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Sejm przyj¹³ uchwa³ê do-
tycz¹ca reparacji wojen-
nych. Za jej przyjêciem g³o-
sowa³o 437 pos³ów: 418 by³o
„za”. Wczeœniej przyjêto po-
prawki. Zamiast s³owa „re-
paracje” pojawi³o siê „za-
doœæuczynienie”.

Na tê chwilê Jaros³aw Ka-
czyñski czeka³ prawie 5 lat.
Wybra³ wymown¹ datê kolej-
nej rocznicy wybuchu II wojny
œwiatowej, dok³adnie rok
przed planowanymi wybora-
mi. Na Zamku Królewskim 
w Warszawie zaprezentowano
raport na temat strat, jakie
nasz kraj poniós³ w zwi¹zku 
z agresj¹ i okupacj¹ nazistow-
skich Niemiec w czasie II woj-
ny œwiatowej. W wydarzeniu
udzia³ wziêli m.in. Jaros³aw
Kaczyñski, Mateusz Mora-
wiecki oraz El¿bieta Witek.

– Taki jest nasz cel i to cel
wpisuj¹cy siê w ca³¹ koncepcjê
odbudowy normalnoœci, nor-
malnoœci je¿eli chodzi 
o funkcjonowanie pañstwa pol-
skiego. Bo dziesi¹tki pañstw
na œwiecie, oczywiœcie w bar-
dzo ró¿nym wymiarze, niekie-
dy minimalnym, ale jednak
uzyska³a odszkodowanie od
Niemiec, natomiast Polska nie
uzyska³a – stwierdzi³ polityk.

Ksiêgowi PiS wyliczyli repa-
racje na 6 bilionów 200 miliar-
dów z³.

– To suma dla gospodarki
Niemiec absolutnie do udŸwi-
gniêcia i mo¿emy mówiæ, ¿e
jest realistyczna. W tej sumie
bardzo powa¿n¹ czêœæ stano-
wi odszkodowanie za œmieræ
przesz³o 5,2 mln polskich oby-
wateli – doda³ Kaczyñski i za-
prosi³ do wspó³pracy przy sta-

raniach o reparacje pañstwo
Izrael.

Sprawê ma pilotowaæ na fo-
rum Unii Europejskiej grupa
europarlamentarzystów PiS.
Bêd¹ domagaæ siê wyjaœnie-
nia kwestii rzekomego zrze-
czenia siê przez Polskê repa-
racji w efekcie decyzji z 1953 r.
Jak podkreœlono, powo³ywa-
nie siê przez Niemcy na doku-
ment z tego roku jest „niemo-
ralne”, poniewa¿ „miêdzy in-
nymi za przyczyn¹ wywo³anej
przez Niemcy wojny œwiato-
wej nasz kraj znalaz³ siê wów-
czas pod brutaln¹ okupacj¹
sowieck¹”.

„Kanclerz Niemiec, jako
przedstawiciel narodu, który
sprowadzi³ na Europê tyle nie-
szczêœæ nie ma dziœ moralne-
go prawa – bez zadoœæuczynie-
nia wszystkim tak boleœnie

przez wojnê dotkniêtym kra-
jom – aspirowaæ do europej-
skiego przywództwa. Integra-
cja europejska mia³a zamkn¹æ
okres wojny i usun¹æ jej kon-
sekwencje. Brak zadoœæuczy-
nienia Polsce, stawia pod zna-
kiem zapytania skutecznoœæ
powojennego procesu odbudo-
wy Europy” – czytamy 
w oœwiadczeniu europarla-
mentarzystów z PiS.

Koalicja Obywatelska posta-
nowi³a nie zostawaæ w tyle 
i tak¿e zapowiedzia³a zg³osze-
nie swojego projektu uchwa³y
w sprawie reparacji. Tymcza-
sem opozycja równie¿ zapo-
wiedzia³a z³o¿enie w³asnego
projektu.

– Jeœli mówimy o rozlicze-
niu wojennych krzywd i szkód,
musimy rozmawiaæ o tych,
którzy doprowadzili do wybu-

chu II Wojny Œwiatowej, czyli 
o faszystowskich Niemcach 
i komunistycznym Zwi¹zku
Sowieckim. De facto pakt Rib-
bentrop-Mo³otow przes¹dzi³ 
o tym, ¿e Niemcy mogli zaata-
kowaæ Polskê 1 wrzeœnia, do
tego ataku 17 wrzeœnia do³¹-
czy³ Zwi¹zek Sowiecki i po-
dzielono Polskê – powiedzia³
szef klubu sejmowego KO, Bo-
rys Budka. Polacy nie wierz¹,
¿e rz¹d wyegzekwuje repara-
cje od Niemiec, choæ ponad
po³owa polskiego spo³eczeñ-
stwa uwa¿a, ¿e powinny zo-
staæ wyp³acone. Œwiadczy 
o tym chocia¿by fakt, ¿e przy-
t³aczaj¹ca wiêkszoœæ sejmowa
opowiedzia³a siê za wezwa-
niem rz¹du Niemiec do roz-
mów w sprawie odszkodowañ
wojennych. Jedynie pos³owie
Polski 2050 wstrzymali siê od
g³osu. Byli – jak deklarowali 
– za, ale s¹ zdania, ¿e wyjœcie 
z tak¹ uchwa³¹ na rok przed
wyborami jest dla PiS jedynie
wyborczym chwytem. TK

Rodacy w kraju za reparacjami

– Neoimperialna koncepcja nie-
miecka wci¹¿ funkcjonuje, poniewa¿
Niemcy chc¹ podporz¹dkowaæ sobie
inne kraje – twierdzi Jaros³aw Ka-
czyñski. Lider PiS wzi¹³ udzia³ w kon-
ferencji w Karpaczu w ramach Fo-
rum Ekonomicznego.

„Realizm i wartoœci w polityce – ta-
ki by³ tytu³ debaty szefa PiS Jaros³a-
wa Kaczyñskiego z Ryszardem Le-
gutko, pos³em do Parlamentu Euro-
pejskiego oraz publicyst¹ Bronis³a-
wem Wildsteinem.

– Nie podpisywaliœmy umowy 
o przyjêcie ca³ego zespo³u kulturowe-
go Zachodniej Europy. My poprzedzi-
liœmy przyjêcie do UE, uchwa³¹ sej-
mow¹ o suwerennoœci kulturowej, za-
pomnianej przez bardzo siln¹ czêœæ
klasy politycznej. My j¹ podtrzymuje-
my i traktujemy ka¿d¹ ingerencjê 
w tê sferê za z³amanie prawa – mówi³
Kaczyñski.

W jego przekonaniu najwiêksze
niebezpieczeñstwo dla Polski nadcho-
dzi z Zachodu, a nie jakby siê mog³o
wydawaæ z przeciwnej strony. To w³a-
œnie Niemcy – jak powiada – ustalili,
¿e Polska bêdzie niepodleg³a, ale pod-
porz¹dkowana Niemcom i pilnowana,
by nie doœcignê³a Niemiec.

– Œwiêtym obowi¹zkiem polskiego
polityka, jeœli chce siê nazywaæ pol-
skim politykiem, jest przeciwstawia-
nie siê tego rodzaju polityce – powie-
dzia³ lider PiS w trakcie dyskusji.

Antyniemieck¹ narracjê nasilaj¹
tak¿e inni polscy politycy. Zdaniem
Zbigniewa Ziobry sprawcami tego,
¿e w Polsce nie ma œrodków z Krajo-
wego Planu Odbudowy s¹ w³aœnie
Niemcy. 

– Polska jest okradana i wiod¹c¹ ro-
lê w tej kradzie¿y odgrywa polityka
niemiecka – oceni³ minister sprawie-
dliwoœci Zbigniew Ziobro. Zarzuci³
tez Mateuszowi Morawieckiemu, ¿e
zaufa³ w swoim czasie „pani Merkel 
i zaufa³ pani von der Leyen i mimo je-
go ostrze¿eñ uzna³, ¿e te œrodki nie
bêd¹ blokowane.

Za krytykê Niemiec zabra³ siê rów-
nie¿ zupe³nie nieoczekiwanie Adam
Glapiñski, szef NBP. W wywiadzie dla
„Gazety Polskiej” prezes NBP skryty-
kowa³ Donalda Tuska. – Od jakiegoœ
roku mówi siê, ¿e zadanie wyznaczo-
ne przez Brukselê dla Tuska, to nie
tylko obalenie przez niego istniej¹ce-
go w Polsce rz¹du i wprowadzenie
naszego kraju na kurs do strefy euro
– stwierdzi³.

Tym razem zdecydowa³ siê zabraæ
g³os sam ambasador Niemiec Tho-
mas Bagger.

– Naprawdê, Panie Prezesie? Nie
myli Pan czasem teraŸniejszoœci 
z przesz³oœci¹? Czy zagro¿enia dla
Polski nie nale¿y upatrywaæ raczej na
Wschodzie ni¿ na Zachodzie? – zapy-
ta³ prezesa. 

– Przyjecha³em reprezentowaæ
Niemcy i mogê powiedzieæ, ¿e z na-
szego punktu widzenia relacje z Pol-
sk¹ maj¹ absolutnie specjalne zna-
czenie. Jako z partnerem w Unii, so-
jusznikiem w NATO, ale przede
wszystkim s¹siadem, z którym chce-
my utrzymywaæ dobre relacje. Polski
rz¹d musi wiêc zdecydowaæ, czy chce
takie stosunki z nami nawi¹zaæ – po-
wiedzia³ póŸniej w rozmowie 
z „Rzeczpospolit¹”.

Przyzna³ te¿, ¿e Niemcy d³ugo ¿yli
przekonani, ¿e s¹ najbardziej proeu-
ropejscy, postêpowi, wrêcz najlepiej
wpisuj¹cy siê w logikê historii ze
wszystkich krajów Zachodu.

– Ale prawd¹ jest te¿, ¿e ka¿dy kraj
Unii musi siê w tych czasach uwolniæ
z iluzji, jakich pad³ ofiar¹ – powiedzia³
Thomas Bagger. 

TK

Wróg czai się na zachodzie

Thomas Bagger Fot. wikimedia.org
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– Je¿eli seks traktuje siê
wy³¹cznie jako przyjemnoœæ 
i mówi siê o jakimœ prawie do
posiadania dzieci, równie¿
przez grupy, które nie s¹
zwi¹zkami ma³¿eñskimi, nie
stanowi¹ rodziny nawet nie-
formalnej, to ju¿ mamy do
czynienia z upadkiem warto-
œci, na podstawie których
funkcjonowaliœmy przez wie-
ki. O tym pisze Roszkowski 
– powiedzia³ Przemys³aw
Czarnek. 

Minister edukacji wci¹¿ za-
ciekle broni s³ynnego ju¿ pod-
rêcznika do historii i teraŸ-
niejszoœci autorstwa prof.
Wojciecha Roszkowskiego.

Nazajutrz po tej wypowiedzi
dziennikarka „Gazety Wybor-
czej” Justyna Dobrosz-Oracz
zapyta³a ministra Czarnka
czy chcia³by ustawowo zaka-
zaæ seksu dla przyjemnoœci? 

– Pani jest g³upia czy pani
po prostu tak mówi tylko? 
– odpar³ szef MEiN.

– Proszê mnie nie obra¿aæ.
To pan plecie takie g³upoty
publicznie, panie ministrze, to
trzeba za to braæ póŸniej od-
powiedzialnoœæ. Przeprosi
pan? – pyta³a Dobrosz-Oracz. 

– Proszê mnie przeprosiæ,
¿e pani mnie atakuje – odpo-
wiedzia³ Czarnek.

To nie pierwsza wypowiedŸ
o seksie ministra, która wywo-
³a³a mieszane reakcje. Wcze-
œniej Przemys³aw Czarnek
poucza³ uczniów, aby skupili
siê na nauce, bo na seks przyj-
dzie czas póŸniej. W ten spo-
sób odpowiada³ na pytanie 
o brak odpowiedniej edukacji
seksualnej w szko³ach.

Wed³ug ministra edukacji
ka¿de nieszczêœcie na œwiecie
wynika z faktu, ¿e ktoœ nie sto-
suje tego b¹dŸ innego przyka-
zania bo¿ego. Czarnek twier-
dzi, ¿e wartoœci chrzeœcijañ-

skie s¹ kluczem do zrozumie-
nia polskoœci, a ci, którzy siê
ich pozbywaj¹ lub wrêcz z ni-
mi walcz¹. 

– Polska albo bêdzie chrze-
œcijañska, albo jej nie bêdzie
– tak po prostu jest – doda³.

Jego zdaniem pomiêdzy
Rosj¹ a Niemcami nie ma
miejsca na s³aby naród bez
korzeni i nierozumiej¹cy swo-
jej przesz³oœci i zadañ na
przysz³oœæ.

– Miêdzy Rosj¹ a Niemcami
jest miejsce tylko na wielki,
silny naród i jesteœmy naro-
dem zwyciêzców, bo gdyby tak
nie by³o, to by nas tu po prostu
nie by³o. Gdyby wœród nas by-
li tylko tacy, którzy nie rozu-
miej¹ polskoœci, bo j¹ odciêli,
odpi³owali od chrzeœcijañ-
stwa, od wszystkiego, co
z chrzeœcijañstwem zwi¹zane,
to pewnie mówilibyœmy dzi-
siaj po rosyjsku, albo po nie-
miecku, co za ró¿nica, wystar-
czy dobrze ¿yæ. Ale nasi
przodkowie to byli wielcy zwy-
ciêzcy. Okupili to zwyciêstwo
ogromn¹ ofiar¹. To wszystko
wiemy. Musimy o tym uczyæ
m³ode pokolenia – twierdzi
minister. TK

Seks dla przyjemności?
Stanowcze nie!

Wœród 131 skazanych ksiê-
¿y, a¿ 41 ksiê¿y, przestêpców
seksualnych pracowa³o 
w szko³ach jako katecheci. 
Z 286 do 753 wzros³a liczba
ustalonych ofiar pedofilii 
w Koœciele przez cztery lata 
– wynika ze zaktualizowanej
Mapy koœcielnej pedofilii. 

– Powo³uj¹c siê m.in. na
ostatni¹ uchwa³ê SN, sk³ada-
my zawiadomienie na 15 bi-
skupów, którzy mieli dopusz-
czaæ siê tuszowania pedofilii
– powiedzia³a pos³anka Joan-
na Scheuring-Wielgus. 

Bêd¹ kolejne zawiadomie-
nia do prokuratury w sprawie
tuszowania przestêpstw pe-
dofilii w koœciele. Zapowie-
dzia³a to pos³anka Lewicy Jo-
anna Scheuring-Wielgus na
wyst¹pieniu w ramach Parla-
mentarnego Zespo³u Œwiec-
kie Pañstwo. 

Dzia³aczki wskaza³y na in-
fografice, ¿e biskupów mil-
cz¹cych w temacie prze-
stêpstw pedofilii jest obecnie
43, w tym trzech kardyna³ów.
– W 2019 r. zwróci³yœmy uwa-
gê na to, ¿e za ukrywanie pe-

dofilii w Koœciele odpowiada-
j¹ te¿ biskupi i ca³a hierar-
chia koœcielna. W 2021 r. z³o-
¿y³yœmy 32 zawiadomienia do
pañstwowej Komisji ds. pedo-
filii. Dziœ wiemy, ¿e 6 spraw
jeszcze jest w toku, reszta zo-
sta³a umorzona – doda³a po-
s³anka Scheuring-Wielgus. 

Ujawnia, ¿e przygotowywa-
ne zawiadomienie o mo¿liwo-
œci pope³nienie przestêpstwa
do prokuratur bêd¹ dotyczyæ:
metropolity krakowskiego
Stanis³awa Dziwisza, prze-
wodnicz¹cego Episkopatu

Stanis³awa G¹deckiego, Pry-
masa Polski Wojciecha Pola-
ka, biskupa szczeciñsko-ka-
mieñskiego Zygmunta Ka-
miñskiego, biskupa szczeciñ-
sko-kamieñskiego Andrzeja
Dziêgi, biskupa opolskiego
Andrzeja Czai, em. biskupa
bielsko-¿ywieckiego Tade-
usza Rakoczego, em. biskupa
p³ockiego Stanis³awa Wielgu-
sa, em. biskupa radomskiego
Henryka Tomasika, em. bi-
skupa bydgoskiego Jana Ty-
rawy, em. szefa polskiego
Episkopatu i biskupa prze-
myskiego Józef Michalika,
em. biskupa wroc³awskiego
Henryka Go³êbiewskiego,
em. biskupa kaliskiego Stani-

s³awa Napiera³y i metropolity
katowickiego Wiktora Skwor-
ca. Tymczasem Watykan wy-
da³ oœwiadczenie w sprawie
kard. Dziwisza. Chodzi o afe-
rê pedofilsk¹. Zarzucano mu,
¿e zaniedba³ przynajmniej
siedem przypadków ksiê¿y
pedofili i nie zg³osi³ tego, jak
wymaga³a procedura. Du-
chowny zosta³ oczyszczony
z wszelkich zarzutów.

„Analiza zebranej doku-
mentacji pozwoli³a oceniæ te
dzia³ania kard. Stanis³awa
Dziwisza jako prawid³owe
i w zwi¹zku z tym Stolica
Apostolska postanowi³a dalej
nie procedowaæ” – czytamy
w komunikacie. TK

Biskupi na celowniku

Zaczê³o siê od dawna spo-
dziewane przez opozycjê ma-
nipulowanie przy przysz³o-
rocznych wyborach parla-
mentarnych. PIS chce zmiany
ordynacji wyborczej do parla-
mentu i przeniesienia termi-
nu kolejnych wyborów samo-
rz¹dowych o pó³ roku.

PiS analizuje ewentualne
skutki zwiêkszenia liczby
okrêgów sejmowych z 41 do
100. W ka¿dym ze 100 okrêgów
do zdobycia by³oby od 3 do 8
mandatów, a celem zmian jest
podniesienie tzw. realnego
progu wyborczego (czyli wy-
sokoœci poparcia, jakie trzeba
by³oby uzyskaæ w okrêgu, by
obj¹æ mandat). PiS liczy na to,
¿e zmiany w ordynacji zapew-
ni¹ mu przewagê mandatow¹
nad opozycj¹ i wymusz¹ jej
konsolidacjê pod przywódz-
twem Donalda Tuska. PiS do-
kona³ korekt we w³asnych
strukturach, tworz¹c ok. 100
okrêgów partyjnych i kolejny
ruch na wyborczej szachowni-
cy by³by uzasadniony. Szef PiS
og³osi³ tak¿e pomys³ powo³a-
nia stra¿y wyborczej.

Niestety, Jaros³aw Kaczyñ-
ski nie jest do koñca pewien
lojalnoœci ze strony prezyden-
ta Andrzeja Dudy, który ju¿
raz nie zgodzi³ siê na podnie-
sienie efektywnego progu wy-
borczego przy okazji wyborów
do Parlamentu Europejskie-
go. Niedawno Duda wypowie-
dzia³ siê przeciwko jakimkol-
wiek manipulacjom w prawie
wyborczym. Najwiêkszym
orêdownikiem zmian w ordy-
nacji jest Jacek Kurski, które-
go niedawno odwo³ano ze sta-
nowiska prezesa TVP. Naj-
wiêkszym zaœ przeciwnikiem
poza opozycj¹ tak¿e Zbigniew
Ziobro i jego ugrupowanie,
które na dobr¹ sprawê mog³o-
by zostaæ zupe³nie wyrugowa-
ne przez Kaczyñskiego. Kur-
ski mia³by teraz zadbaæ o wy-
borczy PR PiS. Obok zmian 
w ordynacji sejmowej we
wrzeœniu rozpocznie siê par-
lamentarna dyskusja nad
przesuniêciem terminu wybo-
rów samorz¹dowych, które
powinny siê odbyæ jesieni¹
2023 r. Zgodnie z orzecznic-
twem Trybuna³u Konstytucyj-

nego istotne zmiany prawa
wyborczego musz¹ byæ prze-
prowadzone nie póŸniej ni¿ na
szeœæ miesiêcy przed rozpo-
czêciem nowych procedur wy-
borczych, czyli zarz¹dzeniem
wyborów. 

A co stanie siê, gdyby w tej
sprawie prezes Kaczyñski po-
niós³ klêskê? Mo¿e stan wo-
jenny?

– ¯adnego scenariusza nie
mo¿na wykluczyæ. Byæ mo¿e 
i scenariusz wprowadzenia
stanu wyj¹tkowego trzeba braæ
pod uwagê – stwierdzi³ w Onet
by³y wicepremier, Jaros³aw
Gowin. Przypomnijmy, Jaro-
s³aw Kaczyñski powiedzia³, ¿e
przejêcie w³adzy przez opozy-
cjê to koniec Polski.

– Je¿eli koniec Polski, to
nie znaczy, ¿e to bêd¹ nor-
malne demokratyczne wybo-
ry, tylko wojna o zachowanie
suwerennoœci ze strony PiS.
Mo¿na siê spodziewaæ u¿y-
wania przez PiS wszelkich
mo¿liwych metod walki 
– przestrzeg³ lider Porozu-
mienia, choæ on sam przewi-
duje zwyciêstwo opozycji. TK

Wyborcze manipulacje
Jacek Kurski Fot. wikimedia.org

Przemysław Czarnek
Fot. wikimedia.org
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W Opolu otwarto Centrum
Dokumentacyjno-Wystawien-
nicze Niemców w Polsce.
Zwiedzaj¹cy mog¹ poznaæ hi-
storiê i wspó³czesnoœæ Niem-
ców na ziemiach znajduj¹-
cych siê obecnie w Polsce.
Ekspozycja sta³a dostêpna
jest w czterech pomieszcze-
niach. W przysz³oœci pojawi¹
siê tak¿e wystawy czasowe.

Instytucjê powo³ano na mo-
cy umowy podpisanej pomiê-
dzy Zwi¹zkiem Niemieckich
Stowarzyszeñ Spo³eczno-
Kulturalnych (ZNSSK) w Pol-
sce a Urzêdem Marsza³kow-
skim Województwa Opolskie-
go. Sta³a siê ona fili¹ Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicz-
nej w Opolu.

– Centrum jest, za pomoc¹
dwujêzycznej wystawy sta³ej
„Niemcy w Polsce – prze-
sz³oœæ i teraŸniejszoœæ”, do-
kumentowanie i prezentowa-
nie historii i dzia³alnoœci
Niemców na terenie wspó³-
czesnej Polski od przesz³oœci
do wspó³czesnoœci – powie-
dzia³ Rafa³ Bartek, przewod-
nicz¹cy ZNSSK.

– Projekt ten jest wyj¹tko-
wy w skali Polski i Niemiec,
gdy¿ do tej pory nie by³o – ani
w Polsce, ani w Niemczech 
– miejsca, które podjê³oby
próbê opowiedzenia z³o¿onej
historii Niemców mieszkaj¹-
cych w Polsce. Niemców, któ-
rzy prze¿yli dyskryminacjê 
w okresie PRL i którym dzi-
siaj na nowo tê dyskrymina-
cjê przychodzi prze¿ywaæ.
Oby to miejsce, ze swoj¹ wy-
staw¹ sta³¹, ze swymi wysta-
wami czasowymi, ze spotka-
niami i konferencjami, sta³o
siê miejscem przestrogi
przed podzia³ami i nacjonali-
zmami, ale te¿ miejscem po-

kazuj¹cym, jak wa¿ny jest
dialog i chêæ zrozumienia
drugiego cz³owieka. Niech to
miejsce otwiera nas na dru-
giego cz³owieka, niezale¿nie
od tego, sk¹d i kiedy do nas
dotar³. Niech to miejsce nas
ubogaca i s³u¿y budowaniu
wspólnej historii Niemców
¿yj¹cych w Polsce i wiêkszo-
œci polskiej – doda³ Bartek.

Instytucja koncentruje siê
na tych regionach, gdzie dzi-
siaj jest aktywna mniejszoœæ
niemiecka, gdzie dzisiaj jest
ona obecna. 

– To oczywiœcie wojewódz-
two opolskie, œl¹skie, dolno-
œl¹skie, ale tak¿e pó³noc Pol-
ski – wylicza Weronika Wize,
kierownik centrum.

– Edukacji bardzo nam bra-
kuje, nie ma jej w progra-

mach szkolnych. A wiele osób
nie rozumie sk¹d wziê³a siê
mniejszoœæ niemiecka w na-
szym regionie – zauwa¿y³a 
z kolei Zuzanna Donath-Ka-
siura, wicemarsza³ek woje-
wództwa opolskiego. 

– Aby zrozumieæ dlaczego
tak wa¿na jest to¿samoœæ 
i zrozumieæ, ¿e mniejszoœæ
niemiecka nie jest zagro¿e-
niem, tylko ubogaceniem. ¯e
s¹ po prostu ludŸmi, którzy
tutaj zostali i chc¹ w odpowie-
dzialnoœci kszta³towaæ i bu-
dowaæ ten region, ale chc¹
mieæ równie¿ mo¿liwoœæ pie-
lêgnowania swojej tradycji,
swojego jêzyka, swojej kultu-
ry. To miejsce wydaje siê ide-
alnie ten problem rozwi¹zy-
waæ – wyjaœni³a. Jednym 
z goœci zaproszonych na

otwarcie obiektu by³ Thomas
Bagger, ambasador Niemiec
w Warszawie.

– To bardzo dobrze i profe-
sjonalnie zrobiona wystawa.
Ten budynek na zewn¹trz
specjalnie siê nie rzuca 
w oczy, a w œrodku zosta³o za-
warte bardzo ciekawe prze-
s³anie. Wydaje mi siê, ¿e to
jest wa¿ne dla mniejszoœci
niemieckiej ¿yj¹cej w Polsce,
dla jej historii, to¿samoœci,
ale równie¿ dla wiêkszoœci
polskiej, która poprzez anali-
zê i obserwacjê tego, co zo-
sta³o tutaj pokazane, docho-
dzi do wniosku, ¿e mniejszoœæ
jest bogactwem i ubogace-
niem tego regionu – stwier-
dzi³ ambasador.

Koordynatorka projektu
Weronika Wiese wskazuje na
nowoczesn¹ formê treœci pre-
zentowanych w Centrum.

– Odwiedzaj¹cy, poruszaj¹c
siê po wystawie, udaj¹ siê 
w multimedialn¹ podró¿
przez historiê. Scenariusze
medialne ze s³uchowiskami
radiowymi, wideo i projekcja-
mi w historycznych scene-
riach przemawiaj¹ do wszyst-
kich zmys³ów i tworz¹ ¿ywe
spotkanie z histori¹ i ¿yciem
codziennym Niemców w Pol-
sce, co jest szczególnie atrak-
cyjne dla m³odych ludzi – wy-
jaœnia Wiese. Centrum mie-
œci siê przy ulicy Szpitalnej 
w Opolu, w budynku kupio-
nym ze œrodków ZNSSK. Pra-
ce remontowe w budynku,
gdzie mieœci siê centrum zo-
sta³y sfinansowane ze œrod-
ków niemieckich. Jak infor-
muje ZNSSK, w sumie na re-
mont i wystawê sta³¹ nie-
mieckie instytucje przekaza-
³y prawie dwa miliony euro.
Funkcjonowanie Centrum fi-
nansowane jest ze œrodków
Województwa Opolskiego za
poœrednictwem Biblioteki
Wojewódzkiej w Opolu. TK

O Niemcach w PolsceCzy Antoni Macierewicz
ukrył analizę amerykańskie-
go Narodowego Instytutu
Badań Lotniczych? 

Raportowa
groteska

Raport dotyczący katastrofy 
w Smoleńsku, sporządzony
przez podkomisję pod kierun-
kiem Antoniego Macierewicza,
stał się chyba bardziej znany niż
słynny „Raport Pelikana”. 
W oparciu o tezy w nim zawarte
nakręcono film dokumentalny 
i fabularny. 11 lat śledztwa, 
w tym 6 lat pracy komisji 
i 30 mln złotych, jakie na nie wy-
dano, przyniosły tzw. raport koń-
cowy. Problem w tym, że praw-
dziwa afera wybuchła właśnie te-
raz.

Stacja TVN24 przygotowała
reportaż, z którego wynika, iż An-
toni Macierewicz miał w raporcie
swojej podkomisji ukryć dowo-
dy, według których nie doszło do
zamachu w Smoleńsku! Otóż
podkomisja Macierewicza za 
8 mln zł zamówiła w Narodowym
Instytucie Badań Lotniczych (Na-
tional Institute for Aviation Rese-
arch, NIAR) symulację wypadku.
Specjaliści z USA zeskanowali 
w całości samolot identyczny 
z rozbitym tupolewem i z prze-
prowadzonej symulacji jedno-
znacznie wynika, że nie doszło
do wybuchu w skrzydle, a do
uderzenia nim w brzozę, co do-
prowadziło do jego złamania. 

Ustalenia agencji kwestionują
obowiązujące oficjalnie tezy,
więc Antoni Macierewicz ukrył
analizę NIAR. Z reportażu TVN24
wynika, iż Macierewicz „ma wię-
cej analiz i raportów, mówiących
wprost, że w Smoleńsku wyda-
rzyła się katastrofa i tych badań
nie opublikował. Za te badania
zapłaciło polskie społeczeń-
stwo“.

Poprzez propagandową mani-
pulację prowadzoną przez 12 lat,
kłamstwo smoleńskie, że był za-
mach i bomby na pokładzie sa-
molotu, stało się ono oficjalną
doktryną państwa. Jeden z ko-
mentatorów napisał, iż po utracie
władzy przez PiS częścią proce-
su rozliczeniowego powinno być
pociągnięcie do odpowiedzialno-
ści osób, które kosztem 30 mln
złotych po raz drugi (pierwszy
raport sporządziła komisja, dzia-
łająca pod kierunkiem ówczesne-
go ministra spraw wewnętrznych
i administracji Jerzego Millera)
postanowiły badać katastrofę
smoleńską i zrobiły to nierzetel-
nie, zatajając na dodatek doku-
menty i analizy niezależnych in-
stytutów. (kor)

„Apelujemy o jak najszyb-
sze zaprzestanie dyskrymina-
cji mniejszoœci niemieckiej 
w zakresie nauczania jêzyka
mniejszoœci. Zwracamy siê 
o uchylenie rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji i Nauki 
z dnia 4 lutego 2022 r. oraz in-
nych aktów prawnych, wpro-
wadzaj¹cych nierówne trakto-
wanie obywateli RP. Uwa¿a-
my, ¿e przepisy te godz¹ nie
tylko w mniejszoœæ niemieck¹,
ale naruszaj¹ fundamenty po-
lityki pañstwa wobec mniej-
szoœci narodowych i etnicz-
nych, realizowanej w Polsce

od 1989 oku.” – brzmi treœæ do-
kumentu podpisanego przez
Grzegorza Kuprianowicza,
wspó³przewodnicz¹cego Ko-
misji Wspólnej Rz¹du i Mniej-
szoœci Narodowych i Etnicz-
nych w Polsce.

Od 1 wrzeœnia w szko³ach
zaczê³y byæ stosowane w prak-
tyce przepisy dyskryminuj¹ce
mniejszoœæ niemieck¹ w za-
kresie nauczania jêzyka mniej-
szoœci. Obowi¹zuj¹ dwa stan-
dardy nauczania jêzyków
mniejszoœci narodowych: je-
den dla mniejszoœci niemiec-
kiej w wymiarze 1 godziny ty-

godniowo, drugi – dla pozosta-
³ych mniejszoœci – w wymiarze
3 godzin.

„Takie dzia³ania nie miesz-
cz¹ siê w standardach pañ-
stwa demokratycznego. Sytu-
acja ta podwa¿a zasadê rów-

nego traktowania obywateli
przez pañstwo, budzi poczu-
cie braku akceptacji dla za-
chowywania przez mniejszo-
œci w³asnej to¿samoœci, kultu-
ry i jêzyka, wreszcie ograni-
cza realne mo¿liwoœci ich za-
chowywania i rozwoju przez
osoby nale¿¹ce do mniejszo-
œci. 

Wszystko to szkodzi nie tyl-
ko mniejszoœci niemieckiej,
szkodzi nie tylko mniejszo-
œciom narodowym i etnicz-
nym w Polsce w ogóle, ale tak-
¿e godzi w wizerunek pañstwa
polskiego oraz w jego autory-
tet” – napisano dalej w tekœcie
apelu. Mimo licznych apeli
mniejszoœci niemieckiej w tej
kwestii w³adze w Warszawie
dalej realizuj¹ praktykê ogra-
niczania nauki jêzyka nie-
mieckiego. TK

Niemiecki 
na drugim planie

Grzegorz Kuprianowicz Fot. gov.pl

Fot. facebook
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Sprawy polskie

Matthew Day z „The Daily
Telegraph” i Georgette Mos-
bacher, by³a ambasador USA
w Polsce, uwa¿aj¹, ¿e Polacy
powinni otrzymaæ Pokojow¹
Nagrodê Nobla. Jej uzasad-
nienie mog³oby brzmieæ:
„Dla polskiego spo³eczeñ-
stwa za przyjêcie najwiêkszej
fali uchodŸców w Europie po
drugiej wojnie œwiatowej”.

W pierwszych dniach, tygo-
dniach i miesi¹cach wojny a¿
70 proc. Polaków zaanga¿o-
wa³o siê w pomoc uchodŸcom
i wiêkszoœæ zdecydowa³a siê
kontynuowaæ misjê. Mate-
rialne wsparcie, jakiego

udzieli³o ukraiñskim uchodŸ-
com polskie spo³eczeñstwo,
by³o fundamentalne, ponie-
wa¿ w wielu przypadkach wy-
przedza³o pomoc instytucjo-
naln¹, a tak¿e uwra¿liwi³o
opiniê publiczn¹ na wszyst-
kich kontynentach. Szacuje
siê, ¿e przez trzy miesi¹ce in-
wazji Rosji na Ukrainê pry-
watne wydatki zwi¹zane 
z przyjmowaniem i wspiera-
niem uciekaj¹cych przed woj-
n¹ mog³y siêgn¹æ 10 miliar-
dów z³otych. Z kolei wydatki
publiczne zwi¹zane z zapew-
nieniem Ukraiñcom dostêpu
do pomocy spo³ecznej i us³ug

publicznych, w szczególnoœci
opieki zdrowotnej i edukacji
dla dzieci, wynios¹ w tym ro-
ku ok. 15,9 miliarda z³otych.

Te dane przekaza³ Polski
Instytut Ekonomiczny anali-
zuj¹cy szczegó³y dotycz¹ce
polskiej pomocy Ukrainie.
W³oska katolicka agencja in-
formacyjna ACI Stampa
uzna³a, ¿e trzeba poinformo-
waæ o nich miêdzynarodow¹
opiniê publiczn¹, bo postawa
Polaków, zwyk³ych obywateli
i rz¹du, wzbudzi³a podziw 
i nadziejê œwiata. Media i or-
ganizacje zajmuj¹ce siê po-
moc¹ humanitarn¹ relacjo-

nowa³y, jak Polacy reagowali
na krzywdê Ukraiñców. Huf-
fPost donosi³ z uznaniem, ¿e
„na granicy Ukrainy z Polsk¹
króluje ludzka solidarnoœæ”.
W urzêdzie Wysokiego Komi-
sarza Narodów Zjednoczo-
nych ds. UchodŸców podkre-
œlano, jak serdecznie Polska
przyjmuje osoby zmuszone
do ucieczki z Ukrainy.

Polacy nie ograniczyli siê
do przekazywania pieniêdzy.
Sami organizowali zbiórki le-
ków i odzie¿y, poœredniczyli 
w znalezieniu zakwaterowa-
nia i pracy. Osobiœcie przy-
chodzili na dworce i do punk-
tów zbiórki, by zabraæ ukraiñ-
skich uchodŸców do swoich
domów, szykowali kanapki,
kupowali bilety, wrêczali tele-
fony i wyprawkê szkoln¹. Sta-
rali siê byæ dla s¹siadów zza
wschodniej granicy przyszy-
wan¹ rodzin¹, która nie roz-
pamiêtuje przesz³oœci, tylko
dzia³a tu i teraz, w najlep-
szym odruchu serca. Za to
chrzeœcijañskie mi³osierdzie
dziêkowa³ Polakom papie¿
Franciszek: – Wy jako pierwsi
wsparliœcie Ukrainê, otwiera-
j¹c wasze granice, wasze ser-
ca i drzwi waszych domów
dla Ukraiñców uciekaj¹cych
przed wojn¹. Hojnie ofiaro-
wujecie im wszystko, czego
potrzebuj¹, by mogli godnie
¿yæ, pomimo dramatu chwili.
Jestem ogromnie wdziêczny 
i z serca wam b³ogos³awiê.

Konsekwentna i szeroko
zakrojona pomoc zrobi³a wra-
¿enie tak¿e na zagranicznych
politykach. Wdziêcznoœæ pol-
skiemu prezydentowi wyra-

¿a³ m.in. prezydent Stanów
Zjednoczonych Joe Biden.
W obliczu Polski zmobilizo-
wanej w gestach solidarnoœci
ugiêli siê nawet ci, którzy na
co dzieñ nie s¹ zbyt empa-
tyczni w stosunku do uchodŸ-
ców i promuj¹ tward¹ polity-
kê antyimigracyjn¹, jak Mat-
teo Salvini, który osobiœcie
przyby³ do Warszawy: – Dziê-
kujê za niezwyk³y przejaw go-
œcinnoœci, jak¹ dajecie przy-
k³ad ca³ej Europie.

Pokojowa Nagroda Nobla
jest wrêczana od 121 lat. Mog¹
siê ni¹ poszczyciæ organizacje
(w tym Miêdzynarodowe Sta³e
Biuro Pokoju, Czerwony
Krzy¿ i UNICEF) oraz osoby
fizyczne, które zas³u¿y³y siê
wiekopomnymi czynami, jak
Theodore Roosevelt, uhonoro-
wany za jego rolê w doprowa-
dzeniu do koñca krwawej woj-
ny miêdzy dwoma wielkimi
mocarstwami, Japoni¹ i Ro-
sj¹. Jeszcze ¿aden naród – ja-
ko spo³ecznoœæ czy choæby je-
go reprezentacyjna grupa
– oficjalnie nie otrzyma³ tej na-
grody, mimo ¿e np. prezydent
Juan Manuel Santos zadedy-
kowa³ swojego pokojowego
Nobla narodowi Kolumbii. Czy
na przeszkodzie stoi tylko
kwestia formalna, czy te¿ nie
by³o odpowiednich kandyda-
tów, dopiero siê oka¿e. Do te-
gorocznej edycji pokojowego
Nobla zg³oszono 343 kandyda-
tów, z czego 92 to organizacje.
(ANS)

Na podst.: acistampa.com,
liberoquotidiano.it, askanews.it,

agenzianova.com, nobelprize.org
„Angora”nr 35/2022

Nobel dla Polaków?!

W zwi¹zku ze znacznym
wzrostem cen wêgla, a tak¿e
gazu i energii elektrycznej,
rz¹d PiS-u postanowi³ przy-
znaæ dodatek tym wszystkim,
którzy swoje domy opalaj¹
wêglem, czyli tym, którzy naj-
bardziej zanieczyszczaj¹ po-
wietrze, przyczyniaj¹c siê do
zwiêkszania smogu we
wsiach i miastach. Problem
jednak w tym, ¿e za chwytli-
wym has³em „dop³at” kryje
siê prosty b³¹d w oblicze-
niach. Mo¿e siê okazaæ, ¿e
nie wszyscy otrzymaj¹ pie-
ni¹dze, albo bêdzie to kwota
znacz¹co mniejsza. Dlaczego
tak siê sta³o?

Otó¿ dodatek wêglowy
przys³uguje gospodarstwu
domowemu, w którym g³ów-
ne Ÿród³o ogrzewania – bez
wzglêdu na rodzaj kot³a czy

pieca – zasilane jest wêglem
kamiennym, brykietem lub
pelletem, zawieraj¹cymi co
najmniej 85 proc. wêgla ka-
miennego. W ustawie zapisa-
no, i¿ dodatek wêglowy bê-
dzie wyp³acany w wysokoœci
3 tys. z³ na ³¹czn¹ kwotê 11,5
mld z³. Tymczasem po z³o¿e-
niu wniosków w 13 wojewódz-
twach okaza³o siê, i¿ trzeba
bêdzie wyp³aciæ kwotê ponad
15 mld z³. A zatem ci, którzy
liczyli na 3 tys. z³ mocno siê
rozczaruj¹, tym bardziej, ¿e
wiele wskazuje na to, ¿e pie-
ni¹dze dostan¹ raczej na wio-
snê ni¿ przed zim¹. Rz¹dowi
„eksperci” pomylili siê o oko-
³o 40 procent! 

Gdyby do wszystkich upra-
wnionych do dofinansowania
mia³o trafi obiecane 3 tys. z³,
bud¿et na wyp³aty powinien

wynieœæ oko³o 16 mld z³. Po
raz kolejny okaza³o siê, ¿e
rz¹d naobiecywa³, a teraz bê-
dzie musia³ po¿yczaæ albo do-
drukowaæ pieniêdzy. Skutek?
Wzrost inflacji, która dotknie
wszystkich obywateli. Naj-
wiêcej wniosków pochodzi 
z woj. œl¹skiego, gdzie trzeba
wydaæ 2,8 mld z³ i ma³opol-
skiego – 1,9 mld z³. Problem
tak¿e w tym, ¿e polskiego wê-
gla na sk³adowiskach po pro-
stu nie ma. Choæ prezydent
Duda przekonywa³, ¿e „wêgla
wystarczy na najbli¿sze 200
lat”, mo¿e go ju¿ zabrakn¹æ
tej zimy, bowiem znacz¹cy
wzrost wydobycia wi¹¿e siê 
z przygotowaniem nowych
œcian, a to mo¿e potrwaæ do
dwóch lat.

Rz¹d PiS-u zapowiada tak-
¿e dodatki dla opalaj¹cych do-

my gazem i energi¹, ale tutaj
ma obowi¹zywaæ kryterium
dochodowe, wiêc nie wszyscy
dodatek dostan¹. Poza tym
nadal jednak nie wiadomo kie-
dy i w jakiej wysokoœci.

Niedawno premier Mate-
usz Morawiecki zabiega³ o to,
by w kryzysie energetycznym
Polsce pomog³a... Ukraina.
Ta jest gotowa pomóc Polsce
i przed zim¹ dostarczyæ 100
tys. ton wêgla. Ponadto trwa-
j¹ prace nad po³¹czeniem 

Chmielnickiej Elektrowni
Atomowej oraz Rzeszowa li-
ni¹ energetyczn¹, która po-
zwoli na przesy³anie pr¹du
do Polski. Jeden z internau-
tów tak skomentowa³ te do-
niesienia: „Ukraina, której
Rosja odebra³a najwiêksz¹
elektrowniê w Europie i wiêk-
szoœæ kopalñ wêgla, bêdzie
Polsce zim¹ dostarczaæ ener-
giê elektryczn¹ i wêgiel! Ro-
zumiecie w jakiej d.... jeste-
œmy? Józef Koczyk

Zabraknie pieniêdzy na dodatek wêglowy? 
A co z ogrzewaniem pr¹dem i gazem?

Sroga zima z PIS-em

Fot. Daniel Mihailescu/AFP/East News

Chmielnicka Elektrownia Jądrowa w Netyszynie (Ukraina) Fot. Wikimedia.org
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¯yciowa obsesja

Czterokrotnie próbowa³
wejœæ na Kilimand¿aro i uda-
³o mu siê to dopiero za ostat-
nim razem. Choæ nie do koñ-
ca... Wszed³ na grañ krateru
do Gillman’s Point po³o¿one-
go na wysokoœci 5685 m
n.p.m. Do samego wierzcho³-
ka tzw. Uhuru Peak zabrak³o
mu zaledwie... 200 m. Nie by-
³oby w tym nic dziwnego, bo
pewnie kilkanaœcie osób we-
sz³o na Kilimand¿aro, gdyby
nie fakt, i¿ Henryk Pogoda,
mieszkaniec Tychów, skoñ-
czy³ 74 lata.

Wyzwanie
Mo¿na powiedzieæ, ¿e ta gó-

ra by³a jego ¿yciowym wyzwa-
niem, niemal obsesj¹. Z ró¿-
nych powodów nie móg³ wcze-
œniej z nim siê zmierzyæ – mu-
sia³o min¹æ ponad pó³ wieku...
Byæ mo¿e w przypadku Henry-
ka Pogody, zreszt¹ wielbiciela
prozy Ernesta Hemingway’a,
by³o tak, jak w s³ynnym opo-
wiadaniu „Stary cz³owiek i mo-
rze”. Podobnie jak Santiago
dowiód³, ¿e jeœli tylko chce,
cz³owiek potrafi pokonaæ
wszelkie trudnoœci, zmêcze-
nie, ból i osi¹gn¹æ cel, który tak
naprawdê jest niewymierny. 
W tym przypadku wejœcie na
Kilimand¿aro nie daje niczego
poza w³asn¹ satysfakcj¹, uczu-
ciem spe³nienia i myœl¹, ¿e 
w monotonii codziennego ¿y-
cia dokona³o siê czegoœ wyj¹t-
kowego. Ta wiara w siebie, de-
terminacja, podjêcie niema³e-
go ryzyka s¹ doprawdy impo-
nuj¹ce. Zdobycie Kilimand¿a-
ro, choæ to najwy¿sza góra
Afryki i w drodze na szczyt tru-
dów nie brakuje, nie jest ¿ad-
nym górskim wyczynem. Ale
nie oto tutaj chodzi³o...

Szkielet lamparta
A zaczê³o siê w³aœnie od

Hemingway’a.
– Ta góra towarzyszy³a mi

w zasadzie przez ca³e ¿ycie,
od chwili, kiedy bêd¹c m³o-
dym cz³owiekiem przeczyta-
³em „Œniegi Kilimand¿aro”
Ernesta Hemingway’a. Po-
tem obejrza³em film z Grego-
rym Peckiem i Av¹ Gardner,
bêd¹cy szersz¹ wersj¹ opo-
wiadania. Urzek³y mnie ju¿
jego pierwsze zdania: „Kili-
mand¿aro to pokryta œnie-
giem góra, wysokoœci 19710
stóp, o której powiadaj¹, ¿e
jest najwy¿sza w Afryce. 
Szczyt zachodni znany jest
pod nazw¹ „Ngaje Ngai”, czy-
li Dom Boga. Tu¿ pod zachod-

nim szczytem le¿y wyschniê-
ty i zamarzniêty szkielet lam-
parta. Nikt nie potrafi³ dot¹d
wyt³umaczyæ, czego móg³
szukaæ lampart na tak wiel-
kiej wysokoœci. Trudno to do-
k³adnie wyt³umaczyæ, ale od
tamtej chwili zapragn¹³em,
by wejœæ na szczyt. Sta³ siê on
dla mnie symbolem potêgi,
wytrwa³oœci, tajemnicy, a gó-
ra i lodowiec wydaj¹ siê byæ
tym co wieczne i niezmienne.
W kontekœcie tego, co prze¿y-
waj¹ bohaterowie Hemin-
gway’a, góra ta nabiera jesz-
cze innego wymiaru. Poza
tym co symbolizuje lampart?
Jak dotar³ na tak¹ wysokoœæ? 

Korona 
Gór Polskich
Zami³owanie do gór towa-

rzyszy³o mu od dawna – wy-
cieczki, rajdy, g³ównie po Be-
skidach. W koñcu Henryk Po-
goda postanowi³ uwieñczyæ
swoj¹ pasjê zdobyciem Koro-
ny Gór Polskich, czyli 
28 szczytów po³o¿onych w po-
szczególnych pasmach gór.
Zajê³o mu to kilka lat, a ostat-
nim szczytem by³o wejœcie na
Rysy od s³owackiej strony.
Ca³y czas jednak myœla³ o Ki-
limand¿aro... W 2017 roku 
w jednej z gazetek znalaz³ in-
formacjê o promocyjnej cenie
wycieczki do Tanzanii, po³¹-
czonej z wejœciem na najwy¿-
szy szczyt Afryki.

– To by³a doœæ du¿a kwota,
bo 9.999 tys. z³, ale ¿e mia³em
dostaæ pieni¹dze z tytu³u re-
kompensaty za utracony de-
putat wêglowy, pomyœla³em,
¿e jest szansa. Jednak zalicz-
kê trzeba by³o ju¿ wp³aciæ,
wiêc nie pozosta³o nic innego,
jak tylko po¿yczyæ. Oczywi-
œcie musia³em po¿yczyæ wiê-
cej ni¿ te 10 tys. z³, bo to by³a
tylko op³ata podstawowa, 
a do tego jeszcze przelot, za-
kup sprzêtu – œpiwór, zimowe
buty górskie, kurtki, bielizna
termiczna i inne wydatki. 
W koñcu zdoby³em potrzebne
œrodki i w lutym 2018 przez
Doha polecia³em do Tanzanii. 

Na drodze 
Marangu
Trafi³ do licznej, 27-osobo-

wej grupy. Trzeba siê by³o
zdecydowaæ na jeden ze szla-
ków. Na szczyt Kilimand¿aro
prowadzi kilka dróg, z czego
dwie s¹ najbardziej znane 
– Marangu i Machame. Hen-
ryk Pogoda zdecydowa³ siê na
tê pierwsz¹. Na trasie Macha-

me trzeba nocowaæ w namio-
tach, a jak mówi lata przepra-
cowane w kopalni daj¹ mu 
o sobie znaæ bólami krêgos³u-
pa, bólami korzonków, itd. Na
Marangu s¹ domki kempingo-
we z pryczami, na których roz-
k³ada matê i œpiwór. 

– Jeœli jest grupa dwuoso-
bowa, idzie dwóch przewod-
ników, aby w razie czego je-
den móg³ zejœæ z osob¹, która
nie da³a rady. Jeœli grupa jest
liczniejsza, przewodników
jest wiêcej. My mieliœmy kil-
ku, a do tego kilku kucharzy
oraz kilkunastu tragarzy, któ-
rzy nieœli plecaki ze œpiwora-
mi i najbardziej potrzebnymi
rzeczami do przebrania. Ple-
cak nie mo¿e jednak wa¿yæ
wiêcej ni¿ 15 kg, co jest
sprawdzane przed wyjœciem
w góry. Trasa na szczyt po-
dzielona jest na kilka odcin-
ków – z miejscowoœci Manda-
ra na wysokoœci 1800 m n.p.m
idzie siê 5-6 godzin do Ho-
rombo – 3.700 m n.p.m. 
W zwi¹zku z tym, ¿e podczas
ka¿dej z wypraw by³em naj-
starszy, szed³em d³u¿ej. 
W Horombo zostaliœmy ca³y
dzieñ potrzebny na aklimaty-
zacjê i po nocy czeka³ nas ko-
lejny etap do Kibo – 4.700 m
n.p.m. Ca³y czas idzie siê za-
kosami, jakby serpentynami,
zmienia siê krajobraz – po-
cz¹tkowo jest to gêsty las, po-
tem coœ w rodzaju naszej ko-
sodrzewiny, w koñcu idzie siê
ju¿ tylko wœród kamieni 
i ska³. W Kibo jest baza i w no-
cy ok. 22 rozpoczyna siê wej-
œcie na szczyt, by rano zna-
leŸæ siê na wierzcho³ku. 

W górê i w dó³
– Aby wejœæ na Kilimand¿a-

ro nie s¹ potrzebne umiejêt-
noœci alpinistyczne, jednak
podejœcie nie jest ³atwe. Trze-
ba pokonywaæ bardzo strome
odcinki, jest zimno i choæ
œwieci s³oñce temperatura
spada czasami do minus 10

stopni, a przy silnym wietrze
temperatura odczuwalna jest
jeszcze ni¿sza. No i coraz
bardziej rozrzedzone jest po-
wietrze. Trzeba bardzo du¿o
piæ wody, 3-4 litrów, a nawet
wiêcej. Brzuch ma siê jak ba-
lon, co chwilê biega siê za po-
trzeb¹. Tabletki na malariê
bardzo os³abiaj¹ organizm,
jednak wiêkszoœæ ludzi table-
tek nie bierze, bo na 1800 me-
trów praktycznie komarów
nie ma. Problemem jest ci-
œnienie na wysokoœci 4.700 m
n.p.m – jest o po³owê mniej-
sze ni¿ na nizinach. Ka¿dy
krok, ka¿dy wysi³ek by³ dla
mnie podwójnie odczuwalny.
Po dwóch godzinach marszu
w drodze z Kibo nagle zas³a-
b³em. Na dodatek nie mia³em
w³aœciwie dobranych rêkawic
i jednej w ogóle nie mog³em
za³o¿yæ. Rêce zaczê³y drê-
twieæ....

Wyprawa 
numer 2 i 3
I Henryk Pogoda musia³

daæ za wygran¹. Po roku jed-
nak znów postanowi³ spróbo-
waæ, bo jak mówi góra z³apa-
³a go w swoje szpony. Wzi¹³
kredyt na wyjazd i we wrze-
œniu 2019 roku w 6-osobowej
grupie dotar³ do Horombo.
Znów ta sama historia – os³a-
bienie, wrêcz wyczerpanie 
i powrót. Po raz trzeci wyru-
szy³ na Kilimand¿aro po „epi-
demicznym roku 2020”, czyli
w 2021 roku. Podczas tej trze-
ciej wyprawy pojawi³ siê jed-
nak nieoczekiwanie silny ból
w plecach. Jak stwierdzi³ po-
tem lekarz, by³ on spowodo-
wany chorob¹ wysokoœciow¹.

Cztery lata 
treningów
Pan Henryk nie da³ jednak

za wygran¹ i w 2022 roku po
raz czwarty pojecha³ do Tan-
zanii. Szed³ sam, w towarzy-
stwie kucharza oraz tragarzy,
którzy nieœli ¿ywnoœæ, butlê

gazow¹, ¿ywnoœæ i baga¿. Do
poszczególnych baz wyrusza-
li wczeœniej, by wszystko
przygotowaæ.

– Ja szed³em z moim prze-
wodnikiem. Tê drogê zna³em
ju¿ doskonale, ¿artowa³em,
¿e sam móg³bym nim byæ...
Powy¿ej 3000 m znów pojawi³
siê ostry ból w plecach. By-
³em za³amany, bo wiedzia-
³em, ¿e jak zawrócê, wiêcej
na Kilimand¿aro ju¿ nie poja-
dê. Pomijaj¹c ju¿ kwestie fi-
nansowe, nie wyobra¿a³em
sobie, ¿e bêdê musia³ ponow-
nie przejœæ tyle treningowych
kilometrów. Bo warto wie-
dzieæ, ¿e przez lata miêdzy
wyprawami chodzi³em w oko-
licach Tychów i po górach 
– najpierw co drugi dzieñ, po-
tem codziennie, najpierw
krótsze dystanse, a potem co-
raz d³u¿sze. Bywa³y dni, ¿e
szed³em 8-10 godzin dziennie
non stop, bez odpoczynku.
Wolno, bo wolno, ale ca³y czas
do przodu. Zrobienie tego 
w kolejnym roku, wydawa³o
mi siê ponad si³y. 

Gillman’s Point 
Tymczasem w drodze z Ho-

rombo ból siê nasila³ z ka¿-
dym krokiem i w koñcu Hen-
ryk Pogoda postanowi³ zrezy-
gnowaæ. Przewodnik powia-
domi³ bazê i rano mia³ przyje-
chaæ samochód terenowy...

– Jednak rankiem ból ust¹-
pi³ i czu³em siê nieŸle. Mówiê
do przewodnika, ¿e idziemy.
Ucieszy³ siê, wzi¹³ mój plecak
i doszliœmy do bazy Kibo i po
odpoczynku, oko³o godz. 22
rozpoczêliœmy atak szczyto-
wy. Chwilami trudno mi by³o
odgoniæ od siebie myœl o s³yn-
nym polskim podró¿niku
Aleksandrze Dobie, który rok
wczeœniej zmar³ na Kiliman-
d¿aro. Wyszed³ na krawêdŸ
wulkanu i w pewnym mo-
mencie zatrzyma³ siê i popro-
si³ o chwilê czasu. Potem osu-
n¹³ siê i zmar³. Mia³ tyle samo
lat co ja... Mój przewodnik 
i tragarze, którzy zostali z na-
mi znali tê historiê i byli chy-
ba bardziej zdenerwowani
ni¿ ja. Po godzinie znów za-
czê³y siê bóle pleców. Wzi¹-
³em kilka silnych tabletek
przeciwbólowych, robiliœmy
postoje, du¿o pi³em. Moi
„asekuranci” przybli¿yli siê
do mnie do tego stopnia, ¿e
szli tu¿ przy mnie – krok 
w krok. Bali siê, ¿e zas³abnê,
albo siê wywrócê i uderzê
g³ow¹ w ska³ê... Ale mnie to
przeszkadza³o, wiêc odwróci-
³em siê i krzykn¹³em: „Chce-
cie mnie wepchn¹æ na tê gó-
rê?” Wystraszyli siê chyba,
bo odskoczyli. Spogl¹dali po-
tem na mnie, jakby spraw-
dzaj¹c, czy w tym rozrzedzo-
nym powietrzu nie dosta³em
jakiegoœ bzika. Ró¿nie mo¿e

Trudno powiedzieæ ilu Polaków wesz³o 
na Kilimand¿aro, ale 74-letni Henryk Pogoda
z pewnoœci¹ jest jednym z najstarszych

Szczyt marzeń
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Gra planszowa
byæ... W pewnym momencie
mój przewodnik pokaza³ rêk¹
i krzykn¹³ Gillman’s Point! 
I tak weszliœmy na grañ! To
by³ mój szczyt, szczyt moich
marzeñ i mo¿liwoœci. 

Certyfikat 
i inne atrakcje
– W hotelu otrzyma³em

certyfikat wejœcia na Gillma-
n’s Point z czego jestem bar-
dzo dumny. Podró¿e na Kili-
mand¿aro przynios³y mi tak-
¿e wiele innych wra¿eñ, bo
jest to miejsce po prostu nie-
zwyk³e. Setki ludzi ¿yje z tej
góry – hotele, restauracje,
dziesi¹tki tragarzy, kucharzy,
przewodników, biura tury-
styczne. Oferuj¹ wycieczki do
Parku Narodowego, na safa-
ri, nad jezioro Tanganika, na
przepiêkny Zanzibar. Byli-
œmy we wiosce, w której ka¿-
dy mo¿e zerwaæ, upra¿yæ 
i zmieliæ, a w³aœciwie rozbiæ
ziarenka kawy, a potem j¹
ugotowaæ. Odwiedziliœmy
miejscow¹ szko³ê, kupiliœmy 
i podarowaliœmy dzieciom
pi³kê. Mnie natomiast szcze-
gólnie zainteresowa³a histo-
ria Polaków, którzy w czasie
drugiej wojny œwiatowej zna-
leŸli siê pod Kilimand¿aro. 

Cmentarz 
wygnañców
W niewielkiej miejscowoœci

Tengeru, na pó³nocnej Tan-
zanii, znajduje siê Cmentarz
Wygnañców Polskich. Zostali
deportowani w latach 1940-
-1941 do Zwi¹zku Sowieckie-
go, a po zawarciu uk³adu Si-
korski-Majski w lipcu 1941 r.
dotarli przez Iran i Indie do
Afryki. Tengeru by³o najwiêk-
szym polskim osiedlem 
w Afryce, le¿¹cym na terenie
ówczesnej Tanganiki. W la-
tach 1942-52 mieszka³o w nim
oko³o 5 tysiêcy Polaków. Pow-
sta³y tutaj: koœció³, synagoga
i cerkiew, dzia³a³o kino, teatr 
i ró¿ne œwietlice. Dzieci i m³o-
dzie¿ chodzili do szkó³ pod-
stawowych i œrednich. Ostat-
nia Polka zosta³a pochowana
tu w 2007, zaœ ostatni Polak,
Edward Wójtowicz, w 2015.

– Zaimponowa³a mi pamiêæ
o naszych rodakach i to jak
ten cmentarz jest zadbany.
Jest tam opiekun grobów,
który naprawdê bardzo siê
stara, jest tez ksiêga pami¹t-
kowa... To miejsce zrobi³o na
mnie du¿e wra¿enie – po raz
pierwszy widzia³em na jed-
nym cmentarzu groby katoli-
ków, prawos³awnych i ¯ydów
oznaczone ró¿nymi symbola-
mi religijnymi, ale z polskimi
nazwiskami. W tym osiedlu,
w sercu Afryki, ¿yli razem lu-
dzie ró¿nych wyznañ, obycza-
jów, pogl¹dów. W Polsce nie
do pomyœlenia... 

Józef Korczyk

Wbrew popularnej wersji
historii, Monopoly nie wymy-
œli³ Charles Darrow, ofiara
kryzysu z 1929 roku, ale ko-
bieta, Lizzie Magie, jako me-
todê walki z kapitalizmem.

Kwadratowa plansza, na-
zwy ulic i pole „IdŸ do wiêzie-
nia”... Brzmi znajomo? Ale to
nie s³ynne Monopoly. Ta gra,
zwana The Landlord’s Game
(Gra w³aœcicieli), zosta³a wy-
myœlona przez Elizabeth „Liz-
zie” Magie i opatentowana 
w 1904 roku, ponad 30 lat
przed tym, jak w 1935 roku fir-
ma Parker Brothers wprowa-
dzi³a na rynek Monopoly. Mia-
³a te¿ inn¹ filozofiê: partiê wy-
grywa³o siê dziêki solidarno-
œci miêdzy graczami. Poza
tym zasady i uk³ad nie ró¿ni³y
siê zbytnio od wersji, jak¹ zna-
my dzisiaj: na planszy umiesz-
czono dworce i us³ugi publicz-
ne, przejœcie przez start da-
wa³o premiê w wysokoœci 100
dolarów, a kasa spo³eczna 
w centrum tablicy pozwala³a
na zgromadzenie pewnej su-
my. O ile jednak patent na Mo-
nopoly w ci¹gu 90 lat przyniós³
jego w³aœcicielowi miliony, 
o tyle The Landlord’s Game
przynios³a Lizzie Magie do-
chód... 500 dolarów.

Historia gry siêga pocz¹tku
XIX wieku, kiedy ekonomista
Henry George og³osi³ swoje
teorie, mówi¹ce, ¿e kapitali-
zmowi udaje siê wytwarzaæ
bogactwo, ale nie udaje mu
siê sprawiedliwie go rozdy-
sponowaæ. Kilkadziesi¹t lat
po opublikowaniu dzie³ myœli-
ciela jego idee zafascynowa³y
pewn¹ m³od¹ kobietê: Lizzie
Magie. Zaczê³a wiêc poszuki-
waæ sposobu, który pozwoli³-
by je spopularyzowaæ, zw³a-
szcza wœród dzieci. Tak naro-
dzi³ siê pomys³ gry planszo-
wej. – Mali w³aœciciele ucz¹
siê, ¿e najszybszym sposo-
bem na zgromadzenie bogac-
twa jest zdobycie wszystkich
mo¿liwych gruntów w najlep-
szych lokalizacjach – wyjaœni-
³a Magie, dodaj¹c, ¿e: – gdy
dzieci zobacz¹ korzenie nie-
sprawiedliwoœci naszego sys-
temu, to gdy dorosn¹, [...] z³o
zostanie szybko wyelimino-
wane. Zg³osi³a wiêc patent na
swoje dzie³o i wkrótce potem
wys³a³a grê do Parker Bro-
thers, producenta zabawek 
i gier, a firma ku jej zaskocze-
niu wypuœci³a j¹ na rynek.

Jednak szybko pojawi³y siê
problemy. – Czasem sukces
przek³ada siê na sprzeda¿, in-
nym razem na ogromn¹ iloœæ
podróbek. Tak by³o w tym

przypadku: grê kopiowano na
potêgê w pó³nocno-wschod-
nich stanach, zw³aszcza na
kampusach – mówi Stefan
Naumann, francusko-amery-
kañski prawnik oraz arbiter
Œwiatowej Organizacji W³a-
snoœci Intelektualnej. Domo-
we kopie szybko siê rozprze-
strzenia³y, podobnie jak nowe
warianty gry, kr¹¿¹ce ju¿
wówczas pod nieformaln¹ na-
zw¹ Monopoly Game. Do³o¿o-
no dodatki, takie jak ma³e
domki, karty „Szansy” czy
opisy nieruchomoœci, a nie-
które wersje wprowadzono
na rynek w nieœwiadomoœci
istnienia orygina³u. Do naj-
bardziej zagorza³ych fanów
gry nale¿eli... kwakrzy, którzy
kopiowali j¹ rêcznie, czêsto
przy okazji modyfikuj¹c. Po-
jawi³y siê hotele i elektrow-
nia, a tak¿e zasady spisane
przez niejakiego Charlesa
Todda, który pozna³ grê 
u znajomych kwakrów.

To w³aœnie w tym czasie 
o grze dowiedzia³ siê Charles
Darrow, któremu póŸniej
przypisywane bêdzie jej au-
torstwo. Mê¿czyzna by³ wów-
czas bezrobotny, a jego chory
psychicznie syn musia³ zo-
staæ umieszczony w specjali-
stycznej placówce. Sytuacja
finansowa Darrowa by³a wiêc
niezwykle trudna. W czasie
jednej z wizyt u pañstwa Tod-
dów – Darrow by³ przyjacie-
lem z dzieciñstwa ¿ony Char-
lesa Todda – pozna³ Monopo-
ly i poprosi³ swojego imienni-
ka, by da³ mu kopiê jej zasad,
aby „nauczyæ jej innych”. Na-
stêpnie zwróci³ siê o pomoc

do swego s¹siada, F.O. Ale-
xandra, który rysowa³ komik-
sy. Chcia³, aby znalaz³ on spo-
sób na uatrakcyjnienie gry.
Tak na planszy pojawi³a siê
strza³ka oznaczaj¹ca pójœcie
do wiêzienia, poci¹g symboli-
zuj¹cy dworce i kolory. Plan-
sza nabra³a nowego wymiaru
artystycznego. Mimo to po-
mys³ zosta³ pocz¹tkowo od-
rzucony przez kilku produ-
centów zabawek i gier, ponie-
wa¿ zasady by³y „zbyt tech-
niczne i mog³y zdezoriento-
waæ graczy”. A¿ wreszcie...
firma Parker Brothers zgo-
dzi³a siê sprzedawaæ grê po 
2 dolary. Sukces by³ natych-
miastowy: w pierwszym roku
sprzedano ponad 278 tys. eg-
zemplarzy, a Darrow szybko
sta³ siê pierwszym projektan-
tem gier, który zosta³ milio-
nerem. Firma wkrótce popro-
si³a go o przybli¿enie publicz-
noœci historii powstania gry 
– informacja mia³a byæ do³¹-
czana do kompletu. Napisa³
wiêc list, w którym wyjaœnia³,
¿e pomys³ zaczerpn¹³ z dys-
kusji o nauczycielu, który da-
wa³ swoim uczniom fa³szywe
pieni¹dze, aby nauczyæ ich in-

westowania. Poniewa¿ by³
znudzony i bezrobotny, ta roz-
mowa podsunê³a mu pomys³
na grê.

Parker Brothers, mimo i¿
wiedzieli o istnieniu gry Liz-
zie Magie – sami wypuœcili j¹
kiedyœ na rynek – zaakcepto-
wali tê legendê, rozpo-
wszechniaj¹c j¹ i broni¹c jej,
gdy by³a krytykowana. Ponad
80 lat póŸniej Hasbro, które
kupi³o Parker Brothers
w 1991 roku, nadal podtrzy-
muje historiê Charlesa Dar-
rowa, mimo i¿ Lizzie Magie
zg³osi³a dwa patenty. Pierw-
szy w 1904, a drugi w 1932 ro-
ku, krótko przed wprowadze-
niem na rynek gry Darrowa,
bo pierwszy straci³ wa¿noœæ.
Ale bezskutecznie. – Amery-
kañski kapitalizm ma brutal-
n¹ stronê, a na pocz¹tku lat
30. by³a ona jeszcze bardziej
widoczna ni¿ dziœ – mówi Ste-
fan Naumann. Specjalista od
w³asnoœci intelektualnej
zwraca uwagê, ¿e „w tej rasi-
stowskiej i seksistowskiej
Ameryce fakt, ¿e Magie by³a
kobiet¹, pozwala³ mê¿czy-
znom ze œwiata biznesu igno-
rowaæ j¹ bez zbytniego ryzy-
ka, bo wiedzieli, ¿e nawet
gdyby sprawa trafi³a do s¹du,
kobieta nie mia³aby szans”.
Co wiêcej, liczba plagiatów,
z jakimi musia³a mierzyæ siê
Lizzie Magie, sprawi³a, ¿e
œciganie ka¿dego przestêpcy
by³o niemal niemo¿liwe. Gdy-
by Monopoly powsta³o dzi-
siaj, sprawy potoczy³yby siê
zupe³nie inaczej. Wprawdzie
patenty nie obejmuj¹ ju¿ gier,
a jedynie osi¹gniêcia tech-
niczne, ale plansza mog³aby
podlegaæ pod prawo autor-
skie. Pomys³ Lizzie Magie
by³by wówczas chroniony, po-
dobnie jak wk³ad ka¿dego
z projektantów, którzy go
ulepszali: od autorki po Char-
lesa Darrowa, poprzez kwa-
krów czy F.O. Alexandra, ka¿-
dy otrzyma³by honorarium
wspó³mierne do swojej pracy.
Dziœ walka o Monopoly to nie
tyle kwestia prawna – Lizzie
Magie nie mia³a dzieci – co
narracyjna: to walka o przy-
wrócenie prawdy o pochodze-
niu najlepiej sprzedaj¹cej siê
gry na œwiecie. (MS)

LOLA DUBOIS
© Figaro Syndication, 2022
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Prawdziwa historia najlepiej sprzedaj¹cej siê gry na œwiecie

Nazywa się Monopoly

Fot. Ferrari Press/East News
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Opêtani przez demona

Na świecie nasilają się
prześladowania
niewinnych ludzi rzekomo
uprawiających czary. 
Ze społeczności
wyrzucane są nie tylko
wdowy i samotne kobiety,
ale też dzieci i chorzy
mężczyźni. W ciągu
minionych 60 lat 
na świecie prześladowano
więcej osób z powodu
domniemanego
stosowania czarów niż 
w Europie między XV 
a XVIII wiekiem. Według
najnowszych badań wciąż
dochodzi do tego 
w 43 krajach.
10 sierpnia po raz trzeci 

z rzêdu obchodzono Œwiato-
wy Dzieñ Walki z Mani¹ na
punkcie Czarownic. Dzia³aj¹-
ce od 1832 roku w Akwizgra-
nie, w Niemczech, Miêdzy-
narodowe Katolickie Dzie³o
Misyjne „missio” wybra³o
akurat ten dzieñ, gdy¿ 
10 sierpnia w 2012 roku mi-
sjonarka ze Szwajcarii próbo-
wa³a powstrzymaæ t³um mê¿-
czyzn chc¹cych spaliæ ¿yw-
cem mieszkankê Papui-No-
wej Gwinei. Stos ju¿ p³on¹³, 
a zwi¹zana Christina Paku-
ma by³a przypalana rozgrza-
nym do czerwonoœci ¿ela-
zem. Siostra Gaudentia Mei-
er zdo³a³a wypowiedzieæ rap-
tem dwa zdania sprzeciwu,
nim j¹ pobito, ale w tym cza-
sie Christina zd¹¿y³a znaleŸæ
du¿y kamieñ. Otar³a go w³a-
sn¹ krwi¹ i uda³a, ¿e urodzi-
³a. W Nowej Gwinei wierzy
siê bowiem, ¿e tak mo¿na wy-
rzuciæ z³o z czarownicy. Ale
inne kobiety na tej drugiej co
do wielkoœci wyspie œwiata
nie mia³y tyle szczêœcia. 7 lu-
tego 2013 roku o czary oskar-
¿ono 20-latkê. W miejscu pu-
blicznym, na oczach dzieci,
kobietê obna¿ono, torturowa-
no, oblano benzyn¹ i ¿ywcem
spalono. Dwa miesi¹ce póŸ-
niej obciêto g³owê dziewczy-
nie, któr¹ podejrzewano 
o praktykowanie czarów 
i spowodowanie œmierci na-
uczyciela. Policja próbowa³a
interweniowaæ, ale nie zdo³a-
³a opanowaæ rozwœcieczone-
go t³umu. Takich historii
mo¿na przytoczyæ setki i to 
z kilkudziesiêciu krajów.

Wed³ug raportu „missio” 
z 9 sierpnia od ubieg³ego ro-
ku na niechlubn¹ listê
pañstw, w których torturuje
siê ludzi przez samo tylko po-

dejrzenie o czary, trafi³y dwa
nowe pañstwa: Sierra Leone
i Zimbabwe. Z 55 niepodle-
g³ych pañstw Czarnego L¹du
przeœladowano ludzi w 27.
Do polowañ na czarownice
dochodzi³o ostatnio w Syrii,
Arabii Saudyjskiej, Iranie,
Pakistanie, Indiach i Nepalu.
Podobne meldunki misjona-
rzy nap³ynê³y z Tajlandii,
Kambod¿y, Indonezji, Timoru
Wschodniego, Vanuatu, ale
najwiêcej z Papui-Nowej
Gwinei. Bardziej szokuj¹
amerykañskie przypadki.
Oprócz Haiti na liœcie znajdu-
je siê bowiem Boliwia, Gwa-
temala, a nawet Meksyk.

14 sierpnia „Frankfurter
Allgemeine Sonntagszei-
tung” przeprowadzi³ wywiad
z rzecznikiem prasowym
„missio”. Jörg Nowak pytany
o powody polowañ na cza-
rownice, odpowiedzia³: – Za
czêsto ludzie chc¹ znaleŸæ
koz³a ofiarnego. Tak by³o 
w œredniowiecznej Europie 
i, niestety, do dziœ nic siê nie
zmieni³o. Drugi powód to
chciwoœæ. W czasie mojej wi-
zyty w Papui-Nowej Gwinei
pozna³em kobietê, która
odziedziczy³a ziemiê. Jej bra-
cia byli tak zazdroœni, ¿e
oskar¿yli j¹ o uprawianie
czarów, aby przej¹æ dzia³kê.
W ostatnich 60 latach na ca-
³ym œwiecie przeœladowano
wiêcej osób z powodu ich do-
mniemanych czarów ni¿ 
w Europie miêdzy XV 
a XVIII wiekiem.

Szwajcarka Lorena Jenal,
która tak¿e udzieli³a „Frank-
furter Allgemeine Son-
n-tag-szeitung” wywiadu, jest
na misji w Papui-Nowei Gwi-
nei od 40 lat. W walentynki
2021 r. ze œrodków „missio”
otworzy³a w Pomberel „Dom
nadziei” dla przeœladowanych
kobiet. Franciszkanka stwier-
dzi³a: – Tutejsi zostali doœæ
nagle skonfrontowani z no-
woczesnym, cyfrowym œwia-
tem. Wielu to zdezorientowa-
³o. Popadli w alkoholizm 
i narkomaniê. W dodatku ich
odwieczny patriarchat zderzy³
siê ze œwiatem, w którym ko-
biety chc¹ nagle mieæ coœ do
powiedzenia. Niektórzy miej-
scowi mê¿czyŸni nie mog¹
znieœæ tego nowego stanu. Ale
s¹ te¿ bardziej prozaiczne po-
wody. 

Pamiêtam grupê m³odych
ludzi, którzy rzucili siê na
znan¹ i bogat¹ kobietê. Gdy
nie chcia³a im oddaæ pieniê-
dzy, oskar¿ono j¹ o czary. To
wszystko dzia³a tu bardzo
szybko. Inna wieczorem orga-
nizowa³a œwi¹teczny posi³ek

dla wsi i by³a szanowana
przez spo³ecznoœæ, a ju¿ na-
stêpnego ranka ujrzano 
w niej czarownicê. Tutejsze
mechanizmy ciê¿ko jest zro-
zumieæ ludziom z Zachodu.
Cztery miesi¹ce temu w wy-
padku samochodowym zgin¹³
szanowany przedsiêbiorca,
który dawa³ du¿o pieniêdzy
na wieœ rodzinn¹. Po jego
œmierci miejscowi szukali ko-
z³a ofiarnego. Nikogo nie ob-
chodzi³o, ¿e prowadzi³ po pija-
nemu, o wypadek oskar¿ono
jego ¿onê i okrzykniêto j¹
czarownic¹. Miejscowi na nie-
spodziewane zdarzenia, któ-
rych nie potrafi¹ sobie wyt³u-
maczyæ, reaguj¹ dla nas irra-
cjonalnie. Wdowê torturowa-
no, a¿ poda³a nazwiska in-
nych niby wspó³odpowiedzial-
nych. Nastêpnego dnia wieœ
chcia³a zabiæ siedem niewin-
nych kobiet.

Franciszkanka opowiedzia-
³a te¿ o dziewczynie, któr¹
powa¿ano we wsi, bo jej brat
by³ ambasadorem i odwie-
dzi³a z nim nawet Singapur.
Jednak przez wiêkszoœæ cza-
su po prostu opiekowa³a siê
domem brata, bo ten stale
wyje¿d¿a³. Czasami odwie-
dza³ j¹ tam jego kumpel i s¹-
siad, który chorowa³ na ast-
mê. Któregoœ wieczora zmar³
nagle na atak dusznoœci. Jak
siê póŸniej okaza³o, po prostu
skoñczy³ siê mu aerozol
wziewny. Dziewczynê pojma-
no i torturowano przez trzy
dni, bo nikt nie chcia³ uwie-

rzyæ, ¿e tak œwiatowa kobieta
nie zdo³a³a pomóc przyjacie-
lowi brata.

Region Mendi, który jest 
w zasiêgu zakonnicy, liczy 
56 tys. mieszkañców. Przez
ostatnie piêæ lat Szwajcarce
uda³o siê zapewniæ schronie-
nie oskar¿anym o czary 
190 kobietom i trzem mê¿czy-
znom z tego terenu. Wed³ug
zakonnicy tylko trzech z wie-
lu przeœladowców trafi³o do
wiêzienia. A jedynie w ubie-
g³ym roku siedem kobiet nie
prze¿y³o tortur. Jenal doda³a,
¿e mieszanie siê w sprawy
miejscowych jest niebezpiecz-
ne. W kwietniu stanê³a 
w obronie dwóch kobiet i mi-
mo ¿e zna³a osobiœcie opraw-
ców, to i tak przystawili za-
konnicy nó¿ do gard³a. Szwaj-
carka podkreœli³a, jak ogrom-
na presja panuje w ma³ych,
wiejskich spo³ecznoœciach.
Poda³a przyk³ad 17-latka, któ-
ry, gdy zmar³ jego ojciec, wzi¹³
udzia³ w torturowaniu matki,
bo krewni wmówili mu, ¿e to
jej wina. Ch³opak odwiedzi³
ostatnio franciszkankê, gdy¿
nie mo¿e ¿yæ z powodu wy-
rzutów sumienia.

Z kolei korespondent
„Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung” Thomas
Scheen napisa³ o „dzieciach
czarownic” w Kongu. Na
w³asne oczy widzia³, jak na
ulicach 15-milionowej Kin-
szasy œpi¹ bezdomne dzieci,
skulone i wtulone w siebie
niczym szczeniêta. Tylko 

w stolicy Konga jest ich 
25 tys. Gdy jakaœ kobieta zo-
stanie pos¹dzona o czary, jej
dzieci równie¿ trafiaj¹ na
margines, gdy¿ wed³ug wie-
rzeñ tak¿e potomstwo jest
opêtane przez demona, który
mo¿e przynieœæ pecha ca³e-
mu klanowi. 10-letni Fiston
¿yj¹cy wœród œmieci i szczu-
rów opowiedzia³, ¿e gdy
umar³a jego mama, tata zna-
laz³ now¹ partnerkê, Maco-
cha nie chcia³a obcego dziec-
ka i gdy ojciec wyjecha³ 
w delegacjê, oskar¿y³a Fisto-
na o czary i wystawi³a ch³op-
ca za drzwi. Teraz ma 14 lat 
i przewodzi bezdomnym
„dzieciom czarownic”.

Do¿ywianiem i leczeniem
„dzieci czarownic” zajmuje
siê w teorii w Kinszasie pra-
wie sto organizacji. Ale jak
stwierdzi³ pochodz¹cy z Pol-
ski Zbigniew Orlikowski, mo-
¿e dziesiêæ z nich naprawdê
pomaga dzieciom. Reszta ma
tylko tabliczki na drzwiach 
z nazw¹ organizacji i czeka
na datki, które s¹ defraudowa-
ne. Ten werbista, zwany przez
dzieci Zibim, potrafi³ zebraæ 
w niemieckich szko³ach i pa-
rafiach rocznie 300 tysiêcy do-
larów. Organizacja „Orper”,
któr¹ kieruje, pomog³a w ci¹-
gu roku znaleŸæ dach nad g³o-
w¹ dla 2300 dzieci.

Na ulice zaczê³y te¿ trafiaæ
dziewczynki. Wczeœniej uzna-
wano je za przydatne w go-
spodarstwie domowym, poza
tym zawsze mo¿na je by³o
wydaæ za m¹¿ i na tym zaro-
biæ. Laetitia ma 13 lat, ale
wygl¹da na 18. Jej matka
zmar³a, gdy dziewczynka
mia³a 7 lat. Jej ojciec by³ nie-
widomy i sam wymaga³ opie-
ki. Znalaz³a schronienie 
u jednej z sióstr matki. Ale
gdy zaczê³o brakowaæ pieniê-
dzy na wy¿ywienie, Laetitiê
oskar¿ono o zabicie swojej
matki. Dziewczynka, jak mó-
wi, mia³a szczêœcie, bo „Or-
per” znalaz³ jej nowych rodzi-
ców i teraz chodzi do szko³y.
Z kolei Fiston pytany 
o szczêœcie odpowiada: – To
wtedy, jak nie zostanê przy³a-
pany na kradzie¿y. Albo gdy
starsze i silniejsze dzieci
chc¹ mnie okraœæ, a ja ju¿
zd¹¿y³em ukryæ pieni¹dze,
które zarobi³em na zbieraniu
z³omu. (PKU)

Na podst.: FAS, FAZ, BBC
News, BR24.de, Katholische-
Sonntagszeitung.de, LICAS
NEWS, Missio-Hilft.de, sr-lo-
rena.ch

Fot. Mary Evans
(Colourised)/East News
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Muzyka

Dwa ostatnie weekendy
sierpnia w restauracji „Gdañ-
ska” w Oberhausen up³ynê³y
bardzo klasycznie. Na cztery
weekendowe dni sala teatral-
na goœci³a Pierwszy Olsza-
mowski Piano Festival. Na
scenie przez cztery wieczory
gospodarzem by³ znakomity
kompozytor i pianista S³awo-
mir Olszamowski z Köln. Po-
s³uchaæ mo¿na go by³o w czte-
rech ró¿nych ods³onach.
Pierwszego wieczoru bardzo
ekspresyjnie zagra³ utwory
Chopina. 

Drugiego dnia, wraz z teno-
rem Zenonem Iwanem wyko-
nali s³ynne pieœni i arie opero-
we. Trzeci wieczór by³ bardzo
trudny, gdy¿ S³awomir Olsza-
mowski wykona³ wiele utwo-
rów po raz pierwszy. Us³yszeæ
mo¿na by³o kompozycje m.in.
Liszta, Rachmaninowa, De-
bussy`ego, Gershwina. Ostat-
niego dnia festiwalu goœciem
S³awomira Olszamowskiego
by³ muzyk rockowy Krzysztof
„Ptak” Wrobel, wokalista ze-
spo³u Communa z Solingen.
Razem wykonali utwory m.in.
M³ynarskiego, Szczepanika,
Sinatry. Najwiêkszy aplauz

jednak otrzymali po wykona-
niu utworu „Dziwny jest ten
œwiat” Czes³awa Niemena.

„Olszamowski Piano Festi-
val”, mia³ na celu prezentacjê

dorobku artystycznego S³awo-
mira Olszamowskiego. Ten
znany w œrodowisku polonij-
nym i niemieckim muzyk uro-
dzi³ siê we Wroc³awiu, a obec-

nie mieszka w Köln. W wieku
szeœciu lat, sam poproi³ mamê,
¿eby zapisa³a go do szko³y mu-
zycznej. Studiowa³ kompozycjê
pod kierunkiem m.in. Henryka
Miko³aja Góreckiego w Akade-
mii Muzycznej w Katowicach.
Poza tym odbywa³ prywatne
konsultacje u Witolda Lutow-
s³awskiego. W okresie prze-
mian Okr¹g³ego Sto³u przyje-
cha³ z rodzin¹ do Niemiec.  Jest
laureatem konkursów kompo-
zytorskich, m.in. II nagrody za
Muzykê koncertuj¹c¹ „Oczeki-
wanie” na Konkursie M³odych
Kompozytorów w Warszawie
oraz III nagrody za Bu³garsk¹
Fantazjê na Konkursie Kompo-
zytorskim w P³owdiw w Bu³ga-
rii. Ponadto w 2003 roku film
„Goldgarten” w re¿yserii Sa-
schy Bruhn z jego muzyk¹ zdo-
by³ g³ówn¹ nagrodê na Festi-
walu Filmów Krótkometra¿o-
wych w Berlinie.

Utwory S³awomira Olsza-
mowskiego by³y wykonywane
na wielu znacz¹cych festiwa-
lach muzyki wspó³czesnej,
m.in. podczas Warszawskiej
Jesieni, gdzie wykonano jego
Rapsodiê chora³ow¹ na wielk¹
orkiestrê symfoniczn¹ pod dy-
rekcj¹ Karola Styji, Œl¹skich
Dni Muzyki Wspó³czesnej, zaœ
jego cykl £añcuch Przeci-
wieñstw na orkiestrê kameral-
n¹, wykonywany by³ wielokrot-
nie przez Orkiestrê Muzyki

Nowej. S³awomir Olszamow-
ski dzia³alnoœæ koncertow¹
rozpocz¹³ w 2008 roku, w wieku
53 lat. Sta³o siê to dziêki g³êbo-
kiej przemianie osobowoœcio-
wej, jak¹ wówczas przeszed³
oraz za namow¹ emigracyj-
nych przyjació³ ze œrodowiska
Klubu „Ignis” w Köln. Od tej
pory regularnie koncertuje
w Niemczech oraz w Polsce, 
a tak¿e na zaproszenia Insty-
tutu Francuskiego. W 2010
gra³ solo i z orkiestr¹ na Gali
Amnesty International w Le-
ichlingen. 

Jest kompozytorem ró¿no-
rodnym. Skomponowa³ utwory
zarówno na klarnet, akordeon,
perkusjê, trio stroikowe, kwar-
tet smyczkowy, orkiestrê ka-
meraln¹, a¿ po Rapsodiê cho-
ra³ow¹ na wielk¹ orkiestrê
symfoniczn¹. Od 2008 roku
wspiera muzycznie amatorski
Teatr „Gdañska” w Oberhau-
sen. Pochodzi z rodziny o tra-
dycjach artystycznych. Jego
dziadek by³ dyrygentem Opery
w Kijowie, a mama znan¹ rzeŸ-
biark¹. Czêsto za ni¹ powta-
rza, ¿e „artyst¹ cz³owiek siê ro-
dzi, i jest to bardziej rodzaj
przekleñstwa ni¿ wyró¿nienia,
gdy¿ cz³owiek nacechowany
artyzmem jest stale i do koñca
¿ycia na etapie poszukiwañ no-
wych treœci i rozwoju. 

Leonard Paszek
Fot. Robert Siera

S³awomir Olszamowski

Przekleństwo bycia artystą



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.

�� Pracujê w Niemczech.
Wymówi³em stosunek pra-
cy a potem zdecydowa³em
siê to wymówienie cofn¹æ.
Pracodawca nie ma nic
przeciwko temu. Jakie s¹
skutki takiego cofniêcia wy-
mówienia?

Z chwil¹, gdy wymówienie
dotar³o do pracodawcy, to sta-
³o siê te¿ i prawnie skuteczne.
Prawnie rzecz bior¹c nie
mo¿na go wiêc „cofn¹æ”. Jeœli
jednak zarówno pracownik
jak i pracodawca nie maj¹ nic
przeciwko temu, by stosunek
pracy istnia³ dalej i by pra-
cownik wymówienie „cofn¹³”,
to nale¿y to potraktowaæ tak,
jakby strony zawar³y now¹
umowê o pracê na tych sa-
mych warunkach pracy 
i p³acy.

�� Stwierdzono u mnie
trwa³y uszczerbek na zdro-
wiu i mam trwa³¹ grupê
upoœledzenia. O tym fakcie
nie poinformowa³em praco-

dawcy. Czy z tego powodu
muszê spodziewaæ siê ja-
kichœ powa¿nych konse-
kwencji prawnych?

Osoba ciê¿ko upoœledzona
nie jest zobowi¹zana infor-
mowaæ pracodawcê o tej
w³aœciwoœci (ustawa z dnia
1.07.2007, § 81 ustêp 2 SGB
IX). Z drugiej strony ten fakt
niewiedzy pracodawcy mo¿e
byæ dla niego w pewnych
okolicznoœciach i korzystny,
nawet jeœli musi on p³aciæ
op³atê wyrównawcz¹ w przy-
padku nie zatrudniania in-
walidów, poniewa¿ wtedy nie
musi on przyznawaæ pracow-
nikowi dodatkowego urlopu
85 dni stosownie do § 125
ustêp 1 SGB IX – niemiecki
kodeks socjalny) i pracodaw-
ca nie musi urz¹dzaæ dla nie-
go specjalnego stanowiska
pracy. Zatrudnianie ciê¿ko
upoœledzonych pracowników
przewidziane jest dla zak³a-
dów, które zatrudniaj¹ przy-
najmniej 16 pracowników.

Jeœli pracodawca w niewie-
dzy wymówi stosunek pracy
pracownikowi, to pracownik
musi w terminie 3 tygodni
poinformowaæ o tym praco-
dawcê (Bundesarbeitsarbe-
itsgericht, wyrok z 12.01.2006,
sygnatura akt: 2 AZR 539/05)
oraz wnieœæ w tym samym
terminie do s¹du pracy po-
zew o ochronê stosunku pra-
cy (Kündigungsschutzklage).

�� Do jakich adwokatów
najlepiej jest zwracaæ siê 
w danych sprawach? Co
oznacza okreœlenie adwo-
kat specjalista (Fachan-
walt)? 

Generalnie ka¿dy adwokat
jest uprawniony do reprezen-
towania klientów w prawie
wszystkich dziedzinach pra-
wa. Adwokat specjalista (Fa-
chanwalt) jest adwokatem,
który spe³niaæ musi odpo-
wiednie ustalone najczêœciej
przez izbê adwokack¹ (Recht-
sanwaltskammer) obiektyw-

ne kryteria. Chodzi tu o udo-
kumentowana liczbê opraco-
wanych przypadków w danej
dziedzinie prawa w przeci¹gu
danego okresu czasu (na
przyk³ad 50 przypadków 
w ci¹gu 3 lat)) a tak¿e udoku-
mentowane odbywanie dodat-
kowego kszta³cenia w danej
dziedzinie prawa. Okreœlenie
Fachanwalt istnieje tylko 
w nastêpuj¹cych ga³êziach
prawa: prawo karne (Stra-
frecht), prawo rodzinne (Fa-
milienrecht), prawo pracy
(Arbeitsrecht), prawo o nie-
wyp³acalnoœci (Insolven-
zrecht), prawo socjalne (So-
zialrecht), prawo administra-
cyjne (Verwaltungsrecht). Po-
dane w Gelbe Seiten informa-
cje dotycz¹ce adwokatów s¹
najczêœciej sporz¹dzone
przez samych adwokatów,
dlatego ich prawid³owoœci nie
da siê obiektywnie sprawdziæ.
Adwokaci w swoich og³osze-
niach podaj¹ te¿ czêsto tzw.
ciê¿ar dzia³alnoœci lub zainte-

resowañ (Tätigkeitsschwer-
punkte, Interessenschwer-
punkte). Generalnie adwokaci
podaæ mog¹ tylko 3 Tätigke-
itsschwerpunkte i 5 Interes-
senschwerpunkte.

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

Dwie księgi wieczyste
dla tej samej działki

Ponad 20 lat temu kupi-
³em niezabudowan¹ nieru-
chomoœæ roln¹ oznaczon¹
jako dzia³ka „X”. Dla tej 
i jeszcze jednej dzia³ki pro-
wadzona by³a ksiêga wieczy-
sta – po zakupie dzia³kê „X”
wydzielono z tej ksiêgi wie-
czystej i za³o¿ono dla niej
now¹ ksiêgê. Niedawno oka-
za³o siê, ¿e dzia³ka „X” wpi-
sana jest do jeszcze innej
ksiêgi wieczystej (razem 
z kilkudziesiêcioma innymi
dzia³kami), a jej w³aœcicie-
lem jest starostwo. Obie
ksiêgi prowadzi ten sam
s¹d. Jak doprowadziæ do sy-
tuacji, ¿eby opisana dzia³ka
by³a wpisana tylko w „mo-
jej” ksiêdze wieczystej?

Zgodnie z treœci¹ art. 24 ust.
1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
„O ksiêgach wieczystych i hi-
potece”, „dla ka¿dej nierucho-
moœci prowadzi siê odrêbn¹
ksiêgê wieczyst¹, chyba ¿e
przepisy szczególne stanowi¹
inaczej (...)”, zatem konieczne
jest doprowadzenie do stanu,
w jakim opisana dzia³ka znaj-
dzie siê tylko w jednej ksiêdze
wieczystej. Bez analizy doku-
mentów i zbadania stanu
prawnego obu ksi¹g wieczy-
stych trudno oceniæ, jak do-

sz³o do opisanej sytuacji – jeœli
jest to jakiœ oczywisty b³¹d np.
w migracji ksi¹g, mo¿na spró-
bowaæ z³o¿yæ do s¹du wieczy-
stoksiêgowego wniosek o do-
konanie sprostowania z urzê-
du i wykreœlenie przedmioto-
wej dzia³ki z ksiêgi wieczystej,
gdzie jako w³aœciciel widnieje
starostwo.

W sytuacji jednak, gdy 
w obu ksiêgach wieczystych
dla tej samej nieruchomoœci
widniej¹ ró¿ni w³aœciciele,
znacznie czêœciej konieczne
jest jednak wytoczenie po-
wództwa o uzgodnienie treœci
ksiêgi wieczystej z rzeczywi-
stym stanem prawnym.

Zgodnie z treœci¹ art. 10 ust.
1 ww. ustawy „w razie niezgod-
noœci miêdzy stanem praw-
nym nieruchomoœci ujawnio-
nym w ksiêdze wieczystej 
a rzeczywistym stanem praw-
nym osoba, której prawo nie
jest wpisane lub jest wpisane
b³êdnie albo jest dotkniête
wpisem nieistniej¹cego obci¹-
¿enia lub ograniczenia, mo¿e
¿¹daæ usuniêcia niezgodno-
œci”. W uchwale z dnia 29 lute-
go 1996 r. (sygn. III CZP 16/96)
S¹d Najwy¿szy wskaza³, ¿e 
„w sytuacji, gdy ta sama, ozna-
czona ewidencyjnie dzia³ka,
objêta jest dwiema ksiêgami
wieczystymi, w których ujaw-
nieni s¹ ró¿ni w³aœciciele, do-

puszczalne jest powództwo 
o uzgodnienie stanu prawne-
go ujawnionego w jednej 
z tych ksi¹g z rzeczywistym
stanem prawnym”. Tak¿e 
w uchwale z dnia 31 stycznia
1996 r. (sygn. III CZP 200/95)
SN wskaza³, ¿e „gdy ta sama
czêœæ wiêkszych nieruchomo-
œci objêta jest dwiema ksiêga-
mi wieczystymi, w których
ujawnieni s¹ ró¿ni w³aœciciele,
dopuszczalne jest na podsta-
wie art. 10 ustawy z dnia 6 lip-
ca 1982 r. «O ksiêgach wieczy-
stych i hipotece» (Dz.U. nr 19,
poz. 147 ze zm.) uzgodnienie
stanu prawnego wymienione-
go w jednej z tych ksi¹g z rze-
czywistym stanem prawnym
przez wykreœlenie z niej wpi-
sów dotycz¹cych wyodrêbnio-
nych geodezyjnie dzia³ek”.

Powy¿sze powództwo jest
spraw¹ o prawa maj¹tkowe 
i podlega op³acie s¹dowej sto-
sunkowej wynosz¹cej 5 proc.
od wartoœci nieruchomoœci.

Eksmisja syna pasożyta

W mieszkaniu, które jest
moj¹ wy³¹czn¹ w³asnoœci¹,
od urodzenia zameldowany
jest (i mieszka) mój doro-
s³y syn – nigdzie niepracu-
j¹cy alkoholik, który w ¿a-
den sposób nie dok³ada siê
do utrzymania mieszkania

i wspó³ponoszenia wydat-
ków na ¿ycie. Testamen-
tem notarialnym jedynym
moim spadkobierc¹ uczy-
ni³em ma³oletniego obec-
nie wnuka (syna mojego
drugiego syna), natomiast
syna, który ze mn¹ miesz-
ka, wydziedziczy³em w te-
stamencie na podstawie
mocnych, przewidzianych
prawem powodów. Oba-
wiam siê, ¿e po mojej
œmierci syn nie bêdzie
chcia³ siê wyprowadziæ. Co
zrobiæ, aby wnuk nie mu-
sia³ utrzymywaæ stryja pa-
so¿yta, jeœli chodzi o op³aty
za mieszkanie i media? 

Najproœciej by³oby za³a-
twiæ tê sprawê, czyli wyeks-
mitowaæ syna z mieszkania,
jeszcze za Pana ¿ycia. Je¿eli
syn jest pe³noletni, nie uczy
siê i ma – przynajmniej teo-
retycznie – mo¿liwoœæ podjê-
cia zatrudnienia i samodziel-
nego utrzymania siê, to nie
spoczywa na Panu obowi¹-
zek jego alimentacji. Zgodnie
z treœci¹ art. 133 § 3 Kodeksu
rodzinnego i opiekuñczego,
„rodzice mog¹ uchyliæ siê od
œwiadczeñ alimentacyjnych
wzglêdem dziecka pe³nolet-
niego, je¿eli s¹ one po³¹czo-
ne z nadmiernym dla nich
uszczerbkiem lub je¿eli
dziecko nie dok³ada starañ 

w celu uzyskania mo¿noœci
samodzielnego utrzymania
siê”, a ponadto (art. 1441
krio), „zobowi¹zany mo¿e
uchyliæ siê od wykonania
obowi¹zku alimentacyjnego
wzglêdem uprawnionego, je-
¿eli ¿¹danie alimentów jest
sprzeczne z zasadami wspó³-
¿ycia spo³ecznego. Nie doty-
czy to obowi¹zku rodziców
wzglêdem ich ma³oletniego
dziecka”.

Z kolei syn ma obowi¹zek
wspó³ponoszenia wszelkich
kosztów utrzymania miesz-
kania, w którym wspólnie 
z Panem zamieszkuje, a tak-
¿e wydatków ponoszonych
wspólnie na zaspokojenie
podstawowych potrzeb ¿y-
ciowych. Skoro tego nie czy-
ni, mo¿e Pan za¿¹daæ od nie-
go, aby w okreœlonym termi-
nie wyprowadzi³ siê z lokalu,
a jeœli tego nie zrobi – wyst¹-
piæ do s¹du o orzeczenie jego
eksmisji, ewentualnie tak¿e
o zas¹dzenie od niego przy-
padaj¹cych nañ kosztów
utrzymania lokalu za ostat-
nie 3 lata.

W pozwie nale¿y wskazaæ,
¿e syn nie ma tytu³u prawne-
go do zajmowanego lokalu,
nie jest Pan zobowi¹zany do
jego utrzymywania (i nie
chce go utrzymywaæ) i nie
ma woli u¿yczaæ mu miesz-
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Stopy procentowe rosną
Od stycznia stopy procen-

towe od kredytów budowla-
nych wzros³y dwukrotnie.
Wielu klientów zabezpiecza
siê obecnie za pomoc¹ tzw.
kredytów terminowych (For-
ward-Kredite). 

� Jak to dzia³a?
Przez wiele lat koszty kre-

dytu budowlanego by³y na hi-
storycznie niskim poziomie.
Ale na razie to chyba koniec.
Od stycznia oprocentowanie
dziesiêcioletnich kredytów
na nieruchomoœci wzros³o
ponad dwukrotnie, z poziomu
nieco poni¿ej jednego pro-
centa do ponad dwóch.

� Dlaczego stopy procen-
towe rosn¹?

– Banki pozyskuj¹ œrodki
na kredyty hipoteczne po-
przez emisjê tzw. listów za-
stawnych (Pfandbriefe). Ich
stopy procentowe wzros³y
bardziej ni¿ oczekiwano ze
wzglêdu na wysok¹ inflacjê. 

� Czy trend wzrostu stóp
procentowych bêdzie trwa³
nadal?

– Wielu ekspertów obecnie
tak zak³ada, poniewa¿ z powo-
du wojny stopa inflacji prawdo-
podobnie utrzyma siê na wyso-
kim poziomie. To z kolei wy-
wiera presjê na Europejski
Bank Centralny, aby jeszcze 
w tym roku podniós³ swoje pod-
stawowe stopy procentowe.

� Co mog¹ zrobiæ klienci?
– Dom jest zwykle sp³acany

przez 25-30 lat, a po 10-15 la-
tach pierwszy kredyt budow-
lany musi byæ refinansowany
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
w tym czasie stopami procen-
towymi. Jeœli musisz sp³aciæ
kredyt w ci¹gu trzech lat 
i spodziewasz siê wy¿szych
stóp procentowych ni¿ obec-
nie, mo¿esz zabezpieczyæ siê
za pomoc¹ tzw. kredytu termi-
nowego (Forward-Darlehen).

� Co to jest kredyt termi-
nowy?

– Kredyt terminowy jest
oprocentowany wed³ug stopy
procentowej obowi¹zuj¹cej
obecnie, z niewielk¹ dop³at¹ do
kredytu budowlanego, który
zostanie zaci¹gniêty dopiero 
w przysz³oœci. Dop³ata do
oprocentowania wynosi œred-
nio 0,015% miesiêcznie do mo-
mentu uruchomienia kredytu.
Oczywiœcie nadal istnieje ryzy-
ko resztkowe. Jeœli stopy pro-
centowe nie wzrosn¹ zgodnie 
z oczekiwaniami, trzeba bê-
dzie mimo to zaci¹gn¹æ i ob-
s³ugiwaæ kredyt budowlany.

� Czy mam jakieœ alterna-
tywy? 

– W przypadku kredytów
hipotecznych z 15-letnim

okresem obowi¹zywania sta-
³ej stopy procentowej mo¿na
wypowiedzieæ umowê po
dziesiêciu latach bez odszko-
dowania i poszukaæ korzyst-
niejszego finansowania uzu-
pe³niaj¹cego. 

� Gdzie mogê znaleŸæ ta-
nie kredyty?

– Dobr¹ ofertê maj¹ broke-
rzy internetowi, tacy jak Inter-
hyp.de i Drklein.de, warto te¿
zapytaæ w lokalnym banku.

Pożyczka prywatna

Jeœli po¿yczasz pieni¹dze
krewnym lub znajomym 
i otrzymujesz odsetki, intere-
suje siê tym równie¿ urz¹d
skarbowy. Co nale¿y wzi¹æ
pod uwagê

� Zyski kapita³owe
Wielu rodziców wspiera

swoje dzieci pieniêdzmi na
budowê domu lub zakup no-
wego samochodu. Jeœli po¿y-
czone pieni¹dze zostan¹ póŸ-
niej sp³acone wraz z odsetka-
mi, po¿yczkodawcy uzyskuj¹
zyski kapita³owe z punktu wi-
dzenia podatkowego. Urz¹d
skarbowy oczekuje zatem, ¿e
odsetki od po¿yczek osobi-
stych bêd¹ deklarowane 
w zeznaniu podatkowym, za-
³¹cznik KAP. Zasadniczo na-
le¿y zap³aciæ 25-procentowy
podatek od dochodów kapita-
³owych (Abgeltungssteuer), 
a tak¿e dodatek solidarno-
œciowy i podatek koœcielny.

� Rycza³t dla oszczêdzaj¹-
cych (Sparerpauschbetrag)

Dobra wiadomoœæ jest ta-
ka, ¿e jeœli odsetki i dywiden-
dy ze wszystkich dochodów 
z inwestycji nie przekrocz¹
zrycza³towanej kwoty oszczê-
dnoœci w wysokoœci 801 lub
1602 euro (osoby samotne lub
ma³¿eñstwa rozliczaj¹ce siê
wspólnie), nie trzeba p³aciæ
podatku od odsetek od kredy-
tów osobistych.

� Stopa podatkowa
Mo¿e siê jednak zdarzyæ,

¿e urz¹d skarbowy nie opo-
datkuje odsetek podatkiem
od dochodów kapita³owych
(Abgeltungssteuer), lecz za-
zwyczaj wy¿sz¹ stawk¹ po-
datku dochodowego od osób
fizycznych. Warunkiem jest
po¿yczenie pieniêdzy bliskim
krewnym, zwykle cz³onkom
rodziny, i odliczenie zap³aco-
nych odsetek jako kosztów
dzia³alnoœci gospodarczej 
i kosztów zwi¹zanych z przy-
chodami. Jeœli kredytobiorca
nie otrzyma³by od banku ¿ad-
nego kredytu, odpada opcja 
z korzystniejszym podatkiem
od dochodów kapita³owych.
W tym przypadku opodatko-
wanie odsetek jest wiêc uza-

le¿nione od stawki podatku
od osób fizycznych.

� Brak sp³aty kredytu
Ale co w³aœciwie dzieje siê,

gdy po¿yczka nie zostaje
sp³acona? Po¿yczanie pieniê-
dzy prywatnie czêsto ma jed-
nak pewien haczyk: nie jest
zabezpieczone. Jednak pod
pewnymi warunkami zaleg³o-
œci w sp³acie kredytu mo¿na
odliczyæ od podatku. Konkret-
nie: negatywne zyski kapita-
³owe (straty) powstaj¹ w kwo-
cie niesp³aconego kredytu,
któr¹ mo¿na skompensowaæ
z odsetkami, dywidendami
i zyskami ze sprzeda¿y akcji,
aby zaoszczêdziæ na podatku.

Warunkiem jest, aby po¿ycz-
ka osobista by³a oprocentowa-
na i aby ostatecznie by³o pew-
ne, ¿e nie nast¹pi jej sp³ata
(BFH, orzeczenie z 27 paŸ-
dziernika 2020 r., sygn. IX
R 5/20). Taka sytuacja ma
miejsce na przyk³ad w przy-
padku œmierci lub po zakoñ-
czeniu osobistego postêpowa-
nia upad³oœciowego (Privatin-
solvenz).

� Dowody
Aby urz¹d skarbowy móg³

faktycznie uznaæ straty z ty-
tu³u niesp³acenia po¿yczki
prywatnej jako negatywny
dochód z inwestycji dla celów
podatkowych, wskazane jest
zawarcie pisemnej umowy
po¿yczki. Stopa procentowa
i zasady sp³aty powinny byæ
okreœlone w jasny sposób.
Ponadto nale¿y przechowy-
waæ wszelk¹ korespondencjê
z po¿yczkobiorc¹ lub jego
prawnikiem œwiadcz¹c¹
o tym, ¿e podjêto starania
o sp³atê po¿yczki. Nale¿y spo-
rz¹dzaæ i przechowywaæ no-
tatki z rozmów telefonicz-
nych i konwersacji, a w razie
w¹tpliwoœci przedstawiaæ je
w³adzom podatkowym. 

� Porównanie z bankami
Urz¹d skarbowy bardzo

uwa¿nie przygl¹da siê po¿ycz-
kom w rodzinie. Jeœli na przy-
k³ad ojciec po¿ycza pieni¹dze
synowi, który wykorzystuje je
na swoj¹ dzia³alnoœæ, a odset-
ki s¹ wyj¹tkowo wysokie, or-
gany podatkowe podejm¹ od-
powiednie dzia³ania. Konse-
kwencja: Odsetki, które syn
odlicza w swojej firmie jako
koszty operacyjne pozwalaj¹-
ce na zaoszczêdzenie podat-
ku, zostaj¹ zredukowane – do
„zwyczajowych“ odsetek od
kredytu. Dlatego te¿ zapyta-
nia o kredyt nale¿y kierowaæ 
z wyprzedzeniem do co naj-
mniej trzech banków. Najwy¿-
sza stopa procentowa (wów-
czas na warunkach rynko-
wych) powinna byæ równie¿
uzgodniona prywatnie. 

kania – natomiast chce Pan,
aby syn siê wyprowadzi³ oraz
(ewentualnie) zap³aci³ przy-
padaj¹ce na niego koszty
utrzymania. Pozew w spra-
wie o eksmisjê nale¿y skiero-
waæ do s¹du rejonowego w³a-
œciwego dla miejsca zamiesz-
kania pozwanego syna 
(a wiêc faktycznie dla miej-
sca po³o¿enia mieszkania).

Op³ata s¹dowa od pozwu 
o eksmisjê jest sta³a i wynosi
200 z³otych – jeœli ¿¹danie po-
zwu bêdzie obejmowa³o tak¿e
zas¹dzenie od syna pieniê-
dzy, dojdzie jeszcze op³ata od
tego roszczenia. Op³ata (od
tego drugiego roszczenia)
jest sta³a, jeœli wartoœæ do-
chodzonej kwoty wynosi do
20 000 z³ (i w zale¿noœci od jej
wysokoœci wynosi od 100 do
1000 z³), a gdy przekracza tê
kwotê, wynosi 5 proc. warto-
œci dochodzonego roszczenia.

Jeœli sprawy nie uda siê za-
³atwiæ w opisany wy¿ej spo-
sób za Pana ¿ycia, spadnie to
na wnuka, chyba ¿e w miê-
dzyczasie problem sam siê
rozwi¹¿e.

Paszport dla dzieci 
obywatelki polskiej

Moja córka – obywatelka
Polski – wysz³a za m¹¿ za
obywatela Hiszpanii 
i mieszka w tamtym w³a-
œnie pañstwie, gdzie rok te-
mu urodzi³o siê ich dziecko.
Dziecko nie zosta³o dot¹d
zg³oszone w Polsce do ¿ad-
nego rejestru, a wiêc nie
ma numeru PESEL itd.
Córka chce wyrobiæ dziec-
ku polski paszport. Jak wy-
st¹piæ o obywatelstwo pol-
skie dla dziecka, a nastêp-
nie o paszport? Od czego
powinna zacz¹æ? Czy mo¿e
to zrobiæ online?

Odnoœnie do obywatelstwa
dziecka, to jest ono obywate-
lem Polski z mocy samego
prawa i nie trzeba w tym za-
kresie wydawaæ jakichkol-
wiek decyzji. Zgodnie z tre-
œci¹ art. 5 ustawy z dnia 
2 kwietnia 2009 r. o obywatel-
stwie polskim (tekst jedn.
Dz.U. z 2022 r., poz. 465 
z póŸn. zm.), „zawarcie
zwi¹zku ma³¿eñskiego przez
obywatela polskiego z osob¹
niebêd¹c¹ obywatelem pol-
skim nie powoduje zmian 
w obywatelstwie ma³¿on-
ków”, zaœ wedle jej art. 14 pkt
1), „ma³oletni nabywa obywa-
telstwo polskie przez urodze-
nie, w przypadku gdy co naj-
mniej jedno z rodziców jest
obywatelem polskim”.

W zaistnia³ej sytuacji, aby
uzyskaæ dla córki polski pasz-
port, matka powinna z³o¿yæ
wniosek o jego wydanie 
– wczeœniej jednak nale¿y do-
konaæ tzw. transkrypcji hisz-

pañskiego aktu urodzenia
dziecka do polskiego rejestru
aktów stanu cywilnego. Obie
sprawy mo¿na za³atwiæ 
w Hiszpanii w polskim konsu-
lacie.

Do wniosku o transkrypcjê
(formularz dostêpny w urzê-
dzie konsularnym lub do po-
brania z internetu) nale¿y za-
³¹czyæ orygina³ zagraniczne-
go aktu urodzenia dziecka,
zawieraj¹cy imiona i nazwi-
ska rodziców; t³umaczenie
zagranicznego aktu urodze-
nia dokonane przez t³umacza
przysiêg³ego lub konsula. Po-
nadto – w przypadku, gdy jed-
no z rodziców dziecka nie po-
siada polskiego aktu urodze-
nia, a w Polsce nie zosta³o za-
rejestrowane ma³¿eñstwo ro-
dziców dziecka – rekomendu-
je siê z³o¿enie orygina³u aktu
urodzenia tego rodzica na
formularzu wielojêzycznym
lub wraz z t³umaczeniem do-
konanym przez t³umacza
przysiêg³ego lub konsula
(bez z³o¿enia powy¿szego do-
kumentu transkrypcja mo¿e
zostaæ dokonana, jednak¿e
umiejscawiany akt nie bêdzie
zawiera³ wszystkich danych 
i bêdzie posiada³ mniejsz¹
wartoœæ dowodow¹).

Do wniosku o wydanie pasz-
portu (sk³adanego na formu-
larzu dostêpnym w konsula-
cie oraz na jego stronie inter-
netowej), podpisanego przez
oboje rodziców w obecnoœci
urzêdnika konsularnego, na-
le¿y do³¹czyæ kolorow¹ foto-
grafiê oraz odpis skrócony lub
zupe³ny polskiego aktu uro-
dzenia, jeœli dziecko nie posia-
da numeru PESEL. Powy¿sze
czynnoœci musz¹ byæ dokona-
ne osobiœcie, z wyj¹tkiem
kwestii czysto technicznych
(np. umówienie spotkania 
w konsulacie). 

Śmierć powoda

Zmar³ mój tata, po któ-
rym naby³am spadek. Tata
by³ powodem w procesie
o zap³atê przeciwko by³emu
wspólnikowi. Co teraz z tym
postêpowaniem? 

Wobec œmierci strony pro-
cesu cywilnego s¹d z urzêdu
zawiesi postêpowanie (art.
174 § 1 pkt 1 Kodeksu postê-
powania cywilnego) i podej-
mie je z chwil¹ zg³oszenia siê
lub wskazania nastêpców
prawnych zmar³ego (art. 180 
§ 1 pkt 1 kpc).

Nale¿y wiêc zawiadomiæ
s¹d o œmierci ojca, a po uzy-
skaniu dokumentu potwier-
dzaj¹cego dziedziczenie po
nim przedstawiæ go s¹dowi 
– w ten sposób wst¹pi Pani 
w jego miejsce do procesu.

Warto wiedzieæ – prawo niemieckie

Jan Paragraf
Tygodnik „Angora”
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Mało kto wie, gdzie urodziła się największa władczyni Rosji Katarzyna II

Caryce ze Szczecina
Jedni jej nienawidzą, inni umieszczają w gronie 
największych władców w historii świata. O jej 
ambicji, zawziętości i rozwiązłym stylu życia 
do dziś krążą liczne, choć nie do końca prawdziwe 
legendy. W przybranej ojczyźnie spędziła 52 lata 
i ani razu nie przyszło jej do głowy, by wyjechać 
za granicę. Dlaczego? Bo doskonale wiedziała, 
że tylko w Rosji mogła stać się Katarzyną 
„Wielką”. O rodzinnym Szczecinie mówiła 
skromnie: „Moje małe miasto”. Ale bez wątpienia 
można powiedzieć, że jest najbardziej znaną 
osobą, jaka kiedykolwiek urodziła się nad Odrą. 
Choć na początku nic nie wskazywało, że zrobi 
tak oszałamiającą karierę.

Zofia Augusta Fryderyka Elż-
bieta przyszła na świat 2 maja 
1729 roku. Ojciec, książę Chri-
stian August von Anhalt-Zerbst, 
miał wtedy 39 lat i był dość skrom-
nym dowódcą pułku w składzie 
garnizonu szczecińskiego. Dużo 
młodsza matka Joanna Elżbie-
ta liczyła sobie zaledwie 17 wio-
sen. Od samego początku o praw-
dziwym ojcostwie krążyły liczne 
plotki, do czego przyczyniło się, 
delikatnie mówiąc, „bogate” ży-
cie matki przyszłej carycy Kata-
rzyny. Przy czym młody wiek nie 
był tu żadną przeszkodą, a raczej 
dość ważnym atutem. Dziecko 
otrzymało imiona na cześć ojca, 
matki oraz dwóch ciotek. Nieste-
ty, dziewczynka nie odziedziczy-
ła po mamie efektownej urody.

O dzieciństwie przyszłej cary-
cy wiemy niewiele. Z pewnością 
sporo czasu spędziła na szcze-
cińskim zamku, gdzie mieszka-
li jej rodzice. Wychowywała się 
w otoczeniu chłopców, głównie 
dzieci miejskich urzędników. 
Według relacji, zwykle bawiła 
się z nimi w wojny i  już wtedy 
bardzo lubiła podporządkowy-
wać sobie innych. Mówiono na 
nią „Figchen”, co było zdrobnie-
niem od Zofii. Rodzice starali się 
zadbać o staranne wychowanie 
córki, choć różnie z tym bywało. 
Mimo że nie miała słuchu, upar-
cie uczono ją na przykład gry na 
klawesynie. Robiono to z trady-
cyjną pruską konsekwencją. Po 
latach, już jako caryca Katarzy-
na, wspominała częste rózgi i ka-
ry wymierzane nawet za drobne 
przewinienia.

Pionek 
na rosyjsko-pruskiej 

szachownicy
Zaproszenie z Rosji nadeszło, 

gdy księżniczka Zofia miała 13 lat. 
Decyzje o ślubie zapadły oczywi-
ście dużo wyżej i były efektem 

zimnej politycznej kalkulacji. 
Gdy w 1742 roku specjalni goń-
cy przywieźli do Szczecina list 

od marszałka dworu wielkiego 
księcia Piotra, z konkretów były 
tam głównie zapewnienia o po-
kryciu kosztów podróży. Ważniej-
sze było oficjalne pismo od króla 
Fryderyka II, które dotarło kilka 
dni później. Władca Prus zezwa-
lał młodej księżniczce na wyjazd 
i natychmiast awansował jej ojca 
do rangi feldmarszałka.

Chodziło oczywiście o wzmoc-
nienie pozycji rodziców, bo Fryde-
rykowi bardzo zależało na maria-
żu i rysującym się w przyszłości 
sojuszu Rosji i Prus. Zofia była 
tylko sprytnie wybranym narzę-
dziem. Jak się wydaje, z niespo-
dziewanej propozycji najbardziej 
zadowoleni byli rodzice. Ojciec, bo 
zyskał bardzo ważny i prestiżo-
wy awans. Matka, bo od samego 

początku przeliczała wszystko 
na pieniądze i  już widziała ol-
brzymie potencjalne zyski. Los 
niezbyt urodziwej córki miał tu 
najmniejsze znaczenie. Zresztą 
nikt nie zakładał, że zrobi więk-
szą polityczną karierę. Miała być 
tylko pionkiem na rosyjsko-pru-
skiej szachownicy...

Podobnie wstrzemięźliwe były 
komentarze współczesnych. Naj-
częściej pojawiał się ton współ-
czucia dla młodej dziewczyny, któ-
ra miała ruszyć w podróż do dzi-
kiego i nieokrzesanego kraju na 
wschodzie. Gdyby bowiem wy-
dano ją za francuskiego księcia 
–  jak zrobiono to w przypadku 
kilku jej rówieśnic – przyszłość 
mogła rysować się w dużo bar-
dziej różowych barwach.

Bajkowe przywitanie
Tymczasem młodą Zofię trze-

ba było przygotować do wypra-
wy życia. Najpierw w wielkiej ta-
jemnicy zawieziono ją do Berli-
na. Tu z matką i córką osobiście 
rozmawiał król Fryderyk II. Póź-
niej obie panie pod przybrany-
mi nazwiskami ruszyły w długą, 
kilkumiesięczną podróż do Ro-
sji. W pożegnalnym liście ojciec 
Christian August (który został 
w Szczecinie) pisał, by córka ni-
gdy „nie mieszała się do spraw 
państwowych, nienawidziła wszel-
kich podniecających gier, miała 
przy sobie zawsze luterańską Bi-
blię, zachowała wiarę i uważa-
ła wielkiego księcia za władcę 
w każdej sprawie”. Jak pokaza-
ło życie, żadnego z tych przyka-
zań przyszła caryca nie spełniła.

Przywitanie w Rosji było... 
bajkowe i zupełnie inne, niż się 
spodziewano! Niezwykle boga-
te, kipiące złotem karety. Sa-
luty armatnie i pokazy sztucz-
nych ogni. Najdroższe aparta-
menty przy kolejnych postojach 
na trasie. Zofia była zaskoczona, 
oszołomiona i oczarowana. Obie 
panie dotarły do otulonego zimą 
Petersburga 14 lutego 1744 roku. 
Nie obyło się bez wpadek, bo na 
przykład przyszła caryca miała 
ze sobą w bagażu tylko trzy wy-
stawne suknie (w Prusach to 
zupełnie wystarczało), tymcza-
sem na dworze rosyjskim panie 
przebierały się trzy razy dzien-
nie! Jeszcze gorsze były pierw-
sze chwile z przyszłym mężem. 
Ulubionym tematem rozmów 
księcia Piotra stał się bowiem 
opisywany z detalami jego ro-
mans z jedną z dam dworu, nieja-
ką Anastazją Łopuchiną. Dawał 
tym jasny przekaz: Ją kocham, 
z tobą żenię się tylko z politycz-
nej konieczności. Tu z pomocą 
pośpieszyła swatka, czyli cesa-
rzowa Elżbieta Romanowa, cór-
ka Piotra I. Aby przywołać do po-
rządku córkę, matka Łopuchiny 
została aresztowana, publicznie 
poniżona, a następnie z wycię-
tym językiem zesłana na Syberię.

Dla rodziny interes, 
dla Fryderyka II 

zawód
28 czerwca 1744 roku w Le-

fortowie Zofia zamknęła za so-
bą niemieckie drzwi. Wbrew sta-
nowczym poleceniom ojca oraz 
jednoznacznym prośbom króla 
Fryderyka II przyjęła prawosła-
wie i imiona Katarzyna Aleksie-
jewna. Świadkowie zanotowali, że 
rosyjskie słowa wyznania nowej 
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Zofia Augusta Fryderyka Elżbieta von Anhalt-Zerbst, później caryca Katarzyna II Fot. Wikipedia
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wiary wyrecytowała z pamięci bar-
dzo zdecydowanie, choć z wyraź-
nie obcym akcentem. Dzień póź-
niej odbyły się zaręczyny z Pio-
trem. Matka przyszłej carycy 
praktycznie od razu przeliczy-
ła wszystko na pieniądze. Same 
pierścionki zaręczynowe i kolia 
warte były oszałamiającą sumę 
300 tysięcy rubli! A był to zaled-
wie początek bardzo długiej listy 
niebywale drogich i wystawnych 
prezentów. Dla rodziny Anhalt-
-Zerbst wydanie córki za rosyj-
skiego księcia okazało się – zgod-
nie z planem – niewyobrażalnie 
opłacalnym biznesem. Zdecydo-
wanie bardziej zawiedziony był 
Fryderyk II. Katarzyna odcięła 
się od przeszłości i wyraźnie nie 
chciała zostać pruską agentką 
w Moskwie. A miało być zupełnie 
inaczej. Właśnie tak rozpoczęła 
się jedna z największych karier 
politycznych w historii świata.

Caryca Katarzyna zmarła 
w Carskim Siole koło Petersbur-
ga 17 listopada 1796 roku w wie-
ku 67 lat. Wbrew różnym plotkom 
o zabójstwie, bezpośrednią przy-
czyną śmierci był banalny wylew 
krwi do mózgu. Umierała w bó-
lach wiele godzin. Ale wcześniej 
przez 34  lata panowania zmie-
niła losy nie tylko Rosji i Polski, 
lecz całej Europy. Dla większo-
ści Rosjan pozostaje do dziś jed-
ną z najważniejszych oraz najwy-
bitniejszych postaci w ich histo-
rii, choć na Wschodzie mało kto 

pamięta o jej prawdziwym nie-
mieckim – szczecińskim – rodo-
wodzie. Pozostały po niej arcycie-
kawe pamiętniki i liczne portre-
ty, z których najprawdopodobniej 
żaden nie pokazuje jej prawdzi-
wego wyglądu. Wszystkie były 
skrzętnie poprawiane, tak aby 
skutecznie zatuszować niedo-
statki urody wielkiej władczyni.

Druga rosyjska 
caryca

Gdzie szukać śladów carycy 
Katarzyny w Szczecinie? Zofia 
von Anhalt-Zerbst urodziła się 
najprawdopodobniej w budyn-
ku przy dzisiejszej ulicy Farnej 
– tam, gdzie obecnie mieści się 
siedziba PZU.

Ale spacerując po Starym 
Mieście, warto też pamiętać, że 
w Szczecinie na świat przyszła 
jeszcze jedna rosyjska caryca! 
W 1759 roku, w dzisiejszym pa-
łacu Pod Globusem przy placu 
Orła Białego urodziła się księż-
niczka Zofia Dorota von Wirtem-
berg, czyli przyszła caryca Ma-
ria Fiodorowna. W XVIII wieku 
żartowano nawet, że król Prus 
powinien powołać w Szczecinie 
szkołę idealnych żon dla wład-
ców ze wszystkich stron świa-
ta. Bo kandydatek z pewnością 
nie zabraknie.

Roman Czejarek
„Sekrety Szczecina”, część II, 

Łódź 2015, s. 132.
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Druga ze szczecińskich caryc: Zofia Dorota von Wirtemberg, później caryca Maria Fiodorowna Fot. Wikipedia
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Dariusz Jerczyński (ur. 1968) jest autorem mo-
numentalnej „Historii narodu śląskiego”. To 
jedyna książka opowiadająca o historii Ślązaków 
z naszego własnego punktu widzenia, a nie pol-
skiego, czeskiego czy niemieckiego. 480 stron, 
format A4. Cena 18 euro.

„Opowieści o śląskiej historii (wcale nie dla 
dzieci)” Jana Lubosa to kilkanaście gawęd o na-
szych dziejach, od średniowiecza po czasy współ-
czesne. Oparta na mało znanych dokumentach 
i doskonałych ich analizach. Dzięki niej można 
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siejszy. 124 strony, format A5. Cena 7 euro.
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Kulisy zamachu na Julię i Siergieja Skripalów

Otrucie podwójnego agenta
Salisbury – urocze miasteczko w południowej 
Anglii: wąskie uliczki, jednorodzinne domki 
z ciemnoczerwonej cegły, soczyście zielone 
trawniki. Wizytówką jest anglikańska katedra 
sprzed 700 lat. Niewielka odległość dzieli 
miasteczko od Porton Down, angielskiego 
centrum badań nad bronią chemiczną. 
Od 1951 roku z wydziałem Chemical Defence 
Establishment, który „eksperymentuje 
w zakresie użycia broni chemicznej 
do obronności kraju”.

W idyllicznym Salisbury w nie-
dzielne popołudnie 3 marca 2018 
roku na ławce przy skwerze przed 
galerią handlową The Maltings 
policja zgarnęła dwie osoby: star-
szego mężczyznę i młodą kobie-
tę. „Sprawiali wrażenie omamio-
nych”, zeznała stacji BBC 27-let-
nia Freya Church z pobliskiego 
klubu fitness, która jako pierw-
sza natknęła się na dziwną parę. 
Inni świadkowie relacjonowali, że 
kilka minut wcześniej para wyszła 
z nieodległej pizzerii Zizzi i dotar-
ła do skweru. „Szczerze mówiąc”, 
opowiadała Freya Church, „my-
ślałam, że to bezdomni, czemu 
jednak przeczyło szykowne ubra-
nie. Siedzieli na ławce, dziewczy-
na opierała się o faceta, on poka-
zywał na niebo, wykonując dziwne 
ruchy rękami. Jego oczy się szkli-
ły. Wyglądali na tak oderwanych 
od rzeczywistości, że nawet jeśli 
chciałabym, to nie wiedziałabym, 
jak im pomóc”. Policji udało się 
ustalić, co robili wcześniej. Przy-
jechali koło południa czerwonym 
bmw do centrum miasteczka. Za-
parkowali przed marketem i we-
szli do pubu. A stamtąd do pizze-
rii. Mężczyzna skarżył się głośno, 
że zbyt długo czekał na kelnera. 
Po godzinie wyszli z lokalu. Utknę-
li na ławce.

Kobietą okazała się 33-letnia 
Julia Skripal, absolwentka Pań-
stwowego Uniwersytetu w Mo-
skwie. Jej profil na Facebooku ja-
ko ostatnie miejsce pracy wska-
zywał firmę Pepsico w Moskwie. 
Często odwiedzała ojca w Salis-
bury. Jego biografia była o wiele 
bardziej intrygująca.

Dla Rosjan  
i dla Brytyjczyków
66-letni Siergiej Skripal, masyw-

ny mężczyzna z nadwagą i prze-
rzedzonymi włosami, pracował 
najpierw w służbach radzieckich, 
a po upadku ZSRR w rosyjskim wy-
wiadzie wojskowym (GRU), gdzie 
dochrapał się stopnia pułkownika. 
Odpowiadał za werbunek narybku. 
Jowialny, lubiący od czasu do cza-
su napić się z kolegami. Podczas 
pobytu w Hiszpanii w latach 90. zo-
stał zwerbowany przez brytyjski 

wywiad MI6. Do 1999 roku, kiedy 
odszedł ze służby w Rosji, działał 
jako podwójny agent. Pod pseudo-
nimem „Fortwirth” przekazywał 
informacje Brytyjczykom. Do-
starczył im niemal kompletną li-
stę i dane agentów GRU oraz jego 
strukturę. Pięć lat później wpadł. 
Aresztowany przyznał się przed 
sądem do winy i zainkasowania 
100 tys. dolarów honorarium. Za 
zdradę kraju groziło mu do 20 lat 
więzienia. Podjął jednak współ-
pracę ze śledczymi. W efekcie sąd 
wojskowy skazał go na 13 lat obo-
zu pracy. Pobyt za drutami okazał 
się krótszy, gdyż w ramach mię-
dzynarodowej wymiany szpiegów 
na lotnisku w Wiedniu w 2010 roku 
– najbardziej spektakularnej po za-
kończeniu zimnej wojny – wyszedł 
na wolność. To właśnie wtedy FBI 
wypuściła dziesięciu szpiegów ro-
syjskich, w tym agenta w spódni-
cy – Annę Chapman. Skripal po-
prosił o azyl w Wielkiej Brytanii. 
Kupił w Salisbury typowy dom 
z czerwonej cegły i razem z żo-
ną Ludmiłą wiódł spokojne, do-
statnie życie emeryta. Po latach 
tłustych przyszły jednak chude. 
Ludmiła zginęła w wypadku sa-
mochodowym, co także spotkało 
jego brata. A atak niewydolności 
wątroby w 2017 roku dopadł na-
gle 44-letniego syna Aleksandra 
– akurat wtedy, kiedy przebywał 
w Sankt Petersburgu. Wprawdzie 
syn wcześniej skarżył się na dole-
gliwości nerek i wątroby, lecz ro-
dzina Skripala wielokrotnie pu-
blicznie twierdziła, że znajduje się 
na celowniku rosyjskich agentów.

Ofiara kremlowskiego 
spisku?

Czy Rosjanie z zemsty chcieli zli-
kwidować byłego podwójnego agen-
ta, jak zaraz po ujawnieniu perso-
naliów poszkodowanych w Salis-
bury zasugerował były brytyjski 
ambasador w Rosji, sir Anthony 
Brenton? Ułaskawiony razem ze 
Skripalem inny agent rosyjski, fi-
zyk nuklearny Igor Sutjagin, który 
także wyjechał do Wielkiej Brytanii, 
gdzie pracuje w prestiżowym think 
tanku parającym się zagadnienia-
mi obronności i bezpieczeństwa 

międzynarodowego, zaprzeczył 
tej wersji: „Nie doszukiwałbym 
się odwetu. Nawet jeśli w Rosji 
są specjalne jednostki do likwido-
wania zdrajców”. Co skontrowali 
dziennikarze brytyjscy, wskazując 
na 14 niewyjaśnionych mordów na 
Wyspach Brytyjskich i tropy pro-
wadzące do Rosji. W ten sam ton 
uderzył Bill Brow der, brytyjski biz-
nesmen, który stał się największym 
inwestorem w Rosji i demaskował 
poczynania tamtejszych oligarchów, 
korupcję władzy oraz destrukcyj-
ną wizję świata Putina. Po zama-
chu na Skripala oświadczył bry-
tyjskim posłom, że były pułkownik 
GRU „padł ofiarą kremlowskiego 
spisku”. Nie dal się zbić z tropu 
oficjalnemu dementi władz Rosji: 
„Kreml kłamie. Tak jak kłamał o ze-
strzeleniu malezyjskiego samolotu 
nad Ukrainą, o żołnierzach na Kry-
mie”. Biznesmen bez ogródek wy-
znał brytyjskim posłom, że Rosja 
także jego okrzyknęła oszustem po-
datkowym i oskarża go o kradzież 
4,5 mld funtów z MFW. Że dybie na 
jego życie, próbując usunąć go po 
cichu. Kilkakrotnie próbowała wy-
móc na Wielkiej Brytanii jego eks-
tradycję, a raz na żądanie Kremla 
zatrzymano go na lotnisku w Ge-
newie. Wywody Brow dera wywar-
ły wrażenie na brytyjskich polity-
kach. Natychmiast podjęli rosyjski 
trop, czemu sprzyjał zaostrzony ton 
w relacjach z Moskwą – po anek-
sji Krymu i sankcjach Zachodu.

Zemsta po 20 latach?
Skripalów zatrutych neurotok-

syną odwieziono do kliniki, w któ-
rej długo nie odzyskiwali świado-
mości. Dom Skripala i grób żony 
ogrodzono policyjną taśmą. Ław-
kę w parku opakowano w plande-
kę i ustawiono przy niej dwóch po-
licjantów. W pobliżu znajdują się 
plac zabaw, sklep z pamiątkami, 
fryzjer. Stolik w pizzerii, przy któ-
rym siedział Skripal, został znisz-
czony przy zachowaniu najwięk-
szych środków ostrożności. Nikt 
w Salisbury nie wiedział, jaka jest 
skala skażenia. Władze zaleciły 
mieszkańcom okolicznych domów, 
by wyprali garderobę.

Zagadkowy pozostaje motyw. Dla-
czego Rosja w tak demonstracyj-
ny sposób, używając neurotoksy-
ny, postanowiła zlikwidować kogoś 
bez znaczenia? Z zemsty? Motyw 
dobry dla pojedynczego sprawcy. 
Skripal niejednemu koledze prze-
trącił karierę, ale służby wywia-
dowcze nie kierują się zemstą. 
Zresztą GRU, z którego Skripal 
wystąpił w 1999 roku, wydał zgo-
dę na jego zwolnienie w drodze 
wymiany agentów. Po cóż miałby 
mu po 20  latach zamykać usta? 
Kolega Skripala z GRU, Władimir 

Koszeljew, stwierdził: „Inni zdrajcy 
żyją sobie w najlepsze. Życzę Skri-
palowi, by przeżył, by go dręczyło 
sumienie i ogarniały lęki”. Czyżby 
Putin chciał udowodnić, że może 
wszystko? Zwłaszcza w przede dniu 
trzeciej elekcji na prezydenta, by 
ostrzec potencjalnych zdrajców 
i rosyjskich oligarchów za grani-
cą? W 2010 roku podczas wywiadu 
telewizyjnego wściekły po wpadce 
grupy agentów w USA, w tym sek-
sownej Anny Chapman, zapowie-
dział jak mafijny ojciec chrzestny: 
„Zdrajcy wyciągną kopyta, może-
cie mi wierzyć. Wsadzili nóż w ple-
cy kolegom i towarzyszom broni, 
więc nie będzie litości. Udławią 
się swoimi 30 srebrnikami (...), 
będą gryźć ziemię (...), po tysiąc-
kroć pożałują zdrady”. Czyż mo-
że dziwić, że Brytyjczycy obarczy-
li Kreml próbą zabójstwa Skripa-
la i córki?

Między Londynem 
a Moskwą powiało 

chłodem
Jako pierwszy z polityków do ak-

cji wkroczył szef brytyjskiej dyplo-
macji Boris Johnson. Nim stanął 
przed kamerami, przegładził blond 
czuprynę – charakterystyczny gest, 
za który Brytyjczycy tak go lubią. 
Zapowiedział „zdecydowaną odpo-
wiedź” Londynu, jeśli Kreml ma-
czał palce w otruciu Skripala. Mi-
nistra wsparła premier Theresa 
May, która jako „wysoce prawdopo-
dobne” oceniła to, że za próbą za-
bójstwa Skripalów stała Moskwa. 
Zażądała wyjaśnień i postawiła 
ultimatum. Rosjanie je zignoro-
wali. Między Londynem a Mo-
skwą powiało chłodem, jakiego 
termometry dyplomatyczne nie 
notowały od czasów zimnej woj-
ny. Brytyjska premier zapowie-
działa wydalenie z Wysp 23 ro-
syjskich dyplomatów podejrze-
wanych o szpiegostwo. Do akcji 
przyłączyło się 25 krajów zachod-
nich oraz USA, Kanada i Ukraina. 
Dołączyło NATO. Razem wyda-
lono ponad 140 rosyjskich dyplo-
matów. W tym same USA – 60, za-
mykając rosyjski konsulat w Se-
attle, ich zdaniem specjalizujący 
się w inwigilacji firmy Boeing. Te-
lewizja rosyjska z bólem pokazy-
wała, jak pracownicy konsula-
tu w Seattle pakują segregatory, 
a stojący na tle piętrzących się 
pudeł konsul generalny odpiera 
amerykańskie zarzuty.

Kreml nie pozostał dłużny. 
Rzeczniczka MSZ Maria Zacha-
rowa – narcystyczna, niestronią-
ca od rozbieranych sesji zdjęcio-
wych dla kobiecych magazynów 
– drwiła z wystąpienia May jako 
„pokazu cyrkowego”, uznała kraje 

zachodnie za najbardziej prawdo-
podobne źródło wycieku środków 
chemicznych.

Trucizna na klamce 
i w pizzerii

Na plac Smolny pod jedną z sied-
miu katedr Stalina, podobną do Pa-
łacu Kultury w Warszawie, a miesz-
czącą rosyjski MSZ, podjeżdżały 
limuzyny z ambasadorami państw 
zachodnich, którzy dowiadywali 
się o wydaleniu z Rosji swoich dy-
plomatów. Na marcowym szczy-
cie unijnym w Brukseli premier 
Theresa May uznała „bezczelny 
atak” na Skripala za przejaw „ro-
syjskiej agresji godzącej w Euro-
pę i jej sąsiadów”. Podczas kola-
cji, na której podano podsmaża-
ną jagnięcinę z figami i mrożony 
krem waniliowy, 13 krajów unij-
nych przyłączyło się solidarnie 
do Wielkiej Brytanii. May dyspo-
nowała pierwszymi informacja-
mi ze śledztwa. Prowadził je nie 
wydział kryminalny Scotland Yar-
du, lecz – z powodu nietypowych 
okoliczności – wydział antyter-
rorystyczny. Brak fizycznych ob-
rażeń wskazywał na użycie tok-
syny. Jej ślady w dużym stęże-
niu śledczy znaleźli na klamce 
domu Skripala w Salisbury i we 
włoskiej pizzerii, w której razem 
z córką zjadł lunch. Śledczy na-
kreślili najbardziej prawdopodob-
ny scenariusz zamachu. Śmier-
cionośną substancję przywiozła 
do Wielkiej Brytanii w walizce nie-
świadomie – Julia Skripal. Toksy-
ną mogły być nasączone jej ubra-
nia, kosmetyki i prezent dla ojca. 
Zamachowcy w ogóle nie pojawi-
li się na Wyspach.

Antyterroryści zidentyfikowali 
toksynę – nowiczok (ros. nowicjusz). 
To broń chemiczna czwartej gene-
racji o dziesięciokrotnie większej 
sile rażenia niż sarin, którego użył 
syryjski dyktator Baszar al-Asad 
w wojnie domowej. Posłużenie się 
nim w zamachu na Skripala było 
pierwszym przypadkiem użycia 
broni chemicznej w Europie od 
czasów drugiej wojny światowej. 
Nowiczok wskazywał na radziec-
kie laboratoria chemiczne lat 80.

Ojcowie nowiczoka: 
Uglew, Rink, 
Mirzajanow

Władimir Uglew żyje z renty 
(w przeliczeniu – 900 zł). Każdy 
rubel długo pieści w dłoniach, 
nim go wyda. Tym bardziej że 
ze względu na stan zdrowia żony 
przeprowadził się z nią na czarno-
morskie wybrzeże do Anapy. Uro-
czy kurort z łagodnym klimatem, 
ale wysokimi cenami. Co myślał 
sobie stateczny rencista, gdy jak 
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co dzień karmiąc łabędzie na pla
ży, usłyszał o próbie otrucia Skri
pala? W latach zimnej wojny był 
przecież jednym z ważniejszych 
trybików w radzieckiej machi
nie produkcji broni chemicznej.

Po II wojnie światowej w ra
dzieckich arsenałach i doktrynie 
militarnej priorytet miała broń 
jądrowa. Ale niedługo, bo pod
czas wojny w Wietnamie Ame
rykanie na szeroką skalę użyli 
broni biologicznej i chemicznej. 
W odpowiedzi Związek Radziec
ki zintensyfikował swoje progra
my nad bronią masowego raże
nia. W dekadzie odprężenia lat 
70. oba supermocarstwa pochy
lały się nad porozumieniem o re
dukcji arsenałów broni chemicz
nej. Zanim je zawarły – w Pary
żu 13 stycznia 1993 roku jako 
„Konwencję o zakazie prowa
dzenia badań, produkcji, skła
dowania i użycia broni chemicz
nej oraz o zniszczeniu jej zapa
sów” – rozkręciły spiralę wyścigu 
zbrojeń. W ZSRR kluczowa rola 
w badaniach nad nowymi środka
mi biologicznymi przypadła In
stytutowi Badawczemu Chemii 
Organicznej i Technologii w Mo
skwie. Jedna z  filii znajdowała 
się w Szychanach koło Saratowa 
nad Wołgą. To tam w latach 70. 
trafił zaraz po studiach chemik 
Władimir Uglew. Grupa pod kie
rownictwem Piotra Kirpiczowa 
eksperymentowała z trzecią ge
neracją toksyn podrażniających 
układ nerwowy. Te estry fosfora
nowe według ekspertów „miały 
być niewykrywalne przez ówcześ
nie stosowane detektory i posia
dać zdolność penetracji masek 
przeciwgazowych”. Okazały się 
bardziej toksyczne niż znane 
do tej pory bojowe środki para
litycznodrgawkowe. Jak choćby 
VX, który swoją niechlubną sła
wę zawdzięcza temu, że śmier
telnie porażono nim w 2017 ro
ku na lotnisku w Kuala Lumpur 
Kim Dżong Nama, przyrodnie
go brata koreańskiego dyktato
ra Kim Dżong Una.

Spośród wielu wytworzonych 
w Szychanach neurotoksyn trzy 
okazały się wyjątkowo skutecz
ne, z czego dwie wymyślił Uglew. 
W branży oznaczono je symbo
lami A232 i A234. Małe dawki 
przechowywano w sejfie w pra
cowni Kirpiczowa i Uglewa, du
że — w magazynie w zapieczęto
wanych opakowaniach. Nowo wy
tworzone neurotoksyny nazwano 
nowiczokami. Program badawczy, 
w którego ramach je zsyntetyzo
wano, nosił kryptonim „Foliant”. 
Okoliczność, którą zdyskontował 
Kreml, oświadczając po otruciu 
Skripala, że program badawczy 
o nazwie „Nowiczok” nie istniał. 
Tymczasem, jak ustalili brytyjscy 
chemicy, nowiczok testowano nie 
tylko pod kątem masowego uży
cia, lecz także wykorzystania nie
wielkiej ilości do przeprowadze
nia zabójstwa.

Wcześniej był 
moskiewski bankier
Po przegranej przez ZSRR kon

frontacji z Zachodem, nastaniu 
w latach 90. globalnego odpręże
nia, a w Rosji Jelcyna wybuchu 
dzikiego kapitalizmu Władimir 
Uglew zwolnił się z ledwo wege
tującego instytutu. Wolał „sprze
dawać odzież na pchlich targach”, 
jak powiedział tygodnikowi „Der 
Spiegel”. Jego koledzy po fachu 
handlowali bardziej intratnym to
warem – bronią chemiczną. Le
onid Rink, który przez 27 lat syn
tetyzował neurotoksyny z rodziny 
nowiczoka, wynosił je z instytutu, 
trzymał w garażu i sprzedawał 
osobom z kryminalnego półświat
ka. We wrześniu 1995 roku towar 
przehandlował Czechom, inka
sując za ampułki od 1500 do 1800 

dolarów. Tak wynika z protokołu 
śledztwa, które wszczęto prze
ciwko Rinkowi. Powodem docho
dzenia stało się zamordowanie 
w sierpniu 1995 roku prominent
nego moskiewskiego bankiera Iwa
na Kiwelidiego. Jego zabójstwo 
nawet jak na moskiewskie stan
dardy tamtego okresu uchodziło 
za spektakularne. Sprawca mógł 
wpuścić do słuchawki w telefonie 
Kiwelidiego kilka toksycznych kro
pel lub nasączyć nimi wacik, któ
rym przetarł mikrofon. O mały 
włos lekarze nie wystawiliby myl
nej diagnozy z udarem mózgu ja
ko przyczyną zgonu. Wątpliwości 
ogarnęły ich po śmierci sekretar
ki bankiera, u której wystąpiły te 
same symptomy. Biegli z Instytu
tu NaukowoBadawczego Chemii 
Organicznej i Technologii rozwia
li wątpliwości lekarzy: bankiera 
i sekretarkę otruto nowiczokiem.

Kiedy Władimir Uglew usły
szał o Skripalu, przypomniał so
bie morderstwo bankiera z 1995 
roku i westchnął tylko: „Znów ta
ki mord”. Dlatego zdziwił się, że 
kolega Leonid Rink w wywiadzie 
dla rosyjskiej RIA Nowosti stwier
dził: „Skoro Siergiej i Julia Skripa
lowie nie zmarli, to albo nie użyto 

nowiczoka, albo został on sporzą
dzony dyletancko przez osoby trze
cie. Tak zdumiewająca niekompe
tencja rzekomych rosyjskich szpie
gów byłaby po prostu śmieszna”. 
Istotnie, Julia i Siergiej Skripalo
wie przeżyli, ale przez dwa tygo
dnie pozostawali w stanie krytycz
nym, podobnie jak policjant, który 
im pomógł. Tymczasem Rink wy
kluczył nie tylko rosyjską prowe
niencję zamachu, lecz także podej
rzenia brytyjskich antyterrorystów: 
„To niemożliwe, by ktoś włożył no
wiczok do walizki i nieświadomie 
przetransportował truciznę. Nie 
przeżyłby takiej podróży”.

„A niby dlaczego nie? – zaopo
nował Uglew. – Rink sam kiedyś 
przewoził truciznę w kieszeni. 
Kłamie. Widocznie dyktują mu, 
co ma mówić”. Istotnie, wypowie
dzi Rinka płynęły wartkim stru

mieniem jakby na kremlowskie 
zamówienie. Konkluzja Rinka? 
Brytyjczycy kierują podejrzenia 
na Rosjan, by je odwrócić od sie
bie. To oni otruli Skripala. „Dziś 
każdy koncern chemiczny mógł
by wejść w posiadanie technologii 
produkcji nowiczoka” – mówił. „Ta 
bowiem wyciekła do wielu krajów, 
w tym do Wielkiej Brytanii, USA 
i Chin. Znam pięciu naukowców, 
którzy opuścili Rosję w latach 90., 
zabierając ze sobą tajemnicę wy
twarzania neurotoksyny”.

Jak działa nowiczok
Jednym z owej piątki był Wił 

Mirzajanow, mieszkający na skra
ju lasu okalającego Uniwersytet 
Princeton w New Jersey. Wysokie 
czoło, śnieżnobiałe włosy, ostrożny 
chód, profesorskie okulary. Nie no
sił ich, gdy za późnego Gorbaczo
wa eksperymentował w laborato
rium z neurotoksynami. Głównie 
na psach. W Instytucie Naukowo
Badawczym Chemii Organicz
nej i Technologii kierował oddzia
łem przeciwdziałania wywiadom 
technicznym obcych państw. Nie 
wynalazł nowiczoka, ale go udo
skonalił. „Jest piekielnie niebez
pieczny. Wystarczy chwila i nie ma 

człowieka” – mówi. Neurotoksyna 
poraża system nerwowy. Nieodwra
calnie uszkadza enzymy, które od
powiadają za rozkład neuroprze
kaźnika, acetylocholiny. Dochodzi 
do nadmiernego skurczu mięśni, 
drgawek, kłopotów z oddychaniem, 
konwulsji, a w końcu do zatrzyma
nia akcji serca. Wszystkiemu towa
rzyszy ból. Jeśli od razu nie poda 
się antidotum, śmierć następuje 
błyskawicznie. Ale nawet podane 
na czas antidotum nie przywróci 
prawidłowego funkcjonowania en
zymów. Jeśli ktoś otrzyma dawkę 
nowiczoka poniżej 0,01 mg na ki
logram masy ciała, nie umrze od 
razu, tylko po długich, koszmar
nych cierpieniach. Mniejsza daw
ka pozwoli mu przeżyć kilka lat, 
jednak nieodwracalne zmiany i tak 
doprowadzą do śmierci.

Chemik pamięta, jak w 1987 

roku w instytucie zdarzył się wy
padek. Jego kolega, Andrej Żela
zniakow, wszedł w bezpośredni 
kontakt z trucizną, gdy ta wydo
stała się z nieszczelnej aparatury. 
Przytomność odzyskał po dziesię
ciu dniach. Nie mógł się już poru
szać, szybko pojawiły się marskość 
wątroby, depresja i brak koncen
tracji. Agonia ciągnęła się pięć lat.

Zabrać Rosjanom 
wyłączność 
na truciznę

Nic dziwnego, że Mirzajanow 
czuł się winny udoskonalenia tru
cizny. Dlatego stał się zaciekłym 
wrogiem broni chemicznej. W 1992 
roku, gdy rozpadał się ZSRR, zde
cydował się na łamach gazety „Mo
skowskije Nowosti” ujawnić swoje 
prace nad nowiczokiem. Wszczęto 
przeciwko niemu śledztwo i aresz
towano go. Choć oskarżenie cof
nięto, nie wahał się ani chwili, gdy 
trzy lata później do radzieckich 
chemików trafiła oferta kontrak
tów naukowych z uniwersytetów 
amerykańskich.

Mirzajanow znalazł się w Prin
ceton. W autobiografii z 2008 roku 
zdradził tajniki nowiczoka, łącznie 

z podaniem struktury chemicz
nej. Jak zapewnił w wywiadzie 
dla prozachodniej „Nowej Gazie
ty” – z powodów politycznych. Są
dził, że jeśli Rosjanie zostaną po
zbawieni wyłączności na nowiczok, 
łatwiej zgodzą się na wycofanie te
go środka ze swojego arsenału. Mi
mo to w przeciwieństwie do pro
fesora Rinka wykluczył każde in
ne sprawstwo niż rosyjskie, gdyż 
nawet korzystając z ujawnionych 
przez niego danych, terroryści „nie 
mogli zsyntetyzować nowiczoka 
bez specjalistycznej wiedzy, pre
cyzyjnego sprzętu i doświadczo
nego personelu”.

„To nie rząd rosyjski kryje się 
za zamachem na Skripala, tylko 
kamaryla Putina. Klika 100 osób. 
Wśród nich prym wiodą Mikołaj 
Patruszew, sekretarz rosyjskiej 
Rady Obrony, i Igor Sechin, szef 
giganta naftowego Rosnieft. Ban
da kryminalistów” – tłumaczył 
dziennikarzowi „Spiegla” Michaił 
Chodorkowski. Kiedyś najbogat
szy Rosjanin, dziś opozycjonista 
i założyciel fundacji Open Russia 
w Londynie. Gdyby wrócił do Ro
sji, trafiłby za kraty. Ponownie. 
Poróżnił się z Putinem i spędził 
niemal dekadę w więziennej celi. 
Dwukrotnie truto jego zastępcę. 
On sam figurował na kremlow
skiej liście osób przeznaczonych 
do likwidacji. Tak jak były agent 
Federalnej Służby Bezpieczeń
stwa (FSB) Litwinienko czy Kse
nia Sobczak, celebrytka i opozy
cjonistka, która bez powodzenia 
startowała w wyborach prezydenc
kich w 2018 roku.

Po pół roku i przejrzeniu 11 tys. 
godzin nagrań monitoringu wy
wiad brytyjski ustalił, że to nie cór
ka Skripala, lecz dwóch agentów 
GRU – Aleksander Pietrow i Ru
słan Boszirow – skaziło klamkę 
w jego domu neurotoksyną. Jej 
ślady znaleziono w pokoju hote
lowym City Stay, w którym agen
ci się zatrzymali. Na Wyspy no
wiczok przemycili w pojemnicz
ku ukrytym we flakonie perfum 
Premier Jour Niny Ricci, po czym 
wyrzucili go do kosza charytatyw
nego. 27 czerwca znalazł go w Sa
lisbury Charlie Rowley, który po
darował go swojej partnerce. Ta 
użyła go i zmarła w męczarniach 
jako jedyna ofiara śmiertelna za
machu na Skripala.

„Mieliśmy szczęście, że przeży
liśmy” – powiedziała Julia Skripal, 
kiedy wyszła ze szpitala. „Rekon
walescencja przebiegała powo
li i boleśnie”. Efekt nowoczesnej 
terapii, twierdzi Alastair Hay, pro
fesor toksykolog na Uniwersyte
cie w Leeds. Medycyna w ciągu 
ostatnich 30 lat, od kiedy Mirza
janow eksperymentował z nowi
czokiem, poczyniła spore postę
py. A polityka?

Arkadiusz Stempin
„Większe zło. Polityczne zabój-

stwa, krwawe zamachy, kościelne 
spiski”, Warszawa 2022, s. 558.
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Siergieja Skripala i jego córkę Julię próbowano otruć nowiczokiem. Na szczęście przeżyli Fot. Internet
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Dlaczego miliony goœci,
w tym osobistoœci z ca³ego
œwiata, odwiedzaj¹ miastecz-
ko zagubione w bawarskich
Alpach?

Co ³¹czy kilku królów, prezy-
dentów Stanów Zjednoczo-
nych, prezydentów i kanclerzy
Niemiec, laureatów Nobla:
Rabindranatha Tagore i Je-
ana-Paula Sartre´a, magnata
naftowego Johna Rockefelle-
ra, bankiera Leopolda Roth-
schilda, in¿yniera Gustave’a
Eiffela, twórcê sterowców
Ferdinanda Zeppelina, Hen-
ry’ego Forda, producenta sa-
mochodów, oraz rzeszê bisku-
pów i kardyna³ów, w tym przy-
sz³ych papie¿y: Piusa XI, Piu-
sa XII i Benedykta XVI?
Wspólny jest fakt, ¿e choæ ¿yli
w ró¿nych czasach, to odwie-
dzili Oberammergau.

Gminê i miasteczko Obe-
rammergau zamieszkuje
5 tys. osób. To Górna Bawa-
ria, 90 km na po³udnie od Mo-
nachium, w pobli¿u Gar-
misch-Partenkirchen. Gdy po
przyjeŸdzie wyszed³em tu na
pierwszy spacer, trudno mi
by³o uwierzyæ, ¿e to niepozor-
ne miasteczko odwiedza³o
tak wiele wa¿nych osobisto-
œci. Przyczyn¹ przyjazdu do
Oberammergau jest grana od
1634 roku sztuka opowiadaj¹-
ca o mêce i œmierci Jezusa
Chrystusa, uwa¿ana za naj-
wiêksze tego typu wydarze-
nie na œwiecie.

Od 1950 roku wystawiane
tu raz na dziesiêæ lat Miste-
rium Mêki Pañskiej przyci¹-
ga po pó³ miliona osób. Z re-
gu³y misterium jest grane 
w ostatnim roku dekady, chy-
ba ¿e na przeszkodzie stan¹
nadzwyczajne okolicznoœci.
Równie¿ w tym roku do Obe-
rammergau zjechali ludzie
nie tylko z Europy, ale i USA,

Kanady, Republiki Po³udnio-
wej Afryki, Indii, Singapuru.
Szacuje siê, ¿e tegoroczn¹
Pasjê obejrzy 450 tys. widzów,
w tym 150 tys. z zagranicy. 
– Do pocz¹tku lipca sprzeda-
liœmy ju¿ 84 proc. z 450 tys. bi-
letów – mówi Walter Rutz, dy-
rektor zarz¹dzaj¹cy Pas-
sionsspiele Oberammergau
Vertriebs GmbH & Co.

Jak powstrzymano
d¿umê?
W 1633 roku Oberammer-

gau opanowa³a zaraza. Czar-
na œmieræ, czyli d¿uma. W jej
wyniku zmar³ znaczny odse-
tek mieszkañców. Pozostali
przy ¿yciu przysiêgli wtedy
Bogu, ¿e jeœli nikt wiêcej nie
umrze, to co 10 lat bêd¹ wy-
stawiaæ sceny Mêki Pañskiej,
spektakl teatralny ukazuj¹cy
¿ycie i œmieræ Jezusa Chry-
stusa. Zawierzenie poskutko-
wa³o. Od tamtej pory nikt wiê-
cej nie umar³ tu na d¿umê.
Pierwsze misterium zosta³o
wystawione w 1634 roku.

W wiekach XVII i XVIII wy-
stawianie Pasji by³o popular-
ne i robiono to w setkach
miejscowoœci. Ta grana 
w Ober-ammergau szybko zy-
ska³a wyj¹tkow¹ popularnoœæ
i zagraniczny rozg³os. W la-
tach 1870 – 1871 (spektakle
zawieszono ze wzglêdu na
wojnê francusko-prusk¹) mi-
sterium obejrza³o 40 tys.
osób. Na kolejn¹ edycjê Pasji
w 1880 roku przyby³o ju¿ 100
tys. widzów. Doprowadzenie
linii kolejowej do s¹siedniego
miasteczka Murnau sprawi-
³o, ¿e lawinowo ros³a liczba
ludzi przyje¿d¿aj¹cych, by zo-
baczyæ to niezwyk³e wydarze-
nie. Z czasem zwyczaj wysta-
wiania dramatów pasyjnych
zanik³, ale nie w Oberammer-
gau, gdzie do dziœ jest on ¿y-

w¹ tradycj¹, przekazywan¹ 
z pokolenia na pokolenie.

To nie Bóg 
wymyœla wojny
Pasjê planowan¹ na 2020 rok

ze wzglêdu na pandemiê prze-
suniêto na bie¿¹cy rok. 14 maja
zainaugurowano jej 42. edycjê.
Do 2 paŸdziernika wystawione
zostan¹ 103 przedstawienia
oparte na Nowym Testamen-
cie, obejmuj¹ce sceny od wjaz-
du Jezusa do Jerozolimy, przez
jego pojmanie, os¹dzenie,
ukrzy¿owanie do zmartwych-
wstania. Spektakle prezento-
wane s¹ piêæ razy w tygodniu.
Ka¿dy z nich trwa piêæ godzin 
i podzielony jest na dwie dwu-
ipó³godzinne czêœci. Odbywaj¹
siê one w Teatrze Pasyjnym 
z otwart¹ scen¹ i zadaszon¹ wi-
downi¹, mog¹c¹ jednorazowo
pomieœ-ciæ 4500 osób.

Próby odbywa³y siê w okre-
sie pandemii przez szeœæ mie-
siêcy, piêæ razy w tygodniu.
Ekipa teatralna by³a codzien-
nie testowana na COVID-19. 
– Kiedy wiosn¹ 2020 roku epi-
demia zmusi³a nas do odwo³a-
nia spektaklu, czêsto pojawia³y
siê nawi¹zania do starej histo-
rii d¿umy w Oberammergau.
Kilka osób zapyta³o mnie, czy
myœlimy o z³o¿eniu nowej
przysiêgi. Rozeœmia³em siê. Ci
z nas, którzy wierz¹ w Boga,
od dawna podzielaj¹ zupe³nie
inny obraz bóstwa. Obecnie
nikt z nas nie wyobra¿a sobie
Boga jako rozgniewanego
starca z siw¹ brod¹ siedz¹cego
na tronie w Niebie, marz¹cego
o chorobach, wojnach i g³o-
dach jako karze dla „grzesznej
ludzkoœci”, która nie chce pod-
porz¹dkowaæ siê jego woli.
Dziœ wiemy, ¿e to my jesteœmy
odpowiedzialni za cierpienie 
i nêdzê naszego œwiata. To nie
Bóg wymyœla wojny, my to robi-

my. Bóg nie ponosi winy za g³ód
na œwiecie, to my jesteœmy te-
mu winni. Nasz obraz Boga 
i œwiata uleg³ zasadniczej zmia-
nie – mówi Christian Stückl, re-
¿yser przedstawienia.

Z up³ywem lat zmienia³ siê
tekst misterium, muzyka do
spektaklu i sposób realizacji.
W latach 70. na wniosek orga-
nizacji ¿ydowskich usuniêto 
z libretta treœci antysemickie 
i mówi¹ce o tym, ¿e ¯ydzi s¹
odpowiedzialni za œmieræ Je-
zusa. G³êbsze zmiany w Pasji
zachodz¹ od po³owy lat 80., kie-
dy w Radzie Gminy dosz³o do
zmiany pokoleniowej i zaanga-
¿owano do realizacji przedsta-
wienia m³odego re¿ysera Chri-
stiana Stückla. Do lat 90. wyko-
nawcy musieli nale¿eæ do jed-
nego z dwóch g³ównych Ko-
œcio³ów: katolickiego lub prote-
stanckiego. Jednak Oberam-
mergau i jego mieszkañcy siê
zmieniaj¹. Ci, którzy opuœcili
Koœció³, s¹ teraz mile widziani
na scenie, podobnie jak muzu³-
manie, którzy pojawili siê 
w miejscowoœci. A¿ do spekta-
klu pasyjnego w 1984 roku ko-
biety zamê¿ne i kobiety powy-
¿ej 35. roku ¿ycia by³y wyklu-
czone z udzia³u w Pasji. Dopie-
ro w 1990 roku s¹d w Mona-
chium zniós³ tê regulacjê.

Christian Stückl realizuje
ju¿ czwart¹ inscenizacjê i suk-
cesywnie przeprowadza mo-
dyfikacje w spektaklu. Przere-
dagowa³ tekst, aby przes³anie
Jezusa i Jego obraz sta³y siê
bardziej wyraziste. Skupi³ siê
na wezwaniu Jezusa do rady-
kalnego nawrócenia siê przez
ludzi i jego bezwarunkowego
oddania cz³owiekowi. Na
pierwszy plan wysun¹³ prze-
s³anie mi³osierdzia. Wyelimi-
nowa³ antysemityzm z tekstu 
o Pasji. Unowoczeœni³ muzykê
i scenografiê. Do g³ównych ról
zaanga¿owa³ m³odych wyko-
nawców. W tym roku re¿yser
wzmocni³ rolê kobiet: Marii 
i Marii Magdaleny. Wypowia-
daj¹ one wiêcej kwestii i s¹
bardziej widoczne na scenie.

Frederik Mayet, który gra
rolê Jezusa, tak opowiada 
o swojej roli: – W tym roku wo-
bec tego, co siê dzieje w Euro-
pie, kryzysu uchodŸczego oraz
wojny w Ukrainie, Jezus jest
inny ni¿ 12 lat temu. Wtedy by³
cichy, wycofany. W tym roku
re¿yser stwierdzi³, ¿e trzeba
wyraŸnie i g³oœno artyku³owaæ
jego naukê. W obecnej sytuacji
potrzebujemy innego Jezusa,
który wo³a do œwiata o potrze-
bach zmian, o tym, co jest nie-
w³aœciwe i jak byæ powinno.

Nie ka¿dy mo¿e 
zostaæ Jezusem
Uczestnicz¹c w próbie gene-

ralnej Pasji, by³em zaskoczony
wysokim poziomem artystycz-
nym wykonawców: aktorów

g³ównych ról, muzyków, soli-
stów i chóru. Wydawa³o mi siê,
¿e to profesjonalni artyœci, wy-
najêci do realizacji spektaklu.
A to amatorzy. Zgodnie z daw-
nymi ustaleniami Rady Gminy
w przedstawieniu mog¹ braæ
udzia³ wy³¹cznie osoby urodzo-
ne w Oberammergau lub
mieszkaj¹ce tu od 20 lat (wy-
j¹tkiem s¹ dzieci i m³odzie¿).
Równie¿ wybór re¿ysera, ob-
sada poszczególnych ról, spo-
sób realizacji spektaklu, zmia-
ny w tekœcie, muzyce, sceno-
grafii itp. s¹ zatwierdzane ko-
legialnie przez Radê Gminy.

Misterium Pasyjne w Obe-
rammergau to gigantyczne wi-
dowisko. Piêciogodzinny spek-
takl dzieje siê na ogromnej
otwartej scenie. Do jego reali-
zacji zaanga¿owanych jest
1800 osób spoœród piêciu tysiê-
cy mieszkañców miasteczka,
prawie po³owa miejscowych.
To nie tylko podwójne sk³ady
zespo³ów aktorskich, orkiestry,
chóru i solistów, ale i s³u¿by
techniczne, obs³uga sceny i wi-
downi. Cz³onkowie prawie ka¿-
dej rodziny uczestnicz¹ w re-
alizacji tego wielkiego przed-
siêwziêcia. W zale¿noœci od ro-
li, to osoby w ró¿nym wieku
(dzieci, m³odzie¿, doroœli i oso-
by starsze) i ró¿nych profesji
(uczniowie szkó³, studenci,
burmistrzowie, hotelarze, ro-
botnicy). Wystêpuj¹cym na
scenie aktorom towarzysz¹
zwierzêta: wielb³¹dy, konie,
os³y, owce, kozy i go³êbie.

Wiele osób ze spektaklem
zwi¹zanych jest od dzieciñ-
stwa do staroœci i w ci¹gu ¿ycia
wciela³o siê w ró¿ne postaci
lub gra³o je wielokrotnie. G³ów-
ne role maj¹ podwójn¹ obsadê,
a aktorzy, którzy pojawi¹ siê na
premierze, wybierani s¹ w lo-
sowaniu. Graj¹cy obecnie An-
nasza Peter Stückl i Walter Fi-
scher uczestnicz¹ w spektaklu
od 1950 roku. Zagrali ju¿ wiele
kreacji. Andrea Hecht po raz
trzeci wciela siê w Mariê, a Je-
zusa Frederik Mayet gra³ ju¿
w 2010 roku.

Niektórzy marz¹ o konkret-
nych rolach i w tym celu pod-
nosz¹ kwalifikacje. W³adze
miasteczka umo¿liwiaj¹ im na-
ukê i doskonalenie umiejêtno-
œci artystycznych podczas spe-
cjalnych zajêæ w miejscowej
placówce kultury. Niektórzy 
z nich decyduj¹ siê na studia
artystyczne, a nawet podjêcie
pracy w sferze kultury. Najbar-
dziej spektakularn¹ karierê
zrobi³ urodzony w Oberam-
mergau Christian Stückl, z Pa-
sj¹ zwi¹zany od m³odoœci. 
W 1981 roku za³o¿y³ w mieœcie
w³asn¹ grupê teatraln¹, 
a w 1987 roku, gdy mia³ 26 lat,
powierzono mu wystawienie
misterium. Obecnie re¿yseru-
je je ju¿ po raz czwarty. Od 2002
roku jest dyrektorem arty-

103 ukrzyżowania Jezusa
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Dooko³a Ziemi
stycznym w monachijskim
Volkstheater.

Dwa lata przed premier¹
spektaklu Rada Miejska og³a-
sza publicznie obsadê g³ów-
nych ról, dbaj¹c o to, aby by³y
to osoby ciesz¹ce siê niepo-
szlakowan¹ opini¹. Piêæ lat
wczeœniej wybierani s¹ re¿y-
ser spektaklu, kierownik orkie-
stry i scenograf. Na rok przed
premier¹ aktorzy zobowi¹zani
s¹ do zapuszczenia d³ugich
w³osów i brody, ¿eby jak naj-
bardziej upodobniæ siê do gra-
nych postaci. Po zakoñczeniu
serii spektakli nastêpuje ich
uroczyste obciêcie.

Pasja do Pasji
Le¿¹ce w Alpach Bawar-

skich Oberammergau jest
uzdrowiskiem. Dla mieszkañ-
ców gminy wp³ywy z turystyki
s¹ wa¿nym Ÿród³em dochodu.
Funkcjonuje tu wiele hoteli-
ków, pensjonatów i kwater
prywatnych. W 2018 roku gmi-
nê odwiedzi³o 93 tys. turystów,
którzy skorzystali z 364 tys.
noclegów. W 2010 roku miste-
rium obejrza³o 520 tys. osób.
W tym roku przewiduje siê, ¿e
ze wzglêdu na spowolnienie
turystyki po pandemii korona-
wirusa liczba goœci nieco siê
zmniejszy i wyniesie 450 tys.
Mniej wiêcej tyle, ile odwiedza
gminê w ci¹gu piêciu lat.

Pasja w Oberammergau to
wydarzenie znane na œwiecie,
przynosz¹ce miastu i jego
mieszkañcom olbrzymie do-
chody. Organizatorem Pasji
s¹ w³adze gminy, a realizacj¹
wydarzenia zajmuje siê po-
wo³ana do tego firma – Ei-
genbetrieb Kultur. Bilety 
w zale¿noœci od kategorii
kosztuj¹ od 30 do 180 euro 
i z regu³y sprzedawane s¹ 
w pakietach z noclegiem i wy-
¿ywieniem. W 2010 roku zysk
netto dla gminy z wystawie-
nia Pasji wyniós³ 35 mln euro.
Czêœæ pieniêdzy wyp³acono
osobom zaanga¿owanym 
w przedstawienie jako re-
kompensatê za poœwiêcony
czas lub ograniczenie dzia³al-
noœci zawodowej. Pozosta³e
œrodki zasilaj¹ bud¿et gminy
oraz przeznaczone s¹ na
utrzymanie budynku Teatru
Pasyjnego, firmy Eigenbe-
trieb Kultur oraz na produk-
cjê nastêpnej edycji Pasji. Za-
rabiaj¹ te¿ mieszkañcy, ofe-
ruj¹c turystom noclegi, wy¿y-
wienie i inne us³ugi.

Jednak w tym przypadku
pieni¹dze nie s¹ najwa¿niej-
sze. Istotne jest to, ¿e miesz-
kañcy Oberammergau czuj¹
pasjê do swojej Pasji. ¯yj¹ ni¹
nie tylko w roku realizacji mi-
sterium, ale przygotowuj¹c siê
do kolejnych przedstawieñ.

Tekst i fot.:
JERZY NIEMOCIŃSKI
„Angora” nr 37/2022

Okryta s³aw¹ i dramatem
wyprawa kapitana Magella-
na dooko³a globu ju¿ w cza-
sach, gdy 6 wrzeœnia 1522
roku 18 (z 265) jej ¿eglarzy
dop³ynê³o do portu w Sanlu-
car, uznana zosta³a za wiel-
k¹. Nie by³ to tylko oceanicz-
ny wyczyn, jak okreœli-liby to
potomni, lecz tak¿e kluczo-
we ogniwo w skom-
plikowanym odkrywaniu
œwiata.

Kiedy Kolumb rzuca³ ko-
twicê w ciep³ych zatokach
wysp karaibskich, wierzy³, ¿e
dotar³ do Azji. Nied³ugo po-
tem Hiszpanie obsadzili wy-
brze¿a Panamy, ale ju¿ nabie-
rali przeœwiadczenia, ¿e do
Azji jeszcze daleko. W 1513
roku kastylijski odkrywca
Balboa przep³ywa w¹ski
przesmyk i staje na brzegu
nieznanego oceanu. Wchodzi
do wody w zbroi i symbolicz-
nie obejmuje w posiadanie
Morze Po³udniowe. Na dwo-
rach Lizbony i Madrytu ro-
œnie przekonanie, ¿e trzeba
szukaæ morskiego przejœcia
na zachód, by omin¹æ l¹d na-
zwany Ameryk¹ od imienia
florenckiego kupca Vespuc-
ciego.

¯eglarzem, który zostaje
dowódc¹ niebezpiecznej wy-
prawy, maj¹cym odkryæ prze-
smyk i po¿eglowaæ na zachód
od Ameryki, zostaje Ferdy-
nand Magellan, kapitan, któ-
ry p³ywa³ ju¿ wokó³ Afryki,
zna monsuny na Oceanie In-
dyjskim, ale tak¿e kierunki
pasatów wiej¹cych na Atlan-
tyku. Rusza w 1519 roku po
gruntownych studiach, to jest
po zapoznaniu siê ze stanem
aktualnej wiedzy. Kurs – Bra-
zylia. To ju¿ w tym czasie ru-
tynowa trasa, dopiero dalsze
etapy s¹ niewiadom¹. Za
przesmyk na Pacyfik uwa¿a
siê rozlewisko rzeki La Plata.
To œlepy trop. 

Dopiero zim¹ 1520 roku
Magellan znajduje przewê¿e-
nie prowadz¹ce na zachód 
i pozostawia po prawej burcie
Ziemiê Ognist¹. Niebezpiecz-
na cieœnina zostanie na za-
wsze nazwana jego imie-
niem, ale eksploracja le¿¹ce-
go jeszcze bardziej na po³u-
dnie z³owieszczego przyl¹dka
Horn poczeka na sw¹ kolej...
Trzy z piêciu ocala³ych stat-
ków p³yn¹ przez Pacyfik ku
równikowi, ale odleg³oœci, 
z jakimi styka siê wyprawa,
przera¿aj¹. Statki wymagaj¹
napraw, ludzie odpoczynku,
psuje siê ¿ywnoœæ. Jeden 
z ¿eglarzy zapisuje: „Trzy
miesi¹ce i dwadzieœcia dni

bez uzupe³niania zapasów.
Jedliœmy tylko stare suchary,
pe³ne robaków i cuchn¹ce
moczem szczurów. Piliœmy
¿ó³t¹, cuchn¹c¹ wodê. Jedli-
œmy skóry wo³ów, którymi
owiniêta by³a wielka reja, aby
nie przeciera³a lin. By³y
stwardnia³e od s³oñca, desz-
czu i wiatru. Moczyliœmy je w
morzu cztery czy piêæ dni, po-
tem piekliœmy na wêglach.
Jedliœmy je, podobnie jak
drewniane wióry, a tak¿e
szczury, które kosztowa³y pó³
talara jeden. Nie by³o ich jed-
nak dosyæ” (za: Jean Favier
„Wielkie odkrycia. Od Alek-
sandra do Magellana”).

Po wielu tygodniach cier-
pienia ¿eglarze docieraj¹ do
Azji. Trudno siê ¿egluje we-
d³ug gwiazd, bo niebo noc¹
wygl¹da tu inaczej ni¿ nad
Atlantykiem. Wyprawa osi¹-

ga Mariany, potem Wyspê
Z³odziei, czyli Guam, wresz-
cie Filipiny, a to ju¿ okolice,
które Magellan prawdopo-
dobnie pozna³, ¿egluj¹c wcze-
œniej na Wyspy Sundajskie.
Mo¿e te¿ dotar³ do Moluków?
Biografowie nie s¹ pewni. 
W kwietniu 1521 roku Magel-
lan ginie w potyczce z tubyl-
cami, trafiony zatrut¹ strza³¹
w twarz. Wyprawa z nowym
dowództwem mimo wszystko
kontynuuje rejs. Kurs – Euro-
pa. W maju 1522 roku Hiszpa-
nie mijaj¹ Przyl¹dek Dobrej
Nadziei. Kilka tygodni póŸ-
niej osi¹gaj¹ Cabo Verde,
gdzie nikt im specjalnie nie
wierzy, ¿e okr¹¿yli glob. Ale
to w³aœ-nie tam, na Wyspach
Zielonego Przyl¹dka, ¿egla-
rze stykaj¹ siê z niezrozumia-
³ym b³êdem w kalendarzu.
Rzucili cumy w œrodê, a miej-

scowi utrzymuj¹, ¿e jest
czwartek! Hiszpanie zacho-
dz¹ w g³owê, jakim cudem siê
pomylili... Zrozumienie tego
fenomenu przyjdzie z cza-
sem, a Verne wykorzysta go
w powieœci o podró¿y Filleasa
Fogga dooko³a œwiata.

6 wrzeœnia, opowiada Geor-
ges Blond w popularnej swe-
go czasu ksi¹¿ce „Wielcy ¿e-
glarze”, statek „Victoria”
wchodzi do portu i wziêty na
hol p³ynie w górê rzeki Gwa-
dalkiwir. Ludzie patrz¹ na
zdezelowany statek i ³ami¹
sobie g³owy, sk¹d te¿ mo¿e
wracaæ. Nazwa statku niko-
mu ju¿ nic nie mówi. „Od
dawna ju¿ wszyscy w Hiszpa-
nii myœl¹, ¿e ekspedycja Ma-
gellana zaginê³a bez œladu.
I zd¹¿yli ju¿ o niej zapo-
mnieæ...”. (HM)

„Angora” nr 38/2022

Wielka wyprawa ferdynanda

I wszyscy zdążyli już o niej zapomnieć



18 Samo Życie 10/22 (609)

Za trzydzieści lat w morzach masa ryb będzie mniejsza niż masa plastiku

Oceaniczne śmieci
To już przeszło dwadzieścia lat, odkąd 
żeglarz Charles J. Moore odkrył między 
Hawajami a Kalifornią ogromne, dryfujące 
na oceanie śmietnisko. Rzuciło mu się w oczy 
szczególnie kłębowisko plastikowych opakowań, 
butelek, zakrętek i nieprzebrane ilości 
niezidentyfikowanych odpadków. Obszar nazwano 
Wielką Pacyficzną Plamą Śmieci i z niepokojem 
obserwowano jej wzrost. Prąd Północnopacyficzny 
szybko akumuluje w niej kolejne odpadki.

Raport sporządzony w 2018 
roku na podstawie obserwacji 
wody z samolotu i statków oce-
nił jej wielkość przynajmniej na 
1,6 miliona kilometrów kwadra-
towych. To cztery do szesnastu 
razy więcej, niż wskazywały po-
przednie szacunki. Plama to dry-
fująca, polimerowa zupa składa-
jąca się z 1,7 biliona kawałków. 
Próby unaocznienia liczb, które 
mają dwanaście zer, wybaczcie, 
nie wydają się mieć sensu. Przy-
pominają szacunki naukowców 
dotyczące tego, ile jest na ziemi 
ziarenek piasku. Swoje szacunki 
naukowcy oceniają jako ostroż-
ne. Skąd mogły pochodzić sa-
me śmieci? Naukowcy wyłowili 
kilkaset przedmiotów, z których 

dało się odczytać słowa czy też 
całe zdania w dziewięciu języ-
kach. Spośród nich 30 procent 
stanowiły śmieci z  japońskimi 
opisami, tyle samo z chiński-
mi. Resztę przyporządkowano 
do dziewięciu krajów.

Największy ekologiczny pro-
blem mórz i oceanów to porzu-
cone i zgubione sieci rybackie. 
Sieci, które unoszą się na wodzie, 
nigdy nie przestają łowić... ryb, 
morskich ssaków, skorupiaków. 
Łapią też inne śmieci. Wykonane 
z bardzo wytrzymałego poliami-
du albo tańszego polipropylenu 
nie ulegają szybkiemu rozkłado-
wi w środowisku morskim. Jak 
wszystkie plastiki rozpadają się 
na drobne kawałki pod wpływem 

światła, morskiej wody czy tarcia, 
ale ten proces trwa latami. Ma-
sę śmieci uwięzionych w Plamie 
w 2018 roku szacowano przynaj-
mniej na 79 tysięcy ton, z czego 
46 procent to właśnie zgubione, 
porwane przez prąd czy zwyczaj-
nie wyrzucone ze statków frag-
menty sieci.

Plastisfera – ósmy 
kontynent

O ile sieci i makroplastik sta-
nowią większość masy dryfują-
cych odpadów, to ilościowo prze-
waża drobniutki, właściwie nie-
policzalny mikroplastik. Szacunki 
(które stale się zmieniają) mó-
wią, że stanowi on ponad 90 pro-
cent wszystkich dryfujących tam 
fragmentów.

Problem skupisk plastiku w oce-
anie jest tak rozległy i masowy, 
że mówi się już o ósmym konty-
nencie – Plastisferze. Ten ob-
raz jest nieco mylący, oceanicz-
ne śmietnisko nie ma struktury 
lądu, nie da się na nim stanąć, 
nigdy nie wyrosną tam drzewa 
ani nie wylądują helikoptery. 
Wielka Pacyficzna Plama to tyl-
ko najbardziej znane z wielkich 

oceanicznych śmietnisk. Szacuje 
się, że na kuli ziemskiej uformo-
wało się przynajmniej pięć wiel-
kich wirów akumulujących pla-
stik. Większość tworzyw sztucz-
nych, które trafiają do mórz, ma 
gęstość mniejszą od wody, dlate-
go mogą się przenosić na ogrom-
ne odległości niesione prądami 
powierzchniowymi czy nawet 
wiatrem. Najwięcej dryfuje po-
lietylenu i polipropylenu, co też 
odzwierciedla proporcje świato-
wej produkcji.

Skąd plastiki biorą się w mo-
rzach? Minimum 80 procent 
trafia do morza z lądu, głównie 
z nurtem dziesięciu potężnych 
rzek. Osiem z nich leży w Azji 
– Jangcy, Indus, Huang He, Hai 
He, Ganges, Rzeka Perłowa, 
Amur, Mekong. Dwie znajdują 
się w Afryce, to Nil i Niger. Rze-
ki i ich tysiące dopływów płyną 
przez gęsto zaludnione obsza-
ry, na których nie funkcjonuje 
żadna zbiórka śmieci. W dorze-
czu Jangcy mieszka niemal pół 
miliarda ludzi, wielu z nich wy-
rzuca odpady prosto do nurtu. 
Reszta lądowych śmieci spły-
wa do morza przy wezbraniach 
wód powierzchniowych, choćby 

podczas wielkich powodzi w po-
rze monsunu. Przerażające fil-
my z pędzącą strumieniem masą 
plastikowych odpadków codzien-
nie zalewają internet i podkopu-
ją wiarę, że nasze skromne, do-
mowe segregowanie butelek czy 
pojemników po jogurtach może 
zatrzymać katastrofę.

Morskie zguby
Nasze jednostkowe wyrzecze-

nia, pozytywne ekologiczne prak-
tyki, słuszne nawyki mają oczy-
wiście znaczenie, ale głównie dla 
nas samych. Zdarza mi się też 
zbierać cudze śmieci i poprawiać 
segregację po sąsiadach. Dlate-
go chce mi się położyć do łóżka, 
kiedy czytam komunikat o tym, 
że w styczniu 2019 roku kontene-
rowiec MSC „Zoe” podczas rej-
su z Antwerpii do Bremerhaven 
zgubił na wzburzonym Morzu 
Północnym przynajmniej trzy-
sta czterdzieści pięć kontene-
rów z różnymi towarami. Tony 
przedmiotów zostały wyrzucone 
na plaże Holandii i Niemiec. Za-
bawki, sprzęt RTV i AGD, buty, 
sprzęt gospodarstwa domowego, 
części samochodowe. Większość 
kontenerów zatonęła w rejonie 
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Wielka Pacyficzna Plama Śmieci ma powierzchnię 1,6 miliona kilometrów kwadratowych Fot. Pandabode.com
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Wysp Fryzyjskich, dwadzieścia 
zlokalizowano w okolicach Bor-
kum i tyle samo zostało wyrzu-
conych na brzeg.

Nie udało się znaleźć dwóch 
kontenerów zawierających towa-
ry niebezpieczne. Jeden zawie-
rał niemal półtora tony akumu-
latorów litowo-jonowych, drugi 
prawie trzysta kartonów z per-
kadoxem. To ogólna nazwa ca-
łej grupy związków chemicznych, 
w tym przypadku była to miesza-
nina nadtlenku benzoilu (w du-
żym stężeniu drażni układ odde-
chowy i jest toksyczny dla roślin 
i zwierząt) i ftalanu dicykloheksy-
lu (prawdopodobnie środek dys-
pergujący, ułatwia rozprowadze-
nie jednej substancji w drugiej, 
na przykład pigmentu w farbie). 
Uszkodzony został kontener za-
wierający ponad 20 ton polistyre-
nowej śruty (granulat, z którego 
formuje się wyroby z polistyrenu). 
Najwięcej zanieczyszczeń znale-
ziono na plażach wyspy Schier-
monnikoog zaledwie 10 kilome-
trów od kontynentalnej Holan-
dii. Nie podam liczb, bo i tak nie 
zrobią na nas wrażenia. Podob-
ne katastrofy zdarzają się regu-
larnie na morzach całego świa-
ta. Informacje o zgubionym ła-
dunku i jego zawartości rzadko 
trafiają do opinii publicznej, ar-
matorzy starają się raczej za-
cierać ślady. Trzysta pięćdzie-
siąt kontenerów w środku Euro-
py nie może zniknąć bez śladu. 
Ale gdyby do katastrofy doszło 
na środku Pacyfiku?

Najbardziej znaną morską zgu-
bą jest pewnie dwanaście kon-
tenerów z plastikowymi zabaw-
kami kąpielowymi, które wpadły 

do wody w styczniu 1992 roku. 
Przewożący je statek „Ever Lau-
rel” płynął z Hongkongu do Taco-
my, ale w połowie trasy, na wyso-
kości archipelagu Aleuty, natrafił 
na potężny sztorm. Kilkunasto-
metrowe fale zmyły kontenery 
z pokładu. Te akurat plastikowe 
zwierzaki (żółte kaczuszki, czer-
wone boberki, zielone żabki, nie-
bieskie żółwiki) produkcji chiń-
skiej nie mają żadnego otworu, 
dlatego nigdy nie zatoną i będą 
pływać po morzach i oceanach, 
aż rozłoży się materiał, z które-
go są wykonane.

Pierwsze zabawki ocean wy-
rzucił w Sitce na Alasce, kolejne 
znajdowano w Japonii i Indone-
zji, w Australii i na wybrzeżach 
Ameryki Południowej. Po 1996 
roku przestały pojawiać się na 
plażach. Curtis Ebbesmeyer, 
amerykański oceanograf, poza 
oczywistym, przykrym, śmie-
ciowym wymiarem całej sprawy 
dostrzegł w tej historii naukową 
szansę. Zanalizował trasy, które 
zabawki przebyły, zaproponował 
model ruchu prądów morskich 
i postawił hipotezę, że kąpielo-
wa armada zmierza na północ. 

Rzeczywiście, kaczuszki i ca-
ła reszta na przełomie wieków 
pojawiły się na Atlantyku. Ocean 
wyrzucał je w Kanadzie, na Is-
landii i w Wielkiej Brytanii. Pol-
scy ekolodzy z zespołu profesora 
Marcina Węsławskiego widzieli 
je również na Spitsbergenie. To 
naprawdę nie przesada – śmieci 
nie znają granic, oceany to jed-
no wielkie naczynie, tylko dla 
naszej wygody podzielone jaki-
miś nazwami.

Czasami śmieci zmywają z lądu 
niespodziewane ataki żywiołów. 
W 2011 roku tsunami wywołane 

przez trzęsienie ziemi spusto-
szyło północno-wschodnie wy-
brzeże Japonii i porwało dobytek 
tysięcy ludzi. Najbardziej spek-
takularną podróż odbyła piłka 
Misakiego Murakamiego z Ri-
kuzentakaty w prefekturze Iwa-
te. Po roku i 5 tysiącach kilome-
trów ocean wyrzucił ją na brzeg 
Middleton Island, małej wysep-
ki niedaleko wybrzeża Alaski. To 
był pierwszy przedmiot porwa-
ny przez tsunami, który pokonał 
Pacyfik. Dwa lata po katastro-
fie na kalifornijskim wybrzeżu 
znaleziono niewielką, oblepioną 
skorupiakami łódź rybacką. Na 
podstawie napisów na burtach 
ustalono, że należała do szkoły 
Takata, w której uczył się Misa-
ki Murakami. Łódka była wyko-
rzystywana podczas lekcji na te-
mat biologii morza.

Niewidzialne śmieci
Termin „mikroplastik” wy-

myślił w 2004 roku profesor Ri-
chard C. Thompson z Uniwer-
sytetu w Plymouth. Początkowo 
określał tak niewielkie kawałki 
antropogenicznych zanieczysz-
czeń w osadach i morskiej toni. 
Kolejne lata przyniosły rosnące 
zainteresowanie tematem i sam 
termin „mikroplastik” przestał 
być wystarczająco precyzyjny. 
Obecnie fragmenty plastiku 
w zależności od wielkości dzie-
li się na pięć typów: megapla-
stik, czyli kawałki większe niż 
100 mili metrów, makroplastik 
– powyżej 20 milimetrów, mezo-
plastik – od 5 do 20 milimetrów, 
mikroplastik – poniżej 5 milime-
trów i nanoplastik – mniej niż 
100 nano metrów.

 Stanisław Łubieński
„Książka o śmieciach”, Warsza-

wa 2020, s. 285.
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Poważnym problemem są pogubione w oceanach kontenery  Fot. Wikipedia

Zwierzęta zaplątane w porzucone sieci rybackie nie mają szans na przeżycie Fot. Pinterest.com
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W strefie intymnej ludzkie zachowania nie mają granic

Historie erotyczne
Wyjazd na szkolenie
Ryzykowne są nie tylko niektó-

re wysublimowane techniki sek-
sualne, niebezpieczne bywa rów-
nież zwykłe ludzkie roztargnienie. 
Pewien żonaty mieszkaniec blo-
ku z wielkiej płyty miał kochankę 
dwa wejścia obok. Chcąc spędzić 
z nią nieco więcej czasu, zdecydo-
wał się na dość banalne kłamstwo, 
czyli wmówił żonie, że wyjeżdża 
na trzydniowe szkolenie do inne-
go miasta. Spakowawszy walizkę, 
daleko nie uszedł i szybko oddał 
się erotycznym uciechom.

Późnym wieczorem pod wpły-
wem spełnionej namiętności stra-
cił czujność. Postanowił poczuć się 
jak prawdziwy pan domu i wyrę-
czyć kochankę, wynosząc wiadro 
ze śmieciami. Uznał, że prawdo-
podobieństwo, iż w tych ciemno-
ściach nakryje go któryś z sąsia-
dów lub – co gorsza – żona, jest 
znikome. Długo się nie zastana-
wiał. W samej tylko piżamie i do-
mowych kapciach udał się w stro-
nę śmietnika.

Co działo się w jego głowie w dro-
dze powrotnej? Tego nie wiadomo. 
Musiał być w każdym razie całko-
wicie pogrążony w swoich myślach, 
skoro ze zdziwieniem skonstato-
wał, że drzwi, do których zapukał, 
otworzyła jego żona. Konsterna-
cja żony, widzącej męża w piża-
mie z wiadrem w ręku, musiała 
być zapewne nie mniejsza.

Dalszy ciąg tej opowieści jest już 
prawdopodobnie mniej zabawny.

Złośliwe komórki
Roztargnienie i tak zwany obłęd 

w oczach to zjawiska towarzyszą-
ce pożądaniu oraz stanowi zako-
chania. Warto zatem zwrócić uwa-
gę na pewne podstawowe zasady 
bezpieczeństwa, które uchronią po-
tencjalnych kochanków zarówno 
przed kompromitacją, jak i przed 
przykrymi konsekwencjami natu-
ry prawnej.

Jest rzeczą z grubsza wiado-
mą, że jeżeli żona i kochanka ma-
ją imiona na tę samą literę, to ist-
nieje duże prawdopodobieństwo, 
że w książce telefonicznej nasze-
go aparatu komórkowego znajdą 
się w niebezpiecznym sąsiedz-
twie. Dla przykładu: Aneta – Ani-
ta, Marysia – Martyna albo Kasia 
– Karolina.

Pewien wiarołomny mąż napi-
sał kochance SMS-a następującej 
treści: „Najdroższa! Wkrótce bę-
dziemy już razem! Podjąłem osta-
teczną decyzję. Moje dotychcza-
sowe życie nie miało sensu. Roz-
wód w toku. Na zawsze Twój”. 
Autor tej wiadomości musiał być 

doprawdy bardzo przejęty, skoro 
SMS-a wysłał omyłkowo... żonie.

Niebezpieczne bywają nie tyl-
ko układy imion w rodzaju Aneta 
– Anita, ale również sąsiedztwa ty-
pu, dajmy na to, Aneta – Andrzej. 
Wtedy o pomyłkę jeszcze łatwiej, 
dlatego że człowiek, nieświadomy 
zagrożenia, staje się mniej czujny 
i w sposób bardziej nonszalancki 
obchodzi się z komórką.

Inny Don Juan w przypływie 
namiętności napisał do swojej wy-
branki SMS-a następującej treści: 
„Mam ochotę pieścić Twój dzwo-
neczek”.

Nie wiadomo, co miał dokład-
nie na myśli. Wiadomo natomiast, 
że wysłał wiadomość do swoje-
go szefa...

Jak się pozbyć 
przyrodzenia?

O tym, że niektóre zabawy ero-
tyczne mogą być bardzo ryzykow-
ne, przekonało się pewne małżeń-
stwo. Para nie miała dzieci, miesz-
kała z owczarkiem niemieckim 
o wdzięcznym imieniu Brutus. 
Cierpiąc prawdopodobnie na nad-
miar czasu oraz niepohamowane 
libido, próbowała wszelkich możli-
wych technik, niemniej ciągle po-
szukiwała czegoś naprawdę eks-
cytującego.

Pewnego wieczoru w trakcie 
erotycznych igraszek pan domu 
wpadł na pomysł dość egzotycz-
nego trójkąta. Znajdując się w sta-
nie ekstazy, wysmarował swo-
ją męskość smalcem i najwyraź-
niej żądny mocnych wrażeń wydał 
psu komendę: „Brutus, wyliż!”. Na 
reakcję nie musiał długo czekać. 
Pies pobudzony zapachem smal-
cu rzucił się na przyrodzenie wła-
ściciela, które... odgryzł.

Pracownicy pogotowia począt-
kowo nie kryli rozbawienia, widząc 
pacjenta, który pozbył się swojej 
męskości w tak idiotyczny spo-
sób. Koniec końców jednak górę 
wzięło przerażenie wobec ludz-
kiej głupoty. Członka bowiem nie 
udało się przyszyć.

Opowieść pewnej 
prostytutki

Wydzwaniał do mnie ciągle ja-
kiś facet. Mówił, że jest „doktorem 
chemii” i że musi przeprowadzić 
ze mną jakieś „badania”. „Doktor 
chemii”, akurat! Od razu pomyśla-
łam, że to świr i tyle. Ja takich to 
trzymam na dystans. Nigdy nie 
wiadomo, co takiemu do łba strzeli. 
Ale nie dawał za wygraną. Pewne-
go dnia zadzwonił znowu i powie-
dział, że chce się koniecznie spo-
tkać. Płaci 1500 na wejście i drugie 
tyle po „badaniach”. Powiedziałam, 

że w takim razie niech przyjedzie, 
jak musi. Zaznaczył, żebym się 
ubrała swobodnie, najlepiej w ja-
kieś spodnie, bo będzie dużo trud-
nych „ćwiczeń”. „I żadnych umi-
zgów i takich tam” – dodał.

„Doktor chemii” przyjechał i wa-
żył chyba ze 130 kilo. Faktycznie 
dał mi te 1500 na początek w skó-
rzanym portfelu. Jak kazał, ubra-
łam się „swobodnie”, to znaczy 
w dres. Zapytałam, co to są za „ba-
dania”? A on na to bardzo serio, 
że chodzi o „wpływ ciężaru na wy-
trzymałość materiału” czy o coś 
w tym rodzaju. Wypytał o wzrost 

i wagę, co zanotował w zeszycie. 
Przywiózł też „pomoce naukowe”.

Najpierw zażyczył sobie, żebym 
siedziała na wielkim balonie, któ-
ry przyniósł, tak długo, aż pęknie. 
To był balon w kształcie Pszczółki 
Mai. Drugie „badanie” było takie, 
że chodziłam w szpilkach po de-
sce do prasowania, kiedy on robił 
jakieś pomiary. Na koniec wyjął 
z torby chlebak i zażądał, żebym 
znowu na nim siedziała. Cały czas 
mówił, że to bardzo ważne „bada-
nia” i w ogóle mam go o nic wię-
cej nie pytać, bo i tak nie zrozu-
miem. Nawet mnie nie tknął. Raz 
tylko kazał sobie usiąść na kola-
nach. „Wpływ ciężaru na wytrzy-
małość materiału”. Psychol nor-
malnie! Potem wyjął kolejne 1500 
złotych i poszedł.

W ustronnym miejscu
Pewna para kochanków, która 

dopiero co poznała się w klubie 
nocnym, poczuła do siebie tak sil-
ny przypływ namiętności, że posta-
nowiła od razu oddać się erotycz-
nym uniesieniom. Kłopot w tym, 

że nie bardzo było gdzie, a pogo-
da raczej nie sprzyjała igraszkom 
na świeżym powietrzu.

Młody mężczyzna uważający się 
prawdopodobnie za geniusza lo-
gistyki postanowił wziąć sprawy 
w swoje ręce i zaproponował ko-
tłownię przerobioną na węzeł ciepl-
ny jako najbardziej odpowiednie 
pomieszczenie. Ciepłe, przytulne 
i bez tak zwanych osób trzecich... 
Miało ono jednakże pewną wadę. 
Droga do niego wiodła wyłącznie 
przez... komin.

Kochankowie podjęli ryzyko 
i –  jak nietrudno się domyślić 

– utknęli w kominie, który nie dość, 
że był wypełniony sadzą, to w do-
datku – zwężony. Rozpaczliwe wo-
łanie o pomoc usłyszał ochroniarz 
sąsiedniego parkingu, który za-
alarmował straż pożarną.

Pechowych kochanków, całych 
w sadzy, uwolniono po kilkunastu 
minutach. Obydwoje byli pijani.

Bez przesady  
z tą wiernością

We wszystkim powinno się za-
chować umiar. Zapomniał o tym 
pewien młody mężczyzna, nazwij-
my go panem Darkiem. Chciał on 
udowodnić swojej dziewczynie, że 
bardzo ją kocha i że zawsze bę-
dzie jej wierny. Zamiar kochania 
oraz wierności wyraził, zatrzasku-
jąc sobie kłódkę na jądrach. Klu-
czyk, zamiast schować do kiesze-
ni, wyrzucił honorowo przez okno.

Niestety, wkrótce po okazaniu 
swoich uczuć do ukochanej zmu-
szony był udać się do szpitala po 
pomoc. Lekarze nie zdołali oswo-
bodzić jąder pana Darka z kłopo-
tliwego dowodu wierności. W tej 

dramatycznej sytuacji personel 
szpitala wezwał posiłki w postaci 
straży pożarnej. Bohaterscy stra-
żacy pracowali w ogromnym po-
śpiechu i pod dużą presją, ponie-
waż jądra pana Darka z minuty 
na minutę stawały się coraz bar-
dziej fioletowe.

Mężczyznę trzeba było poddać 
narkozie, jak przy normalnym za-
biegu chirurgicznym. Ostatecznie 
kłódka została przecięta specjali-
stycznymi nożycami przywiezio-
nymi przez straż pożarną.

Aktorzy amatorzy
Niektóre osoby, zwłaszcza męż-

czyźni, podświadomie marzą o by-
ciu gwiazdą filmów pornograficz-
nych z powodów, których nie trzeba, 
jak się zdaje, tłumaczyć. Niemniej 
realizacja tego ukrytego pragnie-
nia bywa bolesna. Pewien operator 
wózka widłowego, nazwijmy go pa-
nem Jarosławem, dzielił ze swoją 
dziewczyną dość szczególne hob-
by. Obydwoje lubili fotografować się 
z różnymi akcesoriami w stylu SM 
i kręcić filmy, w których ona sma-
ga go pejczem. Następnie wysyła-
li je na stronę internetową, gdzie 
za opłatę inni amatorzy tego typu 
zabaw mogli te ekscesy obejrzeć.

Prokuratura nie doceniła wkła-
du operatora wózka widłowego 
w rozwój historii filmu erotyczne-
go, oskarżając mężczyznę o pro-
dukcję i rozpowszechnianie mate-
riałów pornograficznych z użyciem 
przemocy. Pan Jarosław tłumaczył, 
że ani jemu, ani tym bardziej bo-
haterce występującej w filmie nie 
stała się żadna krzywda. Cała zaś 
„przemoc” była udawana...

Seks z maszyną
Niektórzy ludzie mają dopraw-

dy niezwykłą wyobraźnię. Brytyj-
ski „The Sun” donosił swego cza-
su, że pewien polski robotnik bu-
dowlany stracił pracę po tym, jak 
został przyłapany na uprawianiu 
seksu z... odkurzaczem. Robotni-
ka nakrył w kantorku ochroniarz, 
który powiadomił przełożonych, 
że pracownik był nagi, klęczał i ję-
czał, trzymając odkurzacz między 
kolanami.

Na nic zdały się tłumaczenia Po-
laka twierdzącego, że chciał tylko 
wyczyścić w ten sposób swoją bie-
liznę, co zresztą w jego kraju jest 
normalne (sic!). Szefowie firmy nie 
dali wiary tym wyjaśnieniom. Tak 
samo brytyjska gazeta, która na-
pisała, że robotnik w trakcie ero-
tycznego zbliżenia podobno „wył 
głośniej niż odkurzacz”.

Marcin Rychlewski
„Księga głupoty – autentyki”, 

Poznań 2011, s. 220.

Magazyn  Rozkosz ponad wszystko

 Rys. Janusz Glanc
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Nauczycielka na lekcji:
– Kowalski, dlaczego nie masz 

w zeszycie wczorajszego tema-
tu lekcji?

– Bo to nowy zeszyt.
– A gdzie stary?
– Stary? W robocie!

* * *
Ojciec przegląda dziennik 

szkolny syna:
– Znowu jedynka z historii?!
– Niestety, tatusiu, wiesz, że 

historia lubi się powtarzać.
* * *

Rozmowa koleżanek:
– Ale się odchudziłaś... Jak to 

się stało?
– Mąż mnie zdradza i z tej zgry-

zoty jeść nie mogę.
– To się z nim rozwiedź!
– Co to, to nie! Chcę jeszcze 

schudnąć 8 kg.
* * *

W nocy właściciel domu na-
krył złodzieja:

– Co pan tu robi?!
– Szukam pieniędzy.
– Świetnie. Poszukamy razem!

* * *
– Twoja sekretarka robi wra-

żenie bardzo pracowitej.
– Tak, to jej jedyna zaleta.

– Pracowitość?
– Robienie wrażenia...

* * *
– Przejechałem pańskiego ko-

guta, chciałbym jakoś wynagro-
dzić panu tę stratę...

–  Niech pan zapieje jutro 
o czwartej rano!

* * *
Szczyt skąpstwa: złamać so-

bie kciuk przy wyciskaniu pa-
sty do zębów.

* * *
Podczas kłótni żona, żeby do ży-

wego dopiec mężowi, mówi:
– Jak umrzesz, natychmiast 

wyjdę za mąż!
– A cóż mnie obchodzi nie-

szczęście obcego człowieka?!
* * *

Stary multimilioner ożenił się 
z dwudziestoletnią blondyną. Noc 
poślubna: on leży i czeka na nią 
w łóżku. Ona wychodzi spod prysz-
nica, wchodzi do sypialni naga. 
Na jej widok pan młody podno-
si prawą rękę z wyprostowany-
mi trzema palcami.

– Kochanie, zamierzasz to zro-
bić ze mną trzy razy?

– Nie, jeden raz. Wybierz któ-
rym...

Łamigłówka
Igła w stogu siana

Czy potrafisz odnaleźć igłę w tych stogach siana oznaczonych 
w sposób losowy od 1 do 100? Pomogą ci w tym zamieszczone po-
niżej wskazówki.

Igła znajduje się w stogu sąsiadującym ze stogiem rozpoczyna-
jącym się od cyfry 9.

Suma stogów w kolumnie, w której znajduje się igła, jest liczbą 
trzycyfrową składającą się z trzech kolejno następujących po sobie 
cyfr. Numer stogu jest liczbą pierwszą. Igła znajduje się w stogu, 
którego numer sąsiaduje z numerem innego stogu, który zgodnie 
z dotychczasowymi wskazówkami mógłby zawierać igłę. 

Stóg zawierający igłę ma wartość, która jest większa od warto-
ści tylko jednego sąsiadującego z nim stogu.

Wytęż wzrok...

...i znajdź 10 szczegółów różniących te dwa obrazki. Fot. Domena publiczna
Rozwiązanie 09/2022

Właściwą odpowiedzią jest Bizon B

Uśmiechnij się

39 73 20 72 93 74 62 76 53 43

55 96 67 69 51 40 56 45 52 68

94 99 83 92 8 42 98 80 79 11

10 90 58 65 6 16 85 84 66 88

37 21 35 47 61 100 77 28 29 89

26 4 48 5 19 78 32 60 33 41

95 82 18 54 3 64 13 31 70 14

87 22 86 27 81 50 63 38 2 97

49 91 17 46 7 23 30 12 15 44

9 34 24 75 59 1 25 71 57 36

 (cdn.)
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Talent, wiedza i... nieruchomości

Czy tylko pieniądze czynią
człowieka bogatym?
Nie tylko pieniądze czynią człowieka bogatym. 
Przy szacowaniu wartości majątku,  
np. dla potrzeb statystycznych albo rankingu 
najbogatszych ludzi świata, bierze się pod uwagę 
wszystkie dobra materialne. Można by 
zaryzykować twierdzenie, że bogactwo wyraża się 
we wszystkim, co można sprzedać. Być może taka 
definicja jest uniwersalna, lecz niekoniecznie 
zgodzą się z nią przedstawiciele różnych kultur 
i tradycji.

Grunt to grunt
Jednym z najstarszych dóbr 

materialnych, jakie posiadał 
człowiek, jest ZIEMIA. Wiel-
kość posiadanego obszaru nie 
zawsze jest wprost proporcjo-
nalna do jej wartości, bo przy-
kładowo tysiąc hektarów pu-
styni może być mniej warte od 
hektara żyznej ziemi lub lasu. 
Ludzie od zawsze dążyli do zaj-
mowania lub nabywania obsza-
rów, z których można było czer-
pać zyski pod wszelką postacią. 
Wbrew pozorom nie zawsze te 
żyzne i bogate w roślinność te-
reny stanowią największą war-
tość ziemi. Kontynent afrykań-
ski, który uchodzi za najmniej 
urodzajny, całe bogactwo kryje 
pod powierzchnią w postaci za-
sobów mineralnych, zwłaszcza 
diamentów. Obszarnik posia-
dający ziemię bogatą w zasoby 
nie musi dysponować pokaźnym 
kontem w banku, aby uchodzić 
za bogacza. Jego majątek stano-
wią złoża, które przy odpowied-
niej eksploatacji mogą zapewnić 
niewyczerpane źródło dochodu 
dla wielu pokoleń.

O tym, że ziemia jest mająt-
kiem, najlepiej wiedzą Amery-
kanie, bowiem w USA znajdują 
się największe prywatne obsza-
ry, z RANCZEM WAGGONERA 
na czele. Założone w 1852 roku 
przez Daniela Waggonera tek-
sańskie ranczo ma 207 tys. hek-
tarów (2070 km2). Na jego tere-
nie znajduje się kilka dużych je-
zior, hoduje się ponad 14 tysięcy 
sztuk bydła i 500 koni, zyski czer-
pie również z ok. 1100 działają-
cych tam szybów naftowych.

W 2014 roku ranczo Waggonera 
zostało wystawione na sprzedaż 
za kwotę 725 milionów dolarów. 
Ostatecznie zostało zakupione 
dwa lata później przez amery-
kańskiego miliardera Stana Kro-
enkego – właściciela holdingu 
zarządzającego m.in. angielską 
Premier League, klubem Arse-
nal FC oraz kilkoma innymi dru-
żynami NFL, NBA, NHL.

Ranczo Waggonera = 2070 km2

Powierzchnia Luksemburga 
= 2586 km2.

Sztuka cenniejsza 
niż złoto

Wyszukaną formą posiadania 
majątku jest SZTUKA, której 
koneserzy często nie dysponu-
ją pieniędzmi w formie gotówki, 
ale ich kolekcje dzieł sztuki war-
te są niemałe fortuny. Przecięt-
nemu zjadaczowi chleba trudno 
jest zrozumieć fenomen rynku 

sztuki, a tym bardziej milionowe 
kwoty, jakie osiągają obrazy lub 
rzeźby na światowych aukcjach. 
Mogłoby się wydawać, że arty-
ści, których obrazy biją rekordy 
cenowe, są równie bogaci jak ko-
lekcjonerzy, których stać na ich 
dzieła. Często jednak bywa zupeł-
nie odwrotnie, zwłaszcza kiedy 
sława przychodzi pośmiertnie, 
a sam twórca żył i umarł w nę-
dzy – jak w przypadku jednego 

z najbardziej znanych malarzy 
– Vincenta van Gogha, który za 
życia sprzedał tylko jeden obraz.

Majątkiem każdego artysty 
jest jego talent, którego żaden 
bogacz nie może kupić za wszyst-
kie swoje pieniądze. Nie każ-
demu utalentowanemu twórcy 
udaje się przekuć talent na pie-
niądze, nie każdemu też na tym 
zależy, nie ma na to reguły. Za-
równo w przeszłości, jak i współ-
cześnie znane są historie arty-
stów, którzy zbili niemałe fortu-
ny na własnym kunszcie –  jak 
choćby Salvador Dali, Pablo Pi-
casso lub Andy Warhol. Trud-
no dziś oszacować, jaki mają-
tek osiągnął uważany dziś za 
największego artystę w historii 
LEONARDO DA VINCI, którego 
obraz Salvator Mundi sprzeda-
no w 2017 roku za kwotę ponad 
450 MILIONÓW DOLARÓW. Ta-
lent i wszechstronność mistrza 
epoki renesansu zapewniały mu 
sowite dochody, zwłaszcza jako 
nadwornemu malarzowi króla 
i najbogatszych włoskich rodzin.

W dzisiejszych czasach rów-
nież można dorobić się bogac-
twa, będąc wybitnym artystą. 
Lista twórców milionerów jest 

długa, a na jej czele znajduje 
się brytyjski rzeźbiarz i malarz 
DAMIEN HIRST, którego mają-
tek wyceniono na 315 milionów 
funtów. Trudno nie odnieść suk-
cesu finansowego, jeśli posiada 
się talent doceniany przez naj-
bogatszych kolekcjonerów i ce-
lebrytów.

Bogactwem traktowanym po 
macoszemu w nabierającym co-
raz bardziej materialnego zna-

czenia świecie jest bogactwo du-
chowe i intelektualne. Współcze-
sne media przyzwyczajają nas 
do myślenia materialistyczne-
go, bombardując komercyjny-
mi treściami, nakręcając trendy 
ściśle związane z posiadaniem, 
a wszystko to przesycone niewy-
obrażalną kiedyś liczbą reklam 
zachęcających do kupowania 
często zbędnych rzeczy. W wie-
lu wysoko rozwiniętych krajach 
zanika czytelnictwo i działalność 
kulturalna, a kierunki kształce-
nia wybierane są przez młodych 
ludzi w kategoriach zysków, ja-
kie mogą osiągnąć, wykonując 
dobrze płatne zawody w przy-
szłości.

Czym zatem jest bogactwo 
duchowe i intelektualne wobec 
dóbr materialnych?

Wiedza to skarb
Największą zaletą inwestowa-

nia w swój rozwój osobisty i wie-
dzę jest gwarancja, że nie da się 
tego stracić, przegrać lub zban-
krutować. Zdobyta wiedza i od-
powiednio ukształtowana oso-
bowość pozostają z nami na za-
wsze, bez względu na aktualny 
stan konta w banku. Co więcej, 

wzbogacić się w sensie ducho-
wym jest o wiele łatwiej niż zdo-
być majątek pieniężny, podob-
nie jak wzbogacić swoje zasoby 
wiedzy, co jest w obecnych cza-
sach o wiele bardziej dostępne 
niż kiedyś.

Człowiek BOGATY DUCHEM 
jest lepiej postrzegany w otocze-
niu, łatwiej mu nawiązywać trwałe 
i szczere przyjaźnie. Wśród boga-
czy jest wielu ludzi cieszących się 
nie tylko majątkiem materialnym, 
ale i duchowym. Nierzadko zgro-
madzony majątek jest wynikiem 
ciężkiej pracy i wiedzy, jaką trze-
ba było wpierw zdobyć, aby czer-
pać z niej zyski. Pieniądze zaro-
bione dzięki własnemu wysiłkowi 
cieszą się większym szacunkiem 
w oczach innych ludzi, aniżeli te, 
które łatwo przyszły. O wartości 
duchowej bogacza świadczyć mo-
że również sposób, w jaki posia-
dane pieniądze wydaje.

Podobnie rzecz ma się z bo-
gactwem intelektualnym, co nie 
oznacza jedynie zasobu posiada-
nej wiedzy, ale również inteligen-
cji, która tę wiedzę pozwala od-
powiednio wykorzystać.

Mądry człowiek poradzi so-
bie w każdej sytuacji życiowej 
nawet bez pieniędzy, ale równie 
dobrze może wykorzystać swoją 
wiedzę do ich zarabiania. Nie tyl-
ko dobrze płatne zawody wyma-
gają specjalistycznej wiedzy, ale 
i do prowadzenia biznesu potrze-
ba dużo wiedzieć i umieć z tego 
korzystać. Bogactwo intelektu-
alne może być swego rodzaju po-
lisą na wypadek bankructwa, bo 
można pieniądze ponownie zdo-
być, wyciągając z porażki wnio-
ski na przyszłość, a fortuna zdo-
byta wynikiem zrządzenia losu 
drugi raz może się nie zdarzyć.

Na całym świecie istnieją rów-
nież takie dobra, których nie moż-
na kupić za żadne pieniądze. Są 
elementami bogactwa kulturo-
wego danego regionu w posta-
ci bezcennych zabytków, które 
zwykle nie mają właściciela, a za-
rządza nimi państwo. Bezcenne 
jest także bogactwo przyrodni-
cze, którego wartości nie da się 
oszacować w pieniądzach, ale 
– podobnie jak w przypadku za-
bytków – można czerpać zyski. 
Wpływy z ruchu turystycznego 
na całym świecie są miliardowe 
w skali roku, a zasilają nie tylko 
kasę państwa, ale też mnóstwo 
prywatnych kieszeni. Większość 
bezcennych obiektów zabytko-
wych i przyrodniczych znajduje 
się na liście światowego dziedzic-
twa UNESCO, która w 2019 ro-
ku liczyła 1121 pozycji przyrodni-
czych i kulturowych łącznie. Li-
sta UNESCO dowodzi, że nawet 
najbiedniejsze gospodarczo re-
giony świata mogą uchodzić za 
bogate pod innymi względami.

Marek Regner
„Książka dla ludzi bogatych”, 

Warszawa 2020, s. 157.

Ranczo Waggonera w Teksasie ma powierzchnię 2070 kilometrów kwadratowych Fot. Internet

Jedna z rzeźb Damiena Hirsta wysadzana 
diamentami Fot. Wikipedia
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Zachowania zdrowotne mogą być uwarunkowane religijnie

Wiara i medycyna
Żydzi częściej mają nadciśnienie, Adwentyści 
Dnia Siódmego zdrowiej się odżywiają, rzadziej 
piją i palą, wśród muzułmanów najczęściej 
diagnozuje się nadwagę, a zbyt wysoki poziom 
cholesterolu najczęściej mają katolicy. Określone 
zachowania zdrowotne są bowiem powiązane 
z przynależnością religijną – ustalili medycy z UJ.

Wierzenia religijne mogą być źró
dłem różnych zwyczajów związa
nych ze zdrowiem. Przegląd wcześ
niejszych danych epidemiologicz
nych dowodzi natomiast związków 
pomiędzy określonymi zachowa
niami zdrowotnymi a przynależ
nością religijną, a także np. po
ziomem zaangażowania religij
nego a zmniejszonym ryzykiem 
zachorowania i zgonu z powodu 
chorób układu sercowonaczy
niowego. Niektóre wcześniejsze 
publikacje wskazywały na istnie
nie pozytywnej korelacji pomię
dzy intensywnością religijności 
a zwiększoną aktywnością fizycz
ną, właściwym odżywianiem i sku
tecznością rzucania palenia. Reli
gia może również odgrywać rolę 
w profilaktyce uzależnień od al
koholu czy nikotyny.

Naukowcy z Wydziału Nauk 
o Zdrowiu Collegium Medicum UJ, 
Wydziału Zarządzania AGH oraz 
Wydziału Zarządzania Uniwersy
tetu Ekonomicznego w Krakowie 
sprawdzili, czy poziom zaangażo
wania religijnego istotnie wpływa 
na zachowania zdrowotne miesz
kających w Polsce przedstawicie
li różnych wyznań oraz czy w wy
branych religiach wierni mają od
mienne podejście do zachowań 
zdrowotnych. Wyniki ich ustaleń 
ukazały się w czasopiśmie „Inter
national Journal of Environmen
tal Research and Public Health”.

Badanie prowadzili na grupie 
297 osób: 118 Adwentystów Dnia 
Siódmego (ADS), 134 katolików, 
14 żydów i 31 muzułmanów. Kato
licy są największą wspólnotą wy
znaniową w Polsce, liczącą we
dług GUS ok. 32 mln ochrzczo
nych, choć w mszach uczestniczy 
tylko 38 proc. Poza tym w naszym 
kraju na stałe mieszka 10 – 12 tys. 
muzułmanów, 8 – 12 tys. żydów 
i ok. 10 tys. Adwentystów Dnia 
Siódmego.

Wierzący są zdrowsi
Jak zauważa autorka badania 

prof. Anna Majda, wiadomo, że wy
stępowanie chorób układu serco
wonaczyniowego (i umieralność 
z ich powodu) wiąże się w dużej 
mierze z czynnikami zależnymi 
od stylu życia. Najważniejsze są: 
dieta, palenie tytoniu, mała ak
tywność fizyczna oraz związane 
z nimi występowanie cukrzycy, 
nadciśnienia, otyłości, zespołu 

metabolicznego czy podwyższo
nego poziomu homocysteiny w su
rowicy krwi.

„Choroby układu sercowonaczy
niowego stanowią najpoważniejszą 
przyczynę zgonów w Polsce i więk
szości krajów rozwiniętych. Jed

nak w polskim piśmiennictwie nie 
ma zbyt wielu publikacji dotyczą
cych wpływu religijności na zdro
wie człowieka oraz określających 
czynniki ryzyka układu sercowona
czyniowego wśród grup wyznanio
wych. Choć zainteresowanie tym 
tematem wzrasta – mówi w roz
mowie z PAP prof. Majda. – Jed
nocześnie dane światowe suge
rują pozytywną korelację między 
religijnością a przeżywalnością 
oraz korzystny wpływ religijności 
na zmniejszenie zapadalności na 
chorobę wieńcową, raka czy zabu
rzenia psychiczne”.

Jak dodaje, wiedza o tym jest 
ważna, gdyż może się przełożyć 
na lepsze prognozowanie zagro
żenia chorobami układu krążenia 
oraz optymalizowanie działań pro
filaktycznych w różnych grupach 
wyznaniowych.

Wszystkim uczestnikom oma
wianego badania wykonano po
miary antropometryczne, bada
nia przedmiotowe i laboratoryjne 
oraz ocenę ryzyka sercowonaczy
niowego w skali SCORE. Pytano 
także o nałogi i zwyczaje żywienio
we, wiedzę na temat chorób ukła
du krążenia, o aktywność fizyczną, 
narażenie na różne czynniki psy
chospołeczne (m.in. stres) oraz 
o choroby współistniejące, przyj
mowane leki itp.

Okazało się np., że średnie stę
żenie homocysteiny i triglicerydów 
wśród katolików było istotnie wyż
sze (16 µmol/) niż u Adwentystów 

Dnia Siódmego (13 µmol/). Adwen
tyści mieli za to dużo wyższe ciś
nienie tętnicze oraz stężenie HDL 
w stosunku do katolików. Katolicy 
częściej mieli też nadwagę i oty
łość, a w związku z tym ogólne ry
zyko incydentu sercowonaczynio
wego było u nich istotnie wyższe 
niż wśród ADS.

Adwentyści mieli niższy niż po
zostałe grupy religijne poziom stre
su w codziennym życiu i lepiej sto
sowali się do zaleceń dotyczących 
zapobiegania chorobom krążenia.

Jeśli chodzi o homocysteinę, 
CRP i poziom cholesterolu – to 

najwyższe były one u muzułma
nów, zaś triglicerydów i glukozy 
– u żydów. U niespełna 1/4 muzuł
manów i u nieco powyżej 1/4 ży
dów stwierdzono ciśnienie tętni
cze powyżej normy.

Wysoką aktywność fizyczną za
deklarowało 2/3 muzułmanów oraz 
1/3 żydów. Papierosy palił co dzie
siąty muzułmanin i co piąty żyd. 
Muzułmanów najczęściej charak
teryzował niski i przeciętny poziom 
natężenia stresu, żydów – wysoki 
oraz przeciętny. Muzułmanie czę
ściej niż żydzi wykazywali proz
drowotne zwyczaje żywieniowe.

Dla zdrowia ciała 
i duszy

Pod kątem intensywności zaan
gażowania religijnego katolicy wy
padli zdecydowanie gorzej niż po
zostałe grupy wyznaniowe. Wyso
ki poziom religijności deklarowało 
75 proc. z nich, natomiast wśród 
badanych ADS, muzułmanów i ży
dów było to 100 proc.

„Co ciekawe, katolicy o wysokim 
poziomie zaangażowania religijne
go deklarowali więcej pozytywnych 
zachowań zdrowotnych i prezen
towali lepszy stan zdrowia w sto
sunku do tych mniej religijnych. 
Choć też wykazywali wyższy po
ziom stresu, gorsze nastawienie 
psychiczne i mniejszą aktywność 
fizyczną” – podkreśla prof. Majda.

Jak podsumowuje, wybrane 
elementy stylu życia powiązane 
ze stanem zdrowia najbardziej 

odbiegały od zaleceń u katolików, 
a najmniej – wśród Adwentystów 
Dnia Siódmego.

Aby móc stwierdzić, czy założe
nia poszczególnych religii kładą ja
kikolwiek nacisk na zdrowy tryb 
życia, dbanie o ciało itp., naukow
cy musieli przestudiować m.in. 
ich święte księgi czy katechizmy.

Zauważyli, że katechizm KK pod
kreśla wartość zdrowia fizycznego 
i nawołuje do troski o zdrowie oby
wateli (a więc o zdrowie publicz
ne). „Postrzegając zdrowie jako 
wartość podstawową umożliwia
jącą realizowanie innych dóbr, do
daje jednak, że nie jest ono warto
ścią absolutną i przestrzega przed 
kultem ciała – mówi prof. Majda. 
– Kościół katolicki podkreśla też 
obowiązek dbałości o zdrowie, 
krytykując używanie narkotyków 
i nadużywanie alkoholu”.

Co ciekawe, jeśli chodzi o pale
nie tytoniu, to KK – wbrew współ
czesnemu przekonaniu świata 
medycznego o szkodliwości niko
tynizmu – stoi na stanowisku, że 
używanie tytoniu w stopniu umiar
kowanym nie jest działaniem nie
właściwym, grzesznym czy szko
dliwym. Podobnie rzecz ma się 
z alkoholem.

Najpowszechniejsza w Polsce 
religia podkreśla także, że bez
względnym obowiązkiem czło
wieka w przypadku choroby jest 
dążenie do odzyskania zdrowia, 
dlatego też namawia do przestrze
gania zaleceń dotyczących lecze
nia, pielęgnacji, rehabilitacji oraz 
diagnostyki.

„Judaizm postrzega zaś człowie
ka jako jedność ciała i duszy i na
kłada na niego obowiązek troski 
o swoje ciało, a tym samym o zdro
wie – kontynuuje autorka publi
kacji. – Narodzenie, opieka nad 
noworodkiem i obrzezanie zwią
zane są z licznymi przepisami hi
gienicznymi. Istnieją stowarzysze
nia, których członkowie zajmują 
się chorymi. Religijnym obowiąz
kiem jest obmycie rąk po wstaniu, 
przed posiłkiem, po wyjściu z to
alety czy po obcięciu paznokci”.

Dla zdrowia psychicznego de
cydujące znaczenie ma zachowa
nie odpowiedniego rytmu życia, 
w czym zasadniczą rolę odgrywa 
świętowanie szabatu. Żydzi po
winni też dbać o odpowiedni po
ziom aktywności fizycznej.

W islamie warunkiem zdrowia 
ciała i duszy jest wiara w Boga 
i wierne poddanie się jego woli. 
Według świętych ksiąg tej religii 
post, regularna modlitwa i piel
grzymki uwalniają od codzien
nych napięć i kłopotów oraz da
ją poczucie wspólnoty. W islamie 
do działań profilaktycznych zali
cza się zakazy: picia alkoholu, pa
lenia papierosów, używania nar
kotyków, jedzenia wieprzowiny. 
Zaleca się uprawianie sportu, wła
ściwą dietę i odpoczynek.

Według wyznawców Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego cia
łu należy dostarczać odpowiedniej 
dawki ruchu i odpoczynku, stoso
wać możliwie najzdrowszą dietę 
i wstrzymywać się od pokarmów 
określonych jako nieczyste. Po
nieważ napoje alkoholowe, tytoń, 
narkotyki i niewłaściwie stoso
wane leki są szkodliwe dla ciała, 
należy się od nich wstrzymywać, 
a w zamian korzystać z tego, „co 
prowadzi myśli i ciało do posłu
szeństwa Chrystusowi”.

Okazuje się więc, że w kate
chizmach poszczególnych religii 
znajdują się odniesienia do dba
nia o zdrowie i cielesność. Jednak 
nie we wszystkich grupach są one 
równie chętnie przestrzegane.

Kompetencja 
kulturowa w służbie 

zdrowia
„Nie byliśmy zaskoczeni tymi 

wynikami. Spodziewaliśmy się, 
że wybrane elementy stylu życia 
i stan zdrowia określany na pod
stawie różnych parametrów będą 
najbardziej odbiegały od zaleceń 
zapobiegania chorobom układu 
sercowonaczyniowego u kato
lików. Tak też było” – podkreśla 
prof. Majda.

Sugeruje ona, że osoby zajmu
jące się zdrowiem publicznym, 
w tym pielęgniarki, powinny roz
wijać kulturowo specyficzne in
terwencje edukacyjne uwzględ
niające czynniki ryzyka sercowo
naczyniowego i ryzyko incydentu 
sercowonaczyniowego wśród wy
znawców różnych religii.

„Siłą naszego badania było nie 
tylko poznanie deklarowanych 
zachowań zdrowotnych u przed
stawicieli wybranych grup religij
nych, ale także zdiagnozowanie 
ich stanu zdrowia – podsumowu
je autorka artykułu. Zastrzega, że 
badanie miało swoje ograniczenia 
– m.in. takie, że było zlokalizowa
ne tylko w kilku miejscach Polski, 
miało małą wielkość próbki i nie
równy udział przedstawicieli po
szczególnych grup wyznaniowych, 
dlatego wyniki należy traktować 
z ostrożnością”.

Katarzyna Czechowicz 
PAP – Nauka w Polsce

Muzułmanie są najmniej zestresowani, natomiast katolicy mają zbyt duży poziom cholesterolu  Fot. Wikipedia
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Smacznego

Czy mo¿na zaskoczyæ go-
œci zup¹ pomidorow¹? Jeœli
wydaje siê Wam to niemo¿-
liwe, to przepis, który dzi-
siaj zaprezentujê, na pewno
Was zaciekawi. Poka¿ê, jak
przyrz¹dziæ cappuccino po-
midorowe – smaczne i po-
dane w niebanalny sposób.

Pomidorowa to jedna z naj-
popularniejszych zup, znaj¹ j¹
niemal wszyscy. Zwykle, 
w zale¿noœci od dostêpnoœci
produktów, przygotowujemy
j¹ na bazie œwie¿ych pomido-
rów, takich z puszki albo te¿
przecieru pomidorowego. Ser-
wujemy z kolei z dodatkiem
ry¿u albo z makaronem. Dla-
czego jednak nie zmieniæ nie-
co utartych regu³ i nie zaser-

wowaæ jej w szklankach albo
kieliszkach a la cappuccino?
Gwarantujê, ¿e taka prezenta-
cja tego posi³ku pozytywnie
zaskoczy Waszych goœci i roz-
budzi ich apetyt. Najlepiej, by
fili¿anki by³y przezroczyste 
– wówczas bêdzie mo¿na do-
strzec warstwy zupy.

Niejednokrotnie wspomi-
na³am, ¿e ju¿ od pewnego
czasu mam przydomow¹
szklarniê. Dziêki temu mogê
uprawiaæ i nastêpnie wyko-
rzystywaæ w kuchni warzywa,
w tym w³aœnie pomidory. Naj-
bardziej lubiê dojrza³e, maj¹-
ce wyrazisty kolor – to w³a-
œnie te najlepiej sprawdzaj¹
siê w przypadku zupy pomi-
dorowej. S³oñca wci¹¿ jest
pod dostatkiem, wiêc nie ma
problemu, by takie dostaæ.
Jeœli nie macie swojej upra-
wy, z ³atwoœci¹ znajdziecie je
na bazarach albo w warzyw-
niakach.

Jeœli chodzi o pomidory, to
s¹ one te¿ bardzo zdrowe. Za-
wieraj¹ zarówno mikro-, jak 
i makroelementy, miêdzy in-
nymi: wapñ, potas, ¿elazo.
Maj¹ korzystny wp³yw na
uk³ad nerwowy i przyczyniaj¹
siê do obni¿enia ciœnienia
krwi. Ich regularne spo¿ywa-

nie zbawiennie wp³ywa na
nasz organizm. Inn¹ zalet¹
jest fakt, ¿e nie maj¹ du¿o ka-
lorii, wiêc bez problemu mo-
g¹ siêgaæ po nie osoby, które
dbaj¹ o sylwetkê. Bardzo lu-
biê jeœæ pomidory solo, jedy-
nie z odrobin¹ soli – to dosko-
na³a przek¹ska. Sprawdzaj¹
siê te¿ w sa³atkach, kanap-
kach albo w³aœnie w zupach 
– zarówno tych na ciep³o, jak i
w ch³odnikach. Poni¿szy
przepis w wersji cappuccino.
Bêdzie wiêc nie tylko smacz-
nie, ale te¿ zdrowo i oryginal-
nie. Do dzie³a!

Sk³adniki:
• 2 marchewki
• 1 cebula
• 2 z¹bki czosnku
• 1 ³y¿ka mas³a klarowanego
• 6 dojrza³ych pomidorów
• 1/2 l bulionu warzywnego
• sól
• pieprz
• szczypta papryki ostrej
• 125 ml mleka

Dekoracja:
• bazylia
• s³odka papryka

Przygotowanie:
1. Marchewkê obraæ i pokro-

iæ w plastry. Podsma¿yæ 
w garnku na mocno rozgrza-
nym maœle. Dodaæ posiekan¹

cebulê, po chwili dorzuciæ po-
krojony czosnek. Wymieszaæ 
i sma¿yæ jeszcze przez chwilê.
Wlaæ bulion, przykryæ i goto-
waæ.

2. Pomidory pozbawiæ skór-
ki, pokroiæ i do³o¿yæ do garn-
ka. Wszystko gotowaæ do
miêkkoœci, a nastêpnie zmik-

sowaæ. Przyprawiæ sol¹, pie-
przem i ostr¹ papryk¹.

3. Mleko zagotowaæ i spie-
niæ trzepaczk¹.

4. Zupê nalaæ do fili¿anek.
Na³o¿yæ spienione mleko.
Udekorowaæ papryk¹ s³odk¹
oraz bazyli¹.

Fot. G. Kozakiewicz

W kuchni Ewy Wachowicz

Cappuccino pomidorowe

Na tak¹ okazjê stosowna by-
³aby ponoæ najpyszniejsza ry-
ba na œwiecie – takifugu, czyli
rozdymka tygrysia. W Tokio
istniej¹ restauracje specjali-
zuj¹ce siê tylko w potrawach 
z tej ryby ¿yj¹cej w wodach
Morza Japoñskiego, Wschod-
niochiñskiego i w Morzu ¯ó³-
tym. Ma od 40 do 80 cm d³ugo-
œci. Niestety, jej w¹troba i jaj-
niki, a tak¿e inne czêœci
wnêtrznoœci s¹ silnie truj¹ce,
dlatego trzeba skoñczyæ kilku-
letni kurs oprawiania takifugu.
Inne drapie¿niki omijaj¹ j¹ 
z daleka w³aœnie ze wzglêdu
na toksyny. Kursu nie zrobili-
œmy, wiêc zabierzemy siê do
œwietnie nam znanej „królew-
skiej” ryby – do ³ososia.

Mo¿na go piec przez czter-
dzieœci minut w piekarniku 
z migda³ami wymieszanymi 
z musztard¹ lub z pokrojony-
mi w kostkê kawa³kami szyn-
ki. W tradycyjnej kuchni fran-
cuskiej podawano ³ososia 
w pancerzu z m¹ki z ³y¿k¹ so-
li. Przygotowanie trwa znacz-
nie d³u¿ej ni¿ sma¿enie ryby,
tym bardziej ¿e obk³ada siê j¹
w taki sposób, aby z ciasta
utworzyæ misternie pouk³a-
dane ³uski. Do tego podaje siê
sos maœlany na bia³ym winie
z dodatkiem octu winnego.
Inny tradycyjny przepis zale-
ca przygotowanie ³ososia 
w galarecie z dodatkiem zió³,
na przyk³ad kolendry. Wielki
mag francuskiej sztuki kuli-
narnej Joël Robuchon twier-
dzi³, ¿e zdecydowanie lepszy
w smaku od ³ososia hodowla-
nego jest ten ¿yj¹cy dziko.
Wed³ug tego samego Ÿród³a
mniejsze osobniki s¹ przygo-
towywane w ca³oœci, wiêksze
krojone w dzwonka, ale 
i w jednym, i drugim przypad-
ku s¹ gotowane i podawane 
z mas³em. Do ³ososia na zim-
no znakomicie pasuje majo-

nez w³asnej roboty. Robu-
chon podaje kilka przepisów
na przyrz¹dzenie tej ryby. Je-
den zaleca owijanie filetów 
w podsma¿ane na maœle li-
œcie kapusty. Mo¿na ³ososia
rzuciæ na ruszt i podawaæ 
z sosem béarnaise lub piec 
w szampanie z warzywami.
Aby ³osoœ straci³ nieco t³usz-
czu, warto zagotowaæ wodê 
z rozmarynem oraz tymian-
kiem i wsadziæ rybê na sitku
do wrz¹tku na kilkanaœcie se-
kund, a potem grillowaæ lub
podsma¿aæ na patelni.

£osoœ
Najpierw marynata. Oliwa

z oliwek. Zmia¿d¿ony no¿em
pieprz syczuañski i kilka zia-
ren ja³owca. Dwa ziarenka
kardamonu. Szczypta kurku-
my. P³at ³ososia. Na to ³y¿ecz-
ka sosu ostrygowego. Sos so-
jowy. Nieco cayenne. A dalej
œwie¿e zio³a – tymianek, ba-
zylia, sza³wia i parê ga³¹zek
rozmarynu. Oprószymy su-
szonym czosnkiem niedŸwie-
dzim i grub¹ sol¹ morsk¹.
Okrywamy foli¹ i niech siê
marynuje od trzydziestu mi-

nut do godziny. W tym czasie
gotujemy broku³y. Gdy s¹ ju¿
miêkkie i nieco ostygn¹, mik-
sujemy je z kilkoma z¹bkami
czosnku i utartymi w moŸ-
dzierzu orzeszkami pistacjo-
wymi. 

W czasie miksowania doda-
jemy sól, pieprz, nieco ostrej
papryki i dolewamy oliwy. £o-
sosia wyjmujemy z marynaty
i uk³adamy na folii aluminio-
wej. Trzy ga³¹zki rozmarynu.
Kilka ziaren czarnego pie-
przu. Ca³oœæ zawijamy i wk³a-
damy do piekarnika. 200 stop-
ni Celsjusza. Kwadrans pie-
czenia. Na talerzu uk³adamy
liœæ sa³aty. Na nim plasterki
pomidora i ogórka ma³osol-

nego. £osoœ. Zielony sos bro-
ku³owo-czosnkowy. Dwie
æwiartki cytryny. Œwietny bê-
dzie wytrawny riesling z Al-
zacji, ale tak¿e doskonale na-
daje siê do tak przyrz¹dzone-
go ³ososia bia³e, równie¿ wy-
trawne, wino Côtes de Duras.
Tamtejsze winnice, po³o¿one
dooko³a wsi o nazwie Duras,
s¹ przed³u¿eniem winnic bor-
doskich. Bia³e wina stanowi¹
jedn¹ trzeci¹ ca³ej produkcji
regionu. Te pyszne trunki 
o silnym akacjowym bukiecie
znane by³y od czasów rene-
sansu i króla Franciszka I,
który w zamkach nad Loar¹
wydawa³ huczne przyjêcia. 

Fot. autor

Urodzinowa rybka
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Rozrywka

HOROSKOP
Gwiaz dy pa trzą na nas..Gwiaz dy pa trzą na nas..
BARAN

Barany doświadczą w tym ty-
godniu wrażliwości i dobroci ze 
strony otoczenia; zobaczysz, że 
świat nie jest taki zły, jak my-
ślałeś dotąd. Otrzymasz pomoc 
ze strony bynajmniej nie bra-
nej przez ciebie pod uwagę i do-
wiesz się, że nie wszystko jest ta-
kie, jak się wydaje.

BYK
Tydzień bardzo dobry dla wielu 

Byków, korzystne i pozytywne za-
łatwienie spraw urzędowych, wy-
grane procesy sądowe, otrzymanie 
dobrych wiadomości w wielu dzie-
dzinach. Los będzie ci przychylny 
i wszystkie działania, które podej-
miesz, zakończą się pomyślnie.

BLIŹNIĘTA
Bliźnięta, które czekały na coś 

dobrego w życiu, doczekają się 
na pewno. Drzwi, które były do-
tąd zamknięte, otworzą się i zosta-
niesz wpuszczony. Sukces w pra-
cy lub w jej szukaniu, awans lub 
podwyżka, a niektórzy dostaną wi-
zy i zaproszenia do innych krajów. 

RAK
Opóźnienia i ograniczenia ze-

śle ci los, ale zwróć uwagę na 
jedno, że ograniczenia te mo-
gą tkwić w tobie samym. Pod-
piszesz nowe umowy i rozpocz-
niesz nowy, lepszy etap życia. 
Coś nowego i dobrego czeka już 
za rogiem, dlatego nie bój się 
podjąć stosownych działań. 

LEW
Dla niektórych Lwów dość nie-

bezpiecznie z finansami. Musisz 
uważać, aby komornik nie za-
jął twojego mienia lub pamiętać, 
aby zwrócić pożyczone pieniądze. 
Ostrożności gospodaruj pieniędz-
mi; jeśli będziecie uważni, oszczę-
dzicie sobie dużo przykrości. 

PANNA
Dobry czas na podjęcie spraw 

urzędowych, załatwienie stosow-
nych pozwoleń i koncesji. Po-
myślnie zaczną się układać spra-
wy dotyczące pracy, budowy do-
mu lub remontu mieszkania. Ten 
tydzień będzie bardzo dynamicz-
ny, będzie się dużo działo.

WAGA
Starsze osoby ten tydzień po-

winny spędzić w miłym gronie sta-
rych przyjaciół i zapomnieć o tro-
skach dnia codziennego. W po-
łowie tygodnia może cię czekać 
spiętrzenie spraw urzędowych 
i pośpiech. W pracy „życzliwi” bę-
dą się pytać, czy przypadkiem nie 
porywasz się z motyką na słońce.

SKORPION
Tydzień przyniesie prawdziwe 

„urwanie głowy”, wiele spraw do 
załatwienia spiętrzy się w ciągu 
kilku dni. Możliwy jest zawodo-
wy awans i większe wydatki niż 
zwykle. Życie rodzinne w nor-
mie, natomiast wolne Skorpiony 
mają okres niekorzystny. 

STRZELEC
Pomyślnym wydarzeniom towa-

rzyszyć będzie pewna dawka na-
pięć i kłopotów. W nowe plany 
zawodowe włączysz się z wielkim 
entuzjazmem. Weźmiesz udział 
w przedsięwzięciu, które warte 
będzie twojego zapału i pozwoli 
rozwinąć wszystkie talenty. 

KOZIOROŻEC
Wolne Koziorożce mają szan-

sę wpaść komuś w oko. Szykuje 
się też szczęście i radość w part-
nerstwie, powodzenie i satysfak-
cja w seksie, serdeczność i har-
monia w rodzinie. Koziorożce 
w związkach nie powinny dro-
czyć się z ukochaną osobą. Pamię-
taj o dawno składanej obietnicy. 

WODNIK
Możesz być rzucony na głęboką 

wodę, jeśli chodzi o sprawy zawo-
dowe. Trzeba będzie samodzielnie 
podejmować decyzje i radzić sobie 
w podbramkowych sytuacjach. Na-
tomiast ludzie będą ci sprzyjać i zy-
skasz oddanych przyjaciół. Ostroż-
nie w sprawach finansowych. 

RYBY
Niemożliwe stanie się możli-

we i wiele Ryb doświadczy uczu-
cia całkowitego zdziwienia ży-
ciem, w jak najlepszym znaczeniu 
słowa tego. Możliwie, że nastąpi 
stan zakochania i zauroczenia in-
ną osobą, ale także dobry rozwój 
finansów i spraw zawodowych. 
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Rozrywka
Krzy¿ówka z przymru¿eniem oka

Jolka Znaczenia wyrazów 
(w zmienionej kolejności):

muza poezji miłosnej
rzadki ścieg do obrzucania 
brzegów tkaniny
mydelniczka na kołach
solenizantka z 26 marca
odległość między dwiema flancami
stolica Azerbejdżanu
zespół założony przez Piotra Kupichę
równouprawnienie
w skrócie o jednostce wojskowej
złożonej z 3 – 4 kompanii
biegłość w danej dziedzinie
członkini komisji sędziowskiej
zasłona okienna złożona z listewek
płynie przez Zbąszyń i Skwierzynę
enzym rozkładający wielocukry
gwałtowna kłótnia
foka żywiąca się skorupiakami
cedzonymi przez charakterystycznie
zbudowane zęby
osoby o nadmiernie swobodnym
sposobie bycia

aktorzy: Marian – ojciec 
i Bartosz – syn 
dużo ich w keksie
dawna nazwa kina
żartobliwie o mieszkańcach
podwawelskiego grodu
odprawiana w ornacie
rodzaj pułapki na drapieżniki
noszona pod żakietem
uchwyty na koniu gimnastycznym
uleganie nawykom
gotowy element składowy (np. stropu)
montowany na placu budowy
ironicznie o urodziwym młodzieńcu
popularny amerykański tygodnik
zamiast nocnej koszuli
zmiękła temu, kto spokorniał
legendarna założycielka rodu Lusignan
przybierająca niekiedy postać węża
święta księga muzułmanów
polska piosenkarka greckiego
pochodzenia
ubiór na szczególne okazje
wyniki rozumowania

POZIOMO:

A1 staruszek z wyjątkowo tęgim

umysłem

A16 wyciśnie pranie jak cytrynę

B7 najważniejszy na stacyjce

C2 baran bez nadziei na ojcostwo

D7 różnica z tych krańcowych

D16 mokra... wystawność

E3 aparaty do nagrywania

i odtwarzania dźwięków

F16 lista według osiągnięć

G1 grupa z wielu gatunków

H16 pierwiastek znany w dolinie

I4 wodochłonne stworzenie

K1 tymczasowy dom pasterza

K17 krwi ma za mało?

Ł7 byczy pradziad

Ł16 kolor niedoświadczonych

M1 ziemna ława wokół chałupy

M9 wszystkie oseskowe akcesoria

N16 ze sceny mówi ciałem

N20 grecka bogini pecha?

O7 obrazek – odbijanka

P2 liście na koźle

P16 wyczerpana wielkość

PIONOWO:
1D dolegliwość komunisty?

3A zdania najeżone pułapkami

3J ta część klasztoru, gdzie nie brat

nie wejdzie

5A dźwignia w zasuwie

5K buk, buk, buk, buk...

6G kaftanik z rękawami 3/4

dla jejmość pani

7A kowboj nad Balatonem

7L cena za godzinę

9A bezwstydny brudasek?

9L pracuje w lesie, aż wióry lecą

12A bryła oddzielona 

od większej bryły

12M zwichrowany kwadrat

14A podsuwanie pannie kawalerów

14M pik w tysiącu

16A kąsa i pije tylko po nocach

16L gabinet ma w tipi

17F najczarniejszy kawałek świata

18A pierwszy po Bogu na tratwie

18K przykre wrażenie w ustach

20A dom pończosznika w domu

20J bita smakuje lepiej

22D zgrabna porcelanowa panienka
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Kapelusz biały
Polska

Brelok 090Brelok 087

Brelok 069 Brelok 070 Brelok 071 Brelok 074 Brelok 075
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Czapka Kaszkiet
Polska
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Szt. Gad ety - Bryloki Cenaż

Brelok Polska 069

Brelok Polska 070

Brelok Polska 071

Brelok Polska 073

Brelok Polska 074

Brelok Polska 075

Brelok Polska 076

Brelok Polska 077

Brelok Polska 080

Brelok Polska 083

Brelok Polska 084

Brelok Polska 085

Brelok Polska 087

Brelok Polska 090

Brelok Polska Mapa

Brelok Polska Orzeł

7

Worek na buty
Polska

Szorty Polska

Przygotuj si do Mistrzostw wiataę Ś

Wi cej gad et w na:ę ż ó www.sklep.de

Zam wienia telefoniczne:ó 02174 / 89 644 80

Brelok Mapa

Czapka
Polska

Kowbojka Czapka Polska

cap01
Bejsbol wkaó

Proporczyk
Polska

Czapka Polska

036
Bejsbol wkaó

Czapka Polska

037
Bejsbol wkaó

Peruka
bia o/czerwona
112

ł
Szalik Polska
033
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Szt. Gad ety Rozmiar Cenaż

Koszulka damska czerwona - rozm. , M, L, XL, XXL

Koszulka czerwona - rozm. , M, L, XL, XXL

Koszulka dzieci ca b - rozm. , , ,

Koszulka damska czerwona - rozm. , , M, L, XL, XXL

Koszulka czerwona - rozm. , M, L, XL, XXL

Koszulka czarna - rozm. , M, L, XL, XXL

Koszulka b - rozm. M, L, XL, XXL

Koszulka damska czarna - rozm. , M, L

Koszulka damska b - rozm. , M, L, XL, XXL

Szorty - rozm. , 128, 140, 152,

Szorty - rozm. , M, L, XL

Trykot - rozm. , 140, 152

Trykot - rozm. , M, L, XL

Polska 02 S

Polska 02 S

Folk 5/6 7/8 9/11 12/14

Polska 01 XS S

Polska 005 S

Polska 024 S

Polska 058

Polska dumna sexi S

Polskie najlepsze S

Polska 116

Polska S

Polska orzeł szary 128

Polska orzeł szary S

ę iała

iała

iała

Koszulka damska
Polska 01 czerwona

Koszulka damska
Polska 02 czerwona

Koszulka Polska
058 biała

Koszulka damska
Dumna czarna

Magnes otwieracz
118

Magnes otwieracz
119

Smycz Polska

2,50

2,00

2,00

8,00

7,00

6,00

6,00

4,00

6,00

6,00

5,50

5,50

9,00

7,00

7,00

3,00

3,00

Szt. Gad ety Cenaż

Bandanka Poland

Smycz Polska

Czapka bejsbolówka Polska 07

Czapka kowbojka Polska

Kapelusz bia

P

u a bia o czerwona

Szalik ok

W

T do zawieszenia w aucie

Szalik do zawieszenia w aucie

ły Polska

Czapka bejsbolówka Polska cap01

Czapka kaszkiet Polska

roporczyk Polska

Czapka bejsbolówka Polska 036

Czapka bejsbolówka Polska 037

Magnes otwieracz 118

Magnes otwieracz 119

Per k / 112

Polska 033 . 150 cm

orek na buty Polska ca. 30x40cm

Mini- rikot Polska

Mini- Polska

ł

Koszulka damska
najlepsze

biała
Polskie

T yr kot Polska
orzeł szary

Brelok Orzeł
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Szt. Kalendarze Cena

Zdzierak 7,0x11,0 cm, verschiedene Motive

Zawieszka/ścianka do zdzieraka, verschiedene Motive

Kalendarz ścienny B4 - Krajobrazy Polski 31x23 cm

Kalendarz ścienny B4 - Kulinarny z przepisami 31x23 cm

Kalendarz ścienny B4 - Przyjaciele 31x23 cm

Kalendarz ścienny B4 - Wymarzone ogrody 31x23 cm

Kalendarz ścienny - Nasz Święty 33x33 cm

Kalendarz ścienny - Hity PRLu 33x33 cm

Kalendarz ścienny notatnikowy - Kuchenny 46x22 cm

Kalendarz ścienny notatnikowy - Plakaty-cytaty 46x22 cm

Kalendarze

Zamówienia telefoniczne:

02174 8964480

Zamówienia pisemne:
Verlag Matuszczyk KG, Luisental 2, 51399 Burscheid

Kalendarz
notatnikowy
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Kalendarz zdzierak

Kalendarz ścienny
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K
B4
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Na ie :stron internetowej

www.sklep.de
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Szt. Ksi ki historyczne Cenaąż

Alianci. Opowie

.

.

. .

.

.

ści niepoprawne politycznie - Piotr Zychowicz

Alkoholowe dzieje Polski. Czasy PRL - Jerzy Besala tw.opr.

Atlas II wojny światowej - Jordan & Wiest, tw.opr.

Bilans krzywd. Jak naprawdę wyglądała niemiecka okupacja Polski? - D Kaliński

Bunty w Łagrach. Relacje polskich więźniów Gułagu - Agnieszka Knyt tw.opr.

Chcesz cukierka? Idź do Gierka. Wspomnienia z dzieciństwa w złotej dekadzie

gierkowskiej - Małgorzata Czapczyńska, Marcin Ziętkiewicz

Czas Gierka. Epoka socjalistycznej dekadencji - Piotr Gajdziński

Czas wyklętych. Przeciwko sowieckiemu zniewoleniu - Dionizy Garbacz

Czas zabijania - Stephan Lehnstaedt

Czerwona zaraza. Jak naprawdę wyglądało wyzwolenie Polski? - Dariusz Kaliński

Dawaj czasy! Czyli wyzwolenie po sowiecku - Stanisław M. Jankowski tw.opr.

Duda i jego tajemnice - Tomasz Piątek, Marcin Celiński

Dwa oblicza prałata. Henryk Jankowski od "Solidarności" do skandalu - D Burliński

Dzieci wygnane. Tułacze losy małych Polaków w czasie II wojny światowej

- Monika Odrobińska tw.opr

Dziecko gułagu. Okruchy wspomnień z nieludzkiej ziemi - Julian Better

Dziewczyny z Syberii. Prawdziwe historie - Anna Herbich tw.opr.

Dźbowieść. My w sPRLowanej codzienności - Olga Ptak

Germanofil. Władysław Studnicki. Polak, który chciał sojuszu z III Rzeszą

- Piotr Zychowicz

Gierek i jego czerwony dwór - Iwona Kienzler

Gomora. Pieniądze, władza i strach w polskim kościele - A Nowak, S Obirek

Ich matki, nasi ojcowie. Niewygodna historia powojennej Polski - Piotr Pytlakowski

Jakie piękne samobójstwo - Rafał A. Ziemkiewicz, tw.opr

Kołyma. Polacy w sowieckich Łagrach. Wspomnienia i dokumenty - S Warlikowski

Niewyjaśnione fakty II wojny światowej - Stanisław Zasada, tw.opr.

Operacja Papież - Dariusz Dyrda

Przerwane biografie. Relacje deportowanych z Polski w głąb Sowietów 1940-41

- Ewa Kołodziejska tw.opr.

Przetrwałam. Życie ofiary Josefa Mengele - Eva Mozes Kor, Lisa Rojany Buccieri

Putin. Człowiek bez twarzy - Masha Gessen

Rozkaz mordować Polaków - Marek A. Koprowski

Sowieci. Opowieści niepoprawne politycznie. - Piotr Zychowicz

Zagadki kryminalne Rzeczpospolitej szlacheckiej - Jerzy Besala

Królowie życia PRL-u. Czerwoni kiążęta, playboye, towarzysze - I Kienzler

Rok 1939 Od beztroski do tragedii - Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn, tw.opr.

8,90

8,90

12,90

15,90

10,90

8,90
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8,90

10,90

9,90

8,90

9,90

Szt. Ksi ki romantyczne i powieść Cenaąż

Ch
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łopiec z listy Schindlera - Leon Leyson

Dziennik Reni Spiegel. Życie młodej dziewczyny w cieniu Holocaustu - R Spiegel

Dziewczyny z Syberii. Prawdziwe historie - Anna Herbich tw.opr.

Dziewczynka w zielonym sweterku - Daniel Paisner, Krystyna Chiger

Esesman i Żydówka. Wojna i miłość - Justyna Wydra

Kołysanka z Auschwitz - Mario Escobar

Którędy na wolność? - Marta Byczkowska-Nowak

Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi - J Sowińska-Gogacz, B Torański

Narzeczona nazisty - Barbara Wysoczańska

O chłopcu, który poszedł za tatą do Auschwitz. Prawdziwa historia - J Dronfield

Tatuażysta z Auschwitz - Heather Morris

Córka nazisty - Max Czornyj

6,00

14,90

10,00

9,50

18,00

11,00

7,00

10,00

12,90

11,90

9,90

Szt. Ksi ki i powieść śląskie Cenaąż

Asty kasztana czyli opowieści o Śląsku niewymyślonym - Ginter Pierończyk

Bebok, Heksa i inksi - Waldemar Cichoń tw.opr.

Gott mit uns! Ostatni żołnierze - Marian Kulik

Hajmat - Dariusz Dyrda

Historia narodu śląskiego - Dariusz Jerczyński

Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku - Zbigniew Rokita

Opowieści o śląskiej historii - Jan Lubos

Rychtig Gryfno Godka - Dariusz Dyrda

Wojewoda śląski Jorg. W kotle czarownic - Krzysztof Lewandowski

Gizdy - Andrzej Kapłanek

Wihajster do godki. Lekcje śląskiego - Barbara Szmatloch

Zawieszka/ścianka do zdzieraka

Wihajster do godki. Lekcje śląskiego

Zbiór opowieści pięknie pokazuje, że niektórych zjawisk ze świata Górnego Śląska nie da
się przekonująco opowiedzieć w języku polskim. Bo jak wytłumaczyć komuś, co to są fizy-
matenta czy wihajster… Psycholingwiści spierają się, jak akwizycja języka i aparat poję-
ciowy wpływają na nasze działania, ale my na Górnym Śląsku wiemy jedno: fenomenu
godki śląskiej nie da się sprowadzić do skodyfikowanego systemu znaków graficznych...

- Barbara Szmatloch

Gizdy - Andrzej Kapłanek
Gizdy – kolejna moja książka, której akcja toczy się na Śląsku. Problemy, z jakimi boryka
się czwórka głównych bohaterów, nie różnią się od tych, które dotknęły wszystkich miesz-
kańców kraju położonego między Odrą a Bugiem. Ostatnie ćwierćwiecze zostawiło w
pamięci Polaków ekscytujące i straszne ślady. Wiedza o działalności niektórych instytucji
państwowych, które powołane do egzekwowania prawa, same stawiały się ponad pra-
wem, zdemolowały naszą wiarę w człowieka. Na szczęście nie odebrały nadziei, że
można odbudować i przywrócić szlachetne wartości.

Córka nazisty - Max Czornyj
Gen zła. Czy coś takiego w ogóle istnieje? Alicja Nowińska uśmiecha się do mnie. Unosi
na powitanie dłoń i się wyprostowuje. Wskazuje na głęboki fotel przy stoliku kawowym.
Kiedy do niego podchodzę wyjeżdża na swoim obrotowym krześle zza biurka. Gdy roz-
mawiamy nie może być pomiędzy nami barier. To jedna z zasad udanej terapii. Ale mnie
już nic nie może pomóc. Nie jestem dobra. Tkwi we mnie gen zła. Nigdy go nie odpokutu-
ję. "Córka nazisty" to przejmująca powieść o przeszłości, która nie pozwala o sobie zapo-
mnieć. O strasznych czasach II Wojny Światowej i o miłości na przekór wszystkiemu.

Rok 1939 Od beztroski do tragedii

Dla Polski rok 1939 był rokiem przedziwnym; przede wszystkim tragicznym, gdyż agresja
Niemiec na nasz kraj, dokonana 1 września, a następnie Związku Sowieckiego – 17 wrze-
śnia spowodowała śmierć milionów rodaków, jak również zamordowała prężnie rozwijają-
cą się II Rzeczpospolitą. Ten straszny rok kojarzy nam się zatem głównie z początkiem
II wojny światowej. Liczne, starannie dobrane ilustracje pozwalaj

- Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn

ą czytelnikowi doskonale
wczuć się w zupełnie wyjątkową atmosferę tamtego tragicznego dla Polski roku.

Królowie życia PRL-u. Czerwoni kiążęta,
playboye, towarzysze
Kogo nazywano „Czerwonym Księciem”? Kim był serialowy bohater wszech czasów? Kto
uchodził za najsłynniejszego erotomana PRL-u? W czasach wszechobecnej szarzyzny
PRL-u celebryci, kochani przez tłumy i rozpieszczani przez władzę, jawili się przeciętne-
mu obywatelowi niczym rajskie ptaki, istni królowie życia. Na temat owych sław krążyły
rozmaite, często rozdęte do granic absurdu, a nawet krzywdzące plotki, czego na własnej
skórze doświadczył niejeden z nich.

- Iwona Kienzler

Ksi kiąż
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DENTYSTYCZNE
Dr. Prośniak
Usługi dentystyczne

Wszystkie specjalności
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Tel. 0048 32 202 90 95

www.centrumdentystyczne.pl

biurop@centrumdentystyczne.pl

Rechtsanwälte
uprawnieni do występowania przed wszystkimi sądami w Niemczech

Marlies Ziemer

Markus Hüsges
Fachlehrgang Arbeitsrecht

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 08.00 Uhr - 18.00 Uhr

- Sprechstunden nach Vereinbarung -
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Anschrift: Römerstr. 32, 53840 Troisdorf
(pomi dzy Köln i Bonn / naprzeciwko Burg Wissem)ę

Tel: 02241/75001 - Fax: 02241 / 79690
Email: info@bzwh.de

Fachanwältin
für Familienrecht

Specialistka prawa rodzinnego

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

Mirka Johanna Ziemer
Fachanwältin für Familienrecht
Rechtsberatung auch in polnischer Sprache

Dierk Bernhardt
(ausgeschieden zum 31.12.2019)

Dr. Monika Everschor
Fachanwältin für VerkehrsrechtHerbert Ziemer

Mirka Johanna Ziemer
(geb. Barski)

Rechtsanwältin

I-

Monta kamer

i sprz tu do

monitoringu domowego

ż

ę

SKUTERY
ELEKTRYCZNE
Szybkie i oszcz dne do prze-
mieszczania si po mie cie

ę
ę ś

� Polska telewizja satelitarna na umow i bez,
atrakcyjne pakiety w cenach z olski
Do adowywania kart TNK
Digitalizacja starych kaset video

ę
P

ł�

�

� Montaż paneli fotowoltaicznych

Handelsagentur und Montage Kolaska
www.geokol.de, info@geokol.de
Tel. 0160 - 9040 3313 od 10 17, pon -pi tek- . ą

Odwied nas na lub
na ebay wpisz w wyszukiwarce.

ź www.geokol.de
"geokol"

Jeste my dla was
online

ś

www.samo-zycie.de

prasa de.
Gazety dla sklepów

T umacz przysi g ył ę ł
polski
angielski niemiecki

ńukrai ski� �

� �

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

�

�

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

Międzywodzie - cicha miejscowość nadmorska

1050zł/os., tradycyjne Świąteczne menu

1450zł/os. z balem, loterią i alkoholem bez ograniczeń

Boże Narodzenie
Sylwester
Komfortowe pokoje,

ameralna i rodzinna atmosfera
wy , sauna IR, t

, masa , k .
żywienie, strefa SPA: jacuzzi ężnia solankowa, parking,

WiFi że, odnowa biologiczna, fizjoterapia
80 m do morza.
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ADWOKACI w DORTMUNDZIE

SEROWIK
Rechtsanwälte Serowik
Rosental 1
44135 Dortmund

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

�

�

�

�

�

�

udzielamy porad tak yku p

0

że w jęz olskim
reprezentujemy naszych klientów na terenie całych Niemiec we wszystkich dziedzinach prawa
na terenie Polski w wybranych dziedzinach prawa
współpracujemy z notariuszem
rok założenia kancelarii 2001
w nagłych przypadkach tel. kom. 172-7261623

www.serowik.de

Kancelaria adwokacka
w Monachium

Kompleksowa obs uga prawna
w jêzyku polskim i niemieckim

³

Izabela S. Demacker

Rechtsanwältin

Müllerstr. 40, 80469 München
Fon: 089 / 85 63 63 55
Fax: 089 / 85 63 63 56

www.kanzlei-demacker.de
info@kanzlei-demacker.de

Damian Ballon
Rechtsanwalt

Alt-Griesheim 18
65933 Frankfurt

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

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

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

Termine nach tel. Vereinbarung

Kupię KAŻDĄ nieruchomość
w Polsce, a także UDZIAŁY

Tel. 0048 535 787267- -

(w kamienicach, domach,
mieszkaniach, działkach).
Mogą być z problemem prawnym,
zadłużone lub z lokatorem.
Załatwiam wszystkie formalności!

�

�

�

�

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

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

finanzwirt@gruchel.com
Tel.: 0202-60933172

Finanzwirt

Marian Gruchel

KANCELARIA ADWOKACKA 

 

 

DIPL.-JUR. MARKUS G. 

MATUSCHCZYK 
R E C H T S A N W A L T  

ADWOKAT •••• T UMACZ PRZYSI G Y 

• porady prawne w j zyku polskim i niemieckim 
   dla firm i osób prywatnych 
• reprezentacja przed urz dami i s dami  
   w Niemczech i w Polsce 
• wszystkie dziedziny prawa 

m. 

Kommandanturstr. 8 
30 69   HANNOVER  

tel.:  +49 (0) 511 – 35 779 888 

e-mail: info@matuschczyk.com 

Firma budowlana z Polski

Tel: 0048-608-729122

szuka zleceń na budowy domów
od podstaw, dachy.

Tel: - oder 02174-89411550173 2106849

ładunki do 1,5 tony
KURIER

Niemcy Polska

Hurt
i kolportaż

polskiej prasy
Zadzwoń!

Zapytaj! Zamów!

Tel. 02174-8941155
Fax 02174-8941156

10 szt. Samego ycia
z dostaw tylko

Ż
ą 5,50 €

Oferta dla sklep wóOferta dla sklep wó

Tel. 02174/89 644 80

51375 Leverkusen
Am Kühnsbusch 2
Godziny otwarcia:
pon.-pi 6.30 12.00 i 15.00 19.00
sob 8.00 12.00 i 15.00 19.00

ąt. - -
. - -

Mini ShopMini Shop
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Forma płatności:
�

�

na rachunek

pobór z konta (SEPA-Basis-Lastschrift) - proszę wypełnić upoważnienie

Zamówienie prenumeraty proszę przesłać na adres:

Verlag Matuszczyk KG, ABO, Luisental 2, 51399 Burscheid

Dane ZAMAWIAJĄCEGO:

Imię, nazwisko:

Kod, miejscowość:

Ulica, nr domu:

Tel./fax: Data, podpis:

UPOWAŻNIAM firmę Verlag Matuszczyk KG (identyfikator
na rachunku) do ściągania

należności z mojego konta. Jest mi wiadomo,
DE41ZZZ00000708398, nr upoważnienia będzie

że w uzasadnionych przypadkach
mam prawo żądać zwrotu ściągniętej kwoty do 8 tygodni od ściągnięcia.

Nr konta IBAN: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __DE

Data:Podpis:

W prenumeracie:
�

� �

NAJWYGODNIEJ
NAJTANIEJ NAJSZYBCIEJ

samo zycie

www.prenumerata.de

Tygodnik zawieraj .ący 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

�

�

� ół

prenumerata - dwa wydania
prenumerata roczna - 17 euro
prenumerata p roczna - 11 euro

- BEZPŁATNA

�

�

�

�

ół

prenumerata - dwa wydania
prenumerata roczna (52 tygodnie) - 75 euro
prenumerata p roczna (26 tygodni) - 40 euro
prenumerata kwartalna (13 tygodni) - 24 euro

- BEZPŁATNA

Zadzwo i zam w:ń ó
02174 - 8964480

ez żadnych dodatkowych kosztów!Zam w prenumerat bó ę

Magazyn informacyjny w j zyku polskim o wszystkim i dla
wszystkich.

ę
ą ś ż

ó

Co miesi c wiadomo ci i publikacje o najwa niejszych
wydarzeniach w Niemczech i w Polsce, obszerny serwis porad,
portrety ludzi ciekawych, wizyt wki miejsc godnych poznania,
kronika kulturalna, sport, humor i rozrywka, reklama.

Prenumerata nie si automatycznie,przed u a
w innym przypadku prosimy zakre li : z automatycznym przed u niem

ł ż ę
ś ć ł ż�

Warunki dostarczania prenumeraty 1. Jest mi wiadomo, iż mam prawo do pisemnego odwoła
nia niniejszego zamówienia w wydawnictwie w przeciągu 7 dni. Liczy się data stempla poczto
wego. 2. Przy zakłóceniach na skutek sił wyższych włącznie ze strajkiem obowiązują odnośne
aktualne przepisy. . 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).

: -
-

3

9,90

7,50

7,50

7,00

6,50

7,50

7,50

7,50

6,50

Szt. Rozm. Kapcie Cena

Kapcie zimowe zakopianki wz207 (36-41)

Kapcie zimowe damskie wz245 (38-39)

Kapcie zimowe damskie wz208 (38-39)

Kapcie zimowe damskie wz63 (36-41)

Kapcie zimowe damskie filc wz216 (37-41)

Kapcie zimowe damskie wz214 (37-41)

Kapcie zimowe damskie wz235 (37-41)

Kapcie zimowe męskie wz145 (42-44)

Kapcie zimowe męskie filc wz144 (40-45)

Kapcie

Zam wienia telefoniczne:ó 02174 / 89 644 80

24,90

24,90

25,90

25,90

Szt. Koce Cena

Koc ELWAY gruby gładki 160x210cm brązowy

Koc ELWAY gruby gładki 160x210cm kremowy

Koc ELWAY gruby wytłaczany 160x210cm brązowy

Koc ELWAY gruby wytłaczany 160x210cm ecru

Koce

wz207
rozm. 36 1-4

wz245
rozm. 38 39-

wz208
rozm. 38 39-

wz63
rozm. 36 41-

wz216 filc
rozm. 37 41-

wz214
rozm. 37 1-4

wz235
rozm. 37-41

wz145
rozm.
42-44

wz144 filc
rozm. 0 54 -4

Koc
ELWAY
gruby

łag dki
160x210cm

Kupon zam wienia naó str. 27

Koc
ELWAY
gruby
wytłaczany
160x210cm
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