem,
na mrozie, podczas śnieżycy, to doświadczenie ekstremalne. Jednak
w porównaniu z tym, co przechodzą
ludzie w różnych miejscach świata, żeby dostać się do swoich „klubów”, było to bardzo łatwe. Dziecinnie łatwe.

Plemię Satere-Mawe
i mrówki
W sercu Brazylii żyje gatunek mrówek (Paraponera clavata) zwanych
„mrówkami pociskowymi”. Nazwę zawdzięczają temu, że ból po ich ukąszeniu jest porównywalny ze skutkiem postrzału z broni palnej. Zanim
chłopiec z tego plemienia zostanie
uznany za mężczyznę, musi przejść
rytuał inicjacji polegający na włożeniu na dłonie rękawic wypełnionych
tymi mrówkami. Uwaga – nie jest to
rytuał jednorazowy. Chłopak musi
włożyć te rękawice dwudziestokrotnie, dopiero wtedy plemię stwierdza,
że jest on gotów do dorosłego życia.
Czy wspomniałem o tym, że ukąszenie takiej mrówki jest trzydzieści razy bardziej bolesne niż użądlenie pszczoły? Nowicjusz za każdym
razem wkłada rękawice na dziesięć
minut, a kiedy je zdejmuje, ból wcale
nie staje się mniejszy, lecz narasta falami przez dwadzieścia cztery godziny. Jezu. Moja męska inicjacja ograniczyła się do ciężkiego kaca, kiedy
świętowałem osiemnastkę...

bydło. Ceremonia skoków przez byki
jest całkiem zwariowana. Myślisz, że
amerykańscy kowboje to faceci z jajami? No cóż, osiem sekund na jednym byku nie wydaje się wielkim wyczynem w porównaniu z jedną sekundą na dwudziestu pięciu bydlakach.
Już tłumaczę: aby zostać uznanym
za mężczyznę, chłopak musi przebiec bez upadku po grzbietach dziesięciu do trzydziestu ustawionych
w rząd zwierząt. Wspomniałem, że
biegnie nagi? I że musi powtórzyć
swój wyczyn cztery razy? Czy mówiłem już, że byki są świeżo wykastrowane, co może sprawiać, że są nieco rozdrażnione?

Indianie
Ameryki Północnej
w poszukiwaniu wizji

Młodzi członkowie plemienia Hamar, żeby zostać mężczyznami, muszą przebiec
po grzbietach byków
Fot. benpipe.com

Ze wszystkich rytuałów inicjacyjnych na mojej liście ten wydaje mi
się najbardziej atrakcyjny. Nie jestem Indianinem ani (od pewnego
czasu) młodym chłopcem, ale myśl
o tym, że mógłbym spędzić samotnie kilka dni w leśnej głuszy, słuchając głosów przyrody oraz sygnałów
własnego ciała i kontemplować swoje
sny i wizje, wydaje się piękna. Jasne,
byłbym głodny, bałbym się odgłosów
nocy, śpiąc na gołej ziemi, bez namiotu, ale myślę, że w taki sposób rzeczywiście można stać się mężczyzną.

w sekwojowym lesie podczas corocznych spotkań klubu. Jednak o wiele
bardziej niż obrzędy inicjacyjne celebrowane przez starszyznę zgromadzenia, takie jak palenie wizerunków czy składanie ofiar, interesuje
mnie lista oczekujących na członkostwo. Według różnych źródeł oczekiwanie trwa od piętnastu do trzydziestu lat! Niech będzie mi wolno
powiedzieć jasno i wyraźnie: to jest
zupełnie bez sensu. Sława, władza,
przychodzi i mija. Organizacja, która
czerpie dumę ze swojej ekskluzyw-

Hells Angels
– „cuchnący chrzest”
Wszyscy wiedzą, że członkowie tego gangu motocyklowego – najsławniejszego na świecie – są bezwzględni, lojalni i twardzi jak stal. Oprócz tego, niestety, cuchną. Inicjacja w gangu
polega na tym, że kandydat na nowego „anioła” kładzie się na ziemi, a starzy członkowie obrzucają go ludzkimi odchodami i sikają na jego dżinsy
i kurtkę. Co gorsza, nowo przyjętemu
nie wolno potem wyprać ubrania. To
zastanawia mnie z kilku względów.
Rozumiem – odbyć podróż do piekła i z powrotem, żeby udowodnić
swoją wartość, ale jeżeli nowy członek śmierdzi jak latryna, to życie starych członków, którzy muszą spędzać
czas w jego towarzystwie, nie wygląda zbyt różowo. Kto chce szwendać
się po świecie w towarzystwie człowieka – latryny?

Plemię Hamar i skakanie
przez byki
Hamarowie z Etiopii to plemię pasterzy, nic więc dziwnego, że głównym elementem obrzędu inicjacji jest
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budujących katedry. Ponad sześćset
lat później stowarzyszenie to stało się
organizacją tajemniczą i podejrzewaną o najgorsze praktyki.
W mediach regularnie pojawiają
się informacje o dziwnych rytuałach
masonów. Takich jak ten, który udało
się sfilmować ukrytą kamerą w Turcji w 1997 roku. Na filmie, który trafił
do tureckiej telewizji, widać, jak masoni odprawiają satanistyczne obrzędy, a jeden z uczestników pije nawet
kozią krew. Rzecz jasna, tylko masonowi, który osiągnął trzydziesty trzeci stopień wtajemniczenia, wolno pić
krew kozy. Bardzo jestem ciekawy, jakie przywileje łączą się z wyższymi
stopniami? Co wolno masonowi piątego stopnia uprawnionemu do tytułu
„mistrza doskonałego”? I jak to możliwe, że istnieje jeszcze dwadzieścia
osiem stopni wyższych niż „mistrz doskonały”? Dużo tych pytań...

Odlot Indian z plemienia
Algonquinów

Nowo przyjmowani do motocyklowego gangu Hells Angels są obrzucani ludzkimi
odchodami
Fot. thestar.com
Mierząc się z własnymi lękami, przezwyciężając trudności, skupiając się
na tym, co w życiu naprawdę ważne.
Gdybym nie musiał w tym tygodniu
nakręcić kilku klipów na YouTubie, pobiegłbym do puszczy jeszcze dzisiaj.

Lista oczekujących
na członkostwo
w Bohemian Club
O supertajnym kalifornijskim
Bohemian Club mówi się, że należą do niego byli prezydenci, gwiazdy rocka, rekiny biznesu i znani intelektualiści. Mówi się też o dziwnych rytuałach, które mają miejsce

ności, powinna rekrutować członków
w najbardziej twórczym okresie ich
życia. Każąc czekać gwieździe rocka przez dwadzieścia lat, ryzykujesz,
że spotkasz sfrustrowanego, zniszczonego życiem ekscelebrytę, który próbuje ożywić dawną sławę, odgrzewając stare hity. W tym klubie
prawdziwym, urywającym łeb rytuałem inicjacyjnym, jest niekończące
się oczekiwanie.

Tureccy wolnomularze
piją krew
Wolnomularstwo narodziło się
w XIV wieku jako bractwo kamieniarzy

W tym obrzędzie kandydat na
mężczyznę musi oczyścić się z resztek dzieciństwa, tak aby móc ruszyć
w dorosłość bez żadnych obciążeń.
Rytuał dostarcza przeżyć tak mocnych, że Algonquinowie z Quebecu
nie dopuszczają do niego młodzieńców poniżej dwudziestego pierwszego roku życia. Młody człowiek spędza dwadzieścia jeden dni zamknięty w klatce, w narkotycznej podróży.
Podają mu daturę, wariacki halucynogen, który ma go uwolnić od wspomnień dzieciństwa – numer w stylu
„Facetów w czerni”. To prawda, jednym ze skutków ubocznych zażywania datury jest utrata pamięci. Rzecz
w tym, że tych skutków ubocznych
jest mnóstwo: utrata mowy, możliwości ruchu, przyśpieszona akcja serca, napady agresji, halucynacje, a nawet (jakżeby inaczej) zgon. Halucynacje ustają, ale chłopiec pozostaje
w klatce, dopóki nie znikną wszystkie pozostałe efekty uboczne. Dużo

szczęścia, Indianinie! Zgaduję, że
ten rytuał uczy młodych ludzi także
i tego, żeby narkotykom mówić nie.

Nigeryjska
ceremonia Iria

Hej dziewczyny! Nie myślcie, że
o was nie pamiętam. Kobiety także
mają swoje ekstremalne rytuały przemiany. W niektórych nigeryjskich plemionach dziewczęta przechodzą ceremonię Iria, który ma je przygotować do roli kobiety. Przebieg rytuału
bywa różny w różnych plemionach,
ale niezmienną jego częścią są dwa
elementy: rozbieranie się i przybieranie na wadze. Dziewczyna rozbiera się do naga przed obliczem zgromadzonej społeczności – chodzi o to,
żeby niczego nie ukrywać przed starszymi, rówieśnikami i dziećmi. Potem wędruje do chaty – „tuczarni”,
gdzie spędza tydzień, nie przestając
jeść i unikając ruchu – wyjątkiem jest
kąpiel. Kiedy wreszcie może opuścić
„tuczarnię”, wraca do wioski, gdzie
z powitalnym przyjęciem czeka już
rodzina i przyjaciele. W zasadzie rytuał ten jest dokładnym przeciwieństwem zachodnich programów telewizyjnych, których bohaterowie chcą
stracić na wadze.

Pikowanie na Vanuatu

Mistrzowie sportów ekstremalnych nie dorastają do pięt skoczkom
z wyspy Pentecost w archipelagu
Vanuatu. Obyczaj skoków na Vanuatu to obłąkany pradziadek skoków
na bungee. Tubylcy wznoszą wieże
z żerdzi i pnączy (mogą one osiągać
wysokość trzydziestu metrów), a następnie skaczą z nich głową w dół.
Upadek powstrzymuje jedynie liana
przywiązana do kostek. Chodzi o to,
żeby dolecieć tak blisko ziemi, jak to
tylko możliwe, bez skręcenia karku.
Niezła próba odwagi (o zdrowym rozsądku lepiej nie wspominać). Z upływem lat skoczkowie stali się bardziej
wyrafinowani i zaczęli dobierać liany do wzrostu i wagi zawodnika. Nie
znaczy to jednak, że nie zdarzają się
drobne pomyłki, o czym świadczy
na przykład taka anegdota podana
przez ABCNews.com:
„Podczas wizyty królowej Elżbiety na Vanuatu w roku 1974 wyspiarze
z Pentecostu postanowili popisać się
swoimi skokami. Niestety, nie była to
właściwa pora roku, liany były wysuszone i kruche. Liany pękały, a skoczkowie, jeden po drugim, walili o glebę. Jeden z zawodników zmarł. Jest
to jedyny znany śmiertelny wypadek
w historii tego rytuału”.
Ups! Najdziwniejsze w tej historii jest zdanie: „Skoczkowie, jeden
po drugim, walili o glebę”. Dlaczego
po pierwszym upadku następni nie
wzmocnili swoich lian? Mówię z pełnym przekonaniem: zgodziłbym się
na wszystkie szalone rytuały, które
tu opisałem, byle tylko nie skakać na
lianie z trzydziestometrowej wieży.

Matthew Santoro

„Łeb urywa. 362 zaskakujące fakty o współczesnym świecie”, Warszawa 2016, s. 234.
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Czy leci z nami pilot?

Trudne pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi

Dlaczego w samolotach
muszą być okna?
Rubryka „Ostatnie słowo” od
ponad dekady gości na ostatniej
stronie magazynu „New Scientist”,
pokazując, że warto kierować się
ciekawością świata i sprawdzać,
dokąd nas ona zaprowadzi. Każdego tygodnia skrzynka odbiorcza redakcji pęka w szwach od
pytań czytelników dotyczących
nurtujących ich zagadnień.

Lot odwołany

naszej rodziny wystąpiło wzdęcie
i związany z tym dyskomfort. Czy
to możliwe, że w jego jelitach za
szło podobne zjawisko?
Duncan Guthrie, Edynburg,
Wielka Brytania
Ciśnienie we wnętrzu samolotu
na wysokości 10 000 metrów – wy
sokości przelotowej współczesnych
samolotów pasażerskich – wynosi
mniej więcej dwie trzecie wartości

Jeśli chodzi o projekt i certyfi
katy dla samolotów cywilnych, to
owszem, obecnie wymagają one
okien z widokiem do przodu. A to
dlatego, że wszystkie starty do
konywane są ręcznie przy obser
wacji otoczenia: piloci wyglądają
przez przednie okna, żeby utrzy
mać tor ruchu i – co ważniejsze
– wykrywać i korygować odchy
lenia boczne wywołane przez po

Krótka odpowiedź brzmi tak,
że piloci nie potrzebują okien po
to, żeby lecieć samolotem: pod
czas samego lotu okna nie są po
trzebne.
Natomiast choć wznoszenie
się, przelot, schodzenie, a cza
sem nawet samo lądowanie mo
gą dokonać się „na ślepo” dzię
ki wykorzystaniu skomplikowa
nych przyrządów monitorujących
z powietrza i z ziemi, to starty
– a szczególnie moment, kiedy
samolot znajduje się w kontakcie
z pasem – wymagają obserwacji
otoczenia, tak samo jak kołowa
nie. Obserwację wzrokową sto
suje się również podczas więk
szości lądowań.
Lądowanie w warunkach ogra
niczonej widoczności (ang. blind

Na lotniskach w Wielkiej Bryta
nii odwołano wiele lotów ze wzglę
du na mgłę. Dlaczego jednak w dzi
siejszych czasach mgła wciąż zakłó
ca przyloty i odloty? Z pewnością
dysponujemy technologią, która
pozwala to obejść.
Alan Penrose,
Northampton, Wielka Brytania
W trakcie normalnego lądowa
nia piloci przejmują kontrolę ręcz
ną nad samolotem podczas podej
ścia do przyziemienia. Kiedy na do
le rozciągają się chmury lub kiedy
mgła ogranicza widoczność, samo
loty korzystają z radiowych syste
mów wspomagających automa
tyczną nawigację, aż do tak zwa
nej wysokości decyzji, na której to
pilot musi zobaczyć pas startowy
lub jego oświetlenie. Najwyższej
klasy systemy rzeczywiście pozwa
lają nawet na automatyczne lądo
wanie, lecz są one bardzo skompli
kowane i drogie, stąd ciągle niewie
le lotnisk jest w nie wyposażonych.
Do takiego lądowania w najgorszych
warunkach (autoland) odpowiednio
wyposażony musi być również sa
molot, a jego załoga powinna posia
dać specjalne uprawnienia.
Trzeba jednak pamiętać, że przy
złej widoczności kontrolerzy lo
tów, nie będąc w stanie wzrokowo
stwierdzić, że poprzedni samo
lot opuścił pas, zwiększają odstę
py czasowe pomiędzy lądującymi
samolotami. Z kolei, aby nie do
chodziło do zakłóceń nadajników
systemu lądowania, kontrolerzy
nie dopuszczają do tego, by cze
kające na odlot samoloty ustawia
ły się w kolejce do pasa startowe
go, przez co zmniejsza się również
częstotliwość odlotów.
Wszystko to sprawia, że niektó
re rejsy trzeba po prostu odwołać.
Steve Broadbent, Carterton
Oxfordshire, Wielka Brytania

Pod presją
Kiedy niedawno lecieliśmy sa
molotem, zauważyliśmy, że za
mknięta paczka czipsów spuchła,
gdy ze wzrostem wysokości w ka
binie spadło ciśnienie. W tym sa
mym czasie u jednego z członków

Gdyby w samolotach nie było okien, to amerykański pilot nie mógłby wylądować „awaryjnie” na rzece Hudson
na poziomie morza. Każdy wypeł
niony gazem elastyczny pojem
nik rozszerza się, kiedy ciśnienie
na zewnątrz spada. Lecąc samo
lotem podczas mocnego przezię
bienia lub z zablokowanymi za
tokami, można doświadczyć tego
efektu, kiedy to gaz wypełniający
przestrzenie w kościach czaszki
rozszerza się podczas wnoszenia
i kurczy w trakcie opadania samolo
tu, co powoduje silny ból. Jeśli zaś
chodzi o jelita, większość zawarte
go w nich gazu znajduje się w jeli
cie grubym, a gaz ten ma tylko jed
ną drogę ujścia. Niektórzy odkryli
już zaskakującą przyjemność zwią
zaną z podróżą lotniczą, jaką jest
uwolnienie miazmatów z okrężni
cy. Być może posiadając tę wiedzę,
czytelnicy tej książki już nigdy nie
będą czuć się bezpiecznie wśród to
warzyszy podróży powietrznej. Co
bez wątpienia działa w dwie strony.
Philip Welsby, Edynburg,
Wielka Brytania

Lot na ślepo
Czy we współczesnych odrzu
towcach pasażerskich War po
trzebne są okna dla pilotów? Czy
teoretycznie piloci mogą pokonać
trasę z Londynu do Sydney bez ko
nieczności wyglądania przez okno?
Peter Marston, Londyn,
Wielka Brytania

dmuchy wiatru lub ewentualne
awarie silników.
Lądowania to jest inna spra
wa. Zdecydowana większość no
woczesnych samolotów pasażer
skich jest w stanie samodzielnie
wylądować, pod warunkiem że
lotnisko dysponuje odpowiednim
systemem naprowadzania na
ziemnego. Również lot w okresie
pomiędzy startem a lądowaniem
nie wymaga obserwacji otoczenia
na zewnątrz i może być prowadzo
ny jedynie za pomocą przyrządów.
Z kolei niebezpieczne zjawiska po
godowe, takie jak burze (podczas
których mogą występować turbu
lencje, grad i pioruny), najczęściej
wykrywa się, stosując jednocześ
nie radar i obserwując otoczenie.
Wprawdzie możliwe jest, że okna
w samolotach zostaną kiedyś za
stąpione przez zestaw ekranów
systemu wizji syntetycznej, ale
osobiście nie chciałbym, żeby kie
dykolwiek odebrano pilotom moż
liwość oglądania widoków – trud
no sobie wyobrazić piękniejsze! Ja
mogę całymi godzinami przyglą
dać się światu pode mną. To coś
wspaniałego.
Steve Moody,
kapitan samolotów Airbus 320,
Leamington Spa,
Warwickshire,
Wielka Brytania

Fot. Wikimedia

lading) wymaga specjalnego wy
posażenia naziemnego, a także
wykonania istotnych procedur
operacyjnych zapewniających,
że wszelkie obiekty, w tym pojaz
dy, znajdują się z dala od ścież
ki samolotu.
Wszystko to znacznie ograni
cza szybkość przemieszczania się
samolotu na ziemi, dlatego takie
rozwiązania stosuje się wyłącznie
w razie konieczności. Wyjaśnia to
też, dlaczego podczas mgły du
że lotniska, takie jak Heathrow
pod Londynem, ograniczają licz
bę samolotów, które są w stanie
obsłużyć, co prowadzi do odwo
łania niektórych lotów.
Dodatkowo, choć wszystkie
współczesne samoloty komer
cyjne mają wbudowane systemy
lądowania w warunkach ograni
czonej widoczności, wiele lotnisk
nimi nie dysponuje, a jak wyjaśni
łem powyżej, te, na których zain
stalowano takie systemy, korzy
stają z nich możliwie rzadko. Na
tomiast tak jak to sugeruje wasz
czytelnik, zwykle nie ma potrze
by, by pilot wyglądał przez przed
nią szybę, kiedy samolot znajdu
je się już na dużej wysokości. Na
radarach pogodowych widać ko
mórki burzowe, dzięki czemu mo
żemy je ominąć, a na wysokości,
na której zwykle latają samoloty

pasażerskie, nie ma przeważnie
chmur na tyle gęstych, by zasła
niały góry – ani samych gór.
Martin Powell,
kapitan, Monarch Airlines
Westgate-on-Sea,
Kent, Wielka Brytania
Samoloty pasażerskie muszą
mieć okna, ponieważ autopilot
nie ma funkcji kołowania z pozy
cji parkowania do pasa startowe
go, nie można też wystartować na
autopilocie. Przeprowadzenie sa
molotu przez start jest bardzo wy
magającym zadaniem pod wzglę
dem obserwacji otoczenia, a pilot
sterujący samolotem początkowo
nie odrywa oczu od środkowej linii
pasa startowego. W zasadzie moż
na sobie wyobrazić automatyzację
tego procesu, ale taka procedura
będzie wymagać więcej niż tylko
naprowadzania automatycznych
systemów samolotu. Podczas star
tu może się na przykład pojawić
stado ptaków lub zabłąkana awio
netka – pilot jest wtedy w stanie
uniknąć kolizji właśnie dzięki ob
serwacji otoczenia. Uważam, że je
steśmy jeszcze bardzo daleko od
stworzenia automatycznych sys
temów gwarantujących tak ela
styczną reakcję jak na przykład
w przypadku amerykańskiego lo
tu linii US Airways numer 1549,
kiedy pilot zwodował awaryjnie
samolot na rzece Hudson.
Zwykle autopilota uruchamia się
wkrótce po starcie i jeśli wszyst
ko jest w porządku (a często tak
nie jest), większość lotu można
przebyć bez obserwacji otoczenia.
Jednak samoloty pasażerskie za
zwyczaj nie lecą dokładnie po ko
rytarzach powietrznych. Czasem
podczas lotu kontrola ruchu lot
niczego zaleca kilka zmian kur
su, co może wymagać wzrokowej
kontroli otoczenia samolotu; pi
loci mogą również zmienić trasę
z powodu czegoś, co zauważą, na
przykład ze względu na inny sa
molot, chmurę pyłu wulkaniczne
go i tak dalej.
Trzeba też zdawać sobie spra
wę, że samoloty pasażerskie nie za
wsze latają w przestrzeni powietrz
nej kontrolowanej z ziemi, dlatego
czasem uniknięcie zderzenia z in
nym samolotem jest możliwe tyl
ko dzięki temu, że pilot obserwuje
otoczenie. Podczas wszystkich faz
lotu może też dojść do awarii auto
matycznych systemów, jeśli zosta
ną przekroczone ich parametry kry
tyczne. W takiej sytuacji pilot mu
si przejąć kontrolę nad samolotem,
a to może wymagać również wido
ku na zewnątrz.
Rob Hunter,
dyrektor działu bezpieczeństwa
lotów, British Airline Pilots’
Association, nadesłane
przez stronę internetową
„Jak długo trwa teraz? Fascynujące odpowiedzi na 191 najdziwniejszych pytań”, New Scientist,
Kraków 2020, s. 400.
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Rozmaitości

Uśmiechnij się
***

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

***

Żona dzwoni do męża:
– Gdzie ty znowu siedzisz?!
– Pamiętasz, kochanie, tego jubilera, u którego widziałaś ostatnio taki piękny naszyjnik?
– Tak, najdroższy...
– No, to ja siedzę w barze obok.

***

Na lekcji religii ksiądz mówi
o dobroci Pana Boga:
– Jeśli na przykład któryś ze
zmysłów człowieka szwankuje,
to dobry Bóg dba o to, żeby inne zmysły były bardziej udoskonalone. Na przykład ślepiec ma
bardziej wyczulony dotyk i słuch.
Może któreś z was, drogie dzieci,
poda mi inny przykład?
Na co zgłasza się Jaś i mówi:
– Mój wujek ma krótszą prawą nogę, ale za to jego lewa noga jest dłuższa.

***

Podczas zbiórki kompanii kapral mówi do żołnierzy:
– Ci, co znają się na muzyce
– wystąp!
Z szeregu występuje czterech.
– Pójdziecie do kapitana. Trzeba
mu wnieść pianino na ósme piętro.

***

Mąż do żony:
– Kochanie, spełniło się twoje marzenie, by zamieszkać w droższym

23

której rozgrzewałem długopis, bo
mi się wkład zablokował.

mieszkaniu. Od przyszłego miesiąca podnoszą nam czynsz.

***

Rozmowa przyjaciółek:
– Chcę się rozwieść.
– Co się stało?!
– Mąż mnie traktuje jak psa!
– Bije cię?
– Nie. Chce, żebym mu była wierna.

***

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

***

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

***

– Panie doktorze, dzięki wielkie!
To lekarstwo, co mi pan przepisał, okazało się idealne! Jest pan
geniuszem!
– Między Bogiem a prawdą,
geniuszem jest aptekarz. Pomyłkowo dałem panu karteczkę, na

***

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

Wytęż wzrok...

***

Dyrektor do pracownika:
– Panie, pan wszystko robi powoli – powoli pan myśli, powoli pisze,
powoli mówi, powoli się porusza!
Czy jest coś, co robi pan szybko?
– Tak, szybko się męczę...

***

– Jak mogłeś dopuścić, aby ten
więzień ukradł ci klucz?! – złości
się naczelnik na strażnika.
– On go wcale nie ukradł, tylko
uczciwie wygrał w karty...

***

– Poproszę pastę do butów.
– Jakich? – pyta się sprzedawca.
– Sznurowanych...

***

W dworcowej restauracji kelner potrząsa za ramię klienta.
– Proszę pana, zamykamy!
– Dobrze, tylko nie trzaskajcie drzwiami.

***

Rzemieślnik elektryk pyta się
praktykanta:
– Czy naprawiłeś już dzwonek
do drzwi w mieszkaniu Nowaków?
– Byłam tam już sześć razy.
Dzwonię i dzwonię, a tam nikt
nie otwiera.
(cdn.)

Łamigłówka

Rozmowa
telefoniczna
Pierwszą udaną rozmowę telefoniczną odbyli w 1876 roku Bell
i Watson. Telefon wkrótce zrewolucjonizował łączność na świecie.
Dzwoni telefon znajdujący się
na samym dnie tego stosu aparatów. Potrafisz wskazać, który to?
Rozwiązanie zagadki 06/2022

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

Fot. Domena publiczna
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Unikaj ludzi smutnych

HOROSKOP
Gwiazdy patrzą na nas..
BARAN

WAGA

Z partnerem będziesz teraz nadawać na tych samych falach, będziesz skłonny do kompromisu. To
dobry czas na cementowanie więzi
w związkach. Samotne Barany rozwiną swoje talenty i będą cieszyć
się powodzeniem u płci przeciwnej. Nie rań nikomu serca.

Sprawy miłosne zaczną trochę
kuleć, a konflikty w domu będą
wybuchać nie wiadomo z jakiego
powodu. Prawdziwą zmorą Wag
stanie się zazdrość. Nie ulegaj
przypadkowym skojarzeniom, nieżyczliwym plotkom i nie pozwalaj,
by osoby trzecie zabierały głos w
twoich sprawach.

BYK
Wiele Byków przekona się, jak
cudownie jest kochać i być kochanym. Aby tak się stało, coś trzeba będzie w partnerskim związku
zmienić, np. odbyć ważną rozmowę, przeprosić ukochanego. Samotny Byk marzący o miłości ma szansę
na obiecujące spotkanie.

BLIŹNIĘTA
Nie martw się, jeśli twój ukochany musi cię na pewien czas
opuścić albo obowiązki zawodowe
nie pozwolą mu spędzić z tobą wystarczająco dużo czasu. Twój dom
właśnie teraz zapełni się życzliwymi ludźmi. Bliźniak - mąż bez ociągania zrobi w domu porządki.

RAK
Jest szansa, że spełnią się twoje
najskrytsze marzenia. Poczujesz się
dowartościowany, kochany, ważny
dla tej drugiej osoby. Raki bez pary właśnie teraz będą mieć większe
szanse na znalezienie swojej drugiej połowy. Staraj się żyć na większym luzie, myśleć optymistycznie.

LEW
Postaraj się najbliższym poświęcić więcej czasu, mogą bowiem odczuwać chłód z twojej strony. Usidlone Lwy powinny popracować
nad sztuką kompromisu, twój charakter może dawać się partnerowi
we znaki. Jeśli jesteś samotny, będziesz miał teraz mnóstwo okazji
do niezobowiązujących flirtów.

PANNA
Pewne sytuacje w rodzinie, w
gronie znajomych czy w pracy mogą być dla ciebie niczym lekcje asertywności. Trzeba będzie postępować ostrożnie i znaleźć złoty środek
między tym, co jest twoim celem i
przynosi ci korzyści, a tym, do czego zmierzają związane z tobą osoby.
W związkach pojawią się spięcia.

SKORPION
Zrób porządek w swoim życiu
uczuciowym. Czy wszystkie twoje
znajomości warte są kontynuacji? W
stałych związkach chwile zwątpienia
i smutku. Jednak potem temperatura
uczuć podskoczy i zrobi się bardziej
interesująco. Osobom samotnym
serce raczej nie zabije gwałtowniej.

STRZELEC
Związki dotąd luźne i niezobowiązujące, teraz staną przed ważną decyzją - co dalej? Przyszedł czas
na deklaracje uczuciowe i wzięcie
odpowiedzialności za siebie i drugą osobę. Strzelce w parach zaczną budować materialne podstawy
wspólnej egzystencji.

KOZIOROŻEC
Jako osoba towarzyska i otoczona
ludźmi, będziesz mieć wiele okazji
do nawiązywania interesujących
znajomości. Szansę na miłe kontakty masz zwłaszcza podczas imprez
towarzyskich i kulturalnych. Koziorożce w parach teraz będą ze sobą
zgodnie współpracować.

WODNIK
Na brak powodzenia nie będziesz narzekać. Wodniki z 1 i 2 dekady będą mieć jednak problemy z
podjęciem decyzji i z określeniem,
co właściwie łączy je z bliskimi im
osobami. Gwiazdy mówią, że jest to
dobry czas na nawiązywanie znajomości z osobami mającymi podobne zainteresowania.

RYBY
W sprawach sercowych nie nastąpią wielkie zmiany. Jeśli żyjesz
w związku partnerskim, ten tydzień
nie będzie dla ciebie łatwy. Trzeba
będzie rozwiązać jakieś wspólne
problemy dotyczące codziennego
życia. W rodzinie postaraj się unikać
sprzeczek, zwłaszcza o drobiazgi.
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Drinki za miliony
Goœci z Niemiec na tej liœcie mo¿e byæ
nawet ponad tysi¹c
Tysi¹ce poszkodowanych, zarówno obywateli polskich jak i obcokrajowców. Goœci z Niemiec na tej liœcie mo¿e byæ nawet ponad tysi¹c. Polska policja urz¹dzi³a nalot na siec klubów nocnych w ca³ej
Polsce. Kilkadziesi¹t osób zosta³o aresztowanych. Zabezpieczono sprzêt techniczny, gotówkê i zablokowano konta.
Chodzi o jedn¹ z najwiêkszych od 20 lat
akcji policyjnych.
Andrzej mieszka sam w centrum Wroc³awia. NieŸle zarabia. Staæ go, aby od
czasu do czasu nieŸle siê zabawiæ. Pewnej soboty postanowi³ wyskoczyæ do klubu nocnego, który w³aœnie siê reklamowa³. Teraz uwa¿a, ¿e by³ to jeden z najwiêkszych b³êdów jego ¿ycia.
– W zasadzie to mogê powiedzieæ tylko
tyle, ¿e pamiêtam pierwszego drinka,
chyba by³o po godz. 18. Ale poza tym nie
pamiêtam ju¿ nic. Film mi siê urwa³, jak
nigdy w ¿yciu, bo po prostu nie pijê wiêcej ni¿ jeden, dwa kieliszki. Nie wiem,
w jaki sposób dotar³em do domu. Obudzi³em siê ze strasznym kacem, g³owa
mi opada³a, nie by³em w stanie wstaæ
z ³ó¿ka, dopiero wieczorem siê podnios³em. Wszed³em na konto bankowe, a tu
brakuje mi 40 tys. z³. Musia³em p³aciæ
kart¹, bo gotówki nie mia³em. I rzeczywiœcie, na wydrukach z kart widnia³y
niesamowite salda, po kilka tysiêcy z³otych – opowiada mê¿czyzna.
Artur z Katowic zamówi³ szampana.
Przyszed³ z koleg¹, zaraz po pracy. Ot
tak, z ulicy, na drinka. Rano obudzili siê
ka¿dy w swoim mieszkaniu. Po sprawdzeniu kont dowiedzieli siê, ¿e poprzedniej nocy w klubie przy ul. Mariackiej
hojnie rozdawali napiwki piêknym kelnerkom.
– Po dwa tysi¹ce z³otych ka¿dy. No
i oczywiœcie by³y jeszcze kolejne szampany, prosto z Francji po siedem, osiem
tysiêcy. Z tym tylko, ¿e ja nic nie pamiêtam, a gdybym nawet mia³ œwiadomoœæ,
to nigdy tak drogiego szampana bym nie
zamówi³ – t³umaczy.
Nasz informator z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wyjaœnia,
¿e poszkodowanych mo¿e byæ nawet kilka tysiêcy.
– Brytyjczycy, Amerykanie, goœcie
z Azji, Rosjanie, Kanadyjczycy, spora
grupa obywateli Niemiec, a nawet Nowozelandczyk – wylicza.
Wygl¹da na to, ¿e klientów regularnie
szprycowano substancjami odurzaj¹cymi. Wsypywano je drinków.
– Kelnerki dobrze wiedzia³y, jakie bêd¹ reakcje goœci, bo mia³y to przeæwiczone. Poznawa³y po zachowaniu. Gdy
klient by³ odpowiednio „znieczulony”
podchodzi³y z rachunkiem za kolejne,
rzekomo wypite drinki. Mê¿czyŸni nie
mieli pojêcia o rzeczywistych sumach
nabijanych na terminale. Dowiadywali
siê o nich dopiero nastêpnego dnia, gdy
logowali siê na swoje konta.
Reiner z Essen mia³ szczêœcie w nieszczêœciu i przy okazji mocniejsza g³owê.

– Mogê wypiæ sporo i nic, ale tym razem po kieliszku czystej poczu³em siê
tak, jakbym wypi³ pó³ litra z gwinta. Pomyœla³em, hola, hola, zwiewam st¹d. Pamiêtam, ¿e przywo³a³em kelnerkê
i chcia³em zap³aciæ, ale ona twierdzi³a,
¿e coœ nie gra z moj¹ kart¹, wiêc da³em
drug¹. I ta rzekomo te¿ nie dzia³a³a.
W koñcu posz³a po drugi terminal i znowu to samo. W koñcu p³atnoœæ przesz³a,
a ja wzi¹³em nogi za pas. Rano przyszed³
sms z banku. Okaza³o siê, ¿e ten drink
kosztowa³ mnie 8 tys. z³. Po dwa razy
z ka¿dej karty mi œci¹gnêli – wylicza
Reiner.
Œledztwo w sprawie masowych
oszustw w polskich klubach nocnych
trwa³o ponad osiem lat. W samej tylko
Warszawie policja przyjê³a ponad 700
zg³oszeñ o oszustwach. W Gdañsku, Krakowie, Wroc³awiu i Katowicach to podobna liczba. Œledczy t³umaczy, ¿e nie by³o
¿elaznych dowodów na to, ¿e dochodzi
do przestêpstwa, mimo ¿e rekordziœci
zostawiali w klubie œrednio po 20 tys. z³
za jeden wieczór. M³odzi ludzie wychodzili z kredytami w wysokoœci 90 tys. z³,
zaci¹gniêtymi za pomoc¹ aplikacji bankowych.
W koñcu œledczym uda³o siê zebraæ
materia³ dowodowy, ale w ustalaniu
szczegó³ów szybsi byli dziennikarze
TVN24. Odkryli, ¿e chodzi o pajêczynê
spó³ek rozsianych po ca³ej Polsce, a tropy zawsze prowadz¹ do dwóch mê¿czyzn
o imieniu Piotr. Jeden z nich, Piotr H.,
jest prezesem lub komandytariuszem
w prawie 70 spó³kach. Obaj zostali aresztowani.
Centralne Biuro Œledcze w Warszawie
poinformowa³o, ¿e policyjne laboratoria
okreœli³y ju¿ rodzaj substancji, któr¹
odurzano goœci. Ma byæ zbli¿ona sk³adem do GHB. Szybko rozk³ada siê w organizmie cz³owieka, jest trudna do wykrycia. Ciekawostk¹ niech bêdzie fakt, ¿e
ca³y biznes zarz¹dzany by³ centralnie
ze... studia w Krakowie. Zainstalowano
tam monitory wyœwietlaj¹ce obraz z kamer umieszczonych we wszystkich
28 klubach w Polsce. Nagrania specjalnie preparowano. Gdy ktoœ obwinia³ obs³ugê klubu o przekrêty, móg³ otrzymaæ
video z w³asn¹ osob¹ w roli bohatera.
– Z regu³y widaæ na nim, jak klient dokonuje kolejnych zamówieñ, p³aci rachunki, a nastêpnie wstaje z krzes³a, zatacza siê i z trudnoœci¹ utrzymuje równowagê. W centrali kontrolowano równie¿ ca³y biznes, obserwowano terminale p³atnicze, a tak¿e zachowanie personelu. Do klubów ich w³aœciciele wysy³ali
tajnych „inspektorów” pilnuj¹cych dyscypliny za³ogi – t³umaczy rzeczniczka
CBŒ.
– Maj¹ ich. Wszystko piêknie, tylko jak
ja sp³acê kredyt w wysokoœci 100 tys.,
w który zosta³em wrobiony latem ubieg³ego roku? – ¿ali siê 29-letni Dominik,
informatyk z Katowic. Jesieni¹ zesz³ego
roku wybra³ siê do night clubu na drinka.
Teraz przeklina ten dzieñ. TK
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Poziomo
1 – chrząszcz, groźny szkodnik
w sadownictwie i leśnictwie,
6 – podszycie piór pokrywowych
u dorosłych ptaków,
10 – zły objaw w gospodarce,
11 – jeden z apostołów,
12 – wypędzanie owiec na hale,
13 – łapownictwo,
16 – pomieszczenie na rupiecie,
17 – ptak znad morza,
19 – waluta obowiązująca w większości
państw UE,
21 – znawca języka niemieckiego,
24 – ogół adwokatów,
25 – instrument muzyczny mający
ponad 30 strun,
28 – jeden z pary wyrazów mających
znaczenie przeciwstawne,
29 – trzecia rzeka Ameryki Południowej,
30 – potrawa z mięsa,
31 – miechunka inaczej.

Pionowo
1 – namiot z areną w środku,
2 – postać z „Wesela”,
3 – lud Paryża zdobył ją w 1789 r.,
4 – jest potrzebny osi,
5 – publikacja wydawana okresowo,
7 – darzymy nim kogoś,
8 – wielkie miasto w południowych
Indiach,
9 – niechęć, odraza, wstręt,
14 – jedna książka z całego nakładu,
15 – od stawu łokciowego do nadgarstka,
18 – buduje z dyplomem wyższej
uczelni,
20 – gra hazardowa z kulką,
22 – prezydent Francji,
23 – rzeka we Włoszech uchodząca
do Adriatyku,
26 – marszałek Francji, Polski
i W. Brytanii,
27 – jest już droga i będzie drożeć.

w oczach Edwarda Tomenki
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Focaccia z oliwkami i suszonymi pomidorami

– 300 g m¹ki pszennej
– 50 ml mleka migda³owego
(mo¿e byæ ka¿de inne)
– 75 ml wody
– 5 g suchych dro¿d¿y
– 1 ³y¿eczka soli morskiej
– 2 ³y¿ki oliwy
– suszone pomidory w oliwie
– czarne i zielone oliwki
– œwie¿y tymianek

Mleko wymieszaj z wod¹ i podgrzej do temperatury oko³o 40
stopni. Przelej wodê z mlekiem do
du¿ej miski. Dodaj dro¿d¿e i wymieszaj. Do miski dodaj przesian¹
m¹kê, oliwê i sól – wymieszaj.
Zacznij wyrabiaæ ciasto. Je¿eli
za bardzo klei siê do r¹k, obsyp je
jeszcze odrobin¹ m¹ki. Ciasto ma

byæ elastyczne. Wyrobione ciasto
w misce przykryj œciereczk¹ i odstaw na godzinê w ciep³e miejsce.
Po godzinie tortownicê wysmaruj oliw¹ i prze³ó¿ do niej ciasto.
Wyklej nim dno tortownicy.
Pomidory oraz oliwki pokrój
i wymieszaj razem. Nastêpnie wy³ó¿ na ciasto (dodatki mo¿esz równie¿ powciskaæ w ciasto) i ca³oœæ
posyp listkami tymianku i gruboziarnist¹ sola morsk¹. Odstaw na
kolejne pó³ godziny.
Nagrzej piekarnik do temperatury 200 stopni. Po up³ywie czasu
wstaw focaccie do piekarnika
i piecz oko³o 35 minut. Focaccie
podawaj ciep³¹, pokrojon¹ na kawa³ki. Œwietnie smakuje, gdy moczy siê j¹ w oliwie.

Pizza z rukolą i szynką parmeńską

Sk³adniki na 2 ciasta do pizzy:
– 320 g m¹ki pszennej
– 10 g œwie¿ych dro¿d¿y
– 1 ³y¿eczka cukru
– 1 ³y¿eczka soli
– 1 ³y¿ka oliwy z oliwek
– 250 ml letniego mleka 2%
– kilka plasterków szynki parmeñskiej
– garœæ rukoli
– kilka plasterków parmezanu
– ok. 2-3 ³y¿ek oliwy truflowej
(tego nie da siê zast¹piæ, po prostu
musi byæ)

Dro¿d¿e rozpuszczamy w letnim (ale nie gor¹cym!) mleku i odstawiamy na 10-15 minut. M¹kê,
cukier, sól wsypujemy do miski
i mieszamy. Dodajemy powoli rozpuszczone w mleku dro¿d¿e i porz¹dnie wyrabiamy, a¿ do uzyskania elastycznej masy. Jeœli masa
bêdzie przyklejaæ siê nam do r¹k
nale¿y dodaæ odrobinê m¹ki. Ciasto mo¿na oczywiœcie wyrabiaæ na
oprószonym m¹k¹ blacie, ja wolê
robiæ to w misce. Wyrobion¹ masê

przykrywamy rêcznikiem i odk³adamy na 10-15 min aby nieco uros³a, po czym dodajemy oliwê z oliwek, ponownie wyrabiamy i znów
pod przykryciem odstawiamy, tym
razem na 30 minut.
Kiedy ciasto porz¹dnie uroœnie,
dzielimy je na dwie czêœci. Jeœli
chcemy zrobiæ tylko jedn¹ pizzê,
drug¹ czêœæ ciasta zawijamy w foliê spo¿ywcz¹ i chowamy do lodówki. Tê czêœæ, z której powstanie nasz spód do pizzy porz¹dnie
rozwa³kowujemy na placki o gruboœci ok 3 mm (nie cm!), k³adziemy na odwróconej blasze, wysmarowanej wczeœniej odrobin¹ oliwy
z oliwek (aby ciasto nie nie przyklei³o) i pieczemy przez ok 10 min
w piekarniku nagrzanym do 230 C.
Po tym czasie ciasto wyjmujemy,
smarujemy sosem pomidorowym
i ponownie wk³adamy do piekarnika na 5 minut (***). Nasza pizza
ju¿ prawie gotowa. Teraz czas na
szynkê parmeñsk¹, œwie¿¹ rukolê,
starte plastry parmezanu i oliwê
truflow¹.
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kapcie letnie wz405 (37-40)
kapcie letnie wz497 (38-41)
kapcie letnie wz488 (37-39)
kapcie letnie wz93 (38-39)
kapcie letnie wz520 (38-39)
kapcie letnie wz471 (38-39)
kapcie letnie wz131 odkryte (40-45)
kapcie letnie wz901 (41-44)
kapcie letnie wz102 (41-43)
kapcie letnie wz151 (41-43)

6,00
8,50
8,50
9,90
8,50
7,00
7,50
7,50
7,50
7,90
9,90
5,50
7,50

Kosmetyki
Szt.

Kosmetyki

Cena

Barwa Cosmetics Mydło szare hipoalergiczne 100g
Barwa Naturalna Ekspresowa odżywka drożdżowa w sprayu 200ml
Barwa Naturalna Szampon jajeczny 300ml
Barwa Naturalna Szampon piwny 300ml
Barwa Ziołowa Szampon ziołowy brzoza 250ml
Barwa Ziołowa Szampon ziołowy czarny bez 250ml
Barwa Ziołowa Szampon ziołowy mięta 250ml
Biały Jeleń krem do twarzy kojący 50ml
Biały Jeleń krem do twarzy nawilżający 50ml
Biały Jeleń krem do twarzy wygładzający 50ml
Biały Jeleń mydło naturalne cynk, skóra z problemami 125g
Biały Jeleń mydło naturalne glinka biała, skóra sucha i szara 125g
Biały Jeleń mydło naturalne glinka czerwona, skóra naczynkowa 125g
Biały Jeleń mydło naturalne glinka zielona, skóra tłusta i mieszana 125g
Biały Jeleń mydło naturalne siarka, normalizujące 125g
Biały Jeleń mydło naturalne węgiel aktywny, skóra zanieczyszczona 125g
Biały Jeleń mydło naturalne ichtiol, skóra podrażniona 125g
Era Mydło szare naturalne 200g
Maroko Ałun sztyft na skaleczenia po goleniu 5g
New Anna Cosmetics maska PASMEDIC do włosów matowych z skłonnością
do wypadania 250ml
New Anna Cosmetics maska PASMEDIC do każdego rodzaju włosów 250ml
New Anna Cosmetics nafta kosmetyczna naturalna 120g
New Anna Cosmetics nafta kosmetyczna z olejkiem rycynowym 120g
New Anna Cosmetics nafta kosmetyczna z drożdżami 120g
New Anna Cosmetics nafta kosmetyczna z wyciągiem z pokrzywy 120g
New Anna Cosmetics nafta kosmetyczna z biopierwiastkami 120g
New Anna Cosmetics szampon PASMEDIC do włosów suchych, zniszczonych
i matowych
New Anna Cosmetics szampon PASMEDIC do włosów normalnych lub z tendencją
do przetłuszczania się
New Anna Cosmetics szampon PASMEDIC do włosów słabych, z tendencją do wypadania
New Anna Cosmetics szampon PASMEDIC do włosów bardzo zniszczonych
New Anna Cosmetics szampon z naftą kosmetyczną, ekstraktami z pokrzywy,
tataraku i skrzypu 300ml
New Anna Cosmetics kuracja przeciw wypadaniu włosów z naftą kosmetyczną
i olejem jojoba 90g
New Anna Cosmetics kuracja przeciw wypadaniu włosów z naftą kosmetyczną
i olejem ze słodkich migdałów 90g
Woda utleniona 100g
Ziaja krem brązujący cupuacu 50ml
Ziaja krem do rąk i paznokci kozie mleko 80ml
Ziaja krem do rąk z proteinami kaszmiru i masłem shea 100ml
Ziaja krem do stóp głęboko nawilżający 80ml
Ziaja krem do stóp na pękającą skórę pięt 60ml
Ziaja krem kozie mleko 1 nawilżanie 50ml
Ziaja krem kozie mleko 2 odżywianie 50ml
Ziaja krem masło kakaowe 50ml
Ziaja krem nagietek 100ml
Ziaja krem naturalny oliwkowy 50ml
Ziaja krem pod oczy z witaminą e 15ml
Ziaja naturalny oliwkowy odżywczy krem pod oczy i na powieki 15ml
Ziaja płyn do demakijażu oczu uniwersalny 120ml
Ziaja tonic nagietek odświeżanie i nawilżanie cera sucha i normalna 200ml
Ziaja żel do nóg kasztanowy 100ml

0,99
3,90
2,90
2,90
2,50
2,50
2,50
4,50
4,50
4,50
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
0,99
2,90
5,20
5,20
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,50
3,50
3,50
3,50
4,50
3,30
3,30
1,50
3,60
2,60
1,90
2,50
2,50
3,30
3,30
2,20
2,90
1,90
2,20
2,60
2,20
2,50
2,50

Kapcie letnie wz47 skóra
rozm.36-41
cena:
8,50 €

Kapcie letnie wz402
rozm. 37-40
cena:
8,50 €

Kapcie letnie wz405
rozm. 37-40
cena:
9,90 €

Kapcie letnie wz497
rozm. 38-41
cena:
8,50 €

Kapcie letnie wz488
rozm. 37-39
cena:
7,00 €

Kapcie letnie wz93
rozm. 38-39
cena:
7,50 €

Kapcie letnie wz520
rozm. 38-39
cena:
7,50 €

Kapcie letnie wz471
rozm. 38-39
cena:
7,50 €

Kapcie letnie wz131 odkryte
rozm. 40-45
cena:
7,90 €

Kapcie letnie wz901
rozm. 41-44
cena:
9,90 €

Kapcie letnie wz102
rozm. 41-43
cena:
5,50 €

Kapcie letnie wz151
rozm. 41-43
cena:
7,50 €

Zapraszamy na zakupy: www.sklep.de
ZAMÓWIENIE

SŻ 7/2022

Płatność z góry - Zarezerwowany towar wysyłamy po zapłaceniu rachunku (Vorkasse)
Prosimy nie przelewać pieniędzy przed otrzymaniem rachunku.
Ważne! Konto jest inne niż konto prenumeraty - podajemy je na rachunku.
Przy zamówieniu przez internet możliwość płatności przez PayPal.
Koszt wysyłki:
q na adres w Niemczech - 6,90 € (Deutsche Post DHL)
q do pozostałych krajów Unii Europejskiej - 9,90 €
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasu towaru.
Imię, nazwisko
Ulica, nr domu
Kod pocztowy, miejscowość
Nr telefonu
Data, podpis

Przepaść - Remigiusz Mróz

REMIGIUSZ MRÓZ - ur. 15 stycznia 1987 r. w Opolu. Najpopularniejszy
i najbardziej ceniony pisarz młodego pokolenia, okrzyknięty królem
polskiego kryminału. Tworzy przez 365 dni w roku. Laureat Nagrody
Czytelników Wielkiego Kalibru za Kasację - pierwszy tom bestsellowej
serii o Chyłce i Kordianie Oryńskim. By czuć się komfortowo, musi
codziennie napisać 10-15 stron i tygodniowo wybiegać 100 kilometrów.
Ukończył z wyróżnieniem Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie,
gdzie uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych.
Szt.

W Tatrach Zachodnich dochodzi do zaginięcia młodej kobiety z Warszawy. Ostatnim
razem widziana była przez turystów w okolicy Trzydniowiańskiego Wierchu, a potem
przepadła bez wieści. Był to jej pierwszy wyjazd w góry, miała zamiar spędzić w nich
tylko weekend, a w Zakopanem pojawiła się sama – mimo to wedle ustaleń policji szła
czerwonym szlakiem w towarzystwie czterech mężczyzn. Sprawę prowadzi Wiktor Forst,
który odtwarza trasę dziewczyny z nadzieją, że odnajdzie ją żywą. Nie trafia na żadne
poszlaki, odkrywa jednak w Tatrach coś, co rzuci nowe światło na zbrodnię sprzed lat…

Projekt Riese - Remigiusz Mróz

Seria thrillerów prawniczych z Joanną Chyłką

Cena

Kasacja - Remigiusz Mróz tw.opr.
Zaginięcie - Remigiusz Mróz tw.opr.
Rewizja cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Rewizja cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Immunitet - Remigiusz Mróz tw.opr.
Inwigilacja - Remigiusz Mróz tw.opr.
Oskarżenie - Remigiusz Mróz tw.opr.
Testament - Remigiusz Mróz tw.opr.
Kontratyp - Remigiusz Mróz
Umorzenie - Remigiusz Mróz
Wyrok - Remigiusz Mróz
Ekstradycja - - Remigiusz Mróz
Precedens - Remigiusz Mróz
Afekt - Remigiusz Mróz
Egzekucja - Remigiusz Mróz
Skazanie - Remigiusz Mróz

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

Riese. Największy projekt nazistowskich Niemiec, którego przeznaczenie wciąż pozostaje nieznane. Niegdyś być może podziemne miasto, arka przetrwania lub fabryka,
w której pracowano nad bronią jądrową – dziś atrakcja turystyczna w Górach Sowich.
Odwiedzić postanawia ją pięcioro ludzi, zupełnie nieświadomych tragedii, która ma ich
spotkać. Podczas eksploracji tuneli dochodzi do trzęsienia, a stropy ulegają zawaleniu,
odcinając turystów od świata i pozbawiając ich szans na ratunek. Robią wszystko, by
przeżyć, powoli uświadamiając sobie, że znany im świat przestał istnieć…

Wybaczam ci - Remigiusz Mróz

Ina Kobryn prowadzi spokojne, uporządkowane życie. Spełnia się w pracy, wraz z mężem stara się o dziecko i właściwie nie ma powodów do zmartwień. Wszystko zmienia
się, gdy pewnej nocy siada przed laptopem i dostrzega, że mąż nie wylogował się ze
swojego konta na Facebooku. Jej wzrok pada na krótką wiadomość o treści „wybaczam
ci”, pochodzącą od nieznajomej dziewczyny. Bagatelizuje sprawę, ale gdy budzi się rano,
okazuje się, że nadawczyni popełniła samobójstwo na samym środku placu Konstytucji
w Warszawie. Ina stara się odnaleźć wiadomość, ta jednak znika bez śladu.
Szt.

Testament - Remigiusz Mróz

Znany warszawski ginekolog niespodziewanie otrzymuje ogromny spadek od jednej ze
swoich pacjentek, choć przyjął ją w gabinecie tylko raz. W skład masy spadkowej wchodzi
zapuszczona nieruchomość, która stała się własnością kobiety w wyniku reprywatyzaji.
Kiedy lekarz jedzie na miejsce, na terenie posesji odnajduje zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu. Wkrótce ginekologiem zaczyna interesować się policja, gotowa aresztować go za przestępstwo. Lekarz szuka pomocy u Joanny Chyłki, która niedawno była jego
pacjentką. Jednak pani mecenas, aktualnie zajęta wydobyciem Oryńskiego z więzienia...

Szt.

Szt.

Umorzenie - Remigiusz Mróz

Idealna rodzina. Szczęśliwe małżeństwo, kochająca żona i oddany mąż, dla którego
dwoje dzieci jest całym światem. Wydawało sią, że nic nie zakłóci idylii, którą cieszyli
się Skalscy. Do czasu. Pewnej nocy sąsiedzi słyszą krzyki dochodzące z domu,
a kiedy policjanci zjawiają się na miejscu,odnajdują bestialsko zamordowanąmatkę
i jej dzieci. Jedyny tropwiedzie do głowy rodziny, mimo że mężczyzna nigdy niepodniósł
ręki nabliskich. Dlaczego zabił? Co takiego sprawiło, że z idealnego męża zmienił się
w potwora?

Szt.

Halny - Remigiusz Mróz

Góry nie zaznały krwi przez niemal trzy lata. Panujący w nich spokój trwał, od kiedy
Wiktor Forst ujął mordercę nazywanego Bestią z Giewontu - i nic nie wskazywało na to,
by sytuacja miała się zmienić. Koszmar nadszedł wraz z halnym. Dominika WadryśHansen została wezwana do Zakopanego, gdy tuż przed wejściem do kaplicy na
Wiktorówkach odnaleziono makabrycznie zamordowaną kobietę. Ciało rozcięto,
wnętrzności wywleczono, a w ustach ofiary umieszczono monetę łudząco przypominającą te, którymi posługiwał się seryjny zabójca lata temu.
Szt.

Szt.

Szt.

Trylogia historyczna Parabellum
Parabellum. Głębia osobliwości cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Parabellum. Głębia osobliwości cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Parabellum. Horyzont zdarzeń - Remigiusz Mróz tw.opr.
Parabellum. Prędkość ucieczki - Remigiusz Mróz tw.opr.
Seria o komisarzu Wiktorze Forście
Ekspozycja - Remigiusz Mróz tw.opr.
Przewieszenie - Remigiusz Mróz tw.opr.
Trawers cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Trawers cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Deniwelacja - Remigiusz Mróz tw.opr.
Zerwa cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Zerwa cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Halny - Remigiusz Mróz
Przepaść - Remigiusz Mróz
Seria z Sewerynem Zaorskim
Listy zza grobu - Remigiusz Mróz
Głosy z zaświatów - Remigiusz Mróz
Szepty spoza nicości - Remigiusz Mróz

Cena
L
8,90
8,90
8,90
8,90
Cena
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
9,90
9,90
Cena
10,90
6,90
9,90

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

Dylogia o Damianie Wernerze
Nieodnaleziona - Remigiusz Mróz tw.opr.
Nieodgadniona - Remigiusz Mróz tw.opr.
Cykl o Gerhardzie Edlingu
Behawiorysta - Remigiusz Mróz tw.opr.
Iluzjonista - Remigiusz Mróz tw.opr.
Ekstremista - Remigiusz Mróz
Seria political fiction W kręgach władzy
Wotum nieufności cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Wotum nieufności cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Większość bezwzględna - Remigiusz Mróz tw.opr.
Władza absolutna - Remigiusz Mróz tw.opr.
Poza seriami
Czarna Madonna - Remigiusz Mróz tw.opr.
Hashtag - Remigiusz Mróz tw.opr.
O pisaniu. Na chłodno. - Remigiusz Mróz tw.opr.
Projekt Riese - Remigiusz Mróz
Świt, który nie nadejdzie - Remigiusz Mróz tw.opr.
Turkusowe szale - Remigiusz Mróz
W cieniu prawa cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr.
W cieniu prawa cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr.
Wybaczam ci - Remigiusz Mróz

Cena
8,90
8,90
Cena
8,90
8,90
9,90
Cena
8,90
8,90
8,90
8,90
Cena
8,90
8,90
8,90
9,90
8,90
10,90
8,90
8,90
9,90

TRYLOGIA: Gniew matki, Śmiertelna rozpacz, Obsesja matki
Życie Faith McMann legło w gruzach, kiedy pewnego dnia po powrocie
do domu zastaje zamordowanego męża, a dzieci zostały porwane.
Wszechogarniający strach i niepokój o los dzieci sprawiają, że życie
staje się nie do zniesienia. Do momentu, gdy postanawia zamienić
udrękę na złość…
Oprócz żalu, strachu i rozpaczy nie pozostało jej nic, co mogłaby
poczuć… oprócz wściekłości. Faith wkracza w mroczny świat
przestępców, zdeterminowana, by za wszelką cenę uratować
swoje dzieci. Czy zdąży je odnaleźć, zanim będzie za późno?
Czy uda jej się ocalić dzieci, a może nikt już nie zdoła im pomóc?
Czy w świecie potworów polujących na niewinnych ludzi jest miejsce na lojalność? Czy po zrozumieniu najmroczniejszych aspektów
ludzkiej natury Faith odnajdzie jeszcze samą siebie? Nie ma nikogo
bardziej niebezpiecznego niż matka walcząca o swoje dzieci.
T.R. Ragan (Theresa Ragan) jest autorką bestsellerów i thrillerów
w New York Timesie, USA Today i Wall Street Journal.
Szt.

Kryminały / różni autorzy

Cena

Bez odwrotu - Tess Gerritsen
Cymanowski chłód - Magdalena Witkiewicz, Stefan Darda
Cymanowski młyn - Magdalena Witkiewicz, Stefan Darda
Czarownica - Camilla Läckberg tw.opr.
Fabrykantka aniołków - Camilla Läckberg tw.opr.
Gniew matki - T.R. Ragan
Krótka piłka - Harlan Coben tw.opr.
Na skraju załamania - B.A. Paris
Nagrobek - Anna Klejzerowicz
Najmroczniejszy sekret - Alex Marwood
Nie mów nikomu - Harlan Coben tw.opr.
Niemiecki bękart - Camilla Läckberg tw.opr.
Obsesja matki - T.R. Ragan
Osaczona - Tess Gerritsen
Osiedle odmieńców - Anna Klejzerowicz
Pogromca lwów - Camilla Läckberg tw.opr.
Rzeka zimna - Magdalena Kawka
Skaza - Robert Małecki
Sześć lat później - Harlan Coben tw.opr.
Śmiertelna rozpacz - T.R. Ragan
Zmora - Robert Małecki
Zostań przy mnie - Harlan Coben tw.opr.
Żałobnica - Robert Małecki

8,90
10,90
10,90
9,90
9,90
10,90
7,90
8,90
10,90
8,90
7,90
9,90
10,90
8,90
10,90
9,90
9,90
10,90
7,90
10,90
9,90
7,90
9,90

Samo Życie 7/22 (606)

Reklama
Deutscher Unternehmer mit polnischen Mitarbeitern und vielen Kontakten gründet sehr zentral
in Hamburg neue Firma für Haus und Garteninstandsetzung sowie Renovierungen aller Art
an Gebäuden (innen und aussen) und stellt flexiblen „Renovierungstrupp“ zusammen.
Suchen auf diesem Wege korrekte, zuverlässige, ehrliche und pünktliche Mitarbeiter
ohne Alkohol und Suchtprobleme (sehr gern auch mit eigenem Werkzeug und PKW!)
Gesucht werden: l Maler l Trockenbauer l Fliesenleger l Tischler

l Bodenleger l Autolackierer l Automechaniker

und diverse flexible „Universalkräfte“ sehr gern auch älter (minimum ca. 30-60 Jahre),
nur mit wirklicher Berufserfahrung und sauberer Arbeitsweise. Geboten wird ein super Team
sowie faire, pünktliche Bezahlung und geregelte Arbeit in Deutschland.
Auf Wunsch kann zentrale Wohnmöglichkeit gestellt werden. Dies bedeutet eine absolute
Chanche für einen seriösen Neuanfang sehr zentral in Hamburg (direkt an der Autobahn).
Leichte Deutschkenntnisse wären von Vorteil aber nicht Bedingung (Übersetzer vorhanden).
Bitte telefonische Kontaktaufnahme unter Tel. 0172/4003672 (Deutschland),
aus dem Ausland 0049/172/4003672, E-mail: info@mikes-garage.de
Bitten um unkomplizierte Kontaktaufnahme ... Wir beissen nicht !!!

Lubimy czytać
www.sklep.de

Hurt i kolportaż
polskiej prasy
Tel. 02174 - 894 11 55
Fax 02174 - 894 11 56
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Reklama
ADWOKACI w DORTMUNDZIE

SEROWIK
Tel. 0231 - 1857403
Fax 0231 - 1857404
sekretariat@serowik.de

Rechtsanwälte Serowik
Rosental 1
44135 Dortmund

l udzielamy porad także w języku polskim
l reprezentujemy naszych klientów na terenie całych Niemiec we wszystkich dziedzinach prawa
l na terenie Polski w wybranych dziedzinach prawa
l współpracujemy z notariuszem
l rok założenia kancelarii 2001
l w nagłych przypadkach tel. kom. 0172-7261623

www.serowik.de

www.prasa.de
KANCELARIA ADWOKACKA

Kancelaria adwokacka
w Monachium

DIPL.-JUR. MARKUS G.

MATUSCHCZYK

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

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.

Rechtsanwälte

uprawnieni do występowania przed wszystkimi sądami w Niemczech

Markus Hüsges

Dierk Bernhardt

Fachlehrgang Arbeitsrecht

(ausgeschieden zum 31.12.2019)

Marlies Ziemer
Dr. Monika Everschor

Herbert Ziemer -I

Fachanwältin für Verkehrsrecht

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

Mirka Johanna Ziemer
Fachanwältin für Familienrecht
Rechtsberatung auch in polnischer Sprache

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

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

Tłumacz przysięgły

l polski l ukraiński
l angielski l niemiecki

Tel. 0174 / 479 22 04

Rechtsanwaltskanzlei

Gregor Matuszczyk
Springestraße 8
45894 Gelsenkirchen - Buer

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

Termine nach tel. Vereinbarung

www.prenumerata.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

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

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

ELEKTRYCZNE
Szybkie i oszczędne do
przemieszczania się po mieście

Montaż kamer
i sprzętu do
monitoringu domowego

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

JAWA-Reisen GmbH (od 1989)
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

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

Tel. 05251- 390 900

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

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 - 17 euro
q prenumerata półroczna - 11 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:
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Ciekawostki

Dominika Kulczyk
kupi³a dom Marii
Sk³odowskiej-Curie
Rezydencja w podparyskim
Saint-Rémy-les-Chevreuse,
gdzie Maria i Piotr Curie
spędzali wakacje, została
zakupiona przez słynną
bizneswoman i filantropkę,
która planuje urządzić
w nim Dom Siostrzeństwa.
6 czerwca prezeska Kulczyk
Foundation og³osi³a oficjalnie
na swoim profilu na Facebooku, ¿e zdecydowa³a siê zakupiæ dom Marii Curie-Sk³odowskiej, aby „uhonorowaæ
dziedzictwo naszej noblistki
(...), ¿eby to miejsce znów têtni³o ¿yciem, s³u¿¹c europejskiej
nauce i kulturze” i sta³o siê
„miejscem spotkañ kobiet, które swoj¹ dzia³alnoœci¹, tak jak
Maria, przekraczaj¹ wszelkie
znane nam bariery”.

Niezwyk³a
nieruchomoœæ
Posiad³oœæ w Saint-Rémyles-Chevreuse pojawi³a siê na
rynku nieruchomoœci w maju
zesz³ego roku i od pocz¹tku wywo³ywa³a ogromne zainteresowanie. Z jednej strony ze
wzglêdów czysto praktycznych:
od pocz¹tku pandemii panuje
prawdziwy boom na domy
w bliskiej odleg³oœci od du¿ych
miast, maj¹ce dobry dojazd do
metropolii i chocia¿ kawa³ek
ogrodu. W tym kontekœcie 120metrowy budynek, stoj¹cy na
dzia³ce o powierzchni 900 mkw.
w podparyskiej miejscowoœci,
by³ niew¹tpliwie ³akomym k¹skiem. Z drugiej strony bardzo
szybko zainteresowa³y siê nim
tak¿e media polonijne i w kraju,
ze wzglêdu na jego historiê.
W latach 1904 – 1906 by³ on w³asnoœci¹ Marii i Piotra Curie,
którzy spêdzali tam wakacje
i weekendy. Pañstwo Curie
wraz z przyjació³mi i rodzinami
lubili podobno wêdrowaæ i jeŸdziæ na rowerowe wycieczki po
okolicy. Sielankê przerwa³a tragiczna œmieræ Piotra w 1906 r.
Jego ¿ona powraca³a do SaintRémy-les-Chevreuse jeszcze
kilkakrotnie, zanim zdecydowa³a siê sprzedaæ nieruchomoœæ.
W domu nie ma œladów naukowej dzia³alnoœci wybitnej
pary, zapewne przede wszystkim dlatego, ¿e by³ dla nich raczej ostoj¹ i miejscem odpoczynku. Ale sprzedaj¹cy podkreœla³, ¿e sufit salonu zosta³
byæ mo¿e ozdobiony przez sa-

m¹ Mariê. Niezale¿nie jednak
od interesuj¹cej historii nieruchomoœci, jej cena i stan przez
d³ugi czas odstrasza³y potencjalnych kupców. Jak wyjaœni³
w maju 2021 roku Daniel Cazou-Mingot z agencji Stéphane
Plaza zajmuj¹cej siê sprzeda¿¹, po wirtualnej wizycie – wymuszonej przez trwaj¹cy wówczas lockdown – wiêkszoœæ zainteresowanych nie decydowa³a siê na ogl¹danie domu na ¿ywo. Budynek mia³ wprawdzie
swój urok i zdecydowane atuty:
spora powierzchnia, ogród, bliskoœæ podmiejskiego poci¹gu,
którym w 40 minut mo¿na dojechaæ do Pary¿a, i wreszcie konstrukcja z kamienia wydobytego z okolicznych kamienio³omów. Ale potencjalnych kupców mog³a odstraszaæ cena:
790 tys. euro. Tym bardziej ¿e
budynek nie nadawa³ siê do zamieszkania i agencja otwarcie
przyznawa³a, ¿e nowy w³aœciciel bêdzie musia³ odnowiæ elewacjê, wymieniæ drzwi i okna,
przeprowadziæ prace izolacyjne, naprawiæ dach, wyremontowaæ mocno zaniedbane wnêtrza. Ca³kowity koszt prac szacowany by³ na 200 tys. euro. Po
doliczeniu kosztów notariusza
i agencji kupuj¹cy musia³ dysponowaæ sum¹ przekraczaj¹c¹
milion euro. Jak przyzna³ wówczas Daniel Cazou-Mingot, za
tak¹ cenê w tej samej okolicy
mo¿na by³o kupiæ podobn¹ willê, ale po remoncie. Jednak
w³aœciciel posiad³oœci liczy³
z jednej strony na „efekt covid”
– od pocz¹tku pandemii liczba
nabywców, którzy przeprowadzali siê z Pary¿a do SaintRémy-les-Chevreuse wzros³a
o 40 proc. w porównaniu z czasami
przedcovidowymi.
W zwi¹zku z czym ceny nieruchomoœci w 2021 roku wzros³y
o 15 do 20 proc.
Kiedy og³oszenie pojawi³o
siê na rynku, spraw¹ zainteresowa³o siê równie¿ pañstwo
polskie. Jak napisa³ premier
Mateusz Morawiecki na Facebooku w poœcie z 10 maja: „zleci³em pilne dzia³ania zmierzaj¹ce do zakupu domu Marii
Sk³odowskiej-Curie pod Pary¿em, który zosta³ wystawiony
na sprzeda¿ przez dotychczasowego w³aœciciela. To miejsce
jest wa¿n¹ czêœci¹ polskiej historii”. Na szumnych zapowiedziach jednak siê skoñczy³o,
bowiem przez ponad rok pañstwo polskie nie zdo³a³o sfinali-

zdj. Kulczyk Foundation

zowaæ transakcji. Przyczyny
owej pora¿ki – lub zmiany decyzji – pozostaj¹ nieznane. Pa³eczkê przejê³a jednak Kulczyk
Foundation, ratuj¹c tym samym czêœæ polskiego dziedzictwa za granic¹. Istnia³o bowiem ryzyko, ¿e rezydencjê kupi nabywca, którego interesowaæ bêd¹ jedynie jej walory
mieszkaniowe.
Ostateczna
wartoœæ transakcji pozostaje
tajemnic¹, znane s¹ ju¿ natomiast plany co do samego domu.

Dom Siostrzeñstwa
Dominika Kulczyk ju¿ poinformowa³a, ¿e przekszta³ci budynek w Dom Siostrzeñstwa,
maj¹cy staæ siê rozszerzeniem
Siostrzeñstwa Polsko-Ukraiñskiego,
zainaugurowanego
4 kwietnia tego roku. Ta koalicja kobiet – nale¿¹ do niej m.in.
sama Kulczyk, Agnieszka Holland, Janina Ochojska, Olga
Tokarczuk, Iryna Deszczyca
czy Oksana Zabu¿ko – ma na
celu wspieranie projektów
umo¿liwiaj¹cych d³ugofalow¹
pomoc Ukrainkom uciekaj¹cym przed wojn¹ poprzez tworzenie miejsc pracy, aktywizacjê zawodow¹, wsparcie edukacji i kultury. Siostrzeñstwo rozstrzygnie m.in., jakim projektom zostan¹ przyznane granty
z Funduszu Wsparcia Kobiet
i Dziewczynek
z
Ukrainy
#CzeœæDziewczyny!
Dom Marii Sk³odowskiej-Curie wpisuje siê w ten projekt
w d³u¿szej i szerszej perspekty-

wie. Jak wyjaœni³a nam Dominika Kulczyk: „Moja intencja,
zgodnie z zapowiedziami, jest
taka, aby dom by³ w³asnoœci¹
nas wszystkich. Ca³ej ludzkoœci. Chcemy w nim stworzyæ
Dom Siostrzeñstwa. To rozszerzenie projektu Siostrzeñstwa
Polsko-Ukraiñskiego, którego
powstanie zosta³o zainicjowane przez Kulczyk Foundation.
Chcia³abym, ¿eby Dom Siostrzeñstwa skupia³ wybitne kobiety, nie tylko z obszaru Polski
czy Ukrainy, lecz z ca³ej Europy. Naukowczynie, artystki, pisarki, dzia³aczki spo³eczne.
W przysz³oœci to móg³by byæ
prawdziwy dom pracy twórczej. Proszê sobie wyobraziæ,
¿e scenariusz filmowy uznanej
re¿yserki albo nowa ksi¹¿ka
wybitnej pisarki powstaj¹ w³aœnie w domu Marii Sk³odowskiej-Curie. Czy nie tak powinno byæ wykorzystane to miejsce?
Gdy remont uda siê zakoñczyæ, w domu naszej noblistki
mog³yby te¿ byæ przyznawane
nagrody dla wyj¹tkowych kobiet, które, tak jak Maria, przekraczaj¹ wszelkie znane nam
bariery.
Siêgaj¹
najdalej
w dziedzinach, w których ju¿ s¹
mistrzyniami. To mog³yby byæ
Kobiece Noble, godne Marii
Sk³odowskiej-Curie,
której
przyznano tê nagrodê jako
pierwszej kobiecie w historii.
Jako jedyna kobieta zdoby³a
Nobla dwukrotnie. By³a te¿
pierwsz¹ kobiet¹ profesork¹ na
Sorbonie. To osi¹gniêcia nie-

spotykane, zw³aszcza w œwiecie zdominowanym przez mê¿czyzn”.
W pierwszej kolejnoœci dom
musi przejœæ jednak gruntowny remont, który ze wzglêdu na
stan budynku i koniecznoœæ dostosowania go do wspó³czesnych norm i nowego przeznaczenia potrwa oko³o trzech lat.
Jak mówi Dominika Kulczyk:
„Chcielibyœmy, ¿eby remont domu Marii Sk³odowskiej-Curie
zakoñczy³ siê w 2025 roku.
Pierwsze ekspertyzy zosta³y
ju¿ wykonane. Rewaloryzacja
nied³ugo powinna siê rozpocz¹æ. Jest jeszcze za wczeœnie,
aby powiedzieæ, jak bêdzie dok³adnie wygl¹da³ po remoncie –
prace projektowe dopiero
przed nami.
Chcia³abym jednak, ¿eby honorowa³ dziedzictwo Marii
Sk³odowskiej-Curie. Jego czêœci¹ s¹ oryginalne elementy
wystroju, które by³y w domu,
gdy mieszka³a w nim nasza noblistka. Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na powiedzieæ,
¿e piêkne kwiaty na suficie jednego z pomieszczeñ zosta³y namalowane przez sam¹ Mariê.
To pokazuje, jak wiele magii
ma w sobie to miejsce. I dotyczy ona nie tylko samej nieruchomoœci, lecz tak¿e ogrodu
i otoczenia – wyj¹tkowo malowniczej podparyskiej miejscowoœci, w której dom siê znajduje”.

Magda Sawczuk (Paryż)
Tygodnik ANGORA nr 25/2022

