Ambasador Niemiec krytykuje PiS:
– W œrodowisku PiS od dawna istnieje bardzo wyraŸna sk³onnoœæ do publicznego atakowania
Niemiec dla zdobycia przychylnoœci prawicowego elektoratu kosztem dobrych relacji polskoniemieckich. (...) Czy chc¹, aby Niemcy by³y silnym sojusznikiem Polski, czy te¿ potrzebuj¹
nas w roli koz³a ofiarnego dla rozgrywania w³asnych problemów wewnêtrznych?
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O tym siê mówi
Ważny głos ambasadora Niemiec

zdj. NATO
W sprawie licznych ataków na
Niemcy, zw³aszcza ze strony polityków reprezentuj¹cych polsk¹
prawicê, g³os zabra³ Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven,
ambasador RFN w Warszawie.
– W œrodowisku PiS od dawna
istnieje bardzo wyraŸna sk³onnoœæ
do publicznego atakowania Niemiec dla zdobycia przychylnoœci
prawicowego elektoratu kosztem
dobrych relacji polsko-niemieckich. Zadajê sobie pytanie, jakie
intencje maj¹ obecne w³adze
w Warszawie? Czy chc¹ one, aby
Niemcy by³y silnym sojusznikiem
Polski, czy te¿ potrzebuj¹ nas
w roli koz³a ofiarnego dla rozgrywania w³asnych problemów we-

wnêtrznych? To szczególnie niepokoj¹ce w dzisiejszych czasach,
gdy Rosja stara siê wykorzystaæ
ka¿dy podzia³, jaki rysuje siê na
Zachodzie. Nie jestem wiêc w stanie poj¹æ logiki takiego dzia³ania.
Nie rozumiem po drugie, dlaczego
polskie w³adze wci¹¿ uwa¿aj¹, ¿e
publiczna presja na Niemcy jest
skuteczna, by sk³aniaæ nas do
ustêpstw choæby w sprawie sankcji na Rosjê czy w sprawie nauki
jêzyka dla mniejszoœci. Takie
sprawy powinno siê omawiaæ
w zaciszu gabinetu. Jeœli wyci¹ga
siê je na œwiat³o dzienne, znacznie
trudniej jest sk³oniæ Niemcy, podobnie jak ka¿dego innego partnera, do elastycznoœci. To jest po
prostu kontrproduktywne – mówi³
w rozmowie z „Rzeczpospolit¹”.
Ambasador koñczy swoj¹ misjê
w Polsce – poinformowa³a szefowa Instytutu In.Europa Anna Radwan-Röhrenschef. Misjê pe³ni od
jesieni 2020 r. Listy uwierzytelniaj¹ce z³o¿y³ po doœæ d³ugim okresie
wakatu na stanowisku szefa misji
dyplomatycznej Republiki Federalnej nad Wis³¹. Warto przypomnieæ, ¿e Arndt Freytag von Loringhoven odbieraj¹c listy uwierzytelniaj¹ce stwierdzi³: – Z Polsk¹ ³¹czy nas 1000-letnia historia
pe³na blasków, ale i tragiczna
przesz³oœæ, w której wielu Polaków sta³o siê ofiarami zbrodni naszych przodków. TK

O językach w Bundestagu
Przewodnicz¹cy Zwi¹zku Niemieckich Stowarzyszeñ Rafa³
Bartek wzi¹³ udzia³ w lipcowym
spotkaniu
Polsko-Niemieckiej
Grupy Parlamentarnej, które odby³o siê w Bundestagu. G³ównym
tematem poruszanym przez pos³ów by³a sytuacja nauczania jêzyka niemieckiego w Polsce i polskiego w Niemczech.
Rafa³ Bartek opisa³ obecn¹ sytuacjê w Polsce po tym, jak minister edukacji Przemys³aw Czarnek wyda³ w lutym dwa rozporz¹dzenia ograniczaj¹ce dotacje na
naukê jêzyka niemieckiego jako
jêzyka mniejszoœci i zmniejszaj¹ce liczbê godzin lekcyjnych
z trzech do jednej tygodniowo.
– Wspomnia³em, ¿e kilka lat
wczeœniej, w zwi¹zku z reinterpretacj¹ ustawy o oœwiacie, lekcje jêzyka niemieckiego jako jêzyka
mniejszoœci odbywa³y siê tylko
w klasach I-VI, a teraz s¹ one redukowane o 2/3. W wielu przypadkach oznacza to zwolnienie nauczycieli jêzyka niemieckiego, ale
przede wszystkim oznacza to, ¿e
dzieci maj¹ utrudniony dostêp do
lekcji jêzyka niemieckiego – powiedzia³ przewodnicz¹cy ZNSSK.

Karin Ende z Instytutu Goethego w Warszawie podkreœli³a jednak, ¿e pracownicy niemieckojêzyczni s¹ pilnie potrzebni na polskim rynku pracy, bo w³aœnie do
jej instytucji co tydzieñ zg³aszaj¹
siê firmy poszukuj¹ce pracowników z dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
niemieckiego.
– Niestety Karin Ende musia³a
podkreœliæ, ¿e liczba uczniów
ucz¹cych siê w Polsce jêzyka niemieckiego spada z powodu ró¿nych decyzji pañstwa, co oznacza,
¿e nie mo¿na spe³niæ oczekiwañ
gospodarki – mówi Rafa³ Bartek.
Po przedstawieniu przez stronê
polonijn¹ swojej sytuacji i oczekiwañ, cz³onkowie grupy parlamentarnej omówili sytuacjê nauczania
obu jêzyków w Niemczech i Polsce. Spotkanie zakoñczy³o siê
wspólnym, choæ niezapisanym na
piœmie apelem, aby oba rz¹dy podjê³y zobowi¹zane do dialogu na temat nauczania jêzyka niemieckiego w Polsce i jak najszybszego
znalezienia rozwi¹zania w celu po³o¿enia kresu dyskryminacji
mniejszoœci niemieckiej. TK

www.prenumerata.de

zdj. KAJ

Górnicy pod presj¹
W po³owie lipca Polskê sparali¿owa³ strajk górników. Pieni¹dze za inflacje to jedna sprawa,
ale nie jedyna. Górnicy s¹
wœciekli na rz¹d, poniewa¿ ten
nie dotrzymuje umowy zawartej w 2021 r. Ju¿ w styczniu pomoc publiczna dla kopalñ mia³a
byæ notyfikowana przez Uniê
Europejsk¹. Do dzisiaj nie jest.
Od lutego pañstwo polskie nielegalnie wspiera tê bran¿e.
– Nie uci¹gniemy, zmniejszamy zatrudnienie, przerzucamy
ludzi z frontów przygotowawczych na wydobycie. W projektach europejskich, na które
nasz rz¹d siê ochoczo zgodzi³,
ca³y plan opiera³ siê na tym, ¿e
bêdziemy spalaæ rosyjski gaz,
który bêdziemy kupowaæ od
Niemców. Ta bajeczka im siê
wywróci³a. Tak naprawdê Europa boryka siê z problemami
ju¿ od zesz³ego roku. Ju¿ wtedy
panu premierowi powiedzia³em, ¿e realizuje politykê Putina i zagazowuje Polskê z Niemcami – mówi³ Rafa³ Jedwabny,
szef Sierpnia'80 w Polskiej Grupie Górniczej.
Górnicy skar¿¹ siê te¿ na inflacjê i rosn¹ce koszty ¿ycia.
Przypominaj¹, ¿e od kilku miesiêcy rz¹d wywiera presjê na

zwiêkszenie wydobycia, tak
aby przynajmniej w czêœci
mo¿na by³o za³ataæ dziurê po
wêglu z Rosji. W efekcie górnicy pracuj¹ coraz wiêcej, równie¿ w dni ustawowo wolne od
pracy.
– Od wielu miesiêcy opinia
publiczna i my jesteœmy karmieni opowieœciami beletrystycznymi na temat naszego
bezpieczeñstwa energetycznego. Polski rz¹d wmówi³ spo³eczeñstwu, ¿e jak za pomoc¹
czarodziejskiej ró¿d¿ki jest
w stanie zast¹piæ naszym polskim wêglem ten z eksportu.
To puste s³owa – mówi Jaros³aw Grzesik, przewodnicz¹cy
Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarnoœæ”.
– Trzeba uœwiadomiæ sobie,
¿e nie da siê z dnia na dzieñ
uruchomiæ takich procesów
w górnictwie, jak zwiêkszenie
wydobycia wêgla. Decyzje
o nim wymagaj¹ strukturalnych procesów inwestycyjnych. Je¿eli dzisiaj podejmiemy decyzjê, ¿e chcemy zwiêkszyæ wydobycie, a jest to decyzja strategiczna, któr¹ musz¹
podj¹æ politycy, jej efekty zaobserwujemy najwczeœniej za 35 lat – przekonuje.

Ceny wêgla w Polsce szalej¹.
Za jedn¹ tonê trzeba zap³aciæ
nawet 3 tys. z³. Rz¹d przygotowa³ ustawê gwarantuj¹c¹ cenê
wêgla na poziomie 996,60 z³ za
tonê. Tyle, wed³ug podpisanej
przez prezydenta Andrzeja Dudê ustawy, p³aciæ maj¹ odbiorcy indywidualni za wêgiel u¿ywany do ogrzewania domów.
Nie wiadomo jeszcze, czy
sprzedawcy zdecyduj¹ siê
wzi¹æ udzia³ w programie, bo to
na nich spoczywaæ bêdzie finansowanie zni¿ek, a nie otrzymali wi¹¿¹cych gwarancji, ¿e
pieni¹dze zostan¹ im zwrócone
w ca³oœci.
Mafia wêglowa ju¿ zaciera
rêce. – Bêdzie powtórka z lat
90. dwudziestego wieku. Wówczas Balcerowicz ustali³ sztywne ceny wêgla, kopalnie plajtowa³y, a mafia wêglowa zbija³a
fortuny – mówi reporterowi S¯
jeden z emerytowanych prezesów spó³ek górniczych.
Administracyjnie sta³a i niska cena wêgla kamiennego
mia³a byæ gwarantem ograniczania inflacji. Okaza³a siê
oczywistym nonsensem ekonomicznym, który teraz wraca jak
bumerang. TK

W Polsce przybywa miast
W Polsce s¹ obecnie 964 miasta. W tym roku przybêdzie ich
15, a od 2023 roku ich liczba
wzroœnie do 979. Gdzie bêd¹ te
miasta? Po cztery w województwach ³ódzkim i mazowieckim,
po dwa w ma³opolskim i œwiêtokrzyskim oraz po jednym w województwach
dolnoœl¹skim,
œl¹skim i wielkopolskim.
Dlaczego warto staraæ siê o
prawa miejskie? Argumentem

numer jeden s¹ pieni¹dze –
miasta mog¹ staraæ siê o dotacje zarezerwowane specjalnie
dla nich. Dodatkowo miasta
maj¹ du¿o wiêksze pole manewru wœród Funduszy Europejskich.
Oto nowe miasta: Miêkinia,
Je¿ów, D¹browice, Rozprza,
Ujazd, Ksi¹¿ Wielki, Czarny
Dunajec, Jadów, W³odowice,
£opuszno, Piekoszów, Mia-

steczko Krajeñskie. Wszystkie
te miejscowoœci mia³y ju¿ prawa miejskie do 1870 r, maj¹ rozwiniêt¹ infrastrukturê, a wiêkszoœæ ich mieszkañców pracuje
poza rolnictwem. Starania
czterech miejscowoœci o nadanie praw miejskich spe³z³y na
niczym: Su³ów, Turobin, Milejów
i
SkarbimierzOsiedle. (kor)
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Komu nie podoba siê
port w Œwinoujœciu?
Od lat lokalne w³adze gmin le¿¹cych na wyspie Uznam (Usedom)
wspólnie z ekologami protestuj¹
przeciwko degradacji œrodowiska,
do którego jakoby systematycznie
dochodzi po polskiej stronie granicy. Tym razem grupie tej nie podoba siê pomys³ budowy w porcie
w Œwinoujœciu terminalu kontenerowego. Do protestu w ostatnich
dniach do³¹czy³y krajowe w³adze
Meklemburgii Pomorza Przedniego.
Z niemieckiego punktu widzenia
rozbudowa polskich portów nie
jest korzystna. W 2011 roku przy
okazji budowy rosyjsko-niemieckiego gazoci¹gu "Nord Stream 1"
tak po³o¿ono dwie rury gazoci¹gu,
aby ograniczyæ wejœcia do polskich
portów jednostek o zanurzeniu powy¿ej 13,5 metra. Rosyjsko-niemieckie konsorcjum systematycznie lekcewa¿y³o apele polskiej
strony, aby wkopaæ w dno morskie
rury gazoci¹gu w miejscach, gdzie
bêdzie siê on krzy¿owa³ ze szlakami morskimi do polskich portów.
Polacy domagali siê wkopania rur,
bo obawiali siê, ¿e gazoci¹g znacznie utrudni lub wrêcz uniemo¿liwi
jakiekolwiek pog³êbienie toru wodnego, który prowadzi do portów
w Œwinoujœciu i Szczecinie. Ówczesne polskie obawy od pocz¹tku by³y lekcewa¿one zarówno przez budowniczych gazoci¹gu, niemieckich polityków wszystkich szczebli,
jak i przez przedstawicieli gmin le¿¹cych na wyspie Uznam. Osobiœcie obecny by³em (wtedy, jako jedyny przedstawiciel polskich mediów) na wszystkich konferencjach
prasowych organizowanych przez
koncern Gazprom lub biuro prasowe spó³ki "Nord Stream" na ten temat. By³em œwiadkiem tego, ¿e
wszelkie obawy zg³aszane przez
Polaków by³y wprost wyœmiewane
i lekcewa¿one.

Niemcy wygra³y
przed s¹dami
Pamiêtam sprawy prowadzone
w hamburskich s¹dach. Polska
strona reprezentowana wówczas
przez w³adze Zespo³u Portów Szczecin/Œwinoujœcie i Urz¹d Morski
w Szczecinie próbowa³a uzyskaæ
s¹dowy zakaz dokoñczenia budowy
gazoci¹gu pó³nocnego (póŸniej nazwano go "Nord Stream1"), t³umacz¹c, ¿e le¿¹ce na dnie rury na zawsze zablokuj¹ mo¿liwoœæ w przysz³oœci rozwoju polskich portów
w Œwinoujœciu i Szczecinie.
Wszystkie sprawy Polska przegra³a, gdy¿ nie mog³a w tamtym
czasie udowodniæ, kiedy i w jaki
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sposób zamierza rozbudowywaæ
porty w Œwinoujœciu i Szczecinie.
Wtedy nie mogliœmy przedstawiæ
niemieckiemu sêdziemu wiarygodnego dowodu, ¿e za piêæ, a mo¿e za
dziesiêæ lub dwadzieœcia lat bêd¹
wp³ywaæ do naszych portów statki
o wiêkszym zanurzeniu.

Czas pokaza³,
kto mia³ racjê?
Bywa³em na konferencjach prasowych organizowanych w Berlinie, Hamburgu, a tak¿e w Szczecinie, gdzie szefowie niemiecko-rosyjskiego konsorcjum Nord Stream przekonywali wszystkich, ¿e
Polakom g³êbsze podejœcie do portów w Œwinoujœciu ju¿ wtedy nie
by³o i w przysz³oœci nigdy nie bêdzie potrzebne. A nawet, je¿eli by³oby to konieczne to – jak zapewniali – wtedy nadejdzie pora na rozmowy na temat ewentualnego
wkopania rur gazoci¹gu w dno Ba³tyku. Ale nape³nionych gazem rur
nigdy nie da siê ani wkopaæ, ani
przesun¹æ. Wszelkie polskie odwo³ania od decyzji wydawanych przez
niemiecki Federalny Urz¹d ¯eglugi i Hydrografii (BSH) w Hamburgu dla koncernu Nord Stream
w sprawie budowy gazoci¹gów by³y regularnie odrzucane.
Warto wspomnieæ, ¿e w tym samym czasie Niemcy wspólnie z Rosj¹ pobudowali prawie w tym samym miejscu jeszcze jeden gazoci¹g, kolejne dwie rury, nazwane
"Nord Stream 2", który z powodu
napaœci Rosji na Ukrainê nie zosta³ uruchomiony. Dopiero teraz
potwierdzi³o siê, ¿e niemiecka polityka uzale¿niania siê od rosyjskich
dostaw wêglowodorów by³a b³êdna
i doprowadzi³a do kryzysu energetycznego. Niestety dla niemieckiej
gospodarki jest ju¿ za póŸno.

Polsce siê uda³o
Polski rz¹d od kilku lat zauwa¿y³
to niebezpieczeñstwo i rozpocz¹³
dywersyfikacjê dostaw i uniezale¿nienie siê od Rosji. Nie tylko wybudowaliœmy w Œwinoujœciu gazoport,
ale tak¿e zamierzamy rozbudowaæ
tamtejszy port, poprzez stworzenie
portu kontenerowego. Informacje
podana przez Zarz¹d Morskich
Portów Szczecin i Œwinoujœcie, i¿
do koñca 2022 roku podpisana zostanie umowa z wykonawc¹ g³êbokowodnego terminalu kontenerowego, wzbudzi³a du¿e zaniepokojenie. Budowa takiego portu w Œwinoujœciu jest korzystna z punktu
widzenia polskiego interesu narodowego i polskiego bezpieczeñstwa, ale pomys³ niestety nie
spodoba³ siê zachodnim s¹siadom.

Niespodziewany
szanta¿
Nagle okaza³o siê, ¿e pomys³
rozbudowy portu w Œwinoujœciu
nie spodoba³ siê niemieckim ekologom oraz w³adzom gmin le¿¹cych
na wyspie Uznam, a nawet krajowym w³adzom Meklemburgii Pomorza Przedniego. Protesty niemieckich ekologów oraz w³aœcicieli obiektów turystycznych w miejscowoœciach: Heringsdorf, Ahlbeck, Pennemünde czy Bansin pojawi³y siê ju¿ podczas pierwszych
informacji o zamiarze budowy portu kontenerowego. Niemieccy politycy do³¹czyli do ekologów i wspólnie twierdz¹, ¿e port kontenerowy
w Œwinoujœciu zdegraduje œrodowisko.
Warto w tym miejscu zaznaczyæ,
¿e w tym samym czasie zosta³y
zmodernizowane porty w Wismarze, Rostocku, Stralsundzie Greifswaldzie i Sassnitz. A w³aœnie te
porty najbardziej obawiaj¹ siê polskiej konkurencji. Do tej pory w³adze krajowe Meklemburgii trzyma³y siê z daleka od takich protestów,
ale widaæ, ¿e dla niemieckiej strony problem sta³ siê na tyle wa¿ny,
¿e g³os w tej sprawie zabra³ rz¹d
kraju zwi¹zkowego Meklemburgia
Pomorze Przednie. Rz¹dz¹cy landem politycy SPD i Lewicy twierdz¹, ¿e musz¹ dbaæ o œrodowisko
i dlatego protestuj¹ przeciwko budowie portu kontenerowego w Œwinoujœciu. Do protestu do³¹czyli siê
przedstawiciele niemieckich organizacji ekologicznych i partii Zielonych.
Mecklemburski minister gospodarki Reinhard Meyer zagrozi³ polskiej stronie blokad¹ polskiego
transportu towarowego jad¹cego
przez wyspê Uznam, jeœli strona
polska nie zrezygnuje z budowy
portu kontenerowego.
Portu kontenerowego w Œwinoujœciu nie chce tak¿e czêœæ ekologicznych i lewicowych œrodowisk
z Polski. W rozmowie z "Samym
¯yciem" kapitan ¿eglugi morskiej
W³odzimierz Kotuniak przyzna³, ¿e
protesty tak¿e s¹ popierane przez
niektóre œwinoujskie œrodowiska
lewicowe. Zdaniem naszego rozmówcy niemiecki szanta¿ wstrzymywania tranzytu ko³owego przez
wyspê Uznam nie bêdzie mia³
skutków gospodarczych. "Nawet
gdyby zosta³ zastosowany, to nie
bêdzie skuteczny, gdy¿ wkrótce zostanie ukoñczona budowa tunelu
pod Œwin¹, co skieruje transport w
zupe³nie innym kierunku ni¿ obecnie" – powiedzia³ Kotuniak. (wam)

Moskwa rozpocznie wojnę z NATO
– Putin wkroczył na drogę, która doprowadzi do jego
śmierci – mówi Michaił Chodorkowski w rozmowie
z brytyjskim dziennikiem „Financial Times”.

Kiedyœ najbogatszy cz³owiek w Rosji, póŸniej wiêzieñ Putina, dziœ emigrant i krytyk Kremla, opowiada o swojej reakcji na rosyjsk¹ inwazjê. Ukrainê pozna³ w dzieciñstwie,
kiedy spêdza³ wakacje u prababki w Charkowie. – To by³o
dawno temu, wiêc myœla³em, ¿e zapomnia³em o tych
wszystkich latach. Ale gdy zobaczy³em materia³ filmowy
z bombardowania Charkowa, ludzi [ukrywaj¹cych siê]
w charkowskim metrze, po prostu wszystko we mnie wywróci³o siê do góry nogami. Biznesmen wra¿liwiec? Nic
z tych rzeczy, twierdzi prowadz¹cy wywiad dziennikarz
Henry Mance. Nie jest typem emocjonalnym (...). Gdyby tak
by³o, nie prosperowa³by w latach 90. podczas prywatyzacji
w stylu Dzikiego Zachodu. Byæ mo¿e nie prze¿y³by te¿ dekady w wiêzieniu. W bezpoœrednim kontakcie jest (...) odpychaj¹co pozbawiony sentymentów. A jednak wojna sprawi³a, ¿e zacz¹³ cierpieæ na bezsennoœæ, poniewa¿ ma œwiadomoœæ, i¿ Putin, nie napotkawszy zdecydowanej odpowiedzi z Zachodu, posunie siê dalej i Zachód bêdzie mia³
wkrótce d³ug¹ na 2500 km gor¹c¹ granicê w Europie. Scenariusz kreœlony przez Chodorkowskiego jest ponury: – Nastêpnym krokiem Kremla bêdzie blokada powietrzna Litwy.
Pozwoli to rosyjskiemu lotnictwu lataæ miêdzy Rosj¹ i Kaliningradem. Wtedy NATO stanie przed pytaniem – co robiæ.
Najgorsz¹ prognoz¹ jest rosyjskie zwyciêstwo nad Ukrain¹.
Wtedy Putin, z powodu problemów wewnêtrznych, rozpocznie wojnê z NATO. Wed³ug Chodorkowskiego przegra
j¹. Ale jakim kosztem? – Gdyby nie liczba ofiar, powiedzia³bym, ¿e jestem z tego ca³kiem zadowolony, bo wybra³ drogê, która doprowadzi do jego œmierci. Lecz Zachód musi
dzia³aæ. Nie wolno zwa¿aæ na opinie nawet takich autorytetów jak Henry Kissinger, który proponuje pójœæ na ustêpstwa. – Z ca³ym szacunkiem dla Kissingera, uwa¿a on, ¿e
Putin jest swego rodzaju projekcj¹ Leonida Bre¿niewa...
Bre¿niew nie by³ gangsterem (...). Nie porozumiesz siê
z gangsterem, gdy rozmawiasz z nim, ustawiaj¹c siê na
s³abszej pozycji (...). Po drugie, Bre¿niew walczy³ [w drugiej
wojnie œwiatowej]. On i ludzie wokó³ niego zdawali sobie
sprawê, ¿e wojna jest najgorsz¹ rzecz¹. Putin nigdy nie walczy³. Nie rozumie, co to wojna. Rozumie gry komputerowe
i wojny na swoim laptopie.
Michai³ Chodorkowski zna Rosjê, zna jej prezydenta. Zosta³ oligarch¹ w wieku 40 lat i móg³by nadal robiæ biznesy
w swoim kraju, gdyby nie nadepn¹³ Putinowi na odcisk, publicznie rzucaj¹c mu w twarz oskar¿enie o korupcjê i podejmuj¹c próbê sprzeda¿y udzia³ów w swojej firmie naftowej amerykañskiej spó³ce ExxonMobil. Trafi³ za kratki. Oficjalnie za oszustwa i uchylanie siê od p³acenia podatków.
Nieoficjalnie – bo chcia³ byæ niezale¿ny od polityki Kremla.
U³askawiono go przed igrzyskami w Soczi w 2014 roku,
gdy, jak pisze „Financial Times”, Putin dba³ jeszcze o swój
globalny wizerunek. Zaraz potem Chodorkowski wyemigrowa³ do Wielkiej Brytanii. Obieca³ nie wtr¹caæ siê w politykê.
S³owa nie dotrzyma³ – sponsoruje ruchy obywatelskie
w Rosji i opozycyjnych kandydatów do w³adzy. – Jestem
pewien, ¿e Putin wiele razy ¿a³owa³ decyzji o wypuszczeniu
mnie. Tu¿ przed wywiadem z „Financial Times” Europejski
Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu uzna³ aresztowanie Chodorkowskiego za niezgodne z prawem i nakaza³
Rosji wyp³aciæ mu odszkodowanie za przetrzymywanie
w „poni¿aj¹cych” warunkach.
By³ego rosyjskiego oligarchy warto s³uchaæ. Jego przewidywania ju¿ siê sprawdzaj¹. Rok temu powiedzia³, ¿e Putin
upadnie, pope³niaj¹c powa¿ny polityczny b³¹d, który doprowadzi go do pora¿ki w konflikcie militarnym. Dzisiaj widzi
oznaki s³aboœci re¿imu. Dlaczego na przyk³ad Putin nie
og³osi³ powszechnej mobilizacji? – Gdyby by³ ca³kowicie
przekonany, ¿e spo³eczeñstwo rosyjskie jest monolitem, ju¿
dawno zebra³by tych ludzi. Tymczasem on, podobnie jak £ukaszenka, nie ma odwagi uzbroiæ ludu. Jeœli Putin rozda
w Moskwie 40 tysiêcy AK, jutro nie bêdzie go z nami (...).
Zmiana re¿imu w dzisiejszej Rosji mo¿e nast¹piæ tylko si³¹.
Mo¿e to byæ œwita Putina, mo¿e to byæ armia, mo¿e to byæ
spo³eczeñstwo. Na pytanie, czy nadal wierzy, ¿e Rosja mo¿e
staæ siê jeszcze normalnym europejskim krajem, Chodorkowski odpowiada: – Rosja jest czêœci¹ Europy. Fakt, ¿e
Niemcy mia³y Hitlera, nie uczyni³ z nich kraju poza−europejskiego. (EW)
Tygodnik ANGORA nr 27/2022
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Czym na wakacje?

Przez dwa lata ze wzglêdu na koronawirusa siedzieliœmy w domu. W tym roku po pandemicznych ograniczeniach masowo ruszyliœmy na wakacje. Jednak nie
wszystko posz³o g³adko. Niemiecka bran¿a transportowo-komunikacyjna prze¿ywa powa¿ny
kryzys. Kolej znajduje siê w zapaœci, transport lotniczy w najwa¿niejszych momentach zaczyna
byæ niewydolny, a wielokilometrowe korki staj¹ siê codziennoœci¹.
Niemcy od dawna s¹ mistrzami œwiata w podró¿owaniu. Medalowymi miejscami w tej konkurencji od kilku lat wymieniaj¹ siê
z Chinami i USA. Jak wynika
z danych Œwiatowej Rady Podró¿y i Turystyki (WTTC), w roku

mieszkañców. Obecnie ju¿ 48
proc. nie wyklucza ograniczeñ
prêdkoœci. Jeszcze dziesiêæ lat
temu jedynie 30 proc. popiera³o
takie plany.

Zatkane
autostrady
Ponad po³owa mieszkañców
Niemiec preferuje samochód jako œrodek transportu na wakacje.
Dopiero na drugim miejscu jest
poci¹g i w dalszej kolejnoœci samolot.
Jak wynika z badañ ekspertów
klubu motoryzacyjnego ADAC
ju¿ na pocz¹tku tegorocznego sezonu letniego (od 24.06 do 26.06)
na niemieckich autostradach odnotowano 1713 korków o ³¹cznej
d³ugoœci 3400 kilometrów. W ca³ym roku 2021 kierowcy stali w
685 tys. korkach ³¹cznie 346.000
godzin. £¹czna ich d³ugoœæ wynios³a 850 tys. kilometrów. Najgorsze dla jazdy samochodem
miesi¹ce to czerwiec, lipiec
i sierpieñ, czyli miesi¹ce wakacyjne. Jak wynika z pierwszych
prognoz tegoroczne korki bêd¹
jeszcze d³u¿sze ni¿ w roku poprzednim.
Fachowcy z klubu ADAC radz¹
kierowcom, aby unikali jazdy samochodem w 22/23 lipca, 29/30
lipca czy 12/13 sierpnia. Ekspert
ds.
komunikacji
drogowej
w ADAC Roman Breindl radzi
kierowcom, aby nie wyje¿d¿ali na
urlop w sobotê i w niedzielê. "Kto
ma tak¹ mo¿liwoœæ, niech wyje¿d¿a na urlop w œrodku tygodnia,
dobrym dniem na podró¿ jest
wtorek i œroda". Jak twierdz¹
s³u¿by drogowe do najwiêkszych
korków dochodzi w sobotê od godziny jedenastej do osiemnastej,
natomiast w niedzielê od czternastej do dwudziestej. Dlatego
najlepiej wyjechaæ na urlop
przed czwart¹ rano albo póŸnym
popo³udniem – radz¹ fachowcy z
ADAC.

Wsiadamy
do poci¹gu...
2021 globalnie najwiêcej podró¿nych pochodzi³o z Chin, na drugim miejscu z Niemiec, a na trzecim z USA, a na kolejnych miejscach w tym rankingu znalaz³y
siê Wielka Brytania i Francja.

Samochód wci¹¿
numerem jeden
Co prawda przeciêtny Niemiec
powszechnie deklaruje przywi¹zanie do ekologii, jednak jego
ulubionym œrodkiem podró¿y pozostaje ma³o ekologiczny samochód. Organizacje ekologiczne,
wspierane przez partiê Zielonych i SPD w ramach walki
z ociepleniem klimatu od lat walcz¹ o stopniowe wprowadzenie
zakazów ruchu dla pojazdów spa-

linowych oraz ograniczeñ prêdkoœci na niemieckich autostradach. Wprowadzenie ograniczenia prêdkoœci bêdzie zarówno korzystne z ekologicznego punktu
widzenia, jak równie¿ bezpieczniejsze dla kierowców. Z tym
ostatnim argumentem nie zgadza siê wiceprzewodnicz¹cy klubu motoryzacyjnego ADAC Gerhard Hillebrand.
Jedynie co czwarty Niemiec
twierdzi, ¿e ochrona œrodowiska
i walka z nadmiern¹ iloœci¹ gazów cieplarnianych s¹ w codziennym ¿yciu najwa¿niejsze. Niemcy maj¹ czym i maj¹ po czym jeŸdziæ. Z informacji pochodz¹cych
z ministerstwa komunikacji wynika, ¿e w 2020 zarejestrowanych
by³o œrednio 580 aut na 1000

Tylko 16 proc. Niemców jest
zdania, ¿e poci¹g to najlepszy
i najzdrowszy œrodek komunikacji. Szczególnie ekolodzy maj¹
nadziejê, ¿e przez wysokie ceny
paliw jazda samochodem stanie
siê mniej op³acalna i ludzie masowo przesi¹d¹ siê na tory. Problemem pozostaje jednak sama
kolej, której stan wed³ug ekspertów nie jest najlepszy. Coraz czêœciej media pisz¹ o chaosie i braku punktualnoœci na kolei.
Niemiecka kolej prze¿ywa kolejny, ale chyba najwiêkszy od
dziesiêcioleci kryzys. Z najnowszych sonda¿y wynika, ¿e a¿
91 proc. Niemców jest zdania, ¿e
stan niemieckich kolei jest niezadowalaj¹cy. Podró¿ni masowo
skar¿¹ siê na brud w poci¹gach,
liczne usterki, popsute lub za-

mkniête toalety. Jednak najbardziej przeszkadza i brak informacji o ewentualnych opóŸnieniach
lub odwo³aniach poci¹gów. Nowy
minister transportu Volker Wissing (FDP) potwierdzi³ s³usznoœæ
wiêkszoœci negatywnych ocen.
Wissing przyzna³, ¿e na dzieñ dzisiejszy w Niemczech tabor kolejowy i infrastruktura nie s¹ w najlepszym stanie. Szyny i zdecydowana wiêkszoœæ sieci trakcyjnej
wymagaj¹ remontu lub wymiany,
podobnie jak wiadukty i dworce
kolejowe. Minister potwierdzi³,
¿e ostatnie tygodnie dla podró¿nych zamiast komfortu raczej kojarz¹ siê z udrêk¹.

No to samolotem?
Od pocz¹tku okresu wakacyjnego linie lotnicze maj¹ du¿e problemy z obs³ug¹ pasa¿erów. Podczas pandemii koronawirusa na
wszystkich lotniskach zmniejszono liczbê pracowników, co utrudni³o odprawy pasa¿erów. W efekcie obecnie linie lotnicze zmagaj¹
siê nie tylko z niedoborem personelu po pandemii, ale coraz czêœciej ze strajkami pracowników,
którzy domagaj¹ siê wiêkszych
p³ac po ich obni¿kach w czasie
pandemicznych ograniczeñ. Jak
informuje Zrzeszenie Lotnisk
(ADV) obecnie oko³o 30 proc. stanowisk wœród kontrolerów bezpieczeñstwa jest nie obsadzonych. Oznacza to, ¿e pasa¿erowie
musz¹ przed lotem po kilka godzin oczekiwaæ na kontrolê bezpieczeñstwa. To wszystko prowadzi do masowo odwo³ywanych lotów i parali¿u nieba nad Europ¹.
W wyniku tych trudnoœci przewoŸnicy wykreœlili z regularnych
po³¹czeñ czêœæ lotów. Z wakacyjnego rozk³adu lotów Lufthansa
wykreœli³a do tej pory prawie 4
tys. po³¹czeñ, podobnie Eurowings, Easyjet i Ryanair. Lufthansa oraz inni przewoŸnicy od
1 lipca sprzedaj¹ jedynie bilety w
najwy¿szych taryfach. Informacje te potwierdzi³ rzecznik Lufthansy, dodaj¹c ¿e spó³ka ograniczy³a mo¿liwoœæ rezerwacji biletów, co w konsekwencji oznacza,
¿e zniknê³y tanie loty.

Szybko
nie polecimy
Przekonali siê o tym turyœci,
którzy na pocz¹tku sezonu wakacyjnego masowo utknêli na niemieckich lotniskach. Pod koniec
czerwca i na pocz¹tku lipca pasa¿erowie musieli oczekiwaæ po kilka godzin w kolejkach na odprawê bezpieczeñstwa, celn¹ i paszportow¹. Wielu z nich dowiadywa³o siê w ostatniej chwili, ¿e ich
lot zosta³ anulowany lub, ¿e jest
opóŸniony o kilka godzin. Tabloidowy tygodnik "Bild am Sonntag" twierdzi, ¿e jedn¹ z przyczyn
tej sytuacji jest tak¿e z³a organizacja pracy. W doœæ nietypowy

Samo Życie 8/22 (607)

5

Aktualnoœci
sposób obecny chaos t³umaczy
dyrektor generalny Niemieckiego Stowarzyszenia Lotniczego
(BDL) Matthias von Randow,
który za zaistnia³¹ sytuacjê obwini³ rz¹d federalny: "Rz¹d zbyt
szybko zdecydowa³ siê zlikwidowaæ wszelkie ograniczenia w podró¿owaniu, co spowodowa³o
chaos, gdy¿ nie mieliœmy czasu
na uzupe³nienie brakuj¹cego
personelu na lotniskach".
Zarz¹dy najwiêkszych niemieckich lotnisk potwierdzi³y, ¿e
sytuacja jest bardzo powa¿na
i grozi za³amaniem systemu odpraw samolotów. Jak poinformowa³a rada zak³adowa lotniska we
Frankfurcie nam Menem ze
wzglêdu na brak pracowników
znacznie opóŸnienia notuje siê
podczas odprawy pasa¿erów,
kontroli bezpieczeñstwa, podczas wchodzenia na pok³ad, obs³ugi baga¿u i dalszej obs³ugi naziemnej samolotu. Spó³ki lotnicze
szukaj¹ pomocy w postaci mo¿liwoœci zatrudniania "gastarbeiterów". Rozumiej¹c problem rz¹d
w Berlinie obieca³ wprowadzenie
przepisów u³atwiaj¹cych operatorom portów lotniczych szybsze
i ³atwiejsze zatrudnianie pracowników z zagranicy. Pracownicy
lotnisk maj¹ byæ rekrutowani
przede wszystkim w Turcji. W³adze lotnisk zamierzaj¹ zatrudniæ
oko³o 3 tys. kontrolerów bezpieczeñstwa oraz oko³o 2 tys. pracowników obs³ugi lotnisk.

Terminowo
nie polecisz
Oprócz k³opotów zwi¹zanych
z brakiem odpowiedniej liczby
naziemnych pracowników na kilku lotniskach na pocz¹tku lipca
zosta³y og³oszone strajki ostrzegawcze. To doprowadzi³o do jeszcze wiêkszego chaosu, który ju¿
zosta³ w mediach nazwany chaosem stulecia. Strajki dotknê³y
ruch pasa¿erski oraz lotniczy
ruch towarowy. Setki lotów do
Hiszpanii, Grecji, Turcji czy
Chorwacji zosta³y w pierwszy
weekend lipca odwo³ane. Bardzo
czêsto zdarza³o siê, ¿e podró¿ni
dolecieli (nawet z opóŸnieniem)
do celu, ale ich baga¿e polecia³y
w innym kierunku.
Obecny kryzys jedynie pog³êbi³
straty narodowego niemieckiego
przewoŸnika. (wam)

Jak d³ugo elektorat bêdzie wybacza³?
Dlaczego politykom PiS bezkarnie uchodz¹ wszystkie afery i skandale? Dlaczego nie
maj¹ one prze³o¿enia na sonda¿e wyborcze? Od chwili objêcia w³adzy przez PiS afera goni
aferê, liczone s¹ ju¿ one nie w
dziesi¹tkach, ale setkach. Elektorat wyborczy PiS-u wybacza
jednak wszystko. Dzieje siê tak,
bowiem PiS jako partia nie posiada typowych wyborców, a...
wyznawców, mobilizowanych
dodatkowo przez polski Koœció³.
Jak napisa³ Grzegorz Makowski w portalu oko.press:
„Jeœli korupcja w³adzy jest dla
nas ewidentna, a zarazem uwa¿amy, ¿e jest ona coraz mniej
istotnym problemem dla nas
i dla pañstwa, oznacza to, ¿e
spora czêœæ spo³eczeñstwa jest
w pewien sposób zdemoralizowana”.
I dalej: „Od afery Komisji Nadzoru Finansowego, przez aferê dwóch wie¿ Kaczyñskiego,
a¿ po zakupy bezu¿ytecznych
maseczek
i
respiratorów
w pandemii – ¿adna z tych i
wielu innych spraw nie zosta³a
wyjaœniona. Nawet w „aferze
Pegasusa” ujawni³ siê w¹tek

korupcyjny. Wszak zakup tego
oprogramowania, jak wykaza³a
Najwy¿sza Izba Kontroli, wygl¹da³ jak podrêcznikowa korupcja. PiS przyzwyczaja te¿
spo³eczeñstwo do korupcji de
facto j¹ legalizuj¹c. Wystarczy
wspomnieæ przepisy ustaw
COVID-owych, zwalniaj¹cych
funkcjonariuszy publicznych
z odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej i karnej za przekroczenie uprawnieñ, niedope³nienie
obowi¹zków i naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
gdyby zasz³y one w zawi¹zku
z przeciwdzia³aniem pandemii”.
Notujemy oszustwa i nadu¿ycia na du¿¹ skalê oraz skandaliczne zachowania polityków
PiS lub cz³onków ich rodzin na
co dzieñ. Oto kilka przyk³adów.
Na pocz¹tku lipca w miejscowoœci £êki (powiat myœlenicki)
dosz³o do potr¹cenia na przejœciu dla pieszych 15-letniej
dziewczyny przez 72-latka, który chcia³ uciec z miejsca wypadku. Mieszkañcy i inni kierowcy mu nie pozwolili. Jak
mówi¹ œwiadkowie – krzycza³,
awanturowa³ siê, ¿eby go puœciæ. Ludzie, którzy widzieli wy-

padek, musieli zablokowaæ mu
drogê ucieczki w³asnymi samochodami. Nie zamierza³ te¿
udzieliæ tej dziewczynce pomocy, nie wezwa³ karetki. Jak
ustalili miejscowi dziennikarze, sprawc¹ wypadku by³ Roman L., lokalny przedsiêbiorca,
najbogatszy cz³owiek w gminie,
a prywatnie wujek szefa Orlenu Daniela Obajtka.
Inny przyk³ad. Pracownicy
Wodoci¹gów i Kanalizacji
w Opolu twierdz¹, ¿e niejednokrotnie byli ofiarami mobbingu. Nêkania pracowników mia³
dopuszczaæ siê prezes spó³ki
Ireneusz Jaki, ojciec europos³a
Solidarnej Polski Patryka Jakiego. Z kolei ojciec wiceministra edukacji i nauki Tomasza
Rzymkowskiego zosta³ aresztowany na trzy miesi¹ce. Mia³
on us³yszeæ zarzuty zwi¹zane
z molestowaniem seksualnym
cz³onka rodziny. „Do molestowania cz³onka rodziny mia³o
dochodziæ wiele lat temu” – dodano w komunikacie.
Nie tylko skandaliczne zachowanie polityków PiS, ale
i skandaliczne wypowiedzi nie
wzruszaj¹ zabetonowanego
elektoratu. Szok i niedowierza-

nie zapanowa³o po wypowiedzi
polityka PiS, Joachima Brudziñskiego w TVP:
– Dzisiaj Niemcy próbuj¹ od
Polski wymusiæ dzielenie siê
z nimi gazem, bo oni siê z nami
dzielili gazem podczas drugiej
wojny œwiatowej – powiedzia³
Brudziñski, specjalista od szukania wrogów za zachodni¹
granic¹ Polski.
Jak d³ugo wyznawcy PiS bêd¹ wybaczali te skandaliczne
zachowania i s³owa? Zdaniem
wielu granic¹ jest ubóstwo. To
w³aœnie ono stanowi powa¿ne
zagro¿enie dla PiS. Mimo ró¿nych dodatków, wyp³at: 500+,
300+, 13 i 14 emerytury, pojawia siê wiele nowych podatków
lub s¹ one podnoszone. Skutkiem tego coraz bardziej roœnie
inflacja, której apogeum ma
nast¹piæ w styczniu przysz³ego
roku i wynieœæ ok. 18 proc. Jeœli
obecna sytuacja bêdzie siê
przed³u¿aæ, to dla wyborców
bardziej ni¿ ró¿ne dodatki, has³a narodowe, czy martyrologiczne, liczyæ siê bêdzie zasobnoœæ portfeli. Wtedy ju¿ nie
pomo¿e t³umaczenie, ¿e winni
s¹ Tusk czy wojna w Ukrainie. (kor)

Kaczyñski chce badaæ niebinarnych
W Polsce trwa intensywna kampania homofobiczna uderzaj¹ca
w spo³ecznoœæ LGBT, w zwi¹zku z og³oszonym w czerwcu
„Miesi¹cu dumy osób LGBT+”.
Pierwsze skrzypce graj¹ przedstawiciele Koœcio³a katolickiego
oraz liderzy prawicy.
Podczas spotkania z wyborcami we W³oc³awku prezes PiS
Jaros³aw Kaczyñski nawi¹za³
do osób, które nie zgadzaj¹ siê
z parti¹ rz¹dz¹c¹. Wymieni³ jako przyk³ad osoby LGBT.
– WyobraŸmy sobie, ¿e ktoœ
z panów tutaj siedz¹cych przychodzi w pewnym momencie
do swojej pracy i mówi: „Proszê pañstwa, ja nie jestem W³adys³aw, ja jestem Zosia. No
i wed³ug tego, co nam zalecaj¹
z Zachodu, wszyscy powinni siê

temu podporz¹dkowaæ, bo inaczej siê ura¿¹. A dlaczego jestem Zosia? No bo... mo¿e jutro
bêdê z powrotem W³adys³awem, ale dzisiaj jestem Zosia –
powiedzia³ Jaros³aw Kaczyñski
w Grudzi¹dzu. – Mój szef
w pracy, dajmy na to, czy nawet
moja kole¿anka, czy mój kolega
powinni siê do mnie zwracaæ
ju¿ tym razem w formie ¿eñskiej. No, mo¿na mieæ takie pogl¹dy, dziwne co prawda. Ja
bym to bada³, ale... – doda³ i siê
zaœmia³.
Tymczasem Fundacja Basta,
któr¹
za³o¿y³
aktywista
LBGTQ+ Bart Staszewski, zapowiada skargê do Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji. Powodem jest czerwcowa audycja w Radiu Maryja, której go-
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œciem by³ ks. Pawe³ Bortkiewicz. Duchowny stwierdzi³, ¿e
dla œrodowisk LGBT czerwiec
jest "miesi¹cem dumy", co jest
"zaprzeczeniem dobra, piêkna
i mi³oœci".
– Rozg³oœna ojca Rydzyka
nie jest œwiêt¹ krow¹ i musi
przestrzegaæ prawa. Takie s³owa nigdy nie powinny paœæ na
antenie radia – podkreœla Bartosz Staszewski, wspó³za³o¿yciel stowarzyszenia Marsz
Równoœci w Lublinie, a tak¿e
twórca filmu dokumentalnego
„Artyku³ osiemnasty”.
¯enuj¹ce by³o wyst¹pienie
pos³a Janusza Kowalskiego
z Solidarnej Polski w programie TVP. Szczególne oburzenie
wywo³a³y u niego... kolorowe
kredki, które jego zdaniem od
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przedszkola wpajaj¹ dzieciom
ideologiê LGBT.
– Ja nawet widzê kredki, kolorowe kredki, po prostu
wszystko w tych têczowych
barwach – gor¹czkowa³ siê pose³.
Dowcipnie odpowiedzia³a
mu obecna w studiu pos³anka
Nowej Lewicy Beata Maciejewska, która stwierdzi³a ironicznie: "To jest oczywiste,
w œwiecie Solidarnej Polski
ka¿da kredka powinna byæ albo
czarna, albo bia³a".
Z wypowiedzi pos³a zaœmia³
siê nawet prawicowy dziennikarz TVP Adrian Klarenbach,
który przypomnia³, ¿e przecie¿
"kredki zawsze by³y takie kolorowe" i nikt ju¿ na to nic nie poradzi. TK
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Telewizor, meble, ma³y fiat – oto marzeñ szczyt...
Justyna ma 31 lat, Dawid 34.
Po³¹czy³a ich mi³oœæ do „malucha”, czyli Fiata 126p. Justyna
od dziecka fascynowa³a siê tym
autem. Fiata mia³ starszy brat.
Kiedy zda³a egzamin na prawo
jazdy, te¿ sobie kupi³a Malucha,
chocia¿ ju¿ dawno wycofano go
z produkcji. Dawida fascynacja
Maluchem te¿ trwa ju¿ od bardzo dawna. Maluch by³ w rodzinie od zawsze. On sam jeŸdzi
ju¿ którymœ z kolei, a na podwórku stoi piêæ, czekaj¹cych
na remont.
Dawid mieszka od 14 lat
w Niemczech. Mi³oœæ do jego
Fiata 126p jest tak wielka, ¿e
stworzy³ mu nawet specjaln¹
stronê na Facebooku. 6 lat temu trafi³a na ni¹ Justyna, która
oprócz bycia w³aœcicielk¹ Malucha kolekcjonuje równie¿ gad¿ety z nim zwi¹zane, czyli koszulki, breloczki, ksi¹¿ki, widokówki. W³asnorêcznie te¿ maluje Maluchy na bombkach choinkowych. Z zainteresowaniem
przez jakiœ czas œledzi³a stronê
Dawida. Pewnego dnia zaczêli
ze sob¹ rozmawiaæ. Pocz¹tkowo by³y to rozmowy dwóch fachowców-hobbystów. Wymieniali siê motoryzacyjnymi doœwiadczeniami. Fascynacja i
mi³oœæ do Ma³ego Fiata okaza³a
siê tak du¿a, ¿e postanowili
wspólnie j¹ kontynuowaæ.
Justyna piêæ lat temu opuœci³a rodzinne Bielsko i zamieszka³a z Dawidem w Schwerte.
Wkrótce ich przydomowe podwórko zaczê³o siê zape³niaæ
ró¿nymi dziwnymi pojazdami.
W oczekiwaniu na remont czeka kilka Maluchów, Garbus, Matiz, motorynka oraz oryginalne
rowery: Tandem i Wigry 2.
Swoim ulubionym Maluchem w kolorze zielonym je¿d¿¹ regularnie na Zloty Fiatów
126p do Holandii i do Polski. Ich
Maluszek dzielnie pokonuje
trasê do Polski i jeszcze nigdy
ich nie zwiód³. Justyna i Dawid
zabieraj¹ go nawet na urlop.

Na dalsze wyjazdy pakuj¹ go
jednak na lawetê. Czêsto te¿
siê zdarza, ¿e je¿d¿¹ nim do
pracy. Dawid pracuje w zak³adach miêsnych, a Justyna w fabryce montuje instalacje. Jednak „po godzinach” nie ma
dnia, który nie by³by poœwiêcony ich wspólnemu hobby.
Oboje s¹ te¿ oddanymi ideom
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy. Trzy lata temu w Oberhausen wylicytowali obraz Malucha oraz przedni b³otnik. W
tym roku na aukcjê wystawili
dwugodzinn¹ wycieczkê swoim
Fiatem po Dortmundzie. Zainteresowanie by³o bardzo du¿e,
a licytacja bardzo zaciêta. W

koñcu najwy¿ej wylicytowa³a
Karolina, która podbi³a cenê do
270 euro. Wycieczkê wspomina
bardzo mi³o. Justyna obieca³a,
¿e bêdzie gra³a z Orkiestr¹ do
koñca œwiata i jeden dzieñ d³u¿ej, wiêc w przysz³orocznym finale pewnie równie¿ znajdzie
siê licytacja z... Maluchem w roli g³ównej.
Ma³y Fiat to od wielu lat ju¿
auto kultowe. Ma du¿e grono
wiernych fanów, a nawet fanatyków. By³ to samochód niezwykle „pojemny”. Przekonaæ
siê o tym mogli emigranci, którzy w latach 80. i 90. pakowali
do niego ca³y swój ¿yciowy dobytek i przygarbieni, z ca³¹ ro-

dzin¹ pêdzili autostrad¹ A2,
prawym pasem w g³¹b Niemiec, aby tam rozpocz¹æ nowe
¿ycie. Wielu z nich szybko przesiada³o siê na Ople, Toyoty, Audi i inne zachodnie auta, które... o dziwo, nawet w wersji
kombi nie mia³y ju¿ tej ³adownoœci. Sentyment do „malucha” jednak u wielu zosta³. Teraz niejeden kierowca chcia³by
sobie tak¹ sentymentaln¹ jazdê zafundowaæ.
Przez wiele lat Fiat 126p by³
najczêœciej spotykanym autem
na polskich ulicach. Dla wielu
by³ pierwszym samochodem w
¿yciu. Za jego kierownic¹ kilka
pokoleñ kierowców pokonywa-

³o pierwsze kilometry. Przewozi³o siê nim niemal wszystko.
Co nie zmieœci³o siê w œrodku,
l¹dowa³o u góry na baga¿niku.
Wielu w „maluchu” zdobywa³o
pierwsze doœwiadczenia seksualne. Niejeden siê teraz zastanawia, jak to wtedy by³o mo¿liwe. Ktoœ napisa³, ¿e by³o to auto tysi¹ca mo¿liwoœci. Mimo, ¿e
kosztowa³ 20-30 œrednich pensji, wymaga³ przedp³at i talonów, a tak¿e kartek na paliwo,
uda³o mu siê nim zmotoryzowaæ ca³¹ Polskê.
Ta legenda polskich dróg
zdobywa coraz wiêcej fanów.
W wielu miastach powstaj¹
Kluby Mi³oœników Malucha. Jeden z nich od wielu lat dzia³a
w G³ogowie. Jego cz³onkowie
wspominaj¹, ¿e czasy kiedy
Malucha mo¿na by³o kupiæ za
butelkê wódki, albo kilkaset
z³otych, ju¿ dawno minê³y.
Obecnie auta te s¹ coraz dro¿sze. Wszystko zale¿y od rocznika i stanu. Nawet auta do solidnego remontu kosztuj¹ obecnie
kilka lub kilkanaœcie tysiêcy
z³otych. Oryginalne maluchy w
wersji cabrio mog¹ kosztowaæ
nawet oko³o 30 tysiêcy z³otych.
Ma³y Fiat by³ autem awaryjnym, ale ³atwym do naprawienia. Mo¿na je naprawiæ podstawowymi narzêdziami. Krzysztof, cz³onek Klubu, wspomina
sytuacjê, gdy wracaj¹c ze zlotu,
zgubi³ po drodze... ko³o. Z kolei
Jakub wymienia³ po drodze simering. Musia³ rozebraæ prawie ca³y silnik na poboczu autostrady. Uwin¹³ siê z tym jednak
w ci¹gu kilku godzin. Fanem
Fiata 126p jest równie¿ amerykañski aktor Tom Hanks, którego fotki z „maluchem” kra¿¹
po Internecie.
W niedzielny wieczór opuszczamy magiczne podwórko Justyny i Dawida, ¿ycz¹c im udanego urlopu i mi³ych chwil na
kolejnym Zlocie Maluchów.

Tekst: Leonard Paszek
Zdjęcia: Robert Widera
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W skrócie
Kaczyński: W Niemczech euro po trzy złote

Spotkanie z posłanką Klaudią Jachirą prowadził Maciej Kowalski

Tourne Klaudii Jachiry
W czerwcu w trasê po Europie
wybra³a siê pos³anka KO Klaudia Jachira. Celem by³y spotkania z Polakami mieszkaj¹cymi
za granic¹. Odwiedzi³a Ukrainê, W³ochy, Szwecjê i Niemcy.
W Niemczech spotka³a siê z
grup¹ Polaków w Kolonii oraz
w Oberhausen. Na swojej drodze wszêdzie spotyka³a Polonusów spragnionych rozmowy
i ¿ywo zainteresowanych sprawami Polski. Nie zawsze i nie
wszyscy podzielali jej pogl¹dy,
jednak wszêdzie dyskusja odbywa³a siê w zgodzie z zasadami dobrego smaku.
W krótkim, facebookowym
raporcie ze spotkania w Oberhausen napisa³a: „Nie znalaz³am euro po 3 z³, spotka³am za
to Polki i Polaków spragnionych rozmowy. Od osób pomagaj¹cych na granicy polskobia³oruskiej, poprzez miejscowych artystów, ludzi o pogl¹dach lewicowych czy liberalnych, a¿ po cz³onków z klubu
Gazety Polskiej! Uda³o siê to,
co zwykle nie udaje siê w kraju,
czyli rzeczowa rozmowa”.

Podczas spotkania jak zwykle zabrak³o czasu na poruszenie wszystkich tematów, które
interesowa³y zebranych, gdy¿
ka¿de zadane pytanie wi¹za³o
siê z dyskusj¹. Poni¿ej kilka pytañ i niewielkich fragmentów
odpowiedzi udzielanych przez
pos³ankê.
? Czy Polonia powinna mieæ
prawo udzia³u w wyborach?
– Jako obywatel naszego kraju ma pan niezbywalne, konstytucyjne prawo do udzia³u w g³osowaniu. Dopóki ma pan polskie obywatelstwo nikt nie mo¿e tego prawa pozbawiæ.
? Kiedyœ chcia³em wróciæ na
staroœæ do ojczyzny, ale jak teraz patrzê, co siê z ni¹ dzieje,
to mi siê odechcia³o.
– Nie dziwiê siê, bo na spotkaniach w kraju czêsto s³yszê
pytanie, jak siê zmusiæ, by jeszcze nie wyjechaæ za granicê
i wierzyæ w to, ¿e nadejdzie
zmiana.
? A mo¿e zrobiæ tak, by prawo do g³osowania mieli tylko
ci, którzy p³ac¹ podatki?
– Tym sposobem pozbawi³
pan g³osu trzydziestoletni¹

matkê kilkorga dzieci, która nie
pracuje i nie ma swoich pieniêdzy. Zaraz pojawi siê ktoœ, kto
powie, ¿e emeryci niepotrzebnie g³osuj¹, bo urz¹dzaj¹ ¿ycie
m³odym. Przestrzega³abym
przed ka¿d¹ prób¹ ograniczania prawa do g³osu. Pamiêtajmy, wolne, równe, tajne i powszechne wybory to istota demokracji!
Pomimo, ¿e Sejm, za spraw¹
marsza³ka Terleckiego nie pokry³ kosztów zwi¹zanych ze
spotkaniami z Poloni¹, pos³anka Klaudia Jachira jest zadowolona z ich przebiegu, gdy¿
spotka³a ludzi, którzy piêknie
reprezentuj¹ jej ojczyznê.
W osobnym facebookowym
wpisie z doda³a: „Poniewa¿ euro w Niemczech tanie, kupi³am
sobie nowy plecak. Jest dwa razy wiêkszy od poprzedniego,
wiêc mogê jeszcze wiêcej jeŸdziæ! I zapewniam, Panie Terlecki, ¿e nie zaniecham spotkañ z Polkami i Polakami”.

Tekst: Leonard Paszek
Zdjęcia: Dariusz Grzelinski

Akwarele Christiana Murowskiego w „Gdańskiej“ w Oberhausen
W upalne niedzielne popo³udnie
17 lipca w restauracji „Gdañska”
odby³ siê wernisa¿ wystawy akwarel Christiana Murowskiego. Artysta przedstawia g³ónie miejsca
z podró¿y po Polsce, któr¹ opuœci³
przed ponad 30 laty. Z ka¿dej pracy bije têsknota za spokojem i chêcia powrotu do ka¿dego z tych
miejsc. Murowski, z zawodu laborant chemiczny, odkry³ swój talent
dopiero na emigracji.
Na wernisa¿ przyby³a spora
grupa przyjació³ artysty. Przy
lampce szampana i muzyce Chopina mi³o up³yn¹³ czas.

Robert Widera

Choæ do wyborów parlamentarnych w Polsce pozosta³ rok, liderzy g³ównych ugrupowaæ politycznych ju¿ wyruszyli w trasy. Na
spotkaniach z wyborcami wzajemnie oczerniaj¹ siê i wychwalaj¹ swoje zas³ugi.
Prezes PiS Kaczyñski zawita³
do Bia³egostoku, gdzie przekonywa³, ¿e lekarze bêd¹ wracaæ do
Polski z Zachodu, poniewa¿ tam
siê teraz "mniej p³aci ni¿ tu". Ma³o
tego, przekonywa³, ¿e euro wcale
nie jest warte 4,80, bo po tyle trzeba zap³aciæ w kantorze. W Berlinie – wed³ug Kaczyñskiego – euro
nie jest warte wiêcej ni¿ trzy z³ote.
Na spotkaniu z mieszkañcami
Grójca stwierdzi³:
– Mamy do czynienia z pewn¹
niedobr¹ specyfik¹, która zaczê³a
siê kszta³towaæ ju¿ w 2005 r. Ju¿
wtedy Tusk og³osi³, ¿e nasi wyborcy to moherowe berety. To stwierdzenie by³o podtrzymywane
w kampanii 2007 roku z has³em
"Zabierz babci dowód". Opozycja
w swoim programie wyborczym

proponuje, ¿eby znieœæ prawo –
perswadowa³.
– My chcielibyœmy, ¿eby ludzie
id¹c do koœcio³a, nie mieli wra¿enia, ¿e id¹ do biura poselskiego
PiS – mówi³ z kolei Donald Tusk
podczas spotkania pod has³em
"MeetUp Nowa Generacja". Lider
Platformy Obywatelskiej przestrzega³, ¿e program Prawa
i Sprawiedliwoœci prowadzi do zakazu rozwodów, zakazu œrodków
antykoncepcyjnych, zakazu zwi¹zków cywilnych i pe³nego zakazu
aborcji. Przekonywa³ te¿ do skrócenia czasu pracy w Polsce.
– To jest niew¹tpliwie element
lewicowego programu. Partia Razem ujê³a to u nas w siedmiogodzinnym dniu pracy – zwróci³
uwagê W³odzimierz Czarzasty
w Polsat News na temat propozycji Tuska.
Oceni³, ¿e Donald Tusk w "wywa¿ony i delikatny sposób" przygotowuje swój elektorat do budowy koalicji z Lewic¹. – I ma racjê –
doda³ lider Lewicy. TK

Minister Czarnek a obozy koncentracyjne
– Sugerowa³bym zrobienie kopii
muzeów
Auschwitz-Birkenau
i Konzentrationslager Lublin pod
Berlinem, bo to niemieckie obozy
koncentracyjne. A w muzeach
w Polsce jestem absolutnym zwolennikiem, by to nasi przewodnicy
oprowadzali te wycieczki – mówi
w rozmowie z Onetem minister
edukacji i nauki Przemys³aw
Czarnek. – To my prowadzimy te
muzea i to nasi przewodnicy, za
nasze pieni¹dze s¹ w nich zatrudnieni. Nasi przewodnicy s¹ dok³adnie zaznajomieni z histori¹ tego miejsca i œwietnie przeka¿¹
ka¿dy fakt. Skoro za nasze pañstwowe pieni¹dze prowadzimy
muzea, które pokazuj¹ bestialstwo niemieckich obozów koncentracyjnych, tak ³atwo przeinaczanych na Zachodzie i w Izraelu, to
my odpowiadamy za treœæ, która
jest tam przekazywana – twierdzi
minister.
Skomentowa³ tak¿e wstrzymane wycieczki m³odzie¿y ¿ydowskiej do Polski. Powodem ma byæ
obecnoœæ uzbrojonej ochrony izraelskiej. Zdaniem Czarnka muzea i
niemieckie obozy zag³ady powinni
zwiedzaæ wy³¹cznie z polskimi
przewodnikami.

Pytany o to, czy przewodnicy
z Izraela coœ przeinaczaj¹, odpar³:
"Gdyby dziœ zapytaæ m³odzie¿
z Izraela, kto jest odpowiedzialny
za Holokaust, zapewniam, ¿e pad³aby odpowiedŸ, która dla Polaka
nie bêdzie przyjemna. Ale nade
wszystko bêdzie to odpowiedzi¹
niezgodn¹ z rzeczywistoœci¹ Holokaustu". – Zreszt¹ sposób organizacji wycieczek z Izraela by³ znany. Trzymano m³odzie¿ z daleka
od Polaków, bo wmawiano im, ¿e
ich tutaj nie lubi¹, ¿e jest tu niebezpiecznie itp. Wielu z nich myœli, ¿e skoro obozy s¹ w Polsce, to
obozy s¹ polskie. K³amstwo – podkreœli³.
– Oni przyje¿d¿aj¹ do jednego
z najbezpieczniejszych krajów na
œwiecie, w którym to my zapewniamy bezpieczeñstwo wszystkim. I mog¹ korzystaæ z naszych
przewodników – doda³.
Tymczasem prezydent Andrzej
Duda rozmawia³ z prezydentem
Izraela Izaakiem Herzogiem.
Strona izraelska zwróci³a siê
z proœb¹ o powrót ambasadora
Polski do Izraela. "Ustalono, ¿e
stosunki miêdzy obydwoma krajami zostan¹ przywrócone na w³aœciwe tory" – podano... TK

„Samo Życie“
w prenumeracie
taniej i wygodniej!
www.prenumerata.de
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Spo³eczeñstwo
O tym siê mówi
Dwa miesiące na naprawę szkód
Komisja Europejska wdra¿a drugi
etap procedury naruszeniowej
wobec Polski. Sprawa dotyczy prymatu prawa unijnego nad polskim. Polska ma teraz dwa miesi¹ce na wprowadzenie niezbêdnych œrodków w celu zapewnienia
zgodnoœci z prawem UE, w przeciwnym razie Komisja mo¿e skierowaæ sprawê do Trybuna³u Sprawiedliwoœci.
Przypomnijmy, ¿e poslki Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ postanowienia Traktatów Unii Europejskiej za niezgodne z polsk¹ ustaw¹ zasadnicz¹. Zdaniem Komisji
Europejskiej (KE) jest to naruszenie art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii
Europejskiej oraz ogólnych zasad
autonomii, pierwszeñstwa, skutecznoœci i jednolitego stosowania
prawa Unii oraz wi¹¿¹cego skutku
orzeczeñ Trybuna³u Sprawiedliwoœci.
Sprawê skomentowa³ Sebastian Kaleta, wiceminister spra-

wiedliwoœci: „KE zamierza zaskar¿yæ Polskê do TSUE za orzeczenia polskiego TK. Pomimo, ¿e
w wielu krajach podobne orzeczenia wydawa³y zakresowo poszczególne TK i SN (Francja, Niemcy,
Rumunia, Hiszpania tylko w ostatnich dwóch latach). KE da³a nam
dwa miesi¹ce wycofanie siê
z orzeczeñ TK".
Do wypisu odniós³ siê Patryk
Jaki, by³y wiceminister sprawiedliwoœci, twierdz¹c ¿e Bruksela
atakuje rz¹d w Warszawie, gdy¿
jej celem zmiana w³adz w Polsce:
„Czyli w ramach walki o niezawis³oœæ sêdziów Komisja Europejska skar¿y Polskê za wyrok, który
siê jej nie podoba. Niemcy i UE
wypowiedzieli Polsce wojnê totaln¹, aby osadziæ u Warszawie swojego premiera. Najœmieszniejsze
jest to, ¿e s¹ u nas ci¹gle ludzie
myœl¹cy, ¿e ustêpstwa coœ Polsce
dadz¹
poza
kolejnymi
atakami”. TK

Roszkowski: niewierzący to też wierzący
Polskie media opozycyjne nie
ustaj¹ w krytyce podrêcznika do
„Historii i teraŸniejszoœci“ napisany przez prof. Wojciecha Roszkowskiego. Ksi¹¿ka pe³na jest homofobii, rasizmu i krytyki wszystkiego, co nie jest zgodne z jedynie
s³uszna religi¹ rzymskokatolick¹
i ideologi¹ lansowan¹ przez obecnie rz¹dz¹cych Polsk¹.
Lewica, gender, Niemcy, feminizm i ateizm to wszystko zas³uguje u Roszkowskiego na potêpienie. Z kolei Koœció³ ³agodzi i normuje stosunki pomiêdzy ludŸmi
i narodami. Ateizm – stwierdza
autor – jest takim samym dogmatem jak chrzeœcijañstwo, bo „logicznie rzecz bior¹c nie mo¿na
przecie¿ udowodniæ, ¿e czegoœ nie
ma. Ateiœci s¹ wiêc ludŸmi wierz¹cymi, tyle ¿e wierz¹ w nieistnienie
Boga“.
Potwornoœci stalinowskiego re¿imu s¹ po³¹czone z marszami
równoœci, gender i feminizmem.
„W traktatach za³o¿ycielskich
Unii Europejskiej nie przewidziano przekszta³cenia siê jej w federacjê zarz¹dzaj¹c¹ wszystkimi
pañstwami. Taka koncepcja zosta³a zaakceptowana przez wszystkie
pañstwa cz³onkowskie jednomyœlnie. S¹ jednak takie pañstwa jak
Republika Federalna Niemiec,
które nie zwa¿aj¹c na traktaty, pr¹
z ca³ych si³ do zamiany Unii w jedno pañstwo: œwiadczy to niestety
o z³ych intencjach. Poza tym trze-

ba zapytaæ: po co taka federacja.
Czy¿by mia³a s³u¿yæ tylko Niemcom?“ – pyta Roszkowski.
Nadu¿yciem jest – jak s³usznie
wskazuj¹ publicyœci z Onet.pl –
okreœlenie pierwszego przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej
Waltera Hallsteina mianem „by³ego nazisty“. Hallstein by³ przede
wszystkim niezwykle uzdolnionym prawnikiem, który tytu³ profesora otrzyma³ w wieku 29 lat, na
trzy lata przed dojœciem Hitlera
do w³adzy. Nie by³ cz³onkiem
NSDAP, ani SA, badacze gabinetu
kanclerza Konrada Adenauera
ocenili, ¿e próbowa³ raczej siê od
ideologii nazistowskiej dystansowaæ. Nie by³o te¿ bynajmniej tak,
¿e jego przesz³oœæ nie budzi³a w¹tpliwoœci w latach 40. i 50. Budzi³a,
ale w¹tpliwoœci zosta³y rozstrzygniête na jego korzyœæ. Ale Roszkowski wie swoje i brnie dalej, byle do³o¿yæ s¹siadom Polski opisuj¹c stosunki polsko-niemieckie po
II wojnie œwiatowej.
„Dyskusje o ponownym zjednoczeniu Niemiec i odrodzeniu siê
zagro¿enia dla Europy trwa³y dekadami, a przed niebezpieczeñstwem przestrzega³ choæby Henri
Ménudier jeszcze w latach 80” –
t³umaczy i ostro krytykuje wspó³czesna cenzurê (?!) mediów w Polsce w wydaniu kogo? Oczywiœcie
Niemców, a dok³adnie koncernu
Ringier Axel Springer Polska, w³aœciciela Onetu. TK

Bogaty wybór
czasopism i gazet

www.prenumerata.de

Przeciwko komu
zbroj¹ siê Niemcy?
Antyniemiecka retoryka coraz
czêœciej pojawia siê na ustach
prawicowych liderów w Polsce.
Padaj¹ce sformu³owania s¹ coraz ostrzejsze w tonie, a wrêcz
obraŸliwe. Przy okazji obrywa
siê tak¿e Donaldowi Tuskowi,
„zakamuflowanemu Niemcowi”, wnukowi ¿o³nierza z Wehrmachtu.
Jaros³aw Kaczyñski wyjaœnia³ ostatnio kwestie niesprawiedliwoœci, które jego zdaniem panuj¹ w UE. W tym kontekœcie odniós³ siê do przesz³oœci Niemiec i czasów Adolfa Hitlera. Stwierdzi³, ¿e teraz mówi
siê o narodzie europejskim.

Ustêp 5 oœwiadczenia g³osi³, ¿e
"dla uregulowania problemu
niemieckiego i w uznaniu, i¿
Niemcy w znacznym stopniu
uregulowa³y swoje zobowi¹zania z tytu³u odszkodowañ wojennych, rz¹d Polski zrzeka siê
z dniem 1 stycznia 1954 roku
sp³aty odszkodowañ wojennych na rzecz Polski".
Ponadto podpisany w Moskwie 12 wrzeœnia 1990 r. „Traktat dwa plus cztery” stanowi,
¿e granice Niemiec s¹ ostateczne, w tym granica na
Odrze i Nysie. I ostatecznie zamkn¹³ drogê do poruszenia
przez stronê polsk¹ sprawy odszkodowañ od Niemiec.

Kaczyñski dobrze przy tym
wie, ¿e polskie spo³eczeñstwo
jest rozczarowane niezdecydowan¹ i niezrozumia³¹ polityk¹
Berlina w sprawie kryzysu
ukraiñskiego i na tej wra¿liwej
strunie buduje sw¹ wyborcz¹
narracjê.
Adam Glapiñski, szef Narodowego Banku Polskiego, podczas konferencji prasowej, która mia³a byæ poœwiêcona kolejnej podwy¿ce stóp procentowych, zapowiedzia³, ¿e dopóki
pozostaje na stanowisku, to
Polska do strefy euro nie wejdzie. Stwierdzi³, ¿e Niemcy czyhaj¹ na polsk¹ suwerennoœæ,
poniewa¿ wprowadzenie europejskiej waluty... „umo¿liwi³oby
Niemcom budowê pañstwa europejskiego, ale z drugiej strony jest kwestia naszej suwerennoœci. Wzmocnienie obronnoœci Polski przez zakupy zbrojeniowe by³oby wtedy trudne,

My poka¿emy Rosjanom, ¿e nie maj¹ tu czego szukaæ.
Zwiêkszymy armiê tak, ¿e bêdzie nas trudno zaatakowaæ. Jak my to og³osiliœmy, Niemcy od razu te¿. Nie
wiem, czy Niemcy zbroj¹ siê przeciwko Rosji, czy przeciwko nam, ale siê zbroj¹
– stwierdzi³ Jaros³aw Kaczyñski, przemawiaj¹c
do zwolenników PiS w po³owie lipca.
zdj. Silar

– W ramach tego narodu europejskiego, którego nie ma, s¹
takie narody, które maj¹ inne
prawa i s¹ takie, które maj¹ inne prawa, tzn. mniejsze. Nas
niestety próbuj¹ zaliczyæ do
tych, które maj¹ mniejsze prawa – stwierdzi³, dodaj¹c, ¿e
unijne trybuna³y wskazuj¹
w wyrokach, i¿ w Polsce nie
mo¿na stosowaæ rozwi¹zañ
znanych z innych krajów UE,
bo "my jesteœmy mniej dojrzali". – Na przyk³ad Niemcy maj¹
wspania³¹ tradycjê demokratyczn¹, bo to chodzi w³aœnie
o tradycjê
demokratyczn¹,
mo¿na powiedzieæ z Adolfem
Hitlerem na czele.
Przy innej okazji Kaczyñski
zwróci³ uwagê, ¿e "Niemcy nie
rozliczyli siê wobec nas z II wojny œwiatowej". Uwa¿a, ¿e nawet
ewidentni zbrodniarze nie zostali ukarani. – Stworzono takie
prawo, które by³o w istocie jedn¹ wielk¹ abolicj¹, czyli tak¹
amnesti¹ z zapomnieniem win.
Jak ktoœ dzia³a³ na rozkaz albo
na podstawie obowi¹zuj¹cego
hitlerowskiego prawa, to jest
niewinny. Niemcy zap³aci³y reparacje Francji, ¯ydom. A co,
my jesteœmy gorsi? – pyta³.
Czy¿by Kaczyñski zapomnia³, ¿e Polska 24 sierpnia
1953 roku zrzek³a siê reparacji
wojennych wobec Niemiec,
z wyj¹tkiem reparacji za nazistowski ucisk i okrucieñstwa.

Kaczyñski wci¹¿ te¿ przestrzega przed obecn¹ polityk¹
Niemiec. W liœcie skierowanym
do uczestników zjazdu Klubów
"Gazety Polskiej" napisa³, ¿e
"niepokoi nas na wielu p³aszczyznach polityka Niemiec".
– Ewolucjê Unii Europejskiej
postrzegamy jako id¹c¹ zdecydowanie w z³ym kierunku. Rosn¹ce ideowe zacietrzewienie
i zaœlepienie lewicowo-liberalnych elit wzbudza nasze g³êbokie zatroskanie – mówi³ dodaj¹c: "trzeba siê temu przeciwstawiaæ, a to oznacza koniecznoœæ pozostania PiS przy w³adzy".
Megalomania prezesa PiS
zdaje siê nie mieæ granic:
– My poka¿emy Rosjanom,
¿e nie maj¹ tu czego szukaæ.
Zwiêkszymy armiê tak, ¿e bêdzie nas trudno zaatakowaæ.
Jak my to og³osiliœmy, Niemcy
od razu te¿. Nie wiem, czy
Niemcy zbroj¹ siê przeciwko
Rosji, czy przeciwko nam, ale
siê zbroj¹ – stwierdzi³ Kaczyñski, przemawiaj¹c do swych
zwolenników w po³owie lipca.
Goszcz¹c na jednym z wieców paln¹³:
– Jak Niemcy s¹ mocarstwem moralnym, to ja jestem
m³odym, wysokim blondynem.
Mam nadziejê, ¿e kiedyœ to
pañstwo znajdzie w sobie si³ê
do g³êbokiej przemiany – ironizowa³.

jeœli nie niemo¿liwe”. I doda³
z uœmiechem: „Gdybyœmy mieli euro, to wiosn¹ jeŸdzilibyœmy
do Niemiec zrywaæ takie
smaczne zielone lub bia³e roœlinki, szparagi”.
G³oœnym echem odbi³a siê
równie¿ wypowiedŸ pos³a PiS
Piotra Kalety w Polskim Radiu.
– Musimy przestaæ siê bawiæ
z Niemcami w jakieœ zagrywki
dyplomatyczne, bo my teraz
tych pieniêdzy bardzo potrzebujemy, chocia¿by ze wzglêdu
na sytuacjê w Ukrainie. A oni
maj¹ w tej chwili mo¿liwoœæ
skorzystania z tego, ¿eby choæ
w jakiejœ minimalnej formie
sprawiedliwoœci dziejowej równie¿ Ukraiñcom siê odwdziêczyæ. Co robi¹? No, Szwaby takie po prostu s¹ – stwierdzi³
parlamentarzysta.
Jednak to wypowiedŸ Joachima Brudziñskiego przebi³a
wszystkie poprzednie. W trakcie dyskusji o odnawialnych
Ÿród³ach energii zacytowa³ on
wpis "jednego ze swoich znajomych": „Dzisiaj Niemcy próbuj¹ od Polski wymusiæ dzielenie
siê z nimi gazem, bo oni siê
z nami dzielili swoim gazem
podczas drugiej wojny œwiatowej”...
A¿ trudno uwierzyæ, ¿e
wszystkie te cytaty, to nie ¿adna satyra, a polska rzeczywistoœæ polityczna, budz¹ca coraz
to wiêksz¹ odrazê. TK
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Polacy w œwiecie
Joanna Brehmer, by³a pi³karka rêczna, sêdzia
i dzia³aczka International Handball Federation

W sêdziowskiej elicie
Joanna Brehmer jest pierwsz¹
w historii Polk¹, która odpowiada
w komisji sêdziowskiej Miêdzynarodowej Federacji Pi³ki Rêcznej
(IHF) za rozwój kobiecego sêdziowania. Jest pierwsz¹ osob¹ z Polski w elitarnych strukturach IHF.
Przez kilkanaœcie lat w parze
z Agnieszk¹ Skowronek sêdziowa³a najwa¿niejsze miêdzynarodowe
mecze, m.in. piêæ razy mistrzostwa œwiata w pi³ce rêcznej pla¿owej, fina³ Ligi Mistrzyñ w 2019 roku oraz Mistrzostwa Europy
w 2012 i 2016 roku. W 2009 roku
Polki prowadzi³y fina³ World Games w pi³ce rêcznej pla¿owej.
By³a zawodniczk¹ Fasamy Tychy i Malucha Tychy, potem wystêpowa³a w Azotach Chorzów,
AZS AWF Katowice i AKS Chorzów. Gra³a w reprezentacji Polski
juniorek. Obiecuj¹co zapowiadaj¹c¹ siê karierê przerwa³a powa¿na
kontuzja, zosta³a sêdzi¹ z miêdzynarodowymi uprawnieniami, a potem delegatem polskiego i œwiatowego zwi¹zku. Od 2022 roku Joanna Brehmer odpowiada w komisji
sêdziowskiej Miêdzynarodowej
Federacji Pi³ki Rêcznej (IHF) za
rozwój kobiecego sêdziowania.
– Po zakoñczeniu kariery sportowej pozosta³a pani przy pi³ce
rêcznej. Czy z pespektywy lat to
by³a dobra decyzja?
– Mia³am oczywiœcie plan na ¿ycie zwi¹zany z gr¹ w pi³kê rêczn¹,
ale kontuzje go pokrzy¿owa³y
i musia³am zaj¹æ siê czymœ innym. Mój problem polega³ na tym,
¿e trochê za póŸno zainteresowa³am siê sêdziowaniem. Gdybym
raz jeszcze zaczê³a graæ, posz³abym na kurs trenerski znacznie
wczeœniej, a nie w momencie, kiedy dopad³y mnie kontuzje, bo straci³am kilka lat na rynku sêdziowskim. To wa¿ne, bo z prowadzeniem meczów na szczeblu europejskim czy œwiatowym zwi¹zane
s¹ limity wiekowe. Kiedy wesz³am
na szczebel miêdzynarodowy mia³am 34 lata i dzisiaj skoñczy³ mi siê
ju¿ czas sêdziowania meczów
w pi³ce rêcznej halowej na szczeblu mistrzostw œwiata czy igrzysk
olimpijskich.
Podobnie
jest
w przypadku Agnieszki Skowronek, z któr¹ sêdziowa³am w parze.
Dlatego osoby, które widz¹ swoj¹
przysz³oœæ w sêdziowaniu powinny pamiêtaæ, by odpowiednio
wczeœnie zdobywaæ uprawnienia.
– Przez wiele lat prowadzi³a pani mecze pi³ki rêcznej pla¿owej. To
barda efektowna i dynamiczna odmiana tej dyscypliny, która aspiruje do grona sportów olimpijskich.
Kiedy zainteresowa³a siê pani
rêczn¹ pla¿ówk¹?
– W 2005 r. Agnieszka Skowronek pisa³a pracê magistersk¹ poœwiêcon¹ pi³ce rêcznej pla¿owej.
Nie do koñca by³am przekonana
do tej odmiany dyscypliny, ale kie-

dy dzia³acze Zwi¹zku Pi³ki Rêcznej w Polsce zwrócili siê do nas,
byœmy spróbowa³y si³ na szczeblu
miêdzynarodowym, zaczê³yœmy
pilnie studiowaæ przepisy. Zda³yœmy egzaminy na sêdziów miêdzynarodowych na Europê i potem na
œwiat. Nasza przygoda z pla¿ówk¹
trwa³a przez 15 lat. Jako pierwsza
kobieca para w historii mia³yœmy
okazjê sêdziowaæ w 2009 roku mêski fina³ World Games w pi³ce
rêcznej pla¿owej Brazylia – Wêgry.
Uzyska³yœmy bardzo wysokie noty, co niew¹tpliwie pomog³o kolejnym parom ¿eñskim i tak¿e nam
samym. Zwiedzi³yœmy ca³y œwiat,
by³yœmy na najbardziej presti¿owych turniejach, w tym na kilku
mistrzostwach œwiata – Turcja
w 2010, Oman w 2012, Brazylia
w 2014, Wêgry w 2016 i Rosja
w 2018. Tych imprez by³o mnóstwo, m.in. sêdziowa³yœmy najwa¿niejsze miêdzynarodowe mecze, w tym fina³ Ligi Mistrzyñ
w 2019 roku, mistrzostwa Europy
w 2012 i 2016 roku.
– A jak zosta³a pani delegatem
International Handball Federation?
– Kariera sêdziowska na pewno
pomog³a, bo kiedy przesta³am sêdziowaæ niemal od razu pojawi³a
siê propozycja, abym zosta³a delegatem œwiatowej federacji, ale nie
w siatkówce pla¿owej, lecz w hali.
To o wiele powa¿niejsza sprawa,
bo w koñcu mowa o dyscyplinie
olimpijskiej, a co za tym idzie – inne pieni¹dze i presti¿. Bardzo siê
z tego ucieszy³am, bo w pi³ce pla¿owej osi¹gnê³am praktycznie
wszystko. To by³ znakomity okres
w naszej dzia³alnoœci sêdziowskiej, który pozwoli³ pokazaæ siê
na arenie miêdzynarodowej.
Podobnie jest z prac¹ delegata
IHF w pi³ce rêcznej halowej – to
tak¿e wyjazd za wyjazdem. By³am
jedynym polskim delegatem technicznym podczas MŒ w pi³ce rêcznej pla¿owej w Kazaniu 2018 r., a
tak¿e w czasie mistrzostw œwiata

halowych w Japonii w 2019, na mistrzostwach œwiata w Hiszpanii,
niedawno wróci³am z mistrzostw
œwiata kobiet do lat 20 w Macedonii, teraz jadê na MŒ do lat 18. Imprez jest tak du¿o, ze zaczyna brakowaæ weekendów.
Poza tym zarówno europejska
jak i œwiatowa federacja zaproponowa³y mi wspó³pracê w roli wyk³adowcy na kursach na sêdziów
miêdzynarodowych oraz podczas
egzaminów. Uczestniczê te¿ w organizowanych przez obie federacje kursach trenerskich, jeœli chodzi o przepisy gry. Paradoksalnie,
mam uprawniania na delegata
œwiatowego, ale nie mam jeszcze
skoñczonego kursu na Europê, bo
ten skutecznie przerwa³ wybuch
epidemii.
Najwiêkszym jednak wyró¿nieniem by³o kolejne zaproszenie
IHF – w komisji sêdziowskiej odpowiadam za rozwój kobiecego sêdziowania i rekrutacjê sêdziów na
szczebel œwiatowy. Nie znam osoby z Polski, która w œwiatowej federacji sportowej mia³a decyduj¹cy g³os w tak wa¿nych kwestiach.
– Macie ju¿ swoje nastêpczynie?
– Niestety nie i bardzo nad tym
z Agnieszk¹ ubolewamy. Obecnie
nie ma polskiej pary w pi³ce pla¿owej na miêdzynarodowym poziomie, choæ spotykam sêdziuj¹ce
panie z ró¿nych krajów, np. Boœnia
i Hercegowina ma dwie pary, podobnie jak S³owenia, która liczy
zaledwie 2 mln mieszkañców.
Mam o to pretensje do polskiego
zwi¹zku, bo nie mo¿na w kó³ko narzekaæ, tylko zacz¹æ coœ robiæ. Napisa³am niedawno list w tej sprawie do dzia³aczy ZPRP, bo nie potrafiê siedzieæ cicho, kiedy widzê
co siê dzieje. Za dwa lata koñczy
siê kadencja w³adz ZPRP i mam
sygna³y od wielu osób, ¿e widz¹ w
roli szefa sêdziów. Trudno powiedzieæ, co z tego wyniknie, ale nie
chcê dalej czekaæ z za³o¿onymi rêkami. (kor)

Ciekawostki
Wirus, który niszczy nowotwory
Naukowcy opracowali now¹,
rewolucyjn¹ metodê walki
z nowotworami. To wirus nazwany CF33-hNIS czy te¿ Vaxinia, który niszczy komórki rakowe i nie atakuje zdrowych
tkanek. W ubieg³ym tygodniu
media poinformowa³y, ¿e rozpoczê³y siê testy kliniczne. Po
raz pierwszy „cudowny wirus”
zosta³ umieszczony w organizmie pacjenta.
Vaxinia zosta³a stworzona
przez naukowców z australijskiej firmy Imugene Limited
oraz onkologów z City of Hope
(Miasto Nadziei) w Los Angeles, które jest jednym z najwiêkszych oœrodków badañ
nad nowotworami w Stanach
Zjednoczonych.
Leslie Chong, prezes Imugene, powiedzia³, ¿e rozpoczêcie testów klinicznych stanowi
kamieñ milowy w leczeniu
chorych, u których wystêpuj¹
lite guzy nowotworowe z przerzutami.
Vaxinia jest wirusem onkolitycznym, który zosta³ zmodyfikowany w ten sposób, ¿e mo¿e
niszczyæ komórki nowotworowe. Vaxinia, zmieniony w laboratoriach wirus ospy, wdziera
siê do takich komórek, replikuje siê w nich, a w koñcu je unicestwia. Z uœmierconej komórki rakowej wydostaj¹ siê tysi¹ce nowych wirusów i rzucaj¹
siê na zagra¿aj¹ce ¿yciu guzy.
Co wiêcej, Vaxinia produkuje
fragmenty substancji sygnalizuj¹ce uk³adowi odpornoœciowemu organizmu obecnoœæ
komórek
nowotworowych,
m.in. zwiêksza poziom proteiny PD-L1 w tumorach rakowych. Dziêki temu tak¿e uk³ad
odpornoœciowy przystêpuje do
walki z chorob¹, a terapie immunologiczne (pobudzaj¹ce
uk³ad odpornoœciowy) staj¹ siê
bardziej skuteczne.
Onkolog Yuman Fong, stoj¹cy na czele zespo³u badawczego z City of Hope, wyjaœnia: „Te
same cechy, które sprawiaj¹,
¿e komórki nowotworowe staj¹
siê odporne na chemioterapiê
lub radioterapiê, zwiêkszaj¹
skutecznoœæ dzia³ania wirusów onkolitycznych”. Dr Susanne Warner, która sprawdza³a dzia³anie niezwyk³ego
wirusa na myszach, uwa¿a, ¿e
Vaxinia mo¿e doprowadziæ do
prze³omu w leczeniu nowotworów, poniewa¿ jest potê¿na i
ma zdolnoœci do pobudzania
komórek uk³adu odpornoœciowego. „Nasz onkolityczny wirus uczy uk³ad odpornoœciowy
namierzania specyficznych komórek rakowych. Nawet jeœli

te komórki zaczn¹ siê odradzaæ, uk³ad odpornoœciowy bêdzie gotowy i zatrzyma ten
proces” – wyjaœnia dr Warner.
Badania w laboratoriach,
przeprowadzone na kulturach
komórkowych, a nastêpnie na
zwierzêtach, przynios³y znakomite wyniki. Okaza³o siê, ¿e
Vaxinia powoduje znaczn¹ redukcjê guzów nowotworowych
w przypadku raka okrê¿nicy,
p³uc, raka piersi, jajników, a
tak¿e nowotworu trzustki. Pod
koniec 2021 roku Agencja ¯ywnoœci i Leków, rz¹dowa instytucja Stanów Zjednoczonych,
wyda³a zgodê na przeprowadzenie testów klinicznych. Odbêd¹ siê one w dziesiêciu
oœrodkach badawczych w USA
i w Australii. WeŸmie w nich
udzia³ 100 doros³ych pacjentów, u których wystêpuj¹ nowotwory z przerzutami lub zaawansowane guzy lite. Wybrani zostan¹ chorzy poddani ju¿
wczeœniej co najmniej dwóm
terapiom antynowotworowym.
Prze³omowy preparat z rakobójczym wirusem bêdzie podawany do¿ylnie lub bezpoœrednio do guzów. Jeœli oka¿e siê,
¿e Vaxinia jest bezpieczna, niektórzy pacjenci bêd¹ tak¿e leczeni immunologicznie –
otrzymaj¹ wraz z wirusem
przeciwcia³a monoklonalne
znane jako pembrolizumab.
Testy kliniczne potrwaj¹ 24
miesi¹ce.
Naukowcy od lat wiedzieli,
¿e wirusy onkolityczne mog¹
okazaæ siê skuteczne w walce
z nowotworami, które s¹ prawdziw¹ plag¹ ludzkoœci. Nadzieje zwi¹zane z tego rodzaju terapi¹ d³ugo siê nie spe³nia³y.
Mo¿liwoœci modyfikacji patogenów w laboratoriach by³y
ograniczone, a wirusy „naturalnie onkolityczne” powodowa³y liczne skutki uboczne. Sytuacja jednak zaczyna siê
zmieniaæ. W 2015 roku Agencja
¯ywnoœci i Lekarstw wyrazi³a
zgodê na leczenie nowotworu
skóry, czerniaka z³oœliwego, za
pomoc¹ zmienionego genetycznie wirusa opryszczki, nazwanego T-VEC. Ten patogen
podawany jest do guza na skórze i do wêz³ów ch³onnych,
w których czêsto wystêpuj¹
przerzuty. (KK)

Na podst.: Newsweek.com,
Science Alert, The Daily Mail,
Il Messagero, News-Medical,
news.de
Tygodnik ANGORA nr 23/2022

Rady i porady

8/2022

W oczach
Edwarda Tomenki

Czytelnicy pytaj¹
– prawnik wyjaœnia
? Czy jako zamieszka³y na sta³e
w Niemczech ojciec samotnie wychowuj¹cy dziecko mogê ubiegaæ siê o zasi³ek na nie?
W razie braku porozumienia miêdzy
ma³¿onkami co do tego, które z nich
otrzymaæ ma zasi³ek i jeœli mieszkaj¹ oni
ci¹gle razem, rozstrzyga w³aœciwy s¹d
opiekuñczy (Vormundschaftsgericht).
Jeœli ma³¿onkowie mieszkaj¹ osobno,
to prawo do zasi³ku ma ten z ma³¿onków
u którego dziecko na stale mieszka
(§64 ustêp 2 zdanie 1 EstG – ustawa
o podatku dochodowym).
Jeœli dziecko mieszka u obydwojga rodziców w podobnym przedziale czasowym, to w razie sporu równie¿ rozstrzyga s¹d opiekuñczy. W przypadku gdy
dziecko nie mieszka u rodziców, to zasi³ek na nie otrzymuje ten z nich, który
p³aci na dziecko alimenty (64 ustêp 3
zdanie 1 EstG).
? Chcia³bym zrzec siê dziedziczenia po moim, ¿yj¹cym jeszcze w Polsce ojcu. Czy istnieje taka mo¿liwoœæ?
Art. 1048 polskiego Kodeksu Cywilnego przewiduje mo¿liwoœæ zawarcia umowy spadkobiercy ustawowego z przysz³ym spadkodawc¹, moc¹ której zrzeka
siê dziedziczenia po nim. Zrzeczenie siê
dziedziczenia ma charakter umowy zawieranej pomiêdzy przysz³ym spadkodawc¹ oraz osob¹ nale¿¹c¹ do krêgu jego spadkobierców ustawowych. Zawar-

cie umowy nastêpuje przed otwarciem
spadku (tzn. przed œmierci¹ przysz³ego
spadkodawcy i na wypadek jego œmierci).
Jest to w prawie polskim jedyny wyj¹tek od regu³y, jak¹ jest zakaz zawierania
umów o spadek po osobie ¿yj¹cej. Regu³a powy¿sza odnosi siê zarówno do
umów maj¹cych za przedmiot ca³y spadek, jak i jego czêœæ. Umowa taka wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Zawarcie jej w innej formie (a wiêc
np. w formie pisemnej lub ustnie) powoduje, ¿e nie bêdzie ona wa¿na.
? Ubiegam siê o opiekê nad mam¹,
która mieszka w Polsce. Podobny
wniosek z³o¿y³a te¿ moja siostra. Mama jest z powodu demencji ubezw³asnowolniona. Teraz mam z siostr¹
spór w kwestii zarz¹dzania kontem
mamy, bo siostra bezprawnie przyw³aszczy³a sobie prawo do tego konta
i dokonuje odpowiednich dyspozycji
bankowych. Co w takim przypadku
zrobiæ?
Stosownie do art. 732 polskiego kodeksu postêpowania cywilnego mo¿na
wyst¹piæ do odpowiedniego s¹du o wydanie zarz¹dzenia tymczasowego. Zgodnie z tym przepisem s¹d wydaje zarz¹dzenie tymczasowe na wniosek, a w wypadkach, w których postêpowanie mo¿e
byæ wszczête bez wniosku – tak¿e
z urzêdu.

Jest regu³¹, ¿e zarz¹dzenie tymczasowe s¹d wydaje na wniosek w postêpowaniu procesowym z³o¿ony przez powoda,
a w postêpowaniu nieprocesowym –
przez wnioskodawcê. W postêpowaniu
procesowym wniosek o wydanie zarz¹dzenia tymczasowego mo¿e równie¿
zg³osiæ interwenient uboczny, jest on bowiem uprawniony do wszelkich czynnoœci dopuszczalnych wed³ug stanu sprawy (art. 79 k.p.c.).
Wydawanie zarz¹dzeñ tymczasowych
z urzêdu mo¿e mieæ miejsce w tych wypadkach, w których postêpowanie mo¿e
byæ wszczête bez wniosku m.in. w sprawach nieprocesowych, w których postêpowanie mo¿e byæ wszczête z urzêdu
(np. art. 506, 570, 635 § 1 k.p.c.), a wiêc i
w sprawach dotycz¹cych wyznaczenia
opiekuna prawnego. W wy¿ej wymienionej sprawie mo¿na wiêc zwróciæ siê do
odpowiedniego s¹du o wydanie odpowiedniego orzeczenia z urzêdu.

magister prawa Artur Balon
(Rechtskundiger auf dem Gebiet
des polnischen Rechts)

Kancelaria prawa polskiego
– porady prawne i pisma procesowe
i reprezentacja prawna (prawo
polskie i unijne)
– tłumaczenia pozwów, nakazów,
wniosków, umów, odwołań,
świadectw i innych dokumentów
sporządzonych w języku polskim
– wizyty w urzędach i zakładach
karnych
Artur Balon
Tannhäuserstr. 7, 10318 Berlin
tel. 0163 4525633
tel. 030 43924611

warto wiedzieæ – prawo polskie
Nie oddał dziecka
po weekendzie

Rys. Edward Tomenko

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

Jestem w trakcie rozwodu, którego
przedmiotem jest tak¿e opieka nad
ma³oletnimi dzieæmi. W ramach zabezpieczenia na czas procesu s¹d
ustali³ miejsce pobytu naszych dzieci
przy mnie, z mo¿liwoœci¹ widzenia siê
z nimi przez ojca co weekend. Jesieni¹ m¹¿ zmusi³ mnie do wyprowadzki. Przed ostatnimi œwiêtami zawioz³am syna do mê¿a na weekend, ale
on po weekendzie nie odwióz³ dziecka
do mnie – nie odbiera³ te¿ po³¹czeñ
ode mnie ani nie odpisywa³ na SMS-y.
Policja powiedzia³a, ¿e to jest sprawa
miêdzy nami. Po tygodniu m¹¿ napisa³, ¿e pojecha³ z synem w góry. Co
mogê zrobiæ, jeœli taka sytuacja by siê
powtórzy³a?
Zgodnie z treœci¹ art. 59815 § 2 Kodeksu postêpowania cywilnego, „je¿eli
osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu
zakazano, narusza obowi¹zki wynikaj¹ce z orzeczenia albo z ugody zawartej
przed s¹dem lub przed mediatorem w
przedmiocie kontaktów z dzieckiem,
s¹d opiekuñczy zagrozi tej osobie nakazaniem zap³aty oznaczonej sumy pieniê¿nej na rzecz osoby, pod której piecz¹
dziecko pozostaje, stosuj¹c odpowiednio
przepis § 1”. Wedle art. 59816 § 1 k.p.c.,
„je¿eli osoba, której s¹d opiekuñczy za-

grozi³ nakazaniem zap³aty oznaczonej
sumy pieniê¿nej, nie wype³nia nadal
swego obowi¹zku, s¹d opiekuñczy nakazuje jej zap³atê nale¿nej sumy pieniê¿nej, ustalaj¹c jej wysokoœæ stosownie do
liczby naruszeñ (...)”. Nakazuj¹c zap³atê,
s¹d opiekuñczy uwzglêdnia sytuacjê
maj¹tkow¹ osoby, zagrozi jej nakazaniem zap³aty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniê¿nej za ka¿de naruszenie obowi¹zku.
W przypadku zatem, gdy s¹d, przed
jakim prowadzona jest sprawa rozwodowa, w postanowieniu zabezpieczaj¹cym
kontakty nie zagrozi³ od razu nakazaniem zap³aty kwoty pieniê¿nej, mo¿e Pani z³o¿yæ wniosek wskazany w art. 59815
§ 2 k.p.c. S¹dem w³aœciwym do rozpoznania wniosku jest s¹d opiekuñczy, a
wiêc wydzia³ rodzinny s¹du rejonowego
– wedle art. 569 § 1 k.p.c. jest to s¹d w³aœciwy dla miejsca zamieszkania dziecka.
Poza powy¿szym mo¿na te¿ pomyœleæ
o wniosku dotycz¹cym zmiany postanowienia dotycz¹cego kontaktów ojca z
dzieæmi na czas procesu rozwodowego.

Umocowanie po osiągnięciu
pełnoletniości
8 lat temu zosta³o wszczête przeciwko mnie postêpowanie egzekucyjne w sprawie o alimenty na dziecko.
Postêpowanie zosta³o wszczête na

wniosek jego matki, jako przedstawicielki ustawowej, gdy ono by³o jeszcze
niepe³noletnie. Czy egzekucja mo¿e
byæ prowadzona, je¿eli wierzycielem
jest pe³noletnie obecnie dziecko, a postêpowanie zosta³o zainicjowane
przez matkê? Czy ma znaczenie, ¿e
matka udzieli³a adwokatowi pe³nomocnictwa do wszczêcia postêpowania egzekucyjnego i reprezentowania
w nim dziecka?
Z chwil¹ uzyskania przez dziecko (jako wierzyciela) pe³noletnioœci z mocy
prawa ustaje prawo jego ustawowej reprezentacji przez przedstawiciela ustawowego, czyli matkê. Jeœli postêpowanie egzekucyjne zosta³o wszczête
z wniosku matki dzia³aj¹cej w imieniu
niepe³noletniego wówczas dziecka, to po
uzyskaniu przez nie pe³noletnioœci komornik powinien ustaliæ, czy dziecko
podtrzymuje wniosek o jego kontynuowanie.
Inaczej sprawa ma siê, gdy matka
udzieli³a pe³nomocnictwa procesowego
do wszczêcia postêpowania adwokatowi
czy radcy prawnemu. Takie pe³nomocnictwo po uzyskaniu przez dziecko pe³noletnioœci nie wygasa z mocy prawa
i postêpowanie mo¿e dalej siê toczyæ
(tak stwierdzi³ np. S¹d Najwy¿szy
w uchwale z 11 paŸdziernika 1995 r.,
sygn. III CZP 139/95).
Jan Paragraf
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Warto wiedzieæ

Nowe sztuczki oszustów
Nie ma prawie
tygodnia, żeby eksperci
nie ostrzegali przed
nowym oszustwem.
Oszuœci stale wymyœlaj¹ nowe
przekrêty, aby zdobyæ pieni¹dze
lub informacje bankowe swoich
ofiar. W ostatnich dniach próbuj¹
na przyk³ad zbiæ kapita³ na oficjalnym spisie ludnoœci (Zensus):
przestêpcy dzwoni¹ do drzwi
i udaj¹ ankieterów. Jeœli wpuœcisz
ich do œrodka, bêd¹ próbowali zdobyæ poufne dane lub niepozornie
poszperaj¹ w poszukiwaniu pieniêdzy, bi¿uterii lub innych wartoœciowych przedmiotów. W wiêkszoœci przypadków oszuœci nie
podchodz¹ jednak od razu do
drzwi, ale najpierw próbuj¹ szczêœcia przez telefon, pocztê lub email. Warto zapoznaæ siê z tymi
oszustwami:
Trik "na wnuczka" to ju¿ niemal
klasyka: oszuœci podaj¹ siê za
krewnych, wnuków lub znajomych
i twierdz¹, ¿e pilnie potrzebuj¹
pieniêdzy. Powodem jest k³opot finansowy lub nag³a sytuacja, na
przyk³ad po wypadku. Podobno
nie s¹ w stanie przyjœæ sami i dlatego wysy³aj¹ po pieni¹dze kolegê.
Nowym wariantem jest teraz
trik "na wnuczka" przez Whatsapp: Z nieznanego wczeœniej numeru przychodzi wiadomoœæ "Witaj babciu, mam nowy telefon komórkowy. To jest mój nowy numer!". Nastêpnie wymienia siê kilka wiadomoœci przed ¿¹daniem
transferu. Podobno wnuk nie mo¿e jeszcze uzyskaæ dostêpu do
swojej bankowoœci internetowej
za pomoc¹ nowego telefonu ko-

mórkowego... Osoby poszkodowane powinny skontaktowaæ siê
z krewnymi w inny sposób, aby
sprawdziæ opowieœæ.

Nagroda
na Whatsapp
Coraz czêœciej za poœrednictwem messengera wysy³ane s¹
równie¿ sfingowane konkursy
z nagrodami. Na przyk³ad w okresie wielkanocnym kr¹¿y³a rzekoma promocja Milki. Jednak po
otwarciu linku i odpowiedzi na pytania dotycz¹ce marki czekolady,
odbiorcy byli proszeni o zainstalowanie okreœlonych aplikacji. NajpóŸniej w tym momencie nale¿y
mieæ siê zawsze na bacznoœci: To
w³aœnie tam ukrywaj¹ siê kosztowne pu³apki i wirusy.

Wezwanie
Interpolu
Od kilku tygodni nasilaj¹ siê
niechciane telefony z rzekomo
niemieckich numerów telefonów
komórkowych. Jeœli odbierzesz telefon, us³yszysz angielsk¹ wiadomoœæ od Euro- lub Interpolu. Rzekomo twoje dane z dowodu osobistego lub numer podatkowy zosta³y wykorzystane w zwi¹zku z przestêpstwem. Rzekomy pracownik
urzêdu próbuje nastêpnie poznaæ
nasze dane osobowe lub namówiæ
nas do przekazania pieniêdzy. Natychmiast siê roz³¹cz!

Sprzeda¿
encyklopedii
Obecnie dzwoni¹ podejrzane
firmy twierdz¹c, ¿e skupuj¹ zbiory
encyklopedii. Podczas wizyty

w domu informuj¹, ¿e brakuje
pewnego uzupe³niaj¹cego tomu
lub ¿e trzeba siê zarejestrowaæ
w jakiejœ bazie danych – przez co
cena sprzeda¿y znacznie wzroœnie. Jeœli siê zgodzisz, zostaniesz
obci¹¿ony kwot¹ 10.000 euro lub
wy¿sz¹, któr¹ oszuœci przyw³aszczaj¹ sobie. Same ksi¹¿ki nie mog¹ poprzez to zyskaæ na wartoœci.

Fa³szywy
rachunek
Za pomoc¹ fa³szywych e-maili
(rzekomo od dostawcy us³ug p³atniczych PayPal) oszuœci próbuj¹
obecnie zdobyæ dane dostêpu i inne informacje bankowe. Przekrêt
funkcjonuje tak: e-mail informuje
o rzekomej p³atnoœci w kasynie internetowym, który mo¿na jeszcze
cofn¹æ. W tym celu nale¿y jedynie
zalogowaæ siê do systemu PayPal;
link do strony znajduje siê na koñcu e-maila: Ale uwaga, prowadzi
on do strony oszustów! Zawsze loguj siê osobno, aby sprawdziæ
transakcje na koncie.

List windykacyjny
Fa³szywe pisma windykacyjne,
które obecnie trafiaj¹ poczt¹ do
wielu konsumentów, dotycz¹ tak¿e rzekomego hazardu i udzia³u
w loteriach. Zawieraj¹ one proœby
o dokonanie przelewu pieniê¿nego, a nawet autoryzacjê polecenia
zap³aty. Zagraniczne konta, na
które maj¹ trafiæ pieni¹dze, to
znak ostrzegawczy. Wskazówka:
SprawdŸ dok³adnie rachunek. Pomoc mo¿na uzyskaæ równie¿
w centrum doradztwa konsumenckiego
pod
adresem:
inkasso-check.de

"Trick Zalando"
w Vinted
Popularne s¹ równie¿ portale
z og³oszeniami drobnymi. Policja
ostrzega obecnie przed oszustwami na platformie secondhand "vinted": Sprawcy oferuj¹ tu
tanie ubrania, których nawet nie
maj¹. Jeœli ktoœ kupuje i p³aci
bezpoœrednio, oszust zak³ada
konto w sklepie internetowym
Zalando z danymi kupuj¹cego i
tam zamawia towar. Przesy³ka
trafia do nabywcy – podobnie jak
faktura. Za odzie¿ trzeba wiêc zap³aciæ dwa razy. Ponadto dane
osobowe s¹ wykorzystywane do
kolejnych oszustw. Wskazówka:
Jeœli to mo¿liwe, zawsze zamawiaj na rachunek.
W statystykach przestêpczoœci
formy oszustwa takie jak "trick
na wnuczka" nie s¹ wykazywane
oddzielnie. Dlatego nie mo¿na
podaæ konkretnych liczb. Ale zak³ada siê, ¿e istnieje bardzo du¿a
ciemna sfera. Szczególnie osoby
starsze czêsto wstydz¹ siê, ¿e da³y siê nabraæ na takie oszustwo i
dlatego unikaj¹ zg³oszenia na policji.

Co zrobiæ, jeœli
sta³eœ siê ofiar¹?
Pamiêtaj, aby zg³osiæ przestêpstwo. Mo¿e to pomóc policji
w rozpoznaniu powi¹zañ, ostrze¿eniu innych i skazaniu sprawcy.
Pomocne mo¿e byæ zabranie ze
sob¹ zaufanej osoby, która udzieli wsparcia.
A co jeœli wszystko posz³o g³adko – tzn. oszustwo zosta³o rozpoznane? Tutaj równie¿ wskazane
mo¿e byæ poinformowanie policji
o tym fakcie.

Steuerberater czy Lohnsteuerhilfeverein?
Oddanie zeznania podatkowego
w rêce profesjonalisty ma swoje
zalety:
Korzyœæ l: Doradcy podatkowi
(Steuerberater) i stowarzyszenia
pomocy podatkowej (Lohnsteuerhilfevereine) wype³niaj¹ zeznanie
w taki sposób, aby podatnicy mieli
jak najmniejsze obci¹¿enia podatkowe. W najlepszym przypadku
sami podatnicy musz¹ jedynie dostarczyæ dokumenty i odpowiedzieæ na pytania.
Korzyœæ 2: Osoby, które s¹ zobowi¹zane do z³o¿enia zeznania
podatkowego – na przyk³ad za rok
2021 – musz¹ z³o¿yæ zeznanie do
31. paŸdziernika 2022 r. Kto natomiast zleca jego wype³nienie profesjonaliœcie, ma czas do 31 sierpnia 2023 roku! Jest to szczególnie
op³acalne dla podatników, którzy
spodziewaj¹ siê nadp³aty za rok
2021. Wynajêcie eksperta daje taki
sam efekt jak nieoprocentowane
odroczenie podatku do koñca
sierpnia 2023 roku.
Koszty – Uus³uga ma naturalnie swoj¹ cenê. I tu zazwyczaj wy-

stêpuj¹ znaczne ró¿nice: Lohnsteuerhilfeverein pobiera od
cz³onków od 50 do 350 euro rocznie i nie tylko przygotowuje zeznanie podatkowe, ale tak¿e pomaga
w sk³adaniu wniosków do urzêdu
skarbowego czy odwo³añ. Wysokoœæ op³aty zale¿y od wysokoœci
dochodu, jaki osi¹ga cz³onek.
W przypadku doradców podatkowych op³ata za konsultacje jest
zazwyczaj oparta na tabeli op³at
dla doradców podatkowych (Gebührenordnung für Steuerberater). W zwi¹zku z tym op³aty za doradztwo s¹ zazwyczaj znacznie
wy¿sze ni¿ w przypadku stowarzyszenia pomocy podatkowej. Ponadto odwo³anie od b³êdnej decyzji podatkowej kosztuje dodatkowo. Wskazówka: Zapytaj z góry
o op³atê za konsultacjê!
W³aœciwy wybór – Prawo do
korzystania z us³ug doradcy podatkowego maj¹ wszyscy podatnicy – bez wzglêdu na wysokoœæ
osi¹ganych dochodów (np. dochody ze stosunku pracy, z dzia³alnoœci gospodarczej, z emerytury lub

renty czy dochody z wynajmu nieruchomoœci). Z kolei cz³onkami
stowarzyszenia pomocy podatkowej mog¹ zostaæ tylko pewne grupy osób: Stowarzyszenie mo¿e
s³u¿yæ wy³¹cznie pracownikom,
emerytom i rencistom oraz podatnikom, którzy osi¹gaj¹ dodatkowe
dochody z aktywów kapita³owych,
wynajmu nieruchomoœci lub dochody z transakcji prywatnej
sprzeda¿y (= sprzeda¿ wynajmowanej nieruchomoœci w ci¹gu
dziesiêciu lat od zakupu) do maksymalnej kwoty 18 000 euro rocznie. W przypadku osób pozostaj¹cych w zwi¹zku ma³¿eñskim dodatkowy dochód mo¿e wynieœæ nawet 36 000 euro.
Ka¿dy, kto osi¹ga dochody
z pracy na w³asny rachunek, nawet jeœli jest to tylko praca dodatkowa, nie mo¿e zostaæ cz³onkiem
stowarzyszenia pomocy podatkowej i musi skorzystaæ z us³ug doradcy podatkowego.
Przestrzegaj kryteriów wykluczenia – Dla pracowników
i emerytów o niskich dochodach

wtórnych (bez dochodów z zysku)
wskazane jest udanie siê do stowarzyszenia pomocy podatkowej.
Wynika to z faktu, ¿e koszty s¹ zazwyczaj du¿o ni¿sze ni¿ w przypadku doradcy podatkowego. Jeœli stowarzyszenie odrzuci cz³onkostwo, na przyk³ad z powodu uzyskiwania dochodów komercyjnych
z instalacji fotowoltaicznej (= dochód z zysku), jedynym wyjœciem
jest zatrudnienie doradcy podatkowego.
Odliczanie wydatków specjalnych – Koszty doradcy podatkowego lub stowarzyszenia pomocy
podatkowej podlegaj¹ (proporcjonalnie) odliczeniu od podatku jako
koszty uzyskania przychodu (Werbungskosten). Dotyczy to jednak
tylko kosztów doradztwa poniesionych w bezpoœrednim zwi¹zku
z przychodem podlegaj¹cym opodatkowaniu (np. koszty wype³nienia za³¹czników N dla pracowników i R dla emerytów i rencistów).
Wyj¹tek: Do 100 euro koszty s¹
w pe³ni odliczane, niezale¿nie od
tego, co jest rozliczane.

Porady t³umacza

Starszy i
m³odszy
Przymiotniki te pojawiaj¹
siê nagminnie przy ró¿nych
stanowiskach i funkcjach i bynajmniej nie oznaczaj¹ wieku
danej osoby, ale jej sta¿ i doœwiadczenie. „M³odszy”
i „starszy” odnosz¹ siê do
awansu zawodowego. Jak oddaæ znaczenie tych s³ów w jêzyku niemieckim?

Generalnie stanowiska
urzêdnicze takie jak „m³odszy
specjalista” lub „m³odszy
aprobant” mo¿na t³umaczyæ
dodaj¹c stosowne okreœlenie
im höheren Dienst lub
im unteren/einfachen Dienst.
W ten sposób u¿yjemy nomenklatury niemieckiej administracji i czytelnik zrozumie,
o co nam chodzi. Zawody nieurzêdnicze, takie jak „m³odszy
ksiêgowy” lub „m³odszy programista”, mo¿na prawie zawsze t³umaczyæ u¿ywaj¹c
przedrostków Senior lub Junior (np. Junior Entwickler
lub Senior-Referent).
Niektóre stanowiska pracy
s¹ bardzo konkretne i nie wolno ich dowolnie przek³adaæ.
Najlepszym przyk³adem s¹
stopnie wojskowe, które s¹ œciœle okreœlone w oficjalnej terminologii NATO. „Starszy kapral” to jednoznaczny odpowiednik niemieckiego Stabsgefreiter, „starszy chor¹¿y
sztabowy” to odpowiednik
Oberstabsfeldwebel. Tak¿e
niektóre zawody cywilne maj¹
swoje miêdzynarodowe, powszechnie u¿ywane ekwiwalenty. Na przyk³ad w hotelarstwie „starszy lokaj” (czyli
osobisty lokaj pana domu) to
w Niemczech Kammerdiener.
A „m³odszy ratownik” to Rettungsschwimmer w przeciwieñstwie do (profesjonalnego) „starszego ratownika wodnego”, którego nazwiemy
w Niemczech mianem Wasserretter. Te nazwy, choæ wydaj¹
siê synonimami, nie oznaczaj¹
wcale tych samych kompetencji zawodowych i musz¹ byæ
t³umaczone z uwzglêdnieniem
dodatkowej wiedzy.

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

Pociągiem przez Ogród Botaniczny

Chcą nam rozwalić sporą część Śląska w imię bezsensownej wizji

Centralni lotnicy nad Mikołowem
Centralny Port Komunikacyjny to jeden ze sztandarowych pomysłów PiS-u. Pomysłów chybionych z wielu przyczyn, ale właśnie
w imię tej inwestycji próbuje się
zniszczyć całkiem spory kawałek
Górnego Śląska. W Mikołowie,
ale nie tylko, ujawnione plany
wywołują olbrzymie oburzenie.
Bo unicestwione mają być liczne
miejsca ważne dla mieszkańców
powiatu mikołowskiego, rybnickiego i nie tylko. Między innymi
Śląski Park Botaniczny, największy i najpiękniejszy w Polsce.
Centralny Port Komunikacyjny,
czyli główne polskie lotnisko, który ma powstać w Baranowie pod
Warszawą, jest przede wszystkim
inwestycją... niepotrzebną. Opartą bowiem na idiotycznej zasadzie,
jakoby państwu polskiemu było
potrzebne jakieś jedno centralne
lotnisko. PiS lubi centralizm, Polacy dla zasady lubią centralizm,
jako najlepszy model zarządzania, ale Polska nie leży na jakiejś
wyspie, więc dla mieszkańców regionów południowych czy zachodnich zupełnie wystarcza, jeśli duże lotniska z samolotami startującymi we wszystkich kierunkach
świata znajdują się w pobliżu zachodniej czy południowej granicy. Bliżej stamtąd (choćby do lotnisk berlińskich czy do Ostrawy)
niż do Warszawy. A Kongresówce Okęcie zupełnie wystarczy, żeby polecieć do Londynu, Madrytu
czy na wakacje do Turcji, Egiptu.
Tak jak nam wystarczają z naddatkiem Pyrzowice i Balice.

I latamy, skąd tanio
i wygodnie, a nie
z Warszawy
Już dziś widać także tendencję,
że kto wybiera się w naprawdę daleką podróż lotniczą, do USA, Indii, czy jeszcze dalej – do Australii, Japonii albo Tajlandii, ten nie
patrzy na połączenia z Polski, tylko na najdogodniejsze z Europy
i wybiera się tam, na przesiadkę,
z tych Pyrzowic czy Balic. Teoria,
że jeśli powstanie wielkie lotnisko w Polsce, to nagle wszyscy będziemy latać w dalekie trasy z (za

ten Ogród ma przeciąć linia szybkiej kolei, w praktyce skazując go
na zagładę. No bo kto przyprowadzi przedszkolną czy nawet szkolną wycieczkę na spacer tuż przy
torach, po których pociągi pędzą
z prędkością ponad 200 kilometrów na godzinę? Nie trzeba chyba dodawać, że autorzy projektu
nie widzieli potrzeby skontaktowania się z kierownictwem Ogrodu.
Poza Ogrodem Botanicznym
plany – tylko w okolicy Mikołowa
– zagrażają właścicielom setek
domów skazanych na wyburzenie i setek parceli, które zostaną
okrojone, bo tamtędy prowadzi
trasa kolei. Można też wyrzucić
do kosza plany przebudowy DK44,
czyli drogi prowadzącej z Mikołowa (a więc też z Tychów, Pszczyny) do Gliwic.

Mikołowskie
protesty

Śląski Ogród Botaniczny zgromadził niemal 700 gatunków roślin naczyniowych (w tym kilkadziesiąt chronionych), ponad
300 gatunków grzybów; żyje tu też po kilkadziesiąt gatunków ssaków i ptaków, są niemal wszystkie polskie gady oraz
krajowe płazy (wszystkie należące do zagrożonych wyginięciem). Sośnia Góra, na której jest zlokalizowany, to także ważne
miejsce historyczne, chociażby związane z wrześniem 1939 roku na Śląsku. Ogród co roku odwiedza ponad 100 tys. osób.

Fot. materiały prasowe Ogrodu Botanicznego w Mikołowie
przeproszeniem) Baranowa, opiera się wyłącznie na warszawocentryzmie. Oni tam sobie wymyślili, że jeśli im Baranów będzie wygodny, to całej Polsce też. A nawet
nie warszawiacy to wymyślili, tylko warszawscy politycy i urzędnicy, bo warszawiak też porównuje
ceny dalekich lotów i też startuje
dziś często z Okęcia, by przesiąść
się we Frankfurcie czy na innym
naprawdę dużym europejskim lotnisku. Tylko politycy i urzędnicy,
którym cena biletu jest obojętna,
bo nie z własnej kieszeni płacą, wolą lecieć bez przesiadek z lotniska
pod Warszawą. A jeśli ktoś nawet
poleci do Chin z Baranowa, to też
często będzie wolał wsiąść do samolotu w Pyrzowicach i w tym
Baranowie się przesiąść na inny,
niż najpierw telepać się na odległą stację Kolei Dużej Prędkości

Stan obecny
Uchwała nr LI/499/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Mikołowa wyrażającego sprzeciw wobec przebiegu proponowanych nowych wariantów
trasy linii kolejowych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, w związku z kolejnym etapem konsultacji dotyczących
nowych propozycji przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych
w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym CPK. Rada Miejska Mikołowa oświadcza, iż wyraża sprzeciw dla obecnych przebiegów tras naruszających teren Gminy, biorąc pod uwagę przedstawione parametry budowy każdej linii. Stanowisko Rady Miejskiej Mikołowa przekazano Prezesowi Rady Ministrów oraz Zarządowi Centralnego Portu
Komunikacyjnego Sp. z o.o.

(proponuje się nam okolice... Olkusza!) i dopiero z dworca w Baranowie na lotnisko. Tak więc rozwiązanie Centralnego Portu Lotniczego
oparte jest na założeniach absurdalnych i sprzecznych ze światowymi tendencjami.

My potrzebujemy
kolei metropolitalnej!
Przy okazji zamierza się jednak zdemolować resztki solidnego poniemieckiego układu kolejowego na Śląsku. CPK chwali się,
że jeśli Kolej Dużych Prędkości powstanie, to zajedziemy nią do Warszawy nie jak dotychczas w dwie
godziny dwadzieścia minut, tylko
w półtorej godziny. Rzeczywiście,
jest różnica, tylko gdyby zapytać
mieszkańców Górnego Śląska, to
nam w kolejnictwie nieszczególnie na jeszcze szybszym połączeniu z Warszawą zależy. Obecne
jest zupełnie zadowalające. Nam
brakuje natomiast porządnej kolei metropolitalnej, solidnych połączeń z aglomeracji katowickiej
do rybnickiej i dalej Ostrawy, z Mikołowa do Gliwic, z Katowic do Tarnowskich Gór, z ziemi rybnickiej
do Bielska-Białej. Znów ten warszawocentryzm każe im wierzyć,
że cała Polska o niczym innym nie
marzy, tylko o tym, by szybko dojeżdżać do Warszawy.
Długo wielu nas słuchało opowieści o Centralnym Porcie

Komunikacyjnym i połączeniach
kolejowych z nim jak kolejnej bajki z mchu i paproci, bo wiadomo,
że obecnego państwa polskiego
– już prawie na pewno z bardzo obciętymi dotacjami unijnymi – nie
stać na taką inwestycję, i że to raczej mocarstwowa propaganda niż
rzeczywiste plany. Co prawda nadal wielu nie wierzy w to wielkie
lotnisko w Baranowie, ale widać,
że warszawscy urzędnicy zabrali
się poważnie do tych szybkich kolei. No i blady strach padł na Mikołów, choć nie tylko na Mikołów.
Bo w Warszawie zaczęto linie kolejowe wytyczać tak, jak w XIX
wieku wytyczano w Afryce granice państw. Przykładano linijkę i ciach, stąd dotąd, nie patrząc
na związki społeczne, na naturalne przeszkody (jak rzeki czy góry) i tak dalej. Przedstawiona tak
zwana szprycha nr 7 (linie kolejowe we wszystkich kierunkach od
CPK nazwano szprychami) do Katowic i Krakowa i dalej na południe, do Czech i Słowacji, właśnie
w ten sposób została narysowana
– z pominięciem lokalnych uwarunkowań. Choćby ten Mikołów.
Znajduje się tu największy w kraju Ogród Botaniczny stworzony
za wiele milionów złotych i stanowiący chlubę miasta. Nie powstał
w tym miejscu przypadkiem, bo
wzgórze zawsze miało ogromne
walory przyrodnicze, a teraz nagle

Nic więc dziwnego, że Mikołów
protestuje. Poczynając od starosty
i burmistrza, a kończąc na szeregowym mieszkańcu.
Stanisław Piechula, burmistrz
Mikołowa, sam w internecie zachęca mieszkańców do podpisywania protestów. – Przedstawiono wprawdzie kilka wariantów
tej trasy, ale żaden z nich nie jest
do zaakceptowania, bo albo zniszczony zostanie Ogród Botaniczny, albo dopiero co powstałe osiedle. My nie po to budujemy w centrum miasta nowoczesne centrum
przesiadkowe, by ktoś niszczył nasze obrzeża, budując kolejne tory,
podczas gdy mamy od ponad stu
lat linię kolejową na południe. Ją
można przebudować, dołożyć drugi tor, a nie pruć bezmyślnie miejską substancję. Czy warto to robić,
by na trasie do Warszawy zyskać
kwadrans? – pyta retoryczne Stanisław Piechula. Bo rzeczywiście
chodzi o kwadrans – jeśli po wyjechaniu z aglomeracji pociąg na
magistrali rozpędzi się do tych ponad 200 km/godz., to i tak do Warszawy zajedzie tylko trochę poniżej dwóch godzin.
Pomysłodawcy „siódmej szprychy” bagatelizują protesty, twierdząc, że przecież zaproponowane
warianty to tylko pierwszy etap projektowania. Może i tak, ale gdy na
przykład drogowcy przymierzali
się kilka lat temu do budowy drogi
ekspresowej Sl, to najpierw spotykali się z przedstawicielami samorządów wschodnich terenów województwa śląskiego, z mieszkańcami, przez których posesje różne
warianty miały iść, a dopiero później wytyczali projektowane trasy.
Tutaj postąpiono inaczej i... dziwią
się protestom. (...).



Dariusz Dyrda

(Ślůnski Cajtung, nr 12/2020)
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Ślu° nsko godka

Co kraj, to obyczaj, co chałupa, to zwyczaj

Stopniowanie śląskości
Dzieje się to, czego bardzo się
obawiałem. Wśród Ślązaków zaczyna się dzielenie na tych, którzy są „prawdziwymi Ślązakami”
i „nieprawdziwymi”. Zupełnie
jakby słuchało się prezesa jednej partii, prawda?
Zaczęło się parę lat temu od zarzucenia Joannie Bartel, że mówi „bartelową śląszczyzną”. Chodzi w skrócie o to, że KZK GOP w swych autobusach postanowił emitować nazwy
przystanków po Śląsku i zatrudnił
do czytania tychże komunikatów
właśnie Joannę Bartel. I tu posypały się zarzuty. Zarzuty o tyle kuriozalne, że Bartelka jest Ślązaczką
z dziada pradziada (a nawet babci
prababci, bo dla jedynych prawdziwych Ślązaków ważne jest zbadanie
wszystkich przodków). Wręczono jej
tekst, który miała jedynie przeczytać, więc zarzucanie jej, że był źle
napisany, nie ma sensu. Ale to nie
wszystko, bo idziemy dalej, a nasze odkrywanie jedynej prawdziwej śląskości dopiero się zaczyna.

Wilijo ma mnóstwo
tradycji
Otóż z wyżyn swej wiedzy jeden
z górnośląskich publicystów orzekł,
że na Śląsku na wigilijnym stole pojawiał się śledź, a nie karp, a karp
to tradycja komunistyczna. Wypada w tym miejscu przypomnieć, że
rzeczywistość jest dużo bardziej
złożona, niż się to niektórym wydaje. I tak jak tłumaczymy od lat
polskim nacjonalistom, że Śląsk
się od Polski bardzo różni, tak teraz informuję „prawdziwych Ślązaków”, że sam Śląsk wewnętrznie także jest podzielony na różne ziemie z różnymi tradycjami.
W niektórych częściach Górnego
Śląska jedzono przed wojną w wigilijny wieczór śledzie (faktycznie przeważały), w innych np. białą kiełbasę
(tereny zamieszkiwane przez protestantów na zachodzie), a w jeszcze innych – karpie (m.in. Rybnik,
który obfitował w stawy i o karpia było tu nietrudno). Do końca
swoich dni moja śp. Babcia (rocznik 1931) wiedziała i z pamięci recytowała, że karpia łowi się tylko
w te miesiące, których nazwy kończą się na literę r. A zatem: Januar, Februar, September, November,
Dezember. Nie sądzę, by nauczono ją tego w socjalistycznej szkole.
Faktem jest, że Boże Narodzenie
to okres, w którym tradycje nieraz
zależne są wręcz od danej rodziny,
stąd też poza podstawowymi trudno jest mówić o ogólnej specyfice.
Strojono choinkę, jedzono ryby (różne!), do tego makówki (nie
wszędzie!), moczkę (nie wszędzie!),
konopiotkę zwaną też siemieniotką
(nie wszędzie!), wręczano upominki, śpiewano kolędy i to w zasadzie
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Nikiszowiec uważany jest za kwintesencję śląskości
wszystko, gdy idzie o Wigilię. Pozostałe zwyczaje zależne były od
danej rodziny – zgodnie z zasadą
„co kraj, to obyczaj, co chałupa to
zwyczaj”. To nie wszystko. Generalnie, im bardziej na południe, tym
więcej było karpia – dzięki bliskości Austrii, gdzie się go jadło także
w czasie Bożego Narodzenia. I naprawdę mówienie, że karpia przynieśli komuniści, wywołuje w Rybniku zrozumiałą konsternację. Ale
zostawmy na boku śledzie, karpie,
makówki i inne specjały. Sprawa
jest bowiem poważniejsza.
Idzie mianowicie o to, że próbuje
się Śląsk zglajszachrować. I to nie

rękami Niemców czy Polaków, ale
samych Ślązaków, którzy zresztą
robią to z własnej i nieprzymuszonej woli. Co chwila czytam w internecie uczone wywody, że oto mówi
się dźwierze, a nie dźwirze (lub odwrotnie), siemieniotka, a nie konopiotka (lub odwrotnie). Na wigilię
jadło się śledzie, a nie karpia, wodzionka robi się na maśle, a kluski
bez dodatku jajek. I próżne są wołania sprawiedliwych, którzy przypominają, że są i były różne tradycje – nawet w ramach jednej wsi.
Próżno tłumaczyć, że jedna starka robiła wodzionka na fecie, a inkszo na maśle. Jedna ciotka miała

Fot. Wikipedia.
ciasto na kluski z jajcami, inna bez.
Z wielkim zdziwieniem niektórzy
przyjmują fakt, że u starzika zjadło się na wilijo grochówka i tylko
czekam na ogłoszenie, że w takim
razie nie był prawdziwym Ślązakiem. Cała ta sytuacja może mieć
następstwa poważniejsze, niż nam
się wydaje.

Godka ma mnóstwo
gwar

i tylko czekam na kazania, że oto
nie mówi się „pisać”, a „szrajbować”, i nie dźwierze, tylko dźwirze. Raz, że dadzą w ten sposób
oręż do ręki przeciwnikom kodyfikacji śląskiej godki (już widzę radość niektórych, gdy dopną swego), a dwa, że nie będą mieli racji.
Godka ma bowiem mnóstwo gwar
– tak jak wilijo mnóstwo tradycji.
I co teraz? – zapyta ktoś. Ano nic
– odpowiadam. Należy skodyfikować wszystkie odmiany bez wyjątku. Nie jest to wszak jakieś działanie nie z tej ziemi.
Język angielski ma skodyfikowanych co najmniej siedem odmian,
a czeski pięć. Nikt z tego powodu
nie drze szat i dla językoznawców
nieskażonych nacjonalizmem jest
to sprawa oczywista. Kodyfikacja
ta nie sprawiłaby też większych
trudności – po prostu zajmie więcej czasu. Ale praca ta nie jest niemożliwa do wykonania, a dowodem
niech będzie fakt, że przywołany
wyżej język czeski został odtworzony w zasadzie przez jednego
człowieka, i to w czasach, kiedy
komputer i komunikacja elektroniczna były czymś, co nie śniło się
nawet filozofom. Swoją drogą ciekawy jest fakt, że dziś wyznawcy
poglądu pod tytułem „nasza godka jest gwarą i kodyfikacja ją zabije”, nie potrafią powiedzieć, jak
to się stało, że kodyfikacja języka czeskiego (powstał głównie
z gwar praskich) nie tylko go nie
zabiła, ale wręcz ocaliła. Ale taka
jest już cecha nacjonalistów – absolutna niechęć do faktów i karmienie się mitami.

Obawiam się, że wielu takich
poprawiaczy tradycji będzie miało
wpływ na standardyzację śląskiej
godki. Będą ją chcieli skodyfikować według własnej wizji Śląska

Paweł Polok

„Nowiny.
Tygodnik Regionalny”
nr 24 (15 VI 2022)

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

14

Samo Życie 8/22 (607)

Magazyn

Z osamotnienia i tęsknoty

W zakładach karnych dla kobiet też jest miłość

Jak dziewczyna z dziewczyną
Seks między kobietami uprawiany jest dyskretnie
i nikogo nie gorszy. Do wymiany czułości służy
łaźnia, ale nie tylko. W celach są toalety i można
się tam spotkać bez krępującej obecności innych
dziewczyn. Na oddziale półotwartym sprawa jest
o wiele prostsza – wystarczy poprosić koleżanki,
aby poszły na kawę do celi obok i wróciły za jakiś
czas. Można kochać się w nocy, ale tak, żeby nie
budzić innych, bo będzie awantura. Noc jest
od spania, nie od harcowania.
W przypadku męskich zakładów
karnych homoseksualizm wiąże
się głównie z zaspokojeniem popędu oraz demonstracją pozycji
w więziennej hierarchii. Ten, który dominuje, jest git-człowiekiem,
czyli kimś ważnym. Ten, który się
temu poddaje, jest cwelem, czyli zwykłym śmieciem.
W zakładach karnych dla kobiet relacje homoseksualne to zupełnie inna bajka. Nie ma w nich
miejsca na przemoc, upokarzanie. Chodzi przede wszystkim
o wzajemną bliskość.

Cela lesbijek
W więzieniu tworzy się dużo
związków lesbijskich, lecz nie nadaje się im rozgłosu. Nie plotkuje
się o tym za plecami, nie piętnuje
takich zachowań ani kobiet uprawiających ze sobą seks. Czasami
z przekąsem powie się o dziewczynach, które zmieniły orientację, że się spaprały, co jednak nie
jest równoznaczne z lekceważeniem lub wyśmiewaniem.
Gdyby ludzie na wolności mieli tyle taktu i byli równie dyskretni w „tych sprawach” co skazane, nie byłoby pewnie połowy
rozwodów.
– Miała pani do czynienia
z lesbijkami?

– W Grudziądzu spędziłam
parę miesięcy na Lesbos, czyli w „lesbijskiej celi”. Było nas
pięć, w tym trzy o orientacji homoseksualnej: Ola, Arieta i Kaśka. Mimo młodego wieku (najstarsza miała dwadzieścia jeden
lat) wszystkie uważały, że o swojej cielesności wiedzą absolutnie
wszystko. Co ja z nimi miałam!
Wskakiwały sobie do łóżek, tuliły się, kotłowały. Wystarczyło na
moment spuścić je z oka, żeby
poprzestawiały wszystko do góry nogami. Wracałam do celi ze
świetlicy lub po telefonie do domu i oczom nie wierzyłam, co
one tam pod kocami wyprawiały.
Reagowałam jak wychowawca:
– W tej chwili schodzić mi z łóżek,
ale już! – krzyczałam. – Bajzel tu
jak cholera, a wy całymi dniami
tylko się migdalicie!
Burzliwie miały w tym trójkącie. Obrażały się na siebie, dąsały,
potem pisały do siebie liściki, mimo że przebywały na tych samych
metrach kwadratowych. Najstarsza z nich, Arieta, była „tą złą”.
Bawiła się uczuciami Oli i Kaśki, podpuszczała wzajemnie, prowokowała zazdrość. Między nami
mówiąc, uważałam ją za paskudną dziewuchę, manipulantkę wykorzystującą innych. Ola i Kaśka

Przegląd prasy:
zz „Homoseksualizm w więzieniach – ten temat wzbudził niedawno
wielką dyskusję i sporo kontrowersji. Zapomniano jednak, że w zakładach karnych siedzą nie tylko mężczyźni, ale i kobiety, które mierzą się
z tymi samymi problemami. Choć w ich przypadku ciężko nazywać to
problemem, gdyż podchodzą do sprawy zupełnie inaczej niż mężczyźni.
zz Większość dziewczyn, które zawierały więzienne związki, chciała
w ten sposób zaistnieć w środowisku. Nie uciekały się do przemocy
i były dumne z tego, że kogoś mają.
zz «Część związków była też po prostu z nudów, długie odsiadki, brak
zajęcia. Zdarzało się i tak, że dziewczyna była w relacji z inną osadzoną, a kiedy zbliżał się weekend, to obie wyskakiwały z kapturzastych bluz, wskakiwały w kiecki i szły na widzenie do chłopaka», słyszę od byłej więźniarki.
zz Dziewczyny potrzebują wiele ciepła, rozmów.
zz «Dzieliłyśmy się przeżyciami, wspomnieniami, dobrym słowem
i tak rodziły się między nami relacje. Z dala od rodziny, dwadzieścia
cztery godziny na dobę skazane na siebie. Relacje między niektórymi

były całkiem sympatyczne – takie rozrabiary, nieco zagubione
w dorosłym życiu, bez doświadczeń partnerskich, ale szczere
i prostolinijne jak dzieci. Między
nimi toczyła się bezustanna walka o Arietę. Ona była w tym trójkącie mężczyzną. Zachowywała
się i ubierała jak facet, a one stroszyły piórka i wzdychały. I nieraz,
wiedzione zazdrością, chwytały
się za łby, garściami wyrywając
sobie włosy. Nawet nie zdążyłam
zareagować.
Nie zamierzałam ich umoralniać ani pouczać, jednak któregoś dnia same sprowokowały
mnie do rozmowy.
– Jak możesz mówić, że jesteś
zdeklarowaną lesbijką, skoro urodziłaś dziecko? – zapytałam jedną z nich.
– Jedno drugiego nie wyklucza
– odrzekła i natychmiast dodała: – Może kiedyś sypiałam z facetami, ale teraz robię to tylko
z kobietami.
– Dziewczyno, masz dopiero
dziewiętnaście lat i sama jeszcze nie wiesz, kim jesteś, hetero- czy homoseksualna.
– A ty skąd możesz to wiedzieć?
– włączyła się druga.
– Jesteśmy w takim miejscu,
w którym wiele różnych rzeczy
może się nam wydawać. Wy dopiero wchodzicie w dorosłe życie. Nikt wam oczywiście nie zabroni homoseksualnych relacji.
Żadna z was nie posmakowała
jeszcze świata, więc nie zarzekajcie się tak.
– Ale my się kochamy! – wykrzyknęła najmłodsza.
– W waszym wieku nie kochać
to grzech. Wyjdziecie na wolność
i dopiero tam zobaczycie, jaką
macie orientację. Mówicie, że jesteście homo, bo teraz jest wam

z tym dobrze. Ale to nie znaczy,
że tak będzie zawsze.
– Jesteśmy dorosłe i same
o sobie decydujemy! – pyskowały zaciekle.
– Oczywiście, ale zauważcie, że
wszystkie trzy trafiłyście do kryminału, zanim poznałyście, czym
jest prawdziwy seks z fajnym
mężczyzną.
– Faceci to chamy.
– Brudne świnie.
– Pedały! – przekrzykiwały jedna drugą.
– Kto panią wpakował do „lesbijskiej celi”, do tego z takimi
małolatami?
– Sama się wpakowałam, jako
tak zwana osoba resocjalizująca.
Wzięłam za nie odpowiedzialność, więc musiałam dawać sobie z nimi radę, bez informowania wychowawcy o tym, co się
dzieje w celi.
– Przecież od resocjalizowania jest służba więzienna.
– Wśród osadzonych też są takie osoby i to one same decydują
się na taki status. Na pobyt w celi
z małoletnimi trzeba wyrazić pisemną zgodę, przy czym w więzieniu pojęcie „małoletnia” odnosi się do osób poniżej dwudziestego pierwszego roku życia. Jest
zasada za kratami, że tak młodzi
ludzie nie powinni przebywać
w celach wyłącznie we własnym
towarzystwie. Dlatego przydzielana jest do nich osoba dorosła.
Lubię towarzystwo młodych ludzi, mam córkę w takim wieku
– świetnie się dogadujemy. Postanowiłam spróbować, tym bardziej że w zamian zaoferowano
mi dodatkową godzinę widzeń
z rodziną (w miesiącu).
– Kto to pani zaproponował?
– Dyrektor penitencjarny, a ponieważ go lubiłam i szanowałam,

kobietami pogłębiały się, tworząc coś w rodzaju przyjaźni, a potem
związków», wspomina. Więzienna miłość rządzi się tymi samymi prawami co ta zwyczajna, za murami. Nie jest wolna od zazdrości, zdrady
i zwykłych kłótni. Jednak w zakładzie karnym częściej niż w normalnym życiu dochodziło do wymiany partnerek, zwłaszcza wśród młodszych dziewczyn.
zz «Zawsze jednak było to nazywane związkiem i myślę, że same zainteresowane liczyły na odrobinę miłości. W końcu z różnych domów
tam przyszły i z różnymi deficytami.
zz Wszystko odbywało się za cichym przyzwoleniem Służby Więziennej. Funkcjonariusze teoretycznie próbowali rozbijać takie lesbijskie
związki, natomiast w praktyce przymykali na nie oko. Tak, dla świętego spokoju», mówi trzydziestoczteroletnia Marta, która spędziła w więzieniu trzy lata. Związki były zawierane za obopólną zgodą.
zz «Nie spotkałam się nigdy z tym, by któraś z kobiet była zmuszana do seksu itp. Widziałam za to masę chorej zazdrości o swoją partnerkę. Myślę, że spowodowanej tym, że dookoła były same kobiety»”.
(naTemat, autor: Krzysztof Majak, Byłe więźniarki o miłości i seksie
za kratami. „Nie ma znaczenia płeć, liczy się bliskość”, 12 grudnia 2013)

więc trudno by mi było odmówić.
Gdy posyła się do celi osobę resocjalizującą, nie chodzi o to, aby
administracja miała tam swoje „ucho”. Na coś takiego nigdy bym się nie zgodziła, podobnie jak wiele innych osadzonych
w tej roli. Osoba resocjalizująca
to nie osoba donosząca. Moim
zadaniem było... no, tak poniekąd je wychowywać.
– Także „nawracać” w sprawach orientacji seksualnej?
– W żadnym razie. Miałam te
dzieciaki na oku. Właściwie bardziej im matkowałam, niż pilnowałam. Wiedziały, że czasami
się na nie wkurzałam, ale żadnej bym nie skrzywdziła, na żadną nie doniosła.
– Jak je pani wychowywała?
– Musiałam dbać o to, żeby się
nie nudziły, bo nuda rodzi problemy. Byłam z nimi w jednej celi
przez dwa miesiące i to była praca na pełnym etacie. W tamtym
czasie przygotowywałyśmy bożonarodzeniową szopkę, więc zadań plastycznych było co niemiara. Moje podopieczne rysowały,
wyklejały, wycinały – zrobiły cały wystrój sceniczny z siankiem,
zwierzętami i gwiazdą betlejemską. Włożyły w pracę wiele serca.
Naprawdę pięknie im to wyszło.
Im więcej miały zadań, tym mniej
głupot przychodziło im do głowy.
Któregoś dnia do naszej celi zawitała nowa osadzona, która ani
urodą, ani sposobem bycia nie
przypominała kobiety. W pierwszej chwili zdębiałam, bo przecież nie siedziałam w więzieniu
koedukacyjnym. Jej ubranie, fryzura i chód były do tego stopnia
męskie, że naprawdę można było się nabrać.
– Cześć, jestem Karol – przedstawiła się.
Miałam już na końcu języka, żeby ją poprawić: Jaki Karol? Karolina! Nie bez trudu powstrzymałam się od komentarza. W normalnych warunkach pękałabym
ze śmiechu i potraktowała to jako żart. Jednak w więzieniu wiele zjawisk ma odmienny wymiar.
Owszem, pojawienie się kobiety
udającej mężczyznę wydawało mi
się nieco dziwne. Mówiąc wprost,
rozśmieszały mnie takie sytuacje,
jednak szybko przyzwyczaiłam się
do inności. Koniec końców zrobiłam się do tego stopnia tolerancyjna, że nawet nie reagowałam,
gdy Janka przedstawiała się jako
Janek, Kamila jako Kamil, a Henia jako Heniek.
Z czasem sama zaczęłam postrzegać je jako facetów (śmiech),
a gdy wywiązywała się jakaś poważna dyskusja, opowiadałam się
za wolnością wyboru.
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– Karol to Karol, a nie Karoli
na – mówiłam. – A jak się komuś
nie podoba, to może pójść w dru
gą stronę i w ogóle się nie odzy
wać. Czy wszystkie musimy być
takie same?
Odmienność seksualna w ko
biecych więzieniach – w przeci
wieństwie do męskich zakładów
karnych – nie jest powodem, aby
uprzykrzać komuś życie i robić
głupie żarty (kipisz w celi, wią
zanie ciuchów dla hecy lub cho
wanie rzeczy osobistych).
Nietolerancja nie jest tren
dy – chyba już dawno wypadła
z więziennej mody.

Z osamotnienia i tęsknoty
na wolność, a czarnooka amant
ka już miała nową partnerkę.
Pamiętam reakcje moich rodzi
ców, gdy przyjechali na widzenie
i przedstawiłam im moją ogolo
ną na łyso i wytatuowaną kole
żankę. Akurat ktoś do niej przy
jechał w odwiedziny, więc zajmo

Często wspominam Amfisę.
Myślę o niej z dużą sympatią, ale
też z żalem, że lekką ręką prze
grywała swoje życie, ponieważ
to nie sztuka, lecz rozboje stały
się źródłem jej stałych dochodów.
Za każdym razem, gdy opuszcza
ła zakład karny, wracała do po

istnieje wyłącznie między prawdziwymi lesbijkami?
– Sama chętnie zadałabym ta
kie pytanie seksuologom. Widzia
łam, że spaprane kobiety też cho
dziły zakochane. Bywały równie
zazdrosne jak w relacjach z męż
czyznami. Namiętnie się kocha

Ach, te czarne oczy
Najwięcej związków lesbij
skich tworzyły Cyganki, których
w aresztach i więzieniu było cał
kiem sporo. Tworzyły swoje en
klawy. Wyróżniały się egzotyczną
urodą i wiele dziewczyn się w nich
zakochiwało. Romki w więzieniu
słyną z otwartości na relacje z ko
bietami, chociaż nie kierują ni
mi gorące uczucia. Najczęściej
jest to sposób na więzienną nu
dę, czyli nic poważnego. Najbar
dziej utkwiła mi w pamięci ogni
sta „mieszanka” z matki Cyganki
i ojca Libijczyka. Poznałyśmy się
w Kamieniu Pomorskim.
Mówiłyśmy na nią Amfa. Tra
fiła za kraty za rozboje i była re
cydywistką. Kiedy zobaczyłam ją
po raz pierwszy, a było to na spa
cerniaku, przeraziłam się nie na
żarty. Wyglądała jak potwór z fil
mu o Frankensteinie. Miała metr
dziewięćdziesiąt wzrostu, sylwetkę
kulturysty i łysą głowę z tatuażem.
Istny babochłop, coś strasznego.
Już chciałam uciekać, ale odwró
ciła się w moją stronę i spojrzała
tymi swoimi wielkimi, czarnymi jak
węgiel oczami. Spojrzenie miała ła
godne, niczym jelonek z bajek Dis
neya. Do tego piękne usta i równie
piękną twarz. Oniemiałam.
Amfa nosiła męskie spodnie
i świetnie skrojone marynarki.
Do tego markową koszulę, oczy
wiście męską, oraz zapinaną ka
mizelkę. Kiedy usłyszałam jej ak
samitny głos, uczucie strachu mi
nęło bezpowrotnie.
– Witaj, maleńka, jesteś sama?
– odezwała się miękko.
– Mam kogoś na wolności – skła
małam.
– Ale pogadać możemy?
– Jasna sprawa! Beata jestem.
Ujęła moją dłoń i uścisnęła po
męsku, zdecydowanie. Lekko się
nachyliła, zaglądając mi w oczy
tak głęboko, jakby chciała zoba
czyć moje myśli.
– Amfisa – przedstawiła się
i uśmiechnęła promiennie.
Amfisa zawsze kogoś mia
ła. Nie pamiętam imion wszyst
kich jej dziewczyn, bo zmienia
ła je jak rękawiczki. Kochała się
w Amfie najpiękniejsza kobieta,
jaką kiedykolwiek widziałam za
kratami. Stanowiły gorącą parę,
ale wystarczyło, że tamta wyszła
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Więzienna samotność powoduje, że osadzeni mają olbrzymią potrzebę bliskości
wała miejsce przy stoliku obok
nas. Tata i mama uśmiechnę
li się przy wymianie uprzejmo
ści, ale w ich oczach zobaczyłam
przerażenie. Amfisa też musiała
to dostrzec. Natychmiast posła
ła im jeden ze swoich najcieplej
szych uśmiechów.
– Jaki ona ma piękny głos – za
uważyła moja mama.
– I twarz jak niewiniątko – do
dał tata, nie mogąc się nadziwić,
że ktoś o tak łagodnych oczach
mógł trafić do więzienia.
Amfisa wszystkich nabiera
ła na to swoje powłóczyste spoj
rzenie. Ale to był ancymon i nie
jedna przez nią płakała. Związ
ki z kobietami były jej sposobem
na życie w więzieniu. Wybierała
tylko te dziewczyny, które miały
pieniądze na wypiskę i dostawa
ły z domu paczki. Przy nich mia
ła lepszy byt: częstowały ją ka
wą i papierosami, dostawała od
nich prezenty.
Nie potrzebowała tuszu do rzęs
czy pomadki, lecz kredek i ołów
ków. Takich zwykłych, do szkico
wania na papierze. Była bowiem
niesamowicie uzdolniona pla
stycznie. Dziewczyny zamawia
ły u niej portrety ze zdjęcia, a ona
całymi dniami rysowała twarze
dzieci, mężczyzn i starych ludzi.
Składały też zamówienia na laur
ki oraz kartki okolicznościowe. To
były małe dzieła sztuki, za które
dostawała pieniądze na zaku
py w więziennej kantynie. Lubi
łam na nią patrzeć, gdy tworzy
ła. Wydawała się nieobecna du
chem, całkowicie oderwana od
rzeczywistości.

przedniego stylu życia. Była re
cydywistką, więc kara za popeł
niane przestępstwa za każdym
razem była wyższa. Czarnooka
córka Cyganki i Libijczyka do
stała długi wyrok i do dziś sie
dzi w więzieniu. Nie wiem, czy
w ogóle potrafiłaby żyć inaczej.
– Czy związki lesbijskie osadzonych trwają dłużej niż ich
pobyt w więzieniu?
– Sądzę, że dziewięćdziesiąt pro
cent takich związków się rozpada,
gdy jedna z partnerek wychodzi
na wolność. Takie relacje wyni
kają z potrzeby chwili. Są wyni
kiem odosobnienia, osamotnienia
i tęsknoty za bliskością drugiego
człowieka. Uważam, że zdecydo
wana większość kobiet żyjących
tam w parach jest z natury hete
roseksualna. Przed wyrokiem by
ły w związkach z mężczyznami.
Nawet wtedy, gdy odbywały ka
rę, oficjalnie wciąż miały na wol
ności swoich chłopaków i mężów.
Seks z kobietą stał się dla nich na
miastką normalnych intymnych
zbliżeń, za którymi tęskniły. Wła
śnie o takich dziewczynach mó
wi się, że więzienie je spaprało.
To określenie nie ma pejoratyw
nego znaczenia.
Dziewczyny, które się nie spa
prały, patrzyły na więzienny ho
moseksualizm z lekkim przymru
żeniem oka. Wprawdzie noszenie
męskich koszul i przedstawia
nie się męskimi imionami mogło
wywoływać uśmiech, lecz każda
z nas rozumiała, jak dotkliwa jest
nasza samotność.
– Spaprane kobiety też się
zakochiwały? A może miłość

Fot. internet
ły, a następnie burzliwie ze sobą
zrywały lub wzajemnie się zdra
dzały. Zazdrość jest uczuciem
starym jak świat. W więzieniu
powodem do zazdrości były in
ne kobiety, ale też mężczyźni na
wolności, ze stałych związków.
O nich się kłóciły, przez nich ze
sobą zrywały. W świecie uczuć
wszystko jest możliwe. Spotka
łam wiele kobiet, które na wol
ności miały mężów i kochanków,
a za kratami potrafiły się mocno
związać z kobietą.
Zawsze mnie zastanawiało,
jak to jest możliwe. Sama tego
nie doświadczyłam, ale obser
wowałam takie związki i wiem,
że emocje były najprawdziwsze.
Widać wszystko mamy w głowie,
a potrzeba bliskości warunkuje
także nasz popęd.
– U Amfisy w grę wchodziło raczej wyrachowanie. Była
wyjątkiem?
– Wiele dziewczyn deklarowało
związki homo-, bo czerpały z te
go korzyści materialne. Podob
nie dzieje się nie tylko w więzie
niach. Niekoniecznie trzeba ko
chać osobę, skoro wystarczy...
portfel. Zakłady karne dla ko
biet nie leżą w innej galaktyce. To
ten sam świat, tylko okratowany.
Najwięcej związków lesbijskich,
poza Cygankami, tworzyły osa
dzone z długimi wyrokami. Za
uważyłam pewną prawidłowość
– jak któraś miała dożywocie albo
dwadzieścia pięć lat do odsiadki,
to zawsze szukała sobie dziew
czyny. Nie były to jakieś wiel
kie miłości, ale życiowe układy.
Coś jak małżeństwo z rozsądku.

Perspektywa całego życia w wię
zieniu zbliża ludzi, jest wspólnym
mianownikiem w intymnych re
lacjach. Dziewczyny nie obie
cywały sobie, że „będą kochać
do końca”, ale jak jedna zmie
niała zakład karny lub wycho
dziła z więzienia, to druga pła
kała rzewnymi łzami. Cierpiały
okrutnie, acz krótko. Już po kil
ku dniach pojawiały się na spa
cerze z nową partnerką, trzy
mając ją za rękę. To była reguła.
– Co na to Służba Więzienna?
– Ale na co? Że kobiety trzy
mają się za ręce?
– ...i tulą do siebie.
– Pani Ewo, no przecież to nor
malne zjawisko. Nikt nie robi z te
go sensacji. Na spacerniaku i na
korytarzach nie można zachowy
wać się obscenicznie, obejmować
się w jednoznaczny sposób, ca
łować i dotykać w miejscach in
tymnych. Takie zachowania są
zabronione przez administra
cję i niemile widziane przez inne
dziewczyny. Warto tu podkreślić,
że nie tylko mężczyźni potrafią za
skakiwać wulgarnością. „Chodź,
to cię wyrucham, a ty mi obcią
gniesz” – taki tekst można usły
szeć również od kobiety. Obsce
niczność i czułość to skrajnie róż
ne postawy. Na pierwszą z nich
nie ma tu przyzwolenia.
(...)
– Wspominała pani, że funkcjonariusze wykazują dużo taktu w temacie relacji seksualnych osadzonych. To kwestia
kultury osobistej czy bardziej
przepisów?
– Ludzie są różni, a przepisy
jednoznaczne: nie wolno ingero
wać. Podobnie jak w przypadku
wyznań religijnych. Jesteś żydem,
muzułmaninem czy hindusem
– w więzieniu możesz uprawiać
swoje praktyki religijne i nikomu
nic do tego. Są nawet specjalne
diety dla osób innego wyznania
niż katolickie. Wiara i sprawy płci
to dwa obszary – narzuconej we
wnętrznymi przepisami – toleran
cji wobec więźniów.
– Czy podobna tolerancja występuje w męskich więzieniach?
– Tego nie wiem. Nie uchylam
się od odpowiedzi, po prostu nie
mam takiej wiedzy, a plotek nie
chcę powtarzać. Mogę jedynie
powiedzieć, co prywatnie o tym
myślę. Homoseksualizm w mę
skich więzieniach raczej nie jest
mile widziany. Faceci są w „tych
sprawach” bardziej konserwa
tywni niż kobiety. A przecież od
działowi w męskich zakładach
karnych to właśnie mężczyźni.
O seksie można by rozprawiać
godzinami, bo temat oczywiście
ciekawy, ale mamy jeszcze kilka
ważnych spraw do przegadania.
Pora zajrzeć w paszczę praw
dziwych bestii.

Ewa Ornacka

„Skazana. Więzienie. Sędzia nie ma prawa tu trafić”,
Poznań 2021, s. 288.
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Turystyka

zdj. Łukasz Śmigasiewicz

Bia³a Dama z Ogrodzieñca
Nie bez powodu twórcy serialu
"WiedŸmin" wybrali ten plener.
Potê¿ne mury wzniesione na
ska³ach robi¹ wra¿enie. Ruiny
zamku w Ogrodzieñcu uchodz¹
za najokazalsze ze wszystkich
na Szlaku Orlich Gniazd Jury
Krakowsko-Czêstochowskiej.
Ile w jego murach mieszka
duchów? Wygl¹da na to, ¿e sporo, zw³aszcza gdyby zag³êbiæ
siê w historiê tego wspania³ego
miejsca. Skarbimir, Czarna i
Bia³a Dama, Wisielec, duch Anzelma, Seweryna Bonera, Witys³awa i upiór Warszycki.
Podobno najgorsza przygoda, jaka mo¿e siê przydarzyæ
turyœcie, to spotkaæ na drodze
ducha burgrabiego Seweryna

Bonera. Kierowa³ on renesansow¹ przebudow¹ zamku królewskiego na Wawelu oraz
zamku w Ogrodzieñcu, którego
by³ w³aœcicielem. Prowadzi³
w³asny dom bankierski zorganizowany na skalê europejsk¹,
utrzymywa³ faktorów w Niemczech i we W³oszech. Czêsto
obecny u boku króla, wp³ywa³
na bieg spraw pañstwowych,
intrygowa³ przeciwko królowej
Bonie, dzia³a³ w interesie
Habsburgów. W sk³ad jego maj¹tku wchodzi³o prawie 50 wsi.
W Krakowie mia³ kilkanaœcie
kamienic, g³ówn¹ przy Rynku,
naprzeciwko koœcio³a œw. Wojciecha. Ci, którzy tego doœwiadczyli, postradali podobno zmy-

s³y. Seweryn za ¿ycia s³yn¹³ z
wielkiego sk¹pstwa i mo¿e w³aœnie dlatego po œmierci nie zazna³ spokoju, a jego grób wielokrotnie profanowali nieznani
sprawcy. Ale te¿ najwiêkszy
rozkwit³ prze¿ywa³ Ogrodzieniec w³aœnie za czasów burgrabiego Seweryna Bonera, który
w latach 1532-1547 zaprowadzi³
tu nowe porz¹dki. Chcia³, aby o
jego rodowym gnieŸdzie by³o
g³oœno na pobliskich krakowskich salonach. Na wzór Zamku Królewskiego stworzy³ rezydencjê, która szybko zyska³a
miano ma³ego Wawelu. Wœród
mebli z hebanu i mahoniu zawis³y na œcianach kunsztowne gobeliny oraz obrazy wielkich

twórców. Dzie³o kontynuowa³
syn Stanis³aw Boner, stawiaj¹c
budynek zwany Kurz¹ Stopk¹.
Mieœci³y siê w nim kobiece
komnaty, a w dolnej czêœci ulokowano mocno ufortyfikowane
kazamaty, wyposa¿one w liczne
otwory strzelnicze. Starosta
Boner umar³ bezpotomnie, a
dobra odziedziczy³a jego siostra Zofia.
Legenda mówi, ¿e sta³o siê
tak na jego w³asne ¿yczenie, bo
jego córka Olimpia, o cudownej
ponoæ urodzie, mia³a zakochaæ
siê w rycerzu Stanis³awie Kmicie, a potem pope³niæ samobójstwo. M³odzieniec by³ nie tylko
ni¿szego stanu, ale równie¿ innego wyznania. Starosta nie
kry³ wiêc radoœci, gdy dowiedzia³ siê, ¿e Kmita wyrusza na
wojnê. Przekupiona przez ojca

pokojówka przechwytywa³a listy adresowane do dziewczyny,
a Olimpia nie rozumia³a, dlaczego ukochany zamilk³. On
tymczasem patrzy³ równie¿ daremnie, czy nadje¿d¿a pos³aniec z jakimkolwiek znakiem
¿ycia od szlachcianki. Po powrocie z wojny oczekiwa³ oblubienicy na pobliskiej skale. Gdy
dowiedzia³ siê, ¿e bierze œlub z
godniejszym od niego, skoczy³
na koniu w przepaœæ. Zrozpaczona dziewczyna wkrótce rzuci³a siê z wie¿y i odt¹d widywana jest nocami jako Bia³a Dama.
W latach 70. dwudziestego
wieku Ogrodzieniec zosta³ wpisany na listê zabytków jako
trwa³a ruina. Odwiedzaj¹c województwo œl¹skie warto tu zajrzeæ. TK

Pacierz zamiast mandatu
B³yskaj¹ce œwiat³a radiowozu
w lusterku wstecznym, wycie
syreny deprymuj¹ ka¿dego kierowcê. Konsekwencje s¹ zawsze niemi³e: mandat, wezwanie do s¹du, podwy¿ka ubezpieczenia. Lecz dla wiêkszoœci
Afroamerykanów zatrzymanie
przez policjê to doœwiadczenie,
które mo¿e zapowiadaæ aresztowanie, pobicie, a nawet zagro¿enie ¿ycia.
W poniedzia³kowe popo³udnie 28 marca 39-letnia Ashlye
Wilkerson, ciemnoskóra wyk³adowczyni akademicka i pisarka, prowadzi³a srebrne volvo
na miêdzystanowej autostradzie I-85 w Karolinie Pó³nocnej. Obok niej na siedzeniu pó³le¿a³ jej 61-letni ojciec Anthony
Geddis. Tylne siedzenia zajmowa³y córki Wilkerson, oœmioletnia Alana i piêcioletnia Ariah,
oraz jej matka – 62-letnia Fannie Geddis, pracownica przy-

chodni i pastorka w koœciele,
w którym jej m¹¿ Anthony by³
szefem diakonów. Kobiety wioz³y go do domu po zabiegu chemioterapii w szpitalu Uniwersytetu Duke w Durham. Mê¿czyzna cierpia³ na raka jelita
grubego w nieuleczalnym stadium.
Gdy w okolicach Salisbury
Wilkerson ujrza³a w lusterku
niebiesko-czerwone koguty policyjnego auta, spojrza³a na
szybkoœciomierz i skonstatowa³a, ¿e przekroczy³a prêdkoœæ. Zatrzyma³a siê. Wszyscy
momentalnie uœwiadomili sobie, jak siê takie zatrzymania
czêsto koñcz¹. Byli wystraszeni, tym bardziej ¿e z auta za nimi wysiad³ bia³y policjant stanowej drogówki. Geddis stara³
siê uspokoiæ córkê. – Byliœmy
w pe³ni œwiadomi, jak siê mo¿e
potoczyæ rozwój wypadków –
stwierdza Wilkerson. – Ale

uwa¿a³am, ¿e uogólnienia na
podstawie negatywnych akcji
innych s¹ nie fair.
– Czy pani wie, z jak¹ prêdkoœci¹ pani jecha³a? – zapyta³
policjant. Wilkerson przeprosi³a: – Nie zauwa¿y³am ograniczenia prêdkoœci – wyzna³a.
Wówczas w³¹czy³ siê jej ojciec.
Z wysi³kiem, chrapliwym g³osem, powiedzia³ do policjanta:
– To moja córeczka. Wiezie
mnie z centrum onkologii
w Duke. Policjant patrzy³ na
niego, po czym bez s³owa wróci³ do radiowozu. Mija³y minuty,
w volvo narasta³o napiêcie. –
Czemu to tak d³ugo trwa? Co
on tam robi? – niepokoi³a siê
Wilkerson. Wreszcie policjant
podszed³ do volvo. Nie od strony kierowcy, lecz pasa¿era, elegancko ubranego Anthony’ego
Geddisa. Spoconego, z wykrzywion¹ z bólu i emocji twarz¹.
Taksowa³ go w milczeniu

rys. Mirosław Stankiewicz
wzrokiem, po czym nagle zapyta³: – Czy mogê wiedzieæ, jakiego raka pan ma? – Oczywiœcie, to rak jelita – odpowiedzia³ chory. – Czy mogê siê za
pana pomodliæ? – zapyta³ naraz policjant. – Jak najbardziej
– zareagowa³ emocjonalnie
Geddis. – Absolutnie wierzê w
si³ê modlitwy. Policjant po³o¿y³
d³oñ na nadgarstku chorego
i zaintonowa³: – Ojcze, któryœ

jest w niebie. W tym momencie Wilkerson zrobi³a im telefonem zdjêcie. Po pacierzu policjant da³ jej ostrze¿enie, ¿yczy³
bezpiecznej jazdy i oddali³ siê.
Zanim to nast¹pi³o, dyskretnie
w³o¿y³ coœ do rêki Anthony’ego.
22 maja rak zabi³ Anthony’ego Geddisa. Tydzieñ póŸniej jego córka zamieœci³a wspomnienie o ojcu na portalu LinkedIn.
– Z ciê¿kim sercem obchodzê
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Avenida de Liberdade, czyli aleja Wolności

Pixabay.com / Ulrich Lantschik

Na urlop do Lizbony
Mo¿na siê w niej zakochaæ od
pierwszego wejrzenia, bo tak
piêknych miejskich pejza¿y nie
ma nigdzie indziej. Stolica Portugalii uwodzi tak¿e dobr¹
kuchni¹, super atmosfer¹ i nostalgicznymi dŸwiêkami fado.
W pierwszej kolejnoœci trzeba pojechaæ nostalgicznym
tramwajem nr 28, który mknie
przez najciekawsze dzielnice
miasta: Alfame, Baixe, Chiado
i Bairro Alto. Wbija siê w tak
w¹skie uliczki, ¿e bez problemu
mo¿na by dotkn¹æ œcian mijanych budynków. Po chwili pnie
siê po wzgórzu niczym rollercoaster z minionej epoki. Taka
przeja¿d¿ka to niezapomniane
prze¿ycie.
Niedaleko linii tramwajowej
jest punkt widokowy Miradouro Nossa Senhora Do Monte,
z którego rozci¹ga siê przepiêkna panorama miasta. Kolejne punkty to klasztor i koœció³ œw. Wincentego oraz dzielnica Alfame. Z tarasu Miradouro Santa Luzia tylko kilka minut spaceru dzieli nas od zamku œw. Jerzego. Jego surow¹
sylwetkê widaæ z ka¿dej dzielnicy. Wielu wra¿eñ dostarczy
te¿ przeja¿d¿ka wind¹ Lavra,
jest to nie winda w pionie, tylko
pojazd podobny do tramwaju.

Avenida de Liberdade, czyli
aleja Wolnoœci jest jedn¹ z najpiêkniejszych ulic Lizbony. Zaprojektowana zosta³a pod koniec XIX wieku na wzór paryskich bulwarów, nawet chodnik
biegn¹cy przez œrodek alei u³o¿ony jest w misterne wzory.
A wœród szpaleru drzew ustawiono wiele pomników, w tym
popiersie Fryderyka Chopina.
Na pytanie, gdzie spêdziæ
wieczór w Lizbonie odpowiedŸ
jest jedna: w Bairro Alto. Po
zmroku ta dzielnica zaczyna
têtniæ ¿yciem. Otwieraj¹ siê kawiarnie, puby, kluby i bary
z muzyk¹, ludzie przychodz¹
na drinka i potañczyæ. Radosny
t³um faluje na ulicach z kubeczkami wina czy koktajlu. Zag³êbie barów jest te¿ na ulicy Rua
Nova do Carvalho. Wy³¹czona
z ruchu samochodowego od roku 2011, nawierzchniê pomalowano na ró¿owo.
Lizbona ma te¿ swoje Betlejem, czyli dzielnicê Belem.
St¹d wyruszy³ w rejs Vasco da
Gama, który jako pierwszy dotar³ drog¹ wodn¹ do Indii.
W Belem znajduje siê wiele zabytków, a Praca do Comercio,
czyli Plac Handlowy jest bez
w¹tpienia najbardziej reprezentacyjny w mieœcie. Z trzech

stron otoczony jest budynkami,
a z czwartej otwiera siê na Cais das Colunas, nabrze¿e gdzie
dawniej przybija³y statki za³adowane zamorskimi przyprawami.
Warto te¿ zajrzeæ do jednej
z kafejek ulokowanych pod arkadami. Pij¹c cafe pingado,
czyli kawê z kropelk¹ mleka
mo¿na napawaæ siê urod¹ tego
miejsca.
Lizbona oferuje jeszcze wiele
innych atrakcji, miejsc do odkrycia. Ktoœ, kto raz tam by³, wci¹¿
chce wracaæ do tego miasta, bo
autentycznie za nim têskni.
W mieœcie znajduje siê wiele
hoteli, wiele dobrych i tych
mniej dobrych. Trzeba po prostu wiedzieæ, które s¹, które
i jak¹ dzielnicê wybraæ. Przeloty oferuj¹ wszystkie wiêksze
niemieckie lotniska. Chêtnie
pomo¿emy w wybraniu odpowiedniej pory roku, dobrego
hotelu i uchylimy jeszcze r¹bka
tajemnicy...

dziœ pierwszy tydzieñ bez Ciebie. Wspominam przez ³zy nasze podró¿e na chemioterapiê
do Duke. Podczas jednej
z ostatnich zatrzyma³ nas policjant, bo za szybko jecha³am.
Jak zawsze, Ty wyst¹pi³eœ
w mojej obronie. Kiedy powiedzia³eœ policjantowi, ¿e masz
raka, westchn¹³ g³êboko i zaproponowa³ wspóln¹ modlitwê.
Nie wiedzieliœcie, ¿e zrobi³am

wówczas zdjêcie. Policjant nie
da³ mi mandatu, choæ by³by jak
najbardziej usprawiedliwiony.
Serdecznie mu dziêkujê za modlitwê i wyrozumia³oœæ.
Wpis i zdjêcie w ci¹gu kilku
dni widzia³o ponad piêæ milionów osób na ca³ym œwiecie, a
ponad piêæ tysiêcy zamieœci³o
komentarz. Portale Facebook,
Instagram i Twitter skopiowa³y wpis Wilkerson. Przeczyta³

go tak¿e rzecznik drogówki
z Karoliny Pó³nocnej. Z³o¿y³ rodzinie kondolencje i ujawni³,
¿e owym policjantem by³ 45-letni Jaret Doty. – Tu nie chodzi
o mnie, ale o pani¹ Wilkerson
w ¿a³obie po ojcu – oœwiadczy³
Doty. – Kiedy siê dowiedzia³em o jego raku, od razu postanowi³em, ¿e nie dam im mandatu. Ja te¿ mam 12-letni¹ córkê, w której obronie zawsze

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

Praca do Comercio, czyli Plac Handlowy

Tramwaje w Lizbonie

bym stan¹³. Siedzia³em d³u¿ej
w aucie, by dojœæ do siebie.
W roku 2012 cierpia³em na
wrzodziej¹ce zapalenie jelita
grubego; choroba powróci³a ze
zdwojon¹ si³¹ w roku 2018. Rak
to tylko kwestia czasu – orzekli
lekarze. Wyciêli mi jelito, nosi³em na brzuchu worek stomijny. Taki spostrzeg³em u Geddisa. Do pracy wróci³em dopiero
kilka miesiêcy temu.

Pixabay.com/mariemoreira

Pixabay.com/nextvoyage

Marcowe spotkanie na autostradzie Doty zakoñczy³ s³owami: – Chcê, byœcie wiedzieli, ¿e
jest ktoœ, kto siê za was modli
w waszej podró¿y. Przedmiotem, który w³o¿y³ w d³oñ Geddisa, by³ ma³y srebrny krzy¿yk. (STOL)

Na podst.: CNN,
county103fm.com,
ABC7News
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Pięć żon Andrzeja Jaroszewicza

Miłosne przypadki
„Czerwonego Księcia”
Z pewnością żadne z dzieci niegdysiejszych prominentów PRL-u nie wzbudzało takich sensacji i takiego zainteresowania jak pierworodny
syn Piotra Jaroszewicza, stojącego na czele Rady Ministrów
od 23 grudnia 1970 do 18 lutego 1980 roku. Andrzej Jaroszewicz, o którym tu mowa, zyskał nawet przydomek „Czerwonego Księcia” – wymyślony
przez funkcjonariuszy peerelowskich służb bezpieczeństwa
i bardzo szybko podchwycony
przez opinię publiczną.

Niegrzeczny
chłopiec
Koledzy rajdowcy wyrażali
swój podziw dla sukcesów Jaroszewicza, nadając mu ksywkę „Extra Mocny”, natomiast komentując jego miłosne podboje,
posługiwali się wymowną metaforą: „Andrzej ściga, dopóki nie
puknie”. Gdy się prześledzi jego miłosne podboje, faktycznie
można odnieść wrażenie, że bardziej interesuje go sam proces
uwodzenia, zdobywania ukochanej kobiety niż trwanie u jej boku w stabilnym związku. Trzeba
jednak przyznać, że Jaroszewicz
nie zachowywał się jak typowy
playboy, potrafił bowiem rozstawać się z klasą i z żadną ze swoich partnerek nigdy nie wykłócał
się o majątek; pozostawiał im cały
małżeński dobytek. Jak sam mówi, po prostu brał walizkę i wychodził. Być może właśnie dlatego nigdy nie dorobił się wielkich
pieniędzy, chociaż zarówno jako
kierowca rajdowy, jak i dyrektor
w FSO, a potem menedżer firmy,
zarabiał niemało.
Jaroszewicz nigdy nie miał
problemu ze zdobyciem upragnionej kobiety, gdyż podobał
się większości przedstawicielek
płci pięknej, chociaż dzisiaj żadna dziewczyna nie uznałaby go
za „ciacho”. Uczciwie trzeba jednak przyznać, że miał w sobie to
„coś”: był wysoki, postawny, miał
długie ciemne włosy, starannie
przystrzyżoną ciemną brodę, no
i lekko podpuchnięte oczy, które z czasem uznano wręcz za
jego swoisty znak firmowy. Złośliwi mawiali, że wygląda, jakby
przed chwilą wstał z łóżka, nie
wiadomo jednak, czyjego. W dodatku był elegancko i modnie
ubrany, miał iście ułańską fantazję i sypał pieniędzmi na lewo
i prawo – no i te koneksje... Poza

tym nie cieszył się zbyt pochlebną opinią, a przecież wiadomo,
że kobiety mają słabość do niegrzecznych chłopców. „Nie był
specjalnie przystojny, ale wywierał wrażenie na kobietach. Był
kimś szczególnym, królewiczem,
który może wszystko – przyznaje jeden z jego ówczesnych przyjaciół. – I mógł naprawdę bardzo
wiele. A kobiety intuicyjnie szukają takich mężczyzn”.

Trzy dni wspólnego
pożycia
Swoją pierwszą żonę, Barbarę, poznał na jednej z prywatek
jako dziewiętnastoletni młodzieniec; ona była jeszcze licealistką. Pobrali się w 1967 roku, ale
ich małżeństwo nie przetrwało
próby czasu; rozwiedli się w zgodzie i za obopólnym porozumieniem zaledwie kilka lat później.
Kiedy Jaroszewicz kończył studia, poznał swoją kolejną żonę, Ilonę. „Dziś nie pamiętam,
od czego konkretnie zaczął się
nasz związek. Myślę, że po prostu brakowało mi Basi, a Ilona
była na miejscu, gotowa ją zastąpić” – wyznał w jednym z wywiadów. Chociaż kolejny ślub był
huczną ceremonią, a na weselu
zagrali Skaldowie, jeden z najpopularniejszych wówczas zespołów, to Andrzej bardzo szybko przekonał się, że tęsknota za
poprzednią żoną nie jest wystarczającym powodem, aby szukać
kolejnej kandydatki na partnerkę, a już z pewnością nie sprzyja pochopnemu zawieraniu następnego małżeństwa. Para okazała się wyjątkowo niedobrana,
a nieporozumienia zaczęły się już
w podróży poślubnej; małżonkowie, zaledwie po trzech dniach
wspólnego pożycia, podjęli decyzję o rozstaniu. Rozwiedli się
po kilku miesiącach.

„Zakochałem się
w pańskiej żonie”
Kolejną żonę Jaroszewicz poznał w dość nietypowych okolicznościach: zobaczył ją, kiedy
ta wraz ze swoim ówczesnym
mężem przyszła do katowickiej
restauracji „Kaktusy”. Wysoka, zgrabna blondynka z miejsca wpadła w oko takiemu koneserowi niewieścich wdzięków,
jakim niewątpliwie był syn premiera. Irena Kenda, zjawiskowa
piękność, wychowała się w rodzinie zamożnego właściciela sieci
pralni na Śląsku, od dziecka była

zatem przyzwyczajona do życia
w luksusie. Andrzej nie mógł jej
zaimponować ani modnymi ciuchami, ani samochodami, ani
szastaniem pieniędzmi; zresztą kiedy los postawił na jej drodze syna premiera, była już żoną grafika Andrzeja Kendy, absolwenta krakowskiej ASP. Ku
niekłamanemu zdumieniu samej Ireny, podobnie jak i jej ówczesnego partnera, Jaroszewicz
zdobył się na zupełnie niebywały czyn – podszedł do ich stolika,
by bezceremonialnie oświadczyć
małżonkowi nieznanej kobiety:
„Zakochałem się w pana żonie.
Będzie moja”. Państwo Kendowie potraktowali tę deklarację
jako żart, i to niesmaczny, ale
czas pokazał, że Jaroszewicz
mówił poważnie: przez następny rok konsekwentnie starał się
o względy Ireny. W końcu udało mu się ją zdobyć: Irena rozwiodła się z Kendą. Chociaż postronnym mogłoby się wydawać,
że małżonkowie pasują do siebie idealnie, to jednak parze tej
nie było pisane długie ani szczęśliwe pożycie małżeńskie. Co
prawda Irena była wyjątkowo
tolerancyjną żoną, przymykała
oczy na skoki w bok, na jakie pozwalał sobie niepoprawny donżuan, którego poślubiła. Żadna
z przygodnych partnerek męża
nie zagroziła jej związkowi, ale
z czasem trafiła się rywalka, dla
której Andrzej mógł ją porzucić
– urodziwa piosenkarka Maryla
Rodowicz.

Odbijanie Maryli
Olbrychskiemu
Kiedy gwiazda wpadła mu
w oko, wydawało się, że Jaroszewicz jest bez szans, gdyż Maryla była wówczas związana z Danielem Olbrychskim, o którym
marzyły nie tylko ówczesne nastolatki, lecz również ich mamy.
Para nie miała możliwości zalegalizować związku, gdyż Daniel
wciąż formalnie był mężem Moniki Dzienisiewicz i nie mógł zdobyć się na ostateczny krok w postaci wniesienia sprawy o rozwód. Jak przyznał po latach, nie
chciał, aby wraz z Moniką wylewali na siebie w sądzie pomyje, pomimo że nie darzył swojej
żony uczuciem i był zakochany
w Maryli. Co więcej, odmawiał
wielu propozycjom, i to dość intratnym, byle tylko być ze swoją ukochaną, a trzeba pamiętać,
że po wielkim międzynarodowym

sukcesie „Ziemi obiecanej” i nominacji filmu do Oscara miał nawet szansę na karierę w Hollywood. Cierpliwość Maryli została
zatem wystawiona na poważną próbę, a przystojny Andrzej
trafił na dobry moment, by zdobyć jej przychylność. Sytuację
między piosenkarką a Olbrychskim pogorszyło poronienie, które przeżyła Rodowicz. Poza tym
„Czerwony Książę”, wytrawny
uwodziciel, doskonale wiedział,
jak wywrzeć odpowiednie wrażenie na kobiecie, nawet jeżeli
była to gwiazda pokroju Rodowicz. Plotka głosiła, że zrzucał
dla niej z helikoptera setki róż,
a lecąc samolotem, wypisywał na
niebie wyznania miłosne. Dziś
jednak Jaroszewicz zaprzecza
temu w wywiadach. „To była totalna bzdura. Ci, co się znają na
lotnictwie, wiedzą, że właściwie
niemożliwe jest zrzucenie kwiatów z samolotu w ten sposób, by
dotarły do celu – twierdzi. – Oczywiście Maryla tego nie kwestionuje, bo lubi być adorowana”. Dodaje także, że wprawdzie potrafi
pilotować samolot, ale nie jest aż
tak dobrym pilotem, żeby kreślić
litery na niebie. Mimo to zdobył
względy piosenkarki i faktycznie
przysyłał jej bukiety róż do bukietu hotelowego. Rodowicz wspomina, że do sypialni zaciągnął
ją niedługo po tym, jak zostali
sobie przedstawieni, ale bynajmniej nie w celach erotycznych.
Działo się to w domu Jaroszewicza, gdzie piosenkarka trafiła za
sprawą Sobiesława Zasady – rajdowca, którego znała wcześniej.
„Duża willa na Mokotowie. Andrzej był sam – opowiadała później Maryla. – Po półgodzinie zaciągnął mnie do sypialni. Byłam
dość zaskoczona, że taki kolega
szybki. Posadził mnie na łóżku,
wcisnął do ręki gitarę i błagał,
żebym mu pokazała chwyty bodajże do „Diany”. Zagrałam, a on
zaśpiewał. Był zachwycony”.
Niedługo po tym wydarzeniu piosenkarka koncertowała w Gdańsku, dokąd pojechała
razem z Danielem. Zatrzymali się w hotelu Posejdon usytuowanym w Jelitkowie, nieopodal tamtejszej plaży. „Nagle
ktoś zapukał do drzwi hotelowych – wszedł Andrzej z bukietem róż w ręku i powiedział:
«Słuchajcie, mam tu gości ze
Szwecji i bardzo chciałbym im
pokazać koncert Maryli». Załatwiliśmy mu więc te wejściówki,

a po koncercie umówiliśmy się
na wspólne wyjście” – wspomina Rodowicz i dodaje, że właśnie po tym wydarzeniu Jaroszewicz zaczął się jawnie do niej
zalecać. Wkrótce nawiązali romans, a wtedy Olbrychski postanowił odejść od Maryli i wyprowadzić się, chociaż nadal ją
kochał. Zamieszkał w Grand Hotelu, ale nie dane mu było zaznać
spokoju: kiedy schodził do hotelowej restauracji, bywające tam
prostytutki złośliwie zamawiały u przygrywającej gościom
do kotleta orkiestry sztandarowy przebój jego byłej partnerki:
„Małgośkę”. Inne jednak wykazały się empatią – przynosiły mu
śniadanie do pokoju i oferowały
gratis swoje usługi.

Bójka o dobre imię
Jana Pawła II
Nawet dzisiaj podczas udzielania wywiadów filmowy Kmicic przyznaje, że bardzo przeżył rozstanie z Marylą i nawet
pobił się o nią z Jaroszewiczem,
a ściślej biorąc – dał rywalowi w twarz. Ponieważ nie dało
się tego utrzymać w tajemnicy,
wkrótce plotkowała o tym zdarzeniu cała Polska. Przy okazji
pojawiła się pogłoska, że syn
premiera dostał od Daniela
po twarzy, bo publicznie obraził papieża Jana Pawła II; Andrzej stanowczo dziś temu zaprzecza. Tłumaczy, że wprawdzie był i jest ateistą, ale nigdy
do głowy mu nie przyszło znieważać Ojca Świętego. Plotka jednak żyła swoim życiem. „Gdziekolwiek się pojawiłem, najpierw
mi gratulowano, a potem wypytywano o szczegóły: gdzie się
pobiliśmy? W SPATiF-ie? Przy
barze czy przy stoliku? Co «premierowicz» powiedział o Ojcu
Świętym? Czy zostałem aresztowany? Czy to prawda, że ojciec odesłał syna do uzdrowiska w Alpach?” – wspominał Olbrychski. Pewnego dnia, kiedy
aktor szedł spokojnie Krakowskim Przedmieściem, dwie mijające go zakonnice zatrzymały
się gwałtownie, by „pocałować
te zacne rączki, co ujęły się za
Ojcem Świętym!”. Daniel był tak
zaskoczony, że nie zdążył zaprotestować przeciwko tak osobliwej formie wdzięczności. Wkrótce okazało się, że plotka o bójce
w obronie papieża przekroczyła
granice naszego kraju i dotarła
do paryskiej rezydencji światowej
sławy polskiego pianisty Artura
Rubinsteina, który nie omieszkał pogratulować Olbrychskiemu odwagi, kiedy aktor odwiedził
go w Paryżu. „Nie zaprzeczyłem
– przyznał po latach Olbrychski.
– Dobre samopoczucie wydało
mi się cenniejsze niż mój portret
wyretuszowany przez legendę”.
Jaroszewicz jednak wciąż ma żal
do aktora, że ten nie zdementował publicznie pogłoski.
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Maryli nie było pisane szczęście u boku syna premiera. „Zjawił się na moim ostatnim koncercie w Pradze, podjeżdżając
nowym porsche 924 – opowiadała później w wywiadzie. – To był
w zasadzie koniec naszej krótkiej dwutygodniowej znajomości. Rzekomo to jego tatuś nalegał na przerwanie romansu, straszony przez żonę Andrzeja, że ta
wyjawi jakieś rodzinne tajemnice. Cierpiałam. Byłam zaangażowana w dużo większym stopniu niż Andrzej”. Niewykluczone, że Jaroszewicz faktycznie
podał jej właśnie taką przyczynę
zerwania, ale to był jedynie pretekst ułatwiający odejście. Jego
ówczesna żona nie posunęłaby
się do szantażu w imię ratowania małżeństwa, które i tak zmierzało ku końcowi. Zresztą kiedy
Andrzej romansował z gwiazdą
estrady, Irena była zainteresowana innym mężczyzną. Sam
Jaroszewicz, pytany o romans
z Marylą, twierdzi, że po prostu
doszedł do wniosku, że do siebie
nie pasują. Natomiast Rodowicz
przyznaje, że w ten związek była bardziej zaangażowana niż
kochanek i po rozstaniu bardzo
długo leczyła rany. Potwierdza
to nawet sam Jerzy Urban, który wspomina o wczasach w Bułgarii, dokąd wyjechał wraz z piosenkarką, Osiecką i swoją żoną:
„Maryla co raz wyrywała się ku
jakiemuś nagusowi, bo jej przypominał Jaroszewicza. Po prostu ciągle tkwił jej w oczach (...).
Na widok każdego rozebranego
mężczyzny zrywała się biedulka,
bladła i mówiła drżącym głosem:
«To chyba Andrzej». A wówczas
na plażach bułgarskich były miliony rozebranych budowniczych
socjalizmu”.

Kto mieczem
wojuje...
Po rozstaniu z Marylą Andrzej
musiał się też pożegnać ze swoim drugim małżeństwem; tym
razem to on został zmuszony
do ustąpienia rywalowi. Irena
zakochała się w przystojnym
aktorze Karolu Strasburgerze.
No cóż, kto mieczem wojuje...
Jak na ironię żona Jaroszewicza poznała swojego kolejnego
partnera na wyścigach samochodowych, w których uczestniczył jej małżonek. „Irenę poznałem 30 lat temu na wyścigach samochodowych. Oboje
byliśmy wtedy jeszcze w innych
związkach (Strasburger był mężem aktorki Barbary Burskiej,
niezapomnianej Ireny Ochódzkiej z „Misia” Stanisława Barei – I.K.]. Były więc podchody:
ukradkowe spotkania, telefony.
Fascynowała mnie jej osobowość.
No i powstał związek, który jest
zbudowany na dorosłości uczucia, wspólnych zainteresowaniach, potrzebach”. Para przeżyła razem ponad trzydzieści lat,
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Sercowe rajdy
do przedwczesnej śmierci Ireny, która zmarła na raka w 2013
roku. Tymczasem Andrzej stosunkowo szybko znalazł pocieszenie w ramionach kolejnej
kobiety, z którą wziął ślub, jednak o swoim czwartym małżeń-

wydania go przez kolejne siedem
lat, co stało się powodem decyzji
o przerwaniu kariery rajdowca.
Mimo że Jaroszewicz wciąż był
w bardzo dobrej formie fizycznej i nadal mógł odnosić sukcesy w barwach Polski, ówcze-

zadzwoniła do Finlandii, by powiadomić go o całej aferze. Jaroszewicz do dziś pamięta zdziwione miny celników, którzy po
jego wylądowaniu na Okęciu
byli zaskoczeni pieczątką z datą wylotu w okazywanym pasz-

O romansie Maryli Rodowicz z Andrzejem Jaroszewiczem plotkowała cała Polska

Fot. internet

stwie z ową Grażyną wypowiada
się bardzo niechętnie. Przyznaje tylko, że był to bardzo burzliwy związek.

Plotka o utopionej
dziewczynie
Wraz z odsunięciem od władzy
ekipy Edwarda Gierka, w tym
także Piotra Jaroszewicza, dla
syna byłego premiera nastały
ciężkie czasy. Zaczęło się od listu z Politechniki Krakowskiej
z informacją o odmowie wydania dyplomu: ówczesny rektor
zakwestionował studia Jaroszewicza. „Podjąłem tam studia kilka lat wcześniej. Na jednej z konferencji poświęconych
samochodom wziąłem udział
w grupie dyskusyjnej i uświadomiłem sobie, że mam spore braki. FSO współpracowało wtedy
z Politechniką Krakowską, zapisałem się więc na studia zaoczne. Zdałem egzaminy, obroniłem pracę i wysłałem zdjęcia
do dyplomu. Dyplomu osobiście
odebrać nie zdążyłem” – wyjaśniał w jednym z wywiadów. Ale
to nie był koniec nieprzyjemnych wypadków w życiu „Czerwonego Księcia”. Odwołano go
ze stanowiska dyrektora Motoimprexu, mimo że radził sobie
bardzo dobrze, a przedsiębiorstwo generowało zyski. Wraz
z ogłoszeniem stanu wojennego, kiedy internowano jego ojca,
młodszy Jaroszewicz z obawy,
że podzieli ten los, ukrywał się
w Gdańsku u dobrego znajomego, Zdzisława Cabaja. Już wcześniej miał poważne kłopoty – zabrano mu paszport i odmawiano

snym władzom zupełnie na tym
nie zależało. Odmowę uzasadniono tym, że kierowca nie tylko kompromitował partię, lecz
również dostarczał pożywki kapitalistycznym gazetom. Wówczas też rozpuszczano wręcz nieprawdopodobne plotki na temat
wybryków niegdysiejszego premierowicza; jedna z nich głosiła, że był zamieszany w tajemnicze morderstwo pewnej młodej dziewczyny, która razem ze
swoim partnerem utopiła się
w wannie podczas suto zakrapianej imprezy w mieszkaniu
któregoś z przyjaciół Andrzeja.
„Ta historia powstała w związku z prawdziwym wydarzeniem
i natychmiast stała się miejską
legendą – wyjaśniał w jednym
z wywiadów sam Jaroszewicz.
– Trwała prywatka. Kiedy jedna z par urządziła sobie gorącą kąpiel w łazience, chłopak dostał zawału i przygniótł dziewczynę, a ona znalazła się pod
wodą i, niestety, utonęła. Podczas przesłuchania przez milicję uczestnicy imprezy na pytanie, co w tamtym czasie robili,
odpowiedzieli, że mieli włączony telewizor i słuchali przemówienia mojego ojca. I to «słuchałem Jaroszewicza» zaczęło żyć
własnym życiem”. Tymczasem
Andrzeja, który miał być winowajcą zgonu dziewczyny, nie było wówczas ani w Warszawie, ani
w Polsce, bo wyjechał do Finlandii odwiedzić szkołę rajdową
Ranna Aaltonena. W kraju było
głośno o tej sprawie i o udziale w niej Jaroszewicza, skoro
nawet ówczesna żona, Irena,

porcie. Mówiono też, że w czasach, kiedy jego ojciec stał na
czele rządu, Andrzej przejechał
na pasach w Aninie ciężarną kobietę z wózkiem i dwójką dzieci, ale nie poniósł konsekwencji za swój czyn. Ponoć słynny
szwedzki zespół ABBA, którego
piosenki biły rekordy popularności, w 1976 roku sprowadzono do Polski właśnie na życzenie premierowicza – za to akurat niezliczone rzesze fanów tej
grupy powinny mu być wdzięczne. Tymczasem on tylko uczestniczył w próbie nagrania w Telewizji Polskiej. Co ciekawe, plotka
o utopionej dziewczynie przeżyła
czasy PRL-u i żyje do dziś, tylko
w nieco zmienionej wersji: Jaroszewicz miał wspólnie z innym
celebrytą owych czasów, Władysławem Komarem, utopić ją
w jakimś akwenie w Podkowie
Leśnej. Z przypadającego na lata osiemdziesiąte wysypu plotek oczerniających syna byłego
premiera zadowolona była ekipa Jaruzelskiego, której członkowie za wszystkie problemy,
jakie trapiły ówczesną Polskę,
z uporem obwiniali Edwarda
Gierka oraz innych dygnitarzy,
którzy dzierżyli władzę w poprzedniej dekadzie i doprowadzili „do odstępstw od socjalizmu”.
Wizerunek syna premiera, który korzystając z życia, bezkarnie przepuszczał państwową kasę i mordował ciężarne kobiety
na przejściach dla pieszych, doskonale wpisywał się w tę narrację. Jaroszewicz wspomina
do dzisiaj, że wówczas spotykał się z wyjątkową wrogością

swoich rodaków; z czasem jednak to minęło i ludzie zapomnieli
o „Czerwonym Księciu”.
O kontrowersyjnym Andrzeju Jaroszewiczu przypomniano
sobie, jak już wiemy, za sprawą
morderstwa jego ojca; po długoletniej przerwie znowu było go
pełno w mediach, tym bardziej
że chętnie rozmawiał z dziennikarzami. Po raz kolejny zrobiło
się o nim głośno w 2005 roku, kiedy podczas spektakularnej akcji
detektywa Rutkowskiego Jaroszewicz, wraz ze swoim współpracownikiem, zagranicznym
przedsiębiorcą, został pojmany w jednej z łódzkich kawiarni,
skuty kajdankami i odwieziony
do aresztu. Całą akcję sfilmowała ekipa jednej z najbardziej
znanych prywatnych telewizji
i wyemitowała ją potem na antenie. Obu mężczyznom postawiono zarzut wyłudzenia 150 tysięcy złotych od pewnego lokalnego przedsiębiorcy, ale kilka lat
później zarówno sam Jaroszewicz, jak i jego wspólnik zostali sądownie uniewinnieni. Natomiast słynny detektyw, którego
były rajdowiec pozwał o naruszenie dóbr osobistych, musiał
zapłacić 50 tysięcy tytułem zadośćuczynienia za naruszenie
dóbr osobistych.

Ostatnia żona
młodsza o... 38 lat

Chociaż Andrzeja Jaroszewicza
trudno uznać za współczesnego
celebrytę, to jednak media wciąż
się nim interesują, przy czym
obecnie dziennikarzy bardziej
ciekawią sukcesy sportowe, jakie
odnosił w przeszłości, niż barwne życie osobiste „Czerwonego
Księcia”. Do tego Jaroszewicz,
choć czasy młodości ma już dawno za sobą, nadal bierze udział
w rajdach, od czego nie odwiodła
go nawet choroba nowotworowa,
którą zdołał pokonać. W końcu
też, jak sam przyznaje, po przeszło sześćdziesięciu latach poszukiwań znalazł kobietę, z którą
udało mu się stworzyć prawdziwie udany związek. W 2011 roku
poślubił Alicję Grzybowską; mimo że parę dzieli przepaść wiekowa, bo piąta żona jest młodsza od Jaroszewicza o trzydzieści osiem lat, to oboje są w tym
małżeństwie bardzo szczęśliwi.
Co więcej, Alicja dzieli z mężem
pasję do samochodów i uczestniczy w rajdach jako pilot, a sam
„Czerwony Książę” w wywiadach
przyznaje, że prywatnie czuje się
człowiekiem szczęśliwym i spełnionym. Dodaje przy tym, że ma
już tylko jedno marzenie: chciałby ujrzeć na ławie oskarżonych
prawdziwych morderców swojego ojca oraz ich mocodawców.

Iwona Kienzler

„Królowie życia PRL-u. Czerwoni książęta, playboye, towarzysze”, Warszawa 2022, s. 320.
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Ukryte na płótnie

Co mówią obrazy przedstawiające Napoleona Bonapartego

Triumfy wodza i cesarza
Kariera Jacques’a-Louisa
Davida trwała nieprzerwanie
kilka dekad. Dzięki wielkiemu
talentowi, ale też umiejętności
spełniania propagandowych
oczekiwań swych patronów
był ceniony na dworze Ludwika XVI, stał się głównym artystą
rewolucji francuskiej, a w końcu Napoleona. Podczas rewolucji niemal nie stracił głowy
jako przyjaciel Robespierre’a, a mimo to stał się głównym
malarzem cesarza Francuzów.
Oficjalna kariera Davida załamała się dopiero po powrocie
na tron Burbonów (w 1793 roku głosował za ścięciem Ludwika XVI). Uciekł wówczas
do Brukseli, gdzie jednak znakomicie odnalazł się jako popularny portrecista.
Gdy w wyniku przewrotu
w 1799 roku Napoleon zdobył
władzę, David miał nieco ponad
50 lat. Bonaparte już w 1800 roku, jeszcze jako pierwszy konsul, zaproponował mu stanowisko artysty państwowego. Z tej
propozycji David nie skorzystał, rychło jednak na zlecenie
Karola IV namalował Napoleona przekraczającego Alpy, po
czym oddał jednak swój talent
na usługi „bohatera wieku”. Bonaparte, który marzył o ustanowieniu nowego wiecznego porządku i starannie budował swój
wizerunek, wykorzystał Davida
do kreowania pełnych wyrazu,
ale tak silnych propagandowo
obrazów, że historyczna prawda musiała ulec syntetycznej,
pełnej patetyzmu heroizacji.

portretów znajdujących się w kolekcji hiszpańskich władców, m.
in. Portretu Karola V pędzla Tycjana, Portretu Filipa IV autorstwa Velázqueza i samego Karola IV (w 1800 roku konny wizerunek króla namalował Francisco
Goya). W ten sposób David dokonał symbolicznej intronizacji
pierwszego konsula, antycypując rychłą koronację Napoleona
na cesarza Francuzów.

Rytuały cesarza

Na alpejskiej
przełęczy
Obraz przedstawiający Napoleona na Wielkiej Przełęczy św.
Bernarda powstał po bitwie pod
Marengo – decydującym, zwycięskim starciu drugiej kampanii
włoskiej Bonapartego – i miał
upamiętniać wodza, który z sukcesem podążył drogą Hannibala
i Karola Wielkiego. Imiona tych
wielkich władców widnieją na
obrazie na skałach tuż pod jego nazwiskiem. Malowidło jest
patetyczną alegorią – Napoleon, pierwszy konsul Republiki,
triumfuje na wspiętym koniu.
Nawet wiatr mu sprzyja, wiejąc w odpowiednią stronę. Zamierzeniem Davida nie było bowiem ukazanie trudów i realiów
górskiej przeprawy – w rzeczywistości Napoleon przekroczył
Alpy na mule i zapewne w znoju. Obraz nawiązuje do portretów konnych, które przysługiwały w malarskiej tradycji królom
i najwyższej arystokracji, ukazując

Jacques-Louis David „Napoleon w gabinecie w Tuileries”, National Gallery of Art, Waszyngton
ich w bezczasowej chwale. Jedyną aluzją do realiów przeprawy jest grupa żołnierzy ciągnąca armaty. Przejście przez Alpy,
które przyczyniło się do zwycięstwa nad Austriakami w północnej części Włoch, było wielkim logistycznym wyzwaniem. Wiązało

się nie tylko z przeprowadzeniem
armii przez alpejskie przełęcze,
lecz także z przetransportowaniem wyposażenia artylerii. Aby
przeciągnąć armaty przez śliskie górskie ścieżki, wykonano
sanie z wydrążonych pni drzew,
które ciągnęli żołnierze.

Fot. Wikipedia

Malowidło nie miało być jednak
upamiętnieniem żołnierskiego
trudu, lecz pomnikiem triumfu
wodza wiodącego armię do zwycięstwa. Obraz zamówił Karol
IV Burbon do swego pałacu.
W 1802 roku wizerunek Napoleona dołączył do innych konnych

W 1804 roku David uzyskał tytuł
„pierwszego malarza cesarza”,
do czego niewątpliwie przyczynił
się sukces płótna ukazującego
Napoleona na alpejskiej przełęczy. Wraz z nominacją przyszło
pierwsze oficjalne zlecenie na
monumentalne obrazy związane z koronacją Napoleona na cesarza. Z czterech zamówionych
dzieł powstały dwa: „Rozdanie
orłów na sztandary” i „Koronacja Napoleona”. Ostatecznie
jednak David nie ukazał „samokoronacji” Napoleona, chociaż
wykonał do tej sceny wiele szkiców, lecz moment, w którym Bonaparte trzyma w uniesionych
dłoniach koronę tuż przed złożeniem jej na głowie Józefiny.
Pracę nad obrazem olbrzymich wymiarów David rozpoczął w grudniu 1805 roku w specjalnie zaaranżowanej pracowni,
która mieściła się w nieczynnej kaplicy College de Cluny na
Sorbonie. Realizacja cesarskiego zamówienia była skomplikowanym i długotrwałym przedsięwzięciem. Zapewne już podczas koronacji David wykonywał
szkice, które później wykorzystał, być może notował również
próby ceremonii, które odbywały się w Galerii Diany w pałacu
Tuileries. Kompozycja Koronacji jest starannie przemyślana,
nie oddaje jednak wiernie ani
wystroju i wyglądu wnętrza katedry Notre Dame, ani też usytuowania postaci podczas uroczystości. David nie tylko poprzestawiał uczestników ceremonii,
ale też dodał osoby, które były
wówczas nieobecne, jak choćby brata Napoleona – Józefa.
W honorowej loży przedstawił
matkę cesarza Marię Letycję,
która również nie uczestniczyła w koronacji syna. Sam malarz
wraz z rodziną i innymi artystami umieścił się w emporze ponad matką Bonapartego. Loże
natomiast zostały na obrazie obniżone, aby ukazać jak największą liczbę gości.
Kompozycja zawiera wiele
portretów – są tu przedstawieni papież Pius VII, francuscy
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kapłani, rodzina Napoleona, dostojnicy dworu, korpus dyplomatyczny. Na potrzeby tych wizerunków David wykonał szereg
odrębnych szkiców, prosił również obecne na koronacji osoby o przesłanie mu do pracowni strojów, które miały na sobie
w katedrze. Aranżacja postaci nie w pełni jednak zgadzała
się z realiami wydarzenia. Brat
Napoleona – Ludwik – narzekał
w liście do malarza, że znalazł
się na obrazie obok sióstr, a nie
w grupie z Talleyrandem, w pobliżu tronu, gdzie się w istocie
znajdował. Z kolei siostry cesarza stoją na obrazie bezczynnie,
podczas gdy w trakcie ceremonii podtrzymywały płaszcz Józefiny. Wszelkie dokonane zmiany
David tłumaczył dobrem kompozycji i czytelnością przedstawienia, chociaż stała za tym również propaganda. Przekaz płynący z obrazu, który podkreślał,
że Napoleon sam koronuje żonę w otoczeniu najbliższej rodziny, miał zatrzeć zatarg cesarza z bratem i niechęć jego
matki do Józefiny.
Scena koronacji została ukazana z perspektywy pierwszego rzędu po lewej stronie od tronu. W rezultacie rozmiar obrazu
i jego kompozycja sytuują widza
pośród uczestników i obserwatorów ceremonii. Wzorem takiego ujęcia była koronacja Marii
Medici namalowana przez Rubensa, obraz z wielkiego XVII
-wiecznego cyklu gloryfikującego
dawną monarchię. Kompozycje
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Ukryte na płótnie

Jacques-Louis David „Koronacja cesarza Napoleona I”, Luwr, Paryż
Davida i Rubensa są podobne,
ale wymowa zgoła inna. Monarchia w czasach przed rewolucją
potrzebowała namaszczenia Kościoła (Marię Medici koronował
kardynał Joyeuse), a nowe cesarstwo – jedynie politycznego
sojuszu z Watykanem. Rola Piusa VII u Davida sprowadza się

do błogosławieństwa; w szkicach
do obrazu nie było nawet tego
– papież biernie obserwował ceremonię z dłońmi spoczywającymi na kolanach. Dzięki rozlicznym, ale bardzo uważnym
„redakcjom” obraz sprawiający wrażenie wiernego reportażu stał się w istocie monumentalnym dokumentem cesarskiej
propagandy.

Noce niestrudzonego
administratora

Jacques-Louis David „Napoleon przekraczający Przełęcz Świętego Bernarda”,
Musée National, Malmaison
Fot. Wikipedia

W gabinecie w Tuileries Napoleon jest ukazany w świątecznym mundurze pułkownika grenadierów Gwardii Cesarskiej.
Napoleon wkładał mundury żołnierzy swoich formacji dla podkreślenia solidarności z armią.
To formalny strój, ale kilka detali wskazuje na to, że jest on już
nieco sfatygowany – bluza ma
odpięte guziki, a spodnie są pomarszczone od długotrwałego
siedzenia. Sam Napoleon ma
zmierzwione włosy. Zegar wskazujący godzinę 4.13 nad ranem
i wypalone świece wyjaśniają
wszystko – oto cesarz, który spędził noc na pracy w swoim gabinecie. Kolejne detale obrazu
ukazują, czym się trudził – na
jednej z kart leżących na biurku widnieje napis „CODE (...)”.
Nietrudno go odczytać – Napoleon pracuje nad ogłoszonym
w 1804 roku Kodeksem Cywilnym Francuzów (w 1807 roku
jego nazwa została na życzenie
samego cesarza zamieniona na
Kodeks Napoleona).
Napoleon nie pozował do tego portretu. Rysy cesarza David
miał utrwalone na wielu szkicach

Fot. Wikipedia
i rysunkach. Po raz kolejny stworzył propagandowy majstersztyk, w którym poza i starannie
dobrane akcesoria pod pozorami skrupulatnego realizmu budują wizerunek dalece wyidealizowany. Żaden przedmiot nie
znalazł się tu przez przypadek
– i nie dotyczy to jedynie zegara
wskazującego poranną porę czy
rozłożonych na biurku kart. Na
fotelu spoczywa miecz przywołujący sukcesy militarne cesarza. Miecz i karty kodeksu mają wskazywać, że cesarz jest nie
tylko wielkim wodzem, lecz także sprawnym administratorem
i prawodawcą. Nie przez przypadek na podłodze leżą „Żywoty sławnych mężów” Plutarcha.
Przywołanie słynnych postaci
starożytnych miało bowiem wpisać Napoleona w poczet bohaterów przeszłości. Podobnego zabiegu użył David, gdy umieścił
nazwiska wielkich wodzów wyryte na skałach Wielkiej Przełęczy św. Bernarda.
Obraz nie powstał na życzenie
Napoleona. Zamówienie skierował do Davida w 1811 roku szkocki
arystokrata Alexander Douglas,
frankofil i zwolennik Bonapartego. W liście do Davida poprosił o płótno ukazujące charakter wielkiego człowieka w ważnym historycznie momencie,
takim, który czynił go sławnym
i nieśmiertelnym. David spełnił życzenie zleceniodawcy, ale
nie wprost – nie przedstawił bowiem Napoleona podczas żadnej z jego wielkich bitew ani też
w trakcie cesarskich ceremonii.
Ukazał noc w rezydencji cesarza
w Tuileries w 1804 roku, a zatem

tuż przed ogłoszeniem kodeksu
prawa cywilnego, pierwszej kodyfikacji francuskiego prawa po
rewolucji, której zdobycze wprowadzał. Kodeks gwarantował
bowiem m.in. wolność osobistą, nienaruszalność własności prywatnej, swobodę zawierania umów i laicyzację państwa.
Dokonany przez Davida wybór
tematu okazał się niezmiernie
trafny – kodeks cywilny stał się
podstawą prawodawstwa wielu państw i wydaje się jednym
z ważniejszych osiągnięć Napoleona. Sam Bonaparte, już na
wygnaniu, podsumowując swoje
życie, przyznał, że jego chwały
nie ustanawia czterdzieści zwycięskich bitew, bo Waterloo przekreśliło je wszystkie, nic jednak
nie unieważni jego kodeksu prawa cywilnego, który – jak twierdził – żyć będzie wiecznie.
Suma, którą otrzymał David
od Alexandra Douglasa za wizerunek Napoleona w gabinecie,
była porównywalna z królewskim zamówieniem Karola IV
za obraz ukazujący pierwszego konsula na Wielkiej Przełęczy św. Bernarda. Sam Napoleon nie był skłonny płacić malarzowi podobnie wielkich sum.
Stosunki pomiędzy cesarzem
a jego pierwszym malarzem
były pełne rezerwy, aczkolwiek
obaj zdawali sobie dobrze sprawę, jak wielkie mogą sobie nawzajem oddać przysługi. Czyny
nawet najpotężniejszych władców nie przetrwają bez celnej
propagandy.

Grażyna Bastek

„Rozmowy obrazów”, Warszawa 2020, s. 340.
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Z liścia na liść

Elektryzujące odkrycie Polaków:

Jak rośliny rozmawiają ze sobą
Rośliny ostrzegają siebie nawzajem
za pośrednictwem sygnałów elektrycznych
przesyłanych na powierzchni liści. Nowy
mechanizm komunikacji roślin opisał i wyjaśnił
zespół kierowany przez polskiego naukowca.
Zespół naukowców kierowany przez prof. Stanisława Karpińskiego z SGGW w Warszawie we współpracy z naukowcami z University of Missouri
(USA) po raz pierwszy opisał
kwantowo-molekularne i fizjologiczne podstawy nieznanej
wcześniej formy komunikacji
między roślinami oraz uruchamiany w jej wyniku mechanizm,
nazwany Sieciową Nabytą Aklimatyzacją (ang. Network Acquired Acclimation, NAA). Wyniki
badań przedstawiono w „The
Plant Cell”, najbardziej prestiżowym czasopiśmie publikującym artykuły z zakresu biologii
komórki roślin.

Warunkiem jest wilgotne środowisko dla zamknięcia obwodu elektrycznego” – mówi prof. S. Karpiński.
Ludzie czy zwierzęta, kiedy doświadczają niebezpieczeństwa,
mogą na przykład uciec, ograniczać zagrożenie czy podejmować
działania informacyjne. Roślina

może ułatwić przygotowanie
do niebezpieczeństwa całej populacji roślin” – podkreśla wiodąca współautorka opublikowanych badań, dr hab. Magdalena
Szechyńska-Hebda z Instytutu
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
– Państwowego Instytutu Badawczego. Dodaje, że ten nieznany dotąd mechanizm przesyłania informacji w elektrycznych
sygnałach po powierzchni liści
może być priorytetowy, gdy sygnały chemiczne czy korzeniowe
są zbyt wolne. Albo gdy roślinie
trudno zdefiniować konkretnego

odkrytych mechanizmów jako
elementu systemu wczesnego
ostrzegania przed porażeniem
roślin przez patogeny nekrotroficzne, szkodniki, lub przed innymi uszkodzeniami roślin w rolnictwie precyzyjnym” – mówią
autorzy publikacji.
Na razie nie wiadomo, czy między liśćmi przesyłane są jedynie
informacje zero-jedynkowe o niebezpieczeństwie, czy komunikacja jest bardziej zaawansowana
w kontekście natężenia, częstotliwości, wielokrotności sygnałów. Nie wiadomo też, czy rośli-

Zraniono mnie,
uważajcie!
„Wyobraźmy sobie łąkę pełną
mleczy (mniszków lekarskich).
To nie tylko mnóstwo pięknych,
żółtych kwiatów, ale i gęstwina liści różnych gatunków roślin, które się stykają” – opisuje w rozmowie z PAP kierownik zespołu prof. S. Karpiński
z SGGW w Warszawie. „Kiedy
pojedynczy liść mniszka zostanie zraniony, informacja szybko rozprzestrzenia się w formie sygnału elektrycznego po
całej roślinie i przekazywana
jest dalej do liści innych roślin.
Jeden mniszek ‹‹mówi›› do sąsiada zakodowanym sygnałem
elektrycznym: ‹‹zraniono mnie››,
uważajcie!’ Cała łąka aż huczy
od informacji przesyłanych między roślinami”.
W jednym z eksperymentów
zetknięto liście dwóch mniszków
lekarskich. Jeden z nich połączono obwodem elektrycznym z liśćmi mimozy, która jest znana
z gwałtownego opuszczania liści
w reakcji na dotyk. W nagraniu
wideo zarejestrowano, że gdy
pierwszy z mniszków delikatnie
dotykany jest drucikiem, po kilku sekundach... składają się liście mimozy. Sygnał elektryczny przekazany został z dotykanego liścia mniszka na drugi liść,
który z kolei stykał się z liściem
drugiego mniszka, a następnie
– z drugiego mniszka – sygnał
powędrował w obwodzie elektrycznym do mimozy.
„Taki sygnał elektryczny jest
przekazywany całkiem szybko
w kontekście reakcji roślin; pokonuje kilka milimetrów do kilku centymetrów na sekundę.

Kto by pomyślał, że w tych chaszczach trwa intensywne przekazywanie informacji 
nie może uciec, ma inne strategie
obrony, ale również efektywnie
przekazuje informacje o niebezpieczeństwie. Wiadomo już było,
że rośliny mogą przesyłać sobie
sygnały chemiczne – np. gdy liście z afrykańskich akacji zjadane są przez żyrafy, syntetyzować zaczynają lotne związki
chemiczne (np. metylowane jasmoniany). To sygnał dla sąsiadujących roślin i liści, by produkowały gorzkie alkaloidy, substancje zmieniające smak – a przez to
zmniejszające ich atrakcyjność
jako pożywienie. Wiadomo też
było, że korzenie sąsiadujących
roślin komunikują swoim sąsiadom sygnały o dostępności wody
i minerałów za pośrednictwem
strzępek grzybów glebowych...
„Teraz do listy mechanizmów
komunikacji dołączył sygnał
elektryczny przenoszony na
powierzchni liści. Umiejętność
wczesnego wykrywania niebezpieczeństwa niewątpliwie
umożliwia indywidualnej roślinie przetrwanie, a szybka komunikacja pomiędzy roślinami

odbiorcę jej sygnału – np. w wilgotnej gęstwinie roślin.
„Rośliny nie są takimi prymitywnymi organizmami, jak się
wydaje. Wielką mnogość bodźców mogą odbierać, przetwarzać i fizjologicznie zapamiętywać. Stopień komunikacji między komórkami roślin jest tak
samo skomplikowany jak w tkance nerwowej zwierząt” – precyzuje prof. S. Karpiński.

Elektryczny system
wczesnego ostrzegania
„Nasze badania potwierdzają, że powierzchniowe sygnały elektryczne funkcjonują jako
łącze komunikacyjne między roślinami, które są zorganizowane
jako globalna sieć (społeczność)
roślin – tak jak to James Cameron przedstawił w filmie ‹‹Awatar››. Działają więc trochę jak
Facebook czy Twitter” – mówi
naukowiec z SGGW w Warszawie.
„Można sobie wyobrazić w niedalekiej przyszłości podłączenie
do roślin amplifikatora sygnałów
elektrycznych i wykorzystanie

Fot. A. Berestowski
ny przekazują tylko „uczciwy”
sygnał swoim sąsiadom, czy też
mogą przesyłać i sygnały wprowadzające w błąd konkurencję.
„To całkiem nowy obszar badań.
Jedno odkrycie prowadzi do całej serii kolejnych odkryć, nad
którymi już pracujemy” – mówi prof. S. Karpiński.
Naukowiec tłumaczy, że mechanizm NAA, który pozwala komunikować się roślinom, musi być
bardzo stary ewolucyjnie – sygnał
elektryczny powstaje bowiem za
pośrednictwem chloroplastów odpowiedzialnych za proces fotosyntezy, które są kluczowym dla życia
roślin organellum komórkowym.
Można zatem założyć, że wszystkie zielone gatunki roślin, drzewa,
byliny, paprocie czy mchy i wodorosty mogą wytwarzać powierzchniowe sygnały elektryczne.

Z liścia na liść,
z rośliny na roślinę
„Fascynujący jest fakt, że rośliny mogą przekazywać tak precyzyjnie informacje w systemie
nadziemnym – ponieważ oznacza

to, że ten sam system mogą wykorzystywać do ‹‹komunikacji››
z innymi organizmami, np. zapylającymi je owadami” – dodają autorzy badania.
Prof. Karpiński wskazuje, że
odkryciu i opisaniu mechanizmu Sieciowej Nabytej Aklimatyzacji (NAA) sprzyjały dwa
wcześniejsze ważne odkrycia.
Jedno dotyczy Systemowej Nabytej Aklimatyzacji (ang. SAA,
więcej w publikacji „Science”,
1999), drugie – Świetlnej Pamięci Komórkowej w obrębie jednej
rośliny (CLM – więcej w publikacji w „The Plant Cell”, 2010).
Kluczową rolę w obu tych fizjologicznych procesach odgrywają
zintegrowane sygnały elektryczne, mechanizm niefotochemicznego wygaszania nadmiaru zaabsorbowanej energii w fotosystemach (ang. non-photochemical
quenching, NPQ), oraz reaktywne formy tlenu (ang. Reactive
Oxygen Species, ROS).
„Obecnie stwierdziliśmy, że
sygnały elektryczne i reaktywne
formy tlenu mogą być bezpośrednio przesyłane między dwoma
różnymi roślinami i mogą regulować zmiany NPQ w sąsiadujących roślinach, czego dotychczas nie było wiadomo. Odkryliśmy nowy rodzaj bezpośredniej
komunikacji naziemnej między
roślinami obejmujący: sygnalizację elektryczną na powierzchni liści, reaktywne formy tlenu
i sieć fotosystemów. Sygnał elektryczny wywołany zranieniem
lub silnym stresem świetlnym
w pojedynczym liściu mniszka
lekarskiego może zostać przekazany przez opisane wcześniej
przez nasz zespół mechanizmy
SAA i CLM do wszystkich liści
tego mniszka i do rośliny, która jest w bezpośrednim kontakcie z jednym z liści stymulowanej rośliny. Zaś przez nowo opisany mechanizm NAA powoduje
to zmiany w obu roślinach. Co
więcej, podobne zmiany mogą
być indukowane w sieci roślin
połączonych szeregowo ze sobą
wyłącznie za pomocą styku liści”
– opisuje prof. Stanisław Karpiński. I dodaje, że w średnim drzewie z tysiącem liści mamy biliony
możliwych wirtualnych komunikacyjnych połączeń między poszczególnymi fotosystemami.
Badania były finansowane
przez NCN.

Ludwika Tomala

PAP – Nauka w Polsce
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Rozmaitości

Uśmiechnij się
***

Jedzie rolnik z węglem, dojechał na wieś i krzyczy:
– Węgiel przywiozłem!
A koń się odwraca i mówi:
– Tak, kurde, ty przywiozłeś!

***

Kowalski spotyka Nowaka
na spacerze z kupionym właśnie psem:
– Dlaczego wybrałeś jamnika?
– Bo mam pięcioro dzieci i chciałem, żeby wszystkie mogły go
głaskać równocześnie.

***

– Wiesz? Kupiłem córce pianino na urodziny i myślałem,
że będzie na nim grać. Niestety, nie wyszło...
– Podobnie było u mnie, gdy
kupiłem teściowej walizkę...

się do łóżka. Rano szarpie go za
rękę trzyletni synek:
– Tato, tato! Nie widziałeś
gdzieś mojego bębenka?!

***

Mały gołąb pyta mamę:
– Mamo, skąd się biorą gołąbki?
– Z kapusty.

***

Po ogoleniu klienta fryzjer
mówi:
– Gotowe. Płaci pan 8 złotych.
– Jak to? Przed goleniem mówił pan, że będzie kosztować
5 złotych!
– Tak, mówiłem, ale musi pan
dopłacić za trzy opatrunki, które
panu założyłem na rany.

***

W parku na ławce facet gra
z psem w pokera.
– Ale mądry pies! – zachwyca
się przechodzień.
– No, jeszcze nie bardzo, jak
mu przychodzi dobra karta, to
głupi macha ogonem!

Odbywa się musztra, żołnierze stoją w szeregu. Kapral daje komendę:
– Prawą nogę do góry podnieść!
Kowalskiemu się pomyliło
i podniósł do góry lewą nogę.
Kapral patrzy, idąc wzdłuż szeregu, i krzyczy:
– Co za dureń podniósł obie
nogi?!

Kowalska krzyczy na męża:
– To skandal! Codziennie przychodzisz do domu pijany, o trzeciej nad ranem!
– Bo ja, kochanie, prowadzę
regularny tryb życia!

– Ten lekarz jest niesamowity! W kilka sekund wyleczył moją
żonę z wszystkich dolegliwości!
– Jak to zrobił?
– Powiedział, że to objawy nadchodzącej starości...

Mały Jasiu puka do sąsiada.
– Tatuś prosił, żeby pan pożyczył...
– Cukru? Soli? – próbuje zgadnąć sąsiad.
– Nie, korkociąg.
– Korkociąg? Powiedz tatusiowi, że zaraz sam przyniosę!

Młodzi małżonkowie zasiadają do pierwszego obiadu, który
jest debiutem kulinarnym żony.
– A czym, kochanie, nadziewałaś tego pieczonego kurczaka?
– Jak to: nadziewałam?! Przecież nie był w środku pusty...

***

***

***

***

Idzie facet ulicą i niesie w dłoniach dwie puste flaszki po wódce. Spotyka go kumpel:
– Cześć! Co u ciebie?
– Cześć, żona kazała mi zabierać swoje rzeczy i wynosić
się z mieszkania.

***

Pewnego dnia wrócił późno
w nocy do domu bardzo zalany gość. Zjadł czerstwy jak diabli tort stojący na stole i położył
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***

***

***

Gdy żona wszczęła kolejną
awanturę, doprowadzony do ostateczności mąż krzyczy:
– Nooo, teraz powiem ci całą prawdę. Dziesięć lat temu
zagwizdałem na taksówkę, nie
na ciebie!

***

Facet, widząc, że w jeziorze
tonie kobieta, woła na pomoc
wędkarza:
– Ratuj moją żonę! Dam ci stówę. Ja nie umiem pływać!

Łamigłówka

Cztery stosy

Wędkarz wskoczył do wody, uratował kobietę i mówi do faceta:
– Dawaj stówę, którą mi obiecałeś.
A facet na to:
– Jest jeden szkopuł. Kiedy
była pod wodą, myślałem, że to
moja żona. Teraz widzę, że to
teściowa.
– Rozumiem – mówi wędkarz,
sięgając do kieszeni. – Ile ci jestem winien?

Wytęż wzrok...

***

Córka skarży się matce:
– Mamo, ja się chyba rozwiodę. Ja już tak dłużej nie mogę, ja
tego nie wytrzymam! Nic tylko
seks, seks i seks. Kiedy wychodziłam za mąż, miałam dziurkę
jak dwadzieścia groszy, a teraz
mam jak pięć złotych.
– Córeczko, ty się dobrze zastanów. Dom masz? Masz. Samochody przed domem stoją?
Stoją. Masz wczasy w najlepszych kurortach, ciuchy od najlepszych projektantów, zabezpieczenie finansowe dla siebie
i dzieci. I co? Będziesz się kłóciła o te cztery osiemdziesiąt?

***

Mój mąż robi eksperyment
i chodzi w koszulce z logo PiS. Został już opluty, znieważony słownie i oberwał w twarz. Aż strach
pomyśleć, co może się stać, gdy
wyjdzie z domu...

***

Na policję zgłosiła się szkolna
sprzątaczka i oznajmiła, że została zgwałcona przez woźnego.
– Gdzie i jak to się stało? – zapytał dyżurny.
– Na korytarzu, zaszedł mnie
od tyłu!
– Nie mogła pani uciekać
do przodu?
– Po świeżo zmywanym?! – oburzyła się sprzątaczka.

***

Seryjny morderca ciągnie kobietę do lasu, a ona krzyczy przerażona. W końcu, chcąc mu trafić do sumienia, mówi:
– Ale ponuro i ciemno w tym
lesie. Bardzo się boję!
– No, a co ja mam powiedzieć?
Będę wracał sam... – mówi ze
smutkiem morderca.
(cdn.)

Rozwiązanie zagadki 07/2022

Osiem monet ułożono w rzędzie, tak jak pokazuje rysunek poniżej.
W każdym ruchu monetę można przestawić
w lewo lub w prawo, przeskakując dwie monety
i kładąc ją na trzeciej (następnej). Można przeskoczyć dwie kolejne monety leżące obok siebie lub stos złożony z dwóch monet.
Czy potrafisz tak przestawić cztery monety, aby powstały cztery stosy, każdy ułożony
z dwóch monet?
...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

To może być dla ciebie trudny tydzień. Możesz poczuć się
opuszczony i samotny. Skorzystaj
z tej okazji, by przemyśleć pewne rzeczy. Pojawi się również jakaś niezałatwiona rodzinna sprawa z przeszłości. Musisz się z nią
zmierzyć, nie warto tego odkładać w nieskończoność.

Pojawią się drobne trudności, które uda ci się pokonać bez
większych problemów. Dojrzałeś
również do podjęcia niezwykle
ważnej decyzji w twoim życiu. Zaplanuj pewne działania, uda ci się
je zrealizować. Bądź wytrwały.

BYK

Przyjmuj rzeczy takimi, jakie są
i nie bój się zmian. Otrzymasz pomoc i wsparacie w realizacji celów i zamierzeń. Słuchaj głosu
intuicji. Nierozstrzygnięte dotąd
kwestie będą miały sprawiedliwe
rozwiązanie. Możesz śmiało i odważnie patrzeć w przyszłość.

Nie warto trzymać się minionych wydarzeń, trzeba uporać się z
nimi od strony emocjonalnej. Dzięki temu zyskasz inne spojrzenie na
otaczającą cię rzeczywistość. Warto również, abyś bardziej otworzył
się na innych i podzielił się z nimi
swoim problemami i refleksjami.
To zawsze pomaga.

BLIŹNIĘTA
Na zbiory owoców swojej pracy
przyjdzie ci jeszcze poczekać, dlatego warto, abyś uzbroił się w cierpliwość. Może pojawić się pewien
problem natury moralnej. Postaraj
się więc tak kierować swoim życiem, aby nie mieć wyrzutów sumienia. Trzymaj się swoich zasad.

RAK
Twoje nerwy zostaną wystawione na poważną próbę, dlatego
też staraj się w miarę możliwości
unikać konfliktów, gdyż ich efekty nie będą pozytywne dla żadnej
ze stron. Zyskasz większą świadomość i samoświadomość. Wykorzystaj dobrze ten czas.

LEW
To będzie dla ciebie intensywny czas, wiele będzie się działo i
będziesz musiał dość szybko podejmować decyzje. Dlatego niezwykle istotne jest, abyś znalazł
czas na odpoczynek i regenerację
sił. Pomyśl o sobie, pozwól sobie
na egoizm.

PANNA
Będziesz miał okazję do życia z
chwili na chwilę. To bardzo ważne, żeby nauczyć się żyć i cieszyć
się każdym dniem. Nie warto na
razie robić żadnych dalekosiężnych planów. Będzie wiele okazji
do zabawy i świętowania. Dobrze
wykorzystaj ten czas.

SKORPION

STRZELEC
Teraz przyda się wzmożona
uwaga na ludzi i rzeczy w twoim najbliższym otoczeniu. Otrzymasz nieoczekiwaną wiadomość.
Będziesz miał okazję do głębokiego i szczerego przeżywania
niezwykłych emocji. Ten tydzień
będzie dla ciebie wyjątkowy. Nie
przegap ważnej okazji.

KOZIOROŻEC
Dokładnie czytaj wszelkiego rodzaju dokumenty i umowy. Warto, abyś posegregował wszystkie
papiery. Będziesz miał możliwość
do porównania różnych ofert,
przeanalizuj wszystko spokojnie.
Bądź rozważny i opanowany. Ten
tydzień wykorzystaj na uporządkowanie ważnych spraw.

WODNIK
Pojawią się nowe możliwości
rozwoju i zwiększenia finansów.
Musisz jednak zacząć dokładnie
obserwować siebie i innych, a
także sytuacje, które mają miejsce w twoim życiu. Warto zacząć
patrzeć na innych znacznie przenikliwiej i wyciągać wnioski.

RYBY
Staniesz przed podjęciem niezwykle ważnej decyzji. Pamiętaj, aby kierować się głosem intuicji. Nie ulegaj opiniom otoczenia.
Możesz pozwolić sobie na puszczenie nieco kontroli. Zbyt mocna kontrola może okazać się nieskuteczna. Staraj się myśleć samodzielnie i niezależnie.
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Gangster na wolnoœci
Wyczyny legendarnego mafioso czekaj¹
na ekranizacjê
Legendarny polski gangster Ryszard Bogucki wyszed³ na wolnoœæ.
S¹d zwolni³ go przedterminowo
w czerwcu, uzasadniaj¹c decyzjê pozytywn¹ opini¹ o skazanym. Zupe³nie
inne zdaniem ma na ten temat prokuratura.
S¹d stwierdzi³ w postanowieniu, ¿e
proces resocjalizacyjny skazanego zakoñczy³ siê... sukcesem. „U skazanego
ukszta³towa³y siê w³aœciwe postawy
wobec obowi¹zku przestrzegania porz¹dku prawnego. To natomiast pozwala s¹dziæ, ¿e pomimo niewykonania pozosta³ej do odbycia czêœci kary,
nie pope³ni on ponownie przestêpstwa
i bêdzie przestrzega³ porz¹dku prawnego.“ Natomiast zdaniem prokuratury postawa Boguckiego nie uprawnia
go do wczeœniejszego zwolnienia z odbywania kary. Nigdy nie przyzna³ siê
do pope³nienia przestêpstw i nie wyrazi³ skruchy. Podczas wydawania decyzji w sprawie zwolnienia zosta³y pominiête kwestie zwi¹zane z okolicznoœciami pope³nionych przestêpstw, zachowaniem po ich pope³nieniu, czy
wreszcie postaw¹ skazanego. Jakby
by³o ma³o Bogucki podczas d³ugich lat
izolacji bra³ udzia³ jedynie w trzech
programach resocjalizacyjnych, a
w 2021 r. zrezygnowa³ z uczestnictwa
w kolejnych, nie pracowa³ odp³atnie,
ani te¿ nie udziela³ siê w pracach
na rzecz miejsca swojej izolacji.
Co zatem kierowa³o s¹dem, aby wypuœciæ skazanego zza krat? Byæ mo¿e
kiedyœ siê dowiemy. Póki co przypomnijmy jego kolorowy gangsterski ¿yciorys, który rozpocz¹³ siê na Œl¹sku
w pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych. Wówczas Ryszard Bogucki
prowadzi³ na Œl¹sku interesy pod szyldem firmy High Live, polegaj¹ce na
handlu luksusowymi samochodami
marek: Ferrari, Jaguar, Porsche i
Rolls-Royce. Oskar¿ono go wtedy
o wy³udzenie kredytów bankowych
na sumê obecnych 7 mln z³ oraz przyw³aszczenie luksusowych samochodów na szkodê niemieckiej firmy Auto-Becker z Düsseldorfu. Uwa¿any
swego czasu za jednego z najbardziej
przedsiêbiorczych i zarazem najbogatszych Polaków zab³ysn¹³ równie¿
jako sponsor imprezy Miss Polonia
1992. To pod jego auspicjami w konkursowe szranki stanê³a pewna urocza miko³owianka zyskuj¹c tytu³ najpiêkniejszej Polki. Niebawem oboje
wst¹pili w zwi¹zek ma³¿eñski, a œwie¿o upieczona miss wydaj¹c na œwiat
potomka musia³a zrzec siê „korony”.
Ma³¿eñstwo d³ugo nie trwa³o. Piêkna
Polka zosta³a bowiem oszukana. Okaza³o siê, ¿e jej bogaty wybranek by³
ju¿ wczeœniej ¿onaty.
Do dziœ pozostaje jego s³odk¹ tajemnic¹, na czyje zlecenie Bogucki zabi³ Andrzeja Kolikowskiego ps. Pershing, szefa mafii pruszkowskiej. Po

czteroletniej odsiadce powróci³ na rodzinne pielesze w towarzystwie grupy
swoich ochroniarzy. Jego ludzie ju¿
wówczas nie kryli, ¿e boj¹ siê o swojego bossa. Podobno ktoœ stale go œledzi³. Ale œmiertelne kule dosiêg³y Kolikowskiego dopiero 5 grudnia 1999 r.
w Zakopanem. Na miejsce zbrodni
sprawca mia³ przyjechaæ wraz z Adamem Korczakiem ps. Dziadek i Ryszardem Niemczykiem. Ten drugi
strzela³ w niebo seriami z pistoletu
maszynowego, ¿eby odstraszyæ osoby
postronne. Trzy œmiertelne strza³y
w kierunku „Pershinga“ mia³ oddaæ
w³aœnie Bogucki. Ca³¹ trójka uciek³a
z miejsca zdarzenia. Samochód, którym przyjechali, spalili, a policyjny poœcig przeczekali w jednym z wynajêtych domków pod Zakopanem. Przed
odpowiedzialnoœci¹ za swoje czyny
Bogucki uciek³ do Meksyku. Tam wytropili go agenci CBŒ i sprowadzili do
kraju.
Najpowa¿niejszym zarzutem, którym obarczono Boguckiego, by³ rzekomy jego udzia³ w zabójstwie szefa polskich policjantów gen. Marka Papa³y
25 czerwca 1998 r. w Warszawie.
Na ³awie oskar¿onych zasiad³ wraz
z Andrzejem Zieliñskim ps. „S³owik“.
Sprawa od pocz¹tku siê nie klei³a.
W koñcu ³ódzka prokuratura, która
przejê³a œledztwo, przedstawi³a wersjê, wed³ug której strza³y do Papa³y
mia³ oddaæ sto³eczny z³odziej samochodów, Igor £. chc¹cy ukraœæ jego
samochód. Pad³a te¿ wersja, ¿e
œmieræ genera³a by³a spiskiem jego
w³asnej rodziny. Œledczy zainstalowali
nawet w jego trumnie pods³uch chc¹c
pozyskaæ informacje o okolicznoœciach zabójstwa, ale bezskutecznie.
Ostatecznie Bogucki i „S³owik” zostali
uniewinnieni. W zwi¹zku z t¹ ostatni¹
spraw¹ Bogucki domaga³ siê 22,5 mln
z³ odszkodowania za aresztowanie
i tortury w postaci nadania mu statusu wiêŸnia niebezpiecznego. W d³ugim
procesie jego adwokat zdo³a³ jednak
wys¹dziæ zaledwie 30 tys. z³.
Królowi polskich gangsterów przypisywano uprowadzenie biznesmena
z Podbeskidzia, Dariusza S., który odzyska³ wolnoœæ w zamian za 600 tys. z³
okupu wp³aconego przez najbli¿sz¹
rodzinê, a nawet zabójstwo œl¹skiego
rezydenta Pruszkowa, Zbigniewa Szczepaniaka pseud. Simon, w³aœciciela
katowickiej restauracji „Zielone Oczko“. Jednak nie zdo³ano zebraæ na to
przekonuj¹cych dowodów.
To ju¿ drugi polski mafioso, który
w ostatnim czasie opuœci³ wiêzienne
mury przed czasem. Poprzednio na
wolnoœæ wyszed³ postrach Œl¹ska lat
90. Janusz T. ps. Krakowiak. TK
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Poziomo
1 – australijski port nad Morzem Koralowym,
6 – sześciostrzałowy rewolwer bębenkowy,
10 – oddział piechoty w starożytnym
Rzymie,
11 – zakochanie się w sobie,
12 – jednostka masy w angielskim systemie miar,
13 – ruch młodzieżowy zapoczątkowany
przez Baden-Powella,
16 – dawna złota moneta rosyjska,
17 – zupa rybna,
19 – pieśń żałobna,
21 – wybitny polski malarz (18551940), znany zwłaszcza jako portrecista,
24 – chwilowa utrata przytomności,
25 – kto nim wojuje, od niego ginie,
28 – ma jeden lub więcej statków handlowych,
29 – marnowanie czasu,
30 – formuła przysięgi,
31 – nimfa z greckiej mitologii, opiekunka drzew.

Pionowo:

1 – ma ją minister,
2 – brak zdecydowania,
3 – stolica Bośni i Hercegowiny,
4 – przełożony meczetu,
5 – dawny niemiecki piechur uzbrojony
w halabardę, pikę i miecz,
7 – stary dzik,
8 – nowoczesna metoda badania rentgenowskiego,
9 – roślina z rodziny dyniowatych,
14 – morski gad kopalny,
15 – wyznaje inną religię,
18 – pojemnik na benzynę,
20 – zwierzę występujące tylko na niewielkim terytorium,
22 – kość z zębami,
23 – terytorium hiszpańskie w Afryce
Północnej,
26 – drapieżna ryba z Ameryki Północnej
potrafiąca oddychać tlenem
atmosferycznym,
27 – substancja w fazie gazowej.

w oczach Edwarda Tomenki
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Pizza z Sycylii

– 500 g m¹ki pszennej
– 15 g œwie¿ych dro¿d¿y
– 1 ³y¿eczka cukru
– 250 ml mleka
– 3 ³y¿ki oliwy z oliwek
– 1 p³aska ³y¿eczka soli
– 200 ml passaty pomidorowej
(lub pomidorów z puszki)
– garœæ bazylii, oregano (lub
mix jednego i drugiego)
– 2 œredniej wielkoœci cebule,
obrane i pokrojone w piórka
– 5 ³y¿ek oliwy z oliwek
– 3 ³y¿ki czarnych oliwek, wypestkowanych i posiekanych
– 3 fileciki anchovies, drobno
pokrojone (opcjonalnie, ale warto)
– 200 g sera Caciocavallo (to
w³oski ser z mleka owczego. Jeœli
nie mo¿emy go dostaæ, mo¿na

u¿yæ mozzarellê pokrojon¹ w plastry)
– 1 ³y¿eczka suszonego oregano
– opcjonalnie: 1 p³aska ³y¿ka
okruchów chlebowych
Passatê pomidorow¹ zmiksowaæ ze œwie¿ymi zio³ami. Odstawiæ. Oliwê rozgrzaæ w g³êbokiej
patelni, dodaæ posiekan¹ cebulê
i dusiæ j¹ na malutkim ogniu 20
minut. Dodaæ sos pomidorowy, odstawiæ do ostudzenia.
Ciasto: z podanych sk³adników
zagnieœæ ciasto – powinno byæ
g³adkie i raczej miêkkie. W razie
potrzeby dodaæ kilka ³y¿ek wody.
Uformowaæ z niego kulê, prze³o¿yæ do miski wysmarowanej oliw¹
i odstawiæ do wyrastania na ok.
40 minut.
Ciastem wylepiæ formê o wymiarach 25×35 cm lub uformowaæ
z niego dosyæ grube placki.
Ponak³uwaæ widelcem, u³o¿yæ
na wierzchu anchovies, nastêpnie
ser pokrojony w plasterki, pomidory, oliwki. Wierzch posypaæ suszonym oregano i okruszkami
chleba.
Jeœli pieczemy placki: kamieñ
rozgrzewamy w piekarniku do
250 st C. K³adziemy na nim placki
i pieczemy je ok. 8-10 minut. Jeœli
pieczemy w formie: piekarnik rozgrzewamy do 200 st C. Wstawiamy
formê i pieczemy ok. 20-30 minut.

Pizza ze szpinakiem i gorgonzolą

– p³aska ³y¿eczka soli
– 2 szklanki m¹ki pszennej
– paczka dro¿d¿y instant 7 g
lub œwie¿ych 25 g
– 150 ml ciep³ej wody
– szczypta kurkumy
– 1/2 ³y¿eczki cukru
– 2 ³y¿ki oliwy
– szczypta imbiru
– 125 g (opakowanie) mozzarelli
w ma³ych kulkach
– 150 g liœci szpinaku
– 2 z¹bki czosnku
– 150 g sera gorgonzoli
– 100 ml passaty pomidorowej
– szczypta oregano
– oliwa
– 1/2 ³y¿eczki cukru
– pieprz do smaku
– sól do smaku
Je¿eli u¿ywamy œwie¿ych dro¿d¿y
to nale¿y je rozpuœciæ w ciep³ej
wodzie, czyli przygotowaæ kubek
ciep³ej wody, dodaæ cukier, 2 ³y¿ki
oliwy, szczyptê imbiru, szczyptê
soli, pokruszone dro¿d¿e. Rozpuœciæ dro¿d¿e, dodaæ 2 ³y¿eczki m¹ki, wymieszaæ sk³adniki. Odstawiæ
w ciep³e miejsce do wyroœniêcia
(oko³o 15 minut).

Je¿eli u¿ywamy suchych dro¿d¿y dodajemy je bezpoœrednio do
m¹ki.
Do miski wsypaæ ³y¿eczkê soli,
dodaæ przesian¹ m¹kê, suche
dro¿d¿e je¿eli ich u¿ywamy,
szczyptê kurkumy, wszystko wymieszaæ. Nastêpnie stopniowo
wlewaæ rozczyn z ciep³¹ wod¹
mieszaj¹c drewnian¹ ³y¿k¹, ³¹cz¹c
dok³adnie sk³adniki. Wyrabiaæ ciasto przez oko³o 10 minut (ja najczêœciej u¿ywam miksera z koñcówk¹ z hakiem). Wyrobione ciasto przykryæ œciereczk¹ i odstawiæ
do wyroœniêcia na oko³o pó³torej
godziny. Ciasto powinno podwoiæ
swoj¹ objêtoœæ.
Na patelnie wlaæ passatê pomidorow¹, dodaæ oregano, oliwê, dodaæ cukier, szczyptê pieprzu, sól
do smaku i wymieszaæ. Sos gotowaæ na wolnym ogniu przez 5 minut od czasu do czasu mieszaj¹c.
Odstawiæ do wystygniêcia.
Szpinak op³ukaæ i odwirowaæ.
Czosnek obraæ i pokroiæ w grube
plastry. Na patelni rozgrzaæ oliwê,
dodaæ szpinak, kawa³ki czosnku,
chwilê sma¿yæ, doprawiæ pieprzem i sol¹ do smaku.
Piekarnik nastawiæ na temperaturê 250 C, przygotowaæ blachê.
Wyroœniête ciasto prze³o¿yæ na
stolnicê, rozwa³kowaæ, wy³o¿yæ na
wysmarowan¹ oliw¹ blachê, nastêpnie wysmarowaæ sosem pomidorowym, na wierzch pouk³adaæ podsma¿ony szpinak, kulki
mozzarelli oraz kawa³ki gorgonzoli. Pizzê piec oko³o 10-15 minut.
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Książki

Cena

Amanda - Nora Roberts
Anioł stróż - Nicholas Sparks tw.opr.
Babskie gadanie cz.1 - Irena Matuszkiewicz
Babskie gadanie cz.2 - Irena Matuszkiewicz
Bezpieczna przystań - Danielle Steel
Bezpieczna przystań - Nicholas Sparks tw.opr.
Catherine - Nora Roberts
Cena spokoju - Penny Jordan
Central Park - Guillaume Musso
Deszczowa noc cz.1 - Jodi Picoult tw.opr.
Deszczowa noc cz.2 - Jodi Picoult tw.opr.
Dla ciebie wszystko - Nicholas Sparks tw.opr.
Domek nad morzem - Maria Ulatowska
Drugie spojrzenie - Jodi Picoult tw.opr.
Dziś jak kiedyś - Izabella Frączyk
Głos serca - Jodi Picoult tw.opr.
I wciąż ją kocham - Nicholas Sparks tw.opr.
Jej książęca wysokość - Danielle Steel
Jesień cudów cz.1 - Jodi Picoult tw.opr.
Jesień cudów cz.2 - Jodi Picoult tw.opr.
Jesienna miłość - Nicholas Sparks tw.opr.
Kaprys milionera - Izabella Frączyk, Jagna Rolska
Karuzela uczuć - Jodi Picoult tw.opr.
Kochanka - Edyta Folwarska
Kobiety z Czerwonych Bagien - Grażyna Jeromin-Gałuszka
Koktajlowe opowieści - Joe Cawley
Kopciuszek na pustyni - Natasha Oakley
Książę i artystka - Nora Roberts
Księżniczka i tajny agent - Nora Roberts
Lilah - Nora Roberts
List w butelce - Nicholas Sparks tw.opr.
Magia uczuć - Nora Roberts
Maska - Kelly Stevens
Miłość Shanea - Nora Roberts
Na ratunek - Nicholas Sparks tw.opr.
Na wyłączność - Sandra Marton
Na zakręcie - Nicholas Sparks tw.opr.
Najdłuższa podróż - Nicholas Sparks tw.opr.
Najważniejsza miłość - Jil Blue
Noce nad jeziorem - Penny Jordan
Noce w Rodanthe - Nicholas Sparks tw.opr.
Nocne kompozycje - Nora Roberts
Nocny klub - Nora Roberts
Nocny seans - Nora Roberts
Oaza szczęścia - Teresa Southwick
Od pierwszego wejrzenia - Nicholas Sparks tw.opr.
Ostatnia piosenka - Nicholas Sparks tw.opr.
Pamiętnik - Nicholas Sparks tw.opr.

8,90
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5,90
6,00
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7,90
7,90
8,90
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6,00
7,90
7,90
8,90
8,90
7,90
7,90
5,90
3,50
5,90
5,90
5,90
8,90
8,90
5,90
6,90
5,90
8,90
5,90
8,90
8,90
6,90
6,50
8,90
5,90
5,90
5,90
5,90
8,90
8,90
8,90

Szt.

Książki

Babskie gadanie cz.1 - Irena Matuszkiewicz
Czterdziestokilkuletnia Iza wikła się w romans z żonatym mężczyzną. Decyzja na pierwszy rzut oka nie wydaje się odpowiedzialna, ale... Czarek jest fajny, przystojny, a jego
małżeństwo to fikcja. Bohaterka - pierwszy raz w życiu - postanawia walczyć o swoje.
Tyle że wybranek nie wykazuje się nadmierną odwagą w sprawie poinformowania małżonki o swojej nowej partnerce... Izę wspierają koleżanki, z którymi odnowiła znajomość
po latach. Wśród nich są: projektantka mody - singielka wbrew własenj woli, redaktorka
radiowa, przedszkolanka, niepracująca żona marynarza oraz kobieta-cudak...

Maska - Kelly Stevens
Kolekcja wyjątkowych powieści erotycznych dla kobiet.
Emily Martin jest ekspertem od programowania systemów informatycznych. Jej pracodawca wysyła ją
na kilka tygodni do Londynu, by w ramach nowego kontraktu zaktualizowała system bezpieczeństwa
w jednej z tamtejszych firm. Przypadkowe spotkanie z właścicielem firmy BSC - Christopherem
Brooksem - jest dla niej niczym grom z nieba. Zafascynowana mężczyzną Emily nie jest w stanie
obronić się przed narastającym w niej uczuciem. Dla Christophera jest gotowa na wszystko, także
w sferze seksualnych doznań, których nieodłącznym atrybutem okaże się być kupiona na londyńskim
targu wenecka maska.
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6,90
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7,90
7,90
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Zapraszamy na zakupy: www.sklep.de
Ślub - Nicholas Sparks
Wilson Lewis, wzięty prawnik, uważa się za przykładnego męża i ojca. Nie może jednak
zrozumieć, dlaczego relacje z żoną i dziećmi układają mu się coraz gorzej - aż do chwili,
gdy zapomina o dwudziestej dziewiątej rocznicy ślubu. Postanawia bardziej się starać,
by pójść w ślady teścia, który przez pięćdziesiąt lat żył w szczęśliwym związku.
Trzydziesta rocznica ślubu ma być wyjątkowa. Tymczasem okazuje się, że jego
córka chce wziąć ślub właśnie tego dnia!
Powieść, w której pojawiają się bohaterowie znani czytelnikom z Pamiętnika.

Zniewolona. Bez prawa do miłości
- Krzeczewska, Pristajecka, Szewiachowa
Młodziutka Katierina jest piękna i mądra. Decyzją matki chrzestnej, została wychowana
jak szlachetnie urodzona panna. Dla reszty świata jednak jest jedynie rzeczą, chłopką
pańszczyźnianą należącą do najbogatszego ziemianina w powiecie nieżyńskim, Piotra
Czerwinskiego. Przypadkowe spotkanie z prawym, acz zapalczywym szlachcicem Aleksiejem Kosaczem staje się dla dziewczyny najszczęśliwszym wydarzeniem w życiu.

Amanda - Nora Roberts
Na skalistym urwisku nad zatoką w stanie Maine stoi Towers, wspaniała rodzinna rezydencja, w której żyje legenda o niespełnionej miłości i ukrytych szmaragdach. Mieszkankami Towers są cztery siostry, gotowe bronić swojej posiadłości wbrew wszelkim przeciwnościom losu. Amanda czuje, że znajomość ze Sloanem O'Rileyem, który ma zaprojektować przebudowę rodzinnej posiadłości, może być kłopotliwa. Oboje są pełni temperamentu i od pierwszej chwili mocno między nimi iskrzy. Amanda postanawia utrzymać dystans,
rozmawiać ze Sloanem wyłącznie o interesach, lecz to okazuje się dość trudne.

Cena

Paryska pokojówka - Ewa Grocholska
Pegaz - Danielle Steel
Pensjonat z marzeń - Nora Roberts
Perfekcjonistka - Iwona Sobolewska
Po północy - Diana Palmer
Podróż - Danielle Steel
Pokusa - Edyta Folwarska
Pomyślne wiatry - Nora Roberts
Portret anioła - Nora Roberts
Powrót Rafea - Nora Roberts
Prawdziwy cud - Nicholas Sparks tw.opr.
Rajska jabłoń - Nora Roberts
Ranczo - Danielle Steel
Rebelia - Nora Roberts
Robert - Nora Roberts
Roztańczone życie - Nora Roberts
Ryzykowne pożądanie - Kelly Stevens
Serce Devina - Nora Roberts
Skazana na miłość - Cara Bach
Skazani na siebie - Nora Roberts
Smak miłości - Jennifer Ambers
Sosnowe dziedzictwo - Maria Ulatowska
Spadek - Nora Roberts
Spójrz na mnie - Nicholas Sparks tw.opr.
Spokojna przystań - Nora Roberts
Suzanna - Nora Roberts
Szczęściarz - Nicholas Sparks tw.opr.
Szepty - Irena Matuszkiewicz
Sztuka kochania - Cara Bach
Szukaj mnie - Weronika Wierzchowska
Ślub - Nicholas Sparks tw.opr.
Świadectwo prawdy cz.1 - Jodi Picoult tw.opr.
Świadectwo prawdy cz.2 - Jodi Picoult tw.opr.
Ta druga ja - Maha Gargash
Tam gdzie ty - Jodi Picoult tw.opr.
Ten dzień - Blanka Lipińska
To jedno spojrzenie - Dorota Milli
To jedno zdjęcie cz.1 - Dorota Milli
To jedno zdjęcie cz.2 - Dorota Milli
We dwoje - Nicholas Sparks tw.opr.
Wielkie kłamstewka - Liane Moriarty
Wybór - Nicholas Sparks tw.opr.
Z każdym oddechem - Nicholas Sparks tw.opr.
Zakazane pragnienie - Jaden Tanner
Zmysłowy taniec - July Cullen
Zniewolona. Bez prawa do miłości - O.Krzeczewska, T. Pristajecka, W. Szewiachowa
Zniewolona. Po drugiej stronie wolności - O.Krzeczewska, T. Pristajecka, W. Szewiachowa

ZAMÓWIENIE

SŻ 8/2022

Płatność z góry - Zarezerwowany towar wysyłamy po zapłaceniu rachunku (Vorkasse)
Prosimy nie przelewać pieniędzy przed otrzymaniem 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

OPOWIEŚCI
dwumięsiecznik

Historie Niesamowite - Z Życia

6 miesięcy 12 miesięcy
20,00
12,00

Wzięte Poleca

Gazety
i czasopisma na wakacje

Historie z Życia Wzięte - Tele Tydzień dwumięsiecznik
dwumięsiecznik
Najlepsze historie

12,00

20,00

11,00

18,00

Przyjaciółka z Historiami

dwumięsiecznik

11,00

18,00

Uśmiech Anioła - Dobry tydzień

dwumięsiecznik

10,00

16,00

Życie na gorąco Romanse

dwumięsiecznik

12,00

20,00

Będzie dobrze

mięsiecznik

19,00

32,00

Cała Ty

mięsiecznik

19,00

32,00

Cienie i blaski

mięsiecznik

19,00

32,00

Co przyniesie los

mięsiecznik

19,00

32,00

Cuda i objawienia

mięsiecznik

19,00

32,00

Historie kryminalne

mięsiecznik

19,00

32,00

Historie z dreszczykiem - Uczucia

mięsiecznik

19,00

32,00

Zamówienia pisemne:

i tęsknoty

Verlag Matuszczyk KG, ABO
Luisental 2, 51399 Burscheid
Więcej na stronie internetowej: www.prenumerata.de
Zamówienia telefoniczne: 02174 8964480

Na ścieżkach życia

mięsiecznik

19,00

32,00

Okruchy życia

mięsiecznik

19,00

32,00

Prawdziwe życie

mięsiecznik

19,00

32,00

Sekrety serca

mięsiecznik

19,00

32,00

Uczucia i tęsknoty

mięsiecznik

19,00

32,00

Uwierz w przeznaczenie

mięsiecznik

19,00

32,00

W mroku

mięsiecznik

19,00

32,00

Życie po życiu

mięsiecznik

19,00

32,00

ZDROWIE
Bliżej zdrowia, Bliżej natury - Szaman kwartalnik

6 miesięcy 12 miesięcy
8,00
13,00

Wszystko o zdrowiu bez leków

dwutygodnik

11,00

18,00

Sukcesy i porażki

dwutygodnik

26,00

47,00

Diabetyk

mięsiecznik

24,00

43,00

Z życia wzięte

dwutygodnik

26,00

47,00

Lekarz ludowy

mięsiecznik

20,00

33,00

O czym lekarze Ci nie powiedzą

mięsiecznik

30,00

55,00

Poradnik uzdrawiacza

mięsiecznik

22,00

37,00

Przepis na zdrowie

mięsiecznik

18,00

29,00

Sam sobie lekarz

mięsiecznik

20,00

33,00

Szlachetne zdrowie

mięsiecznik

24,00

43,00

Uzdrawiacz

mięsiecznik

21,00

37,00

mięsiecznik

Zdrowie bez leków
PORADNIKI

25,00

HOBBY

43,00

6 miesięcy 12 miesięcy
22,00
35,00

6 miesięcy 12 miesięcy
9,00
16,00

Wzory i Wykroje

kwartalnik

Auto Świat Classic

dwumięsiecznik

20,00

35,00

Militaria

dwumięsiecznik

17,00

31,00

Robótki ręczne

dwumięsiecznik

12,00

21,00

Działkowiec

mięsiecznik

22,00

38,00

Mój piękny ogród

mięsiecznik

24,00

41,00

Moje Mieszkanie

mięsiecznik

21,00

37,00

Motocykl

mięsiecznik

26,00

47,00

Claudia

mięsiecznik

Świat Motocykli

mięsiecznik

25,00

45,00

Dobre rady

mięsiecznik

18,00

31,00

Wędkarski świat

mięsiecznik

29,00

53,00

Kobieta i życie

mięsiecznik

19,00

32,00

Wiadomości wędkarskie

mięsiecznik

28,00

50,00

Olivia

mięsiecznik

20,00

33,00

Poradnik 50+

mięsiecznik

18,00

29,00

Poradnik domowy

mięsiecznik

20,00

32,00

Świat kobiety

mięsiecznik

20,00

32,00

Naj

dwutygodnik

Pani domu

dwutygodnik

27,00

48,00

Przyjaciółka

dwutygodnik

26,00

48,00

dwutygodnik

Tina
NAUKOWE

26,00

26,00

KRZYŻÓWKI

48,00

48,00

6 miesięcy 12 miesięcy
10,00
16,00

Krz. 100 Krzyżówek z uśmiechem

dwumięsiecznik

Krz. Panoramy na wesoło

dwumięsiecznik

6 miesięcy 12 miesięcy
10,00
18,00
10,00

18,00

Krz. 100 Panoramicznych Technopolu mięsiecznik
mięsiecznik
Krz. 100 Rad Krzyżówki Rodzinne

20,00

33,00

21,00

35,00

Krz. 100 Rad Panoramiczne

mięsiecznik

21,00

35,00

Krz. 100 Rad Szyfro

mięsiecznik

21,00

35,00

Krz. 100 Rad Wykreślanki

mięsiecznik

21,00

35,00

Krz. 200 Panoramicznych Technopolu mięsiecznik
Krz. 300 Panoramicznych Technopolu mięsiecznik

20,00

34,00

20,00

35,00

21,00

36,00

23,00

39,00

21 wiek extra

kwartalnik

21 wiek

dwumięsiecznik

14,00

23,00

Enigma klucz do tajemnic

dwumięsiecznik

13,00

22,00

Krz. 400 Panoramicznych Technopolu mięsiecznik
Krz. 500 Panoramicznych Technopolu mięsiecznik

Nexus

dwumięsiecznik

16,00

26,00

Krz. Chwila na 100 panoram

mięsiecznik

19,00

32,00

Świat na dłoni

dwumięsiecznik

13,00

22,00

Krz. Chwila na 200 panoram

mięsiecznik

19,00

33,00

Czwarty Wymiar

mięsiecznik

26,00

45,00

Krz. Łatwe i przyjemne szyfro

mięsiecznik

19,00

33,00

National Geographic PL

mięsiecznik

33,00

59,00

Krz. Łatwe i przyjemne wykreślanki

mięsiecznik

19,00

33,00

Świat Nauki

mięsiecznik

30,00

55,00

Krz. Chwila na relaks

mięsiecznik

19,00

33,00

Świat Wiedzy

mięsiecznik

24,00

43,00

Krz. Czas na relaks

mięsiecznik

19,00

32,00

Wiedza i życie

mięsiecznik

27,00

49,00

Krz. 100 Jolek od A do Ż

mięsiecznik

22,00

38,00

Nie ma Twojego tytułu? Zadzwoń - zapytaj: 02174 8964480
“Bliżej zdrowia, bliżej natury" to następca
znanego czytelnikom od 30 lat czasopisma
"Szaman". To dwumiesięcznik traktujący o
medycynie naturalnej, zdrowym trybie życia,
stosowaniu ziół w profilaktyce oraz o psychoterapii.
Na jego łamach publikują wybitni specjaliści,
lekarze i terapeuci, doświadczeni znawcy
problematyki zdrowotnej. W każdym numerze
znajdziemy praktyczne porady, jak zapobiegać
rozmaitym dolegliwościom oraz jak w
niekonwencjonalny sposób wspomagać
standardowe metody leczenia.

Ceny w euro dotyczą prenumeraty
na terenie Niemiec (inkl. MwSt.)
Bez żadnych dodatkowych kosztów!

Wysyłka z Niemiec
Imię, nazwisko:

Kobiecy magazyn o ludzkich losach. Zawiera
historie napisane przez życie i przez same
bohaterki. Zamieszczone opowiadania mają
charakter osobistego zwierzenia pisanego
zawsze w pierwszej osobie. W każdym numerze
znajdziemy dziewięć różnych historii o miłości,
rodzinie, pracy, o wszystkim tym, co się kobietom
zdarza w codziennym życiu, co je cieszy i co je
boli. Do tego wciągający, osobisty wywiad ze
znaną postacią ze szklanego ekranu.
Nie zabraknie też humoru, ploteczek
i krzyżówek.
1. Jest mi wiadomo, iż mam prawo do pisemnego odwołania niniejszego zamówienia w wydawnictwie w przeciągu
7 dni. Liczy się data stempla pocztowego. 2. Przy zakłóceniach na skutek sił wyższych włącznie ze strajkiem
obowiązują odnośne aktualne przepisy. 3. Należność za prenumeratę należy uiścić z góry. 4. Niniejsza umowa
przedłuża się automatycznie o kolejny okres zamówienia (jak zakreślono), o ile abonent nie wypowie jej pisemnie
w terminie 4 tygodni przed upływem okresu prenumeraty. 5. Aktualna cena prenumeraty może odpowiednio zostać
dopasowana, o ile wzrośnie jej cena w sprzedaży detalicznej na skutek rosnących kosztów druku i dystrybucji (koszty
papieru, druku, wynagrodzenia, transportu i wysyłki). 6. Prenumerata obejmuje wyłącznie zamówione tytuły prasowe,
bez gadżetów reklamowych dołączanych do sprzedaży w Polsce. Wyjątkiem są tytuły opatrzone dopiskiem “z gadżetem”.

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.

Kod, miejscowość:
Data/podpis:

Luksusowy magazyn poradnikowy
dla kobiet. Dostarcza pożytecznych
wskazówek we wszystkich obszarach życia - zawodowych, modowych, rodzinnych i kuli-narnych.
Swoimi doświadczeniami dzielą się
w nim gwiazdy i celebryci. Nie brakuje też profesjonalnych opinii
ekspertów. Dużym atutem pisma
jest atrakcyjna oprawa graficzna.

Magazyn o niezwykłych zjawiskach
i tajemnicach świata. Skierowany do
osób zainteresowanych zjawiskami
paranormalnymi, niewyjaśnionymi
zdarzeniami i pilnie strzeżonymi sekretami. Znajdziemy w nim artykuły
o tematyce naukowej i historycznej,
ciekawostki dotyczące tajemniczych
postaci i wydarzeń. Do tego rozbudowany dział z pytaniami czytelników.

Warunki dostarczania prenumeraty

Forma płatności:
o na rachunek
o pobór z konta (Lastschrifteinzug) - proszę wypełnić upoważnienie

Ulica, nr domu:

Tel./fax:

SŻ 8/2022

Magazyn rozrywkowy dla miłośników
łamigłówek słownych. Znajdziemy
w nim zbiór krzyżówek panoramicznych oraz różnorodne łamigłówki
i quizy, a także dowcipy, ciekawostki
naukowe, horoskop, psychotest i zagadkę kryminalną. W środku także
słowniczek trudniejszych wyrazów
i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami
rzeczowymi.

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

Data:

Magazyn opisujący niespotykane i
magiczne wydarzenia, przepowiednie, niewytłumaczalne zjawiska i
przesądy. Znajdziemy w nim kilkanaście opowiadań o tajemniczych, metafizycznych doświadczeniach i magii
w codziennym życiu. W każdym
numerze także psychotest, horoskop
oraz garść zaskakujących, ale
prawdziwych ciekawostek.
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Reklama
l wszelkiego rodzaju uroczystości i imprezy
komunia, wesele, chrzciny, żałoba, rocznica,
impreza firmowa, urodzinowa i wiele więcej
l obsługa przyjęć / sala eventowa
wspólnie z naszym szefem kuchni tworzymy
dla Państwa indywidualne menu
l jedzenie na zamówienie z możliwością odbioru
l u nas dostępne kupony podarunkowe na prezent

Skontaktuj się z nami!
Tel. 0231 - 90 982 430
Mobil 0177 - 752 27 72

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

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

prasa.de

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

Tel.: 0202-60933172
finanzwirt@gruchel.com

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

KURIER

Hosbachstraße 11
44287 Dortmund – Aplerbeck

REKLAMA?

Bóg w nas
bez tajemnic

Kontakt:
tel. 02382-766 75 78
fax 02382-766 75 79
werbung@samo-zycie.com

€ 12,90

Tel. 09391 504135
gabriele-publishing.com

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

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

CENTRUM
DENTYSTYCZNE
Dr. Prośniak

Wir informieren Sie gerne. Schicken
Sie einfach diese Anzeige an:
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Reklama
KANCELARIA ADWOKACKA
DIPL.-JUR. MARKUS G.

MATUSCHCZYK
RECHTSANWALT

ADWOKAT • TáUMACZ PRZYSIĊGáY

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

m.

Kancelaria adwokacka
w Monachium

MPU - FACHOWE PRZYGOTOWANIE

Izabela S. Demacker

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

Rechtsanwältin

mgr Stefan Ligus (pracuję w tematyce MPU od 1992 r.)
- pedagog, specjalista od uzależnień, psychoterapeuta

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

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.sklep.de

Tel. 0212 / 224 77 32 lub 0170 / 77 77 272
(również Online)
E-Mail: Stefan-Ligus@gmx.de

www.prenumerata.de
Rechtsanwaltskanzlei

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

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

Schütze, was du liebst.
Mit deiner Spende.

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

Termine nach tel. Vereinbarung

www.schuetze-was-du-liebst.de

Rechtsanwälte
uprawnieni do występowania przed wszystkimi sądami w Niemczech

Markus Hüsges

Dierk Bernhardt

Fachlehrgang Arbeitsrecht

(ausgeschieden zum 31.12.2019)

Marlies Ziemer
Dr. Monika Everschor
Herbert Ziemer -I

Fachanwältin für Verkehrsrecht

Max Ziemer

Mirka Johanna Ziemer

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

Fachanwältin für Familienrecht
Rechtsberatung auch in polnischer Sprache

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

Jesteśmy
dla was online

www.samo-zycie.de
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Reklama
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

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

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

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

Tel. 05251- 390 900

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

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

Piotr Czypionka prezentuje trofea zdobyte na międzynarodowych turniejach.

Zdj. kaj

Dobra karta to nie wszystko
Wspania³e emocje i wielkie zwyciêstwa. Skat wci¹¿ ma w Polsce wielu zwolenników. Reprezentacja Polski w tej dyscyplinie
s³ynie z sukcesów na arenie
miêdzynarodowej. Polscy mistrzowie zawsze toczyli najbardziej zaciête pojedynki z kolegami z Niemiec, kolebki skata.
Adam Ko³odziejski triumfowa³ w tegorocznych Mistrzostwach Polski w Skacie. Dru¿y-

nowo zwyciê¿yli zawodnicy
OSP Lêdziny. Wœród kobiet natomiast na najwy¿szym stopniu
podium stanê³a Helena Broda.
84-letnia emerytowana pracownica kopalni Staszic nale¿y
od lat do œcis³ej czo³ówki polskich skacistów. Wœród juniorów najlepszym okaza³ siê
Piotr Krzywoñ. Obydwoje reprezentuj¹ barwy katowickiego
Amicusa.

Pocz¹tki dzia³alnoœci klubu
siêgaj¹ 1995 r. To prawdziwa
wylêgarnia talentów. W ci¹gu
ponad 25 lat dzia³alnoœci pod
jego auspicjami wystêpowali
m.in. mistrzowie indywidualni i
zespo³owi: Stanis³aw Grzyb,
Arkadiusz Konowalski, Jakub
Szeliga i kolejne pracownice
katowickiego Staszica: Ewa
Bucka oraz Ewa Lubecka.
Wspomniana wczeœniej Helena

Broda to osobny rozdzia³ w historii klubu Amicus. Na swym
koncie ma wiele krajowych
i miêdzynarodowych sukcesów,
w tym tytu³ mistrzyni Andaluzji, wywalczony na turnieju w
Hiszpanii. Do skatowej czo³ówki nale¿y równie¿ dru¿yna Amicusa w sk³adzie: Arkadiusz Kowalski, Sebastian Grzyb, Pawe³
Bergier, Marcin Kuchmacz,
Leonard Synowiec i Piotr Czypionka. To szeœciokrotni mistrzowie Polski. Po tytu³ siêgali
cztery razy z rzêdu!
– Zawsze nale¿eliœmy do
skatowej czo³ówki. Powiem
z rêk¹ na sercu, ¿e skat rozs³awi³ nasz kraj w œwiecie, w³aœnie
dziêki naszym dru¿ynom klubowym i kadrze narodowej.
Zwyciê¿aliœmy w najbardziej
presti¿owych turniejach – podkreœla Piotr Czypionka, prezes
Amicusa.
Reprezentanci klubu bronili
tak¿e bia³o-czerwonych barw
na zawodach w Kapsztadzie, w
Republice Po³udniowej Afryki.
Klasê pokaza³ m.in. Aleksander Frysztacki siêgaj¹c po tytu³
mistrza œwiata w kategorii juniorów. W turnieju wziê³o
udzia³ 190 osób z wielu pañstw
œwiata, w tym Brazylijczycy,
Kanadyjczycy,
Hiszpanie,
Szwajcarzy, Namibii, Chile i Paragwaju. Polska ekipa by³a drug¹ najliczniej reprezentowan¹.
Polacy w dru¿ynowych mistrzostwach zajêli 2 miejsce,
zaraz za Niemcami. Z reprezentantami Niemiec polscy mistrzowie zawsze toczyli najbar-

dziej zaciête pojedynki. Wszak
skat narodzi³ siê w³aœnie
w Niemczech. Na Œl¹sku grê
rozpowszechnili ponad 150 lat
temu w³aœciciele kopalñ i fabryk. Potem przysz³y lata
szeœædziesi¹te i siedemdziesi¹te zesz³ego stulecia, kiedy ludzie z ca³ej Polski œci¹gli do
pracy w œl¹skich kopalniach
w poszukiwaniu lepszego zarobku i przy sposobnoœci poznawali zasady tej gry. W ten
sposób skat zosta³ spopularyzowany tak¿e w innych regionach Polski.
Zagorzali mi³oœnicy skata
twierdz¹, ¿e jest on czymœ wiêcej ni¿ tylko gr¹.
– Trzeba byæ skupionym
praktycznie od pierwszej do
ostatniej minuty rozgrywki,
czêsto przez szeœæ godzin. Gracza musi cechowaæ dobra pamiêæ, zw³aszcza wzrokowa, refleks i umiejêtnoœci matematyczne. Wci¹¿ bowiem trzeba liczyæ i przeliczaæ rozmaite rachunki, poniewa¿ celem jest
wygranie licytacji, a nastêpnie
zebranie
przynajmniej
61 oczek. Ten, który wygra licytacjê, zostaje solist¹, mo¿e
obejrzeæ dwie karty le¿¹ce na
stole i spoœród wszystkich dwunastu od³o¿yæ dwie, które wed³ug niego zapewni¹ mu wygran¹. Dobra karta w rêku to
nie wszystko. Trzeba umieæ j¹
dobrze wykorzystaæ, a to jest
ju¿ sztuka – przyznaje Piotr
Czypionka.

Kajetan Berezowski
Dziennikarz Trybuny Górniczej

Freestylarz z Knurowa z rekordem Guinessa
Dariusz Ko³odziejczyk z Knurowa pobi³ rekord Guinessa
w odbijaniu pi³ki g³ow¹. Dokona³ tego na Stadionie Œl¹skim
zwanym przez kibiców „kot³em
czarownic”.
Ko³odziejczyk przeszed³ ty³em po bie¿ni stadionu na dystansie 2460 m. Dotychczasowy
rekord wynosi³ 2200.
– Gdy schodzi³em do szatni
krêci³o mi siê trochê w g³owie,
ale po za tym wszystko w porz¹dku – wyjaœni³ rekordzista.
Dariusz
Ko³odziejczyk
z Knurowa specjalizuje siê
w trickach pi³karskich. Jest
m.in. posiadaczem rekordu
Guinnessa, który równie¿ kilka
lat temu ustanowi³ na Œl¹skim.
– Wtedy na dystansie pó³maratonu bieg³em z pi³k¹ non stop
przy nodze, chodzi³o o jak najlepszy czas.
Nie pozwoli³ dotkn¹æ pi³ce
pod³o¿a przez 3 godziny 11 minut. U¿ywaj¹c stóp, kolan i g³owy podbi³ pi³kê oko³o 30 tysiêcy
razy. Rekordowy wyczyn Dariusz Ko³odziejczyk osi¹gn¹³
ju¿ w pierwszej próbie. Przygo-

towania trwa³y kilka miesiêcy.
Rekordzista trenowa³ nawet
piêæ godzin dziennie.
Jego dotychczasowy rekord
to 10 godzin podbijania non
stop.
– Jakieœ cztery lata temu
przypadkowo zobaczy³em w internecie rekordy Guinnessa
w ró¿nych sportach, m.in. pi³ce
no¿nej. Przeczyta³em te¿ o Januszu Chomontku, wielokrotnym rekordziœcie w podbijaniu
pi³ki i stwierdzi³em, ¿e te¿ jestem w stanie to zrobiæ. Tak siê
zaczê³o. Kolega wzi¹³ aparat
i zacz¹³ mnie nagrywaæ, z myœl¹, ¿e wrzucimy filmik do sieci.
Nie uda³o siê nagraæ wszystkiego, bo pad³a bateria. Podbija³em wtedy z pó³ godziny, jakieœ piêæ tysiêcy razy. Zamieœci³em filmik na Facebooku, ludzie lajkowali – wspomina Ko³odziejczyk.
G³oœno o pi³karskim freestylerze z Knurowa zrobi³o siê
w styczniu 2015 roku, kiedy by³
jedn¹ z atrakcji 23. Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w Gliwicach.

W tym roku w trakcie bicia
rekordu na Stadionie Œl¹skim
zgodnie z regulaminem pi³ka
mog³a mu spaœæ na bie¿niê i
w takiej sytuacji musia³by zacz¹æ od nowa w³aœnie z tego
miejsca.
– Nie dopuœci³em do tego.
Zapyta³em sam siebie: "a dlaczego nie spróbowaæ odbijaæ
non-stop? Da³em radê. Zawsze
by³em dobry, w odbijaniu pi³ki
g³ow¹. Kiedyœ gra³em w pi³kê,
by³em w dru¿ynie juniorów
Concordii Knurów. Nawet
ostatnio mia³em o tym przyjemnoœæ rozmawiaæ z Jerzym
Dudkiem, przy okazji jednego
z wystêpów, gdzie by³ zaproszony jako jeden z goœci.
Mistrz ma 31 lat, na co dzieñ
pracuje w firmie transportowej, dodatkowo zarabia wykonywaniem sztuczek pi³karskich. Wystêpujê na festynach,
w szko³ach, ostatnio nawet na
weselu. Oprócz ¿onglowania
Ko³odziejczyk uwielbia bieganie, które œwietnie buduje wytrzyma³oœæ, potrzebn¹ w³aœnie
do ¿onglerki. TK

Dariusz Kołodziejczyk

zdj. arch. pryw.

