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Zmarł Jerzy Urban, były 
rzecznik prasowy rządu w okre-
sie rządów Wojciecha Jaruzel-
skiego. Mówiono o nim, że był 
Goebbelsem stanu wojenne-
go. Po przemianach politycz-
nych w Polsce założył tygodnik 
„NIE”, w którym publikował 
skandalizujące teksty. Jed-
nego mu nie można odmówić: 
poczucia humoru.

Jerzy Urban zmarł w wieku 89 
lat. Urodził się 3 sierpnia 1933 r. 
w Łodzi. Uczęszczał do siedem-
nastu różnych szkół podstawo-
wych i średnich. Studiował na 
Wydziale Dziennikarstwa Uni-
wersytetu Warszawskiego, jed-
nak studiów nie ukończył. Przy-
godę z dziennikarstwem zaczął 
w 1951 r., publikując na łamach 
czasopisma „Nowa Wieś”. Póź-
niej pisał m.in. dla tygodnika 
„Po prostu”, „Polityka”, a także 
w „Życiu Gospodarczym” i „Tu 
i teraz”. Jako rzecznik rządu zasły-
nął z powiedzenia „rząd się wyży-
wi”. Poza tym tuszował jak mógł 
najlepiej zabójstwa ks. Jerzego 
Popiełuszki oraz śmiertelnego 
pobicia Grzegorza Przemyka.

–  Myślałem, że kiedyś Jerzego 
Urbana rozliczymy, ale nie zdą-
żyliśmy – przyznał w rozmowie 
z „Super Expressem” Lech Wałęsa.

–  W latach 80-tych, konkret-
nie to był chyba 1981 rok, Jerzy 
Urban zaprosił mnie do swoje-
go gabinetu w Urzędzie Rady 
Ministrów. Podszedł do szafy, 
wyjął whisky i chciał, żebyśmy 
strzelili sobie po jednym kieli-
chu. Ja jednak byłem wówczas 
na jakichś lekarstwach i nie było 
mowy o piciu. Może jakbyśmy 
wtedy jednak razem się napi-
li, to by się to inaczej ułożyło 
wszystko... Powiedziałem wte-
dy Urbanowi, że jak mogłem, to 
nie miałem, a jak mam, to nie 
mogę i odmówiłem zdecydowa-
nie Urbanowi wypicia alkoholu 
– opowiada nam Wałęsa.

Jak powiada – nie lubił Urba-
na, bo grał nieczysto. – Jako czło-
wiek wierzący biorę pod uwagę 
to, że na tamtym świecie będzie-
my rozliczeni sprawiedliwie, bo 
tu się nie udało – podkreślił.

Kiedyś publicznie wyznał: 
„Katolicy myją okna przed świę-
tami, a my, ateiści, wtedy, jak się 
Matka Boska na szybie ukaże”. 
Na pytanie, czy Wojciech Jaru-
zelski powinien spocząć na alei 
zasłużonych na Powązkach odpo-
wiedział: „A ja mam to w dupie”,

Przed pielgrzymką papieża do 
Polski, Urban opublikował arty-
kuł, w którym nazywa Karola 

Wojtyłę: „sędziwym bożkiem”, 
„gasnącym starcem”, „Breżnie-
wem Watykanu” i „żywym tru-
pem”. Za obrazę papieża dostał 
karę zapłacenia 20 tys. zł. 

„Miał piękny dowcip i IQ 1000, 
ale najważniejszą jego rolą pozo-
stanie bycie tubą zbrodnicze-
go, ruskiego reżimu w jego naj-
czarniejszej karcie” — napisał 
na Facebooku Jakub Żulczyk, 
po informacji o zgonie byłego 
rzecznika rządu.

Na pogrzebie Jerzego Urbana 
pojawili się m.in.: pisarka Kata-
rzyna Grochola, Olga Lipińska, 
Piotr Gadzinowski, Adam Mich-
nik, Marian Turski, Jan Hart-
man, Andrzej Rozenek i Alek-
sander Kwaśniewski.

–  Dziś rolę Urbana przejął na 
siebie premier Mateusz Mora-
wiecki. On zarzucał Urbanowi, 
że ten w okresie PRL-u kłamał. 
Zdarzało się. A premier Mora-
wiecki? Kto odmawia patrioty-
zmu opozycji, kto mówi o nich, 
że są onucami Putina? Ten język 
premiera Morawieckiego jest, 
można powiedzieć, ostrzejszy 
– powiedział były prezydent 
w swoim przemówieniu nad 
otwartą mogiłą.

Jego słowa spotkały się z ostrą 
krytyką rządzących. – Wstyd, 

komunisto Kwaśniewski – powie-
dział minister edukacji i nauki 
Przemysław Czarnek

— Nie zamierzam przepraszać 
Mateusza Morawieckiego. Tym 
bardziej że nie chciałem mówić 
o nim. Mówiłem o pewnym mode-
lu rzecznikowania, komuniko-
wania się ze społeczeństwem, 
który został przyjęty. Uważam, 
że jest on niewłaściwy – oznaj-
mił były prezydent Aleksander 
Kwaśniewski w „Onet Opinie”.

Jerzy Urban miał w życiu trzy 
żony. Trzecią żonę, Małgorzatę 
Daniszewską, poznał w wieku 
55 lat. Ona miała wówczas 33.

–  Miał odpowiednie usta i był 
dobry w łóżku. No i jakie listy 
do mnie pisał! – wspominała 
Daniszewska. Nie kryła wcale, 
że wie o licznych romansach 

swego ukochanego, ale nie kry-
ła też swoich. Mimo to stanowi-
li zgodną parę. 

„Wkurzyłam się i zrobiłam mu 
listę moich kochanków. Wyszło 
mi sporo. On próbował potem ze 
mną rywalizować, ale mu się nie 
udało – opowiadała Daniszewska. 

Na kilka lat przed śmiercią 
wyznał: „Jestem impotentem 
i żadne filmy pornograficzne nie 
są w stanie mnie podniecić”.

Urban dorobił się fortuny dzię-
ki inwestycjom na rynku kapi-
tałowym. Jego majątek oszaco-
wano na 120 mln zł. Miał jedną 
córkę, Aleksandrę (65 l.), której 
mężem... o zgrozo, został Adam 
Grzesiak, człowiek opozycji, 
z którym związała się na krótko 
przed ogłoszeniem stanu wojen-
nego.   TK

Pochowali Urbana

Paweł Kukiz stwierdził, że od paź-
dziernika przestaje głosować wspólnie 
z PiS, jeśli tylko okaże się, że Jarosław 
Kaczyński nie zacznie procedować ustawy 
o sędziach pokoju, co jest jednym z głów-
nych celów politycznych lidera Kukiz 15’.

Kukiz liczy, że prezydent Andrzej Duda 
wywrze presję na PiS, żeby jak najszybciej 
uchwalić ustawę wprowadzającą instytu-
cję tzw. sędziów pokoju.

Wcześniej sprawę skomentował sam 
lider PiS, Jarosław Kaczyński:

–  Powiem państwu szczerze, choć być 
może Paweł Kukiz, osobiście przeze mnie 
lubiany, może się trochę obrazi. Te sądy 
pokoju z tymi anglosaskimi sądami poko-
ju będą miały bardzo niewiele wspólne-
go. To będzie takie podobieństwo jak muł 
i koń – przyznał z uśmiechem na ustach na 
spotkaniu z wyborcami w Puławach Jaro-
sław Kaczyński.

Kukiz, który od wielu miesięcy wspiera 
PiS w głosowaniach w Sejmie w zamian za 
poparcie klubu PiS dla jego projektów poin-
formował, że dopóki formacja Kaczyńskie-
go nie uchwali ustawy o sędziach pokoju, 
dopóty on nie będzie wspierał PiS w gło-
sowaniach w parlamencie.

–  Dla mnie sprawą kluczową jest fakt 
wybierania sędziów pokoju bezpośrednio 
przez obywateli. Wtedy mamy do czynie-
nia z prawdziwą niezależnością sądowni-
ctwa – mówi Paweł Kukiz. Szkopuł jednak 
w tym, że wprowadzić instytucję sędziów 
pokoju na wzór anglosaski, trzeba by zmie-
nić polską konstytucję, po to, by odebrać 
prezydentowi RP i Krajowej Radzie Sądow-
nictwa prerogatywy zatwierdzające wybór 
sędziów. Na to nie ma zgody. Kukiz wymy-
ślił więc swoją wersję ustawy. Ile jest war-
ta? Nie wiadomo. Może właśnie na tyle, na 
ile ocenił ją prezes.  TK

Kukiz węszy zdradę

Fot. KAJFot. KAJ

Minister edukacji Przemysław Czar-
nek musiał przeprosić za swoje słowa 
o ludziach LGBT+. Padły one w 2020 r. 
w TVP Info i Radiu Maryja. – Ci ludzie 
nie są równi ludziom normalnym – mówił 
wówczas. W przeprosinach opubliko-
wanych na Facebooku twierdzi, że „nie 
chciał nikogo urazić”.

Minister edukacji deklaruje w prze-
prosinach opublikowanych w środę 
(28 września) na Facebooku, że słowa-
mi o osobach LGBT+ nie chciał nikogo 
urazić: ani osób ze społeczności LGBT+, 
ani prof. Jakuba Urbanika.

Czarnek miał wtedy przysłowiowy 
słowotok. Co chwila nalatywał w swych 
wypowiedziach na mniejszości seksual-
ne. „Skończmy słuchać tych idiotyzmów 
o jakichś prawach człowieka czy jakiejś 
równości. Ci ludzie nie są równi ludziom 
normalnym” – grzmiał w TVP. Z kolei 

w Radiu Maryja powiedział, że ideologia 
LGBT pochodzi z tego samego korzenia 
co niemiecki narodowy socjalizm hitlerow-
ski, który jest odpowiedzialny za wszel-
kie zło II wojny światowej, zniszczenie 
Warszawy i zamordowanie powstańców.

–  To, że pan minister jest atakowany, 
to nie jest przypadek. Pan minister wal-
czy, to ciężka walka, by polskiej oświacie 
przywrócić charakter służby narodowi. Ma 
kształcić nowoczesnych polskich patrio-
tów i ludzi, którzy nie dadzą się ogłupić. 
Dzisiaj w świecie jest ofensywa głupoty 
i szaleństwa. Ta wielka ofensywa ideolo-
giczna, która ma zupełnie zmienić cha-
rakter człowieka –bronił niedawno mini-
stra sam prezes PiS.

Po przeprosinach Czarnek pisze, że 
wycofuje się ze swoich słów, a jednocześ-
nie, że pozostaje przy swoich poglądach. 

TK

Minister od LGBT
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Dopóki w Polsce nie będzie 
praworządności, nie będzie 
unijnych pieniędzy. Unia Euro-
pejska wykazała dużą deter-
minację na skutek łamania 
praworządności i demokracji 
w Polsce i blokuje fundusze, 
które miały trafić nad Wisłę 
w ramach Krajowego Planu 
Odbudowy. Oczywiście ma to 
swoje konsekwencje, bowiem 
stanowisko Unii Europejskiej 
oznacza, że wiele inwestycji, 
w tym przede wszystkim samo-
rządowych w miastach i gmi-
nach zostanie wstrzymanych. 

Nie trzeba chyba nikomu przy-
pominać o wielkim skoku cywi-
lizacyjnym, jakiego dokonała 
Polska wyłącznie dzięki środ-
kom Unii Europejskiej. Budo-
wa autostrad, dróg szybkiego 
ruchu, modernizacja lotnisk, 
kolei, modernizacja oświetle-
nia w miastach i gminach, kana-
lizacja miast i gmin, cyfryzacja, 
wzrost konkurencyjności firm 

i zakładów, tysiące sfinansowa-
nych projektów we wszystkich 
niemal dziedzinach – od kultu-
ry i oświaty począwszy na rolni-
ctwie i turystyce kończąc. Wej-
ście do Unii Europejskiej oraz 
fundusze, jakie do Polski dotar-
ły, porównywano z powojennym 
Planem Marshalla. Tymczasem 
obecny rząd i partia PiS w swo-
im zaślepieniu, bezmyślności 
w budowie scentralizowanego, 
opartego na dyktaturze jednej 
partii systemu władzy, za nic mają 
struktury demokratyczne. Pod-
sycają jadem nacjonalizmu nie-
które kręgi społeczne, bazując na 
przekreślaniu wszystkiego, cze-
go polska demokracja dokonała 
po 1989 roku. Hipokryzja obec-
nie rządzących polega na tym, 
że chętnie wzięliby środku unij-
ne, jednak bez zobowiązań i bez 
poszanowania tego, co jest nor-
mą w cywilizowanym państwie 
europejskim, czyli praworządno-
ści, naprawienia systematycznie 

niszczonego po 2015 roku syste-
mu sądownictwa.

–  To jest fatalna sprawa. Cały 
czas mówimy o tym, że brakuje 
nam pieniędzy. To prawda, ale 
dzisiaj w Krajowym Planie Odbu-
dowy chodzi już o coś znacznie 
więcej. Rząd dystansuje się od 
UE, a ma wpływ na jej ustawo-
dawstwo i podejmowane decy-
zje. Mamy tam komisarza, który 
przecież bierze udział we wszyst-
kich posiedzeniach – mówił były 
premier Jerzy Buzek.

Tymczasem prezes PiS Jaro-
sław Kaczyński niedawno stwier-
dził, iż jeżeli jego partia ponow-
nie wygra wybory, stosunki 
z Unią Europejską będzie ukła-
dała po „nowemu”. Nic zatem 
dziwnego, że co jakiś czas wra-
ca dyskusja na temat zasadno-
ści pozostawania Polski w Unii. 
Czy rząd Mateusza Morawie-
ckiego zdecyduje się na refe-
rendum dotyczące opuszcze-
nia UE? Jeden z posłów PiS-u 

stwierdził, że takie referendum 
może odbyć się w 2027 r. 

Ekonomista, prof. Witold Orłow-
ski uważa, że przykład Wielkiej 
Brytanii pokazał nam, że jak już 
zacznie się ten proces, to w pew-
nym momencie może się okazać, 
że nie ma się jak cofnąć. – Bar-
dzo ważne jest, żeby uświada-
miać, że nawet gdyby budżet 
unijny nie dopłacał do Polski, 
to i tak warto byłoby w Unii być. 
Przecież większość krajów wię-
cej dopłaca do budżetu niż otrzy-
muje w postaci funduszy, a mimo 
to korzystają one z członkostwa, 
ponieważ główne korzyści są 
w kwestii gospodarczej i rynko-
wej, a nie w budżecie – dodał. 

 Polexit przestał być przy-
czynkiem do żartów. „The Eco-
nomist” wręcz alarmuje opinię 
publiczną: „Skoro sądy w całej 
UE nie będą mogły ufać swo-
im polskim kolegom, to system 
prawny Unii zacznie się psuć. 
Nakaz aresztowania wydany 
w jednym miejscu nie będzie 
honorowany w innym. Licen-
cja bankowa wydana w jednym 
kraju może nie być honorowana 
w kolejnym. Z czasem obszar, na 
którym ludzie, towary, kapitał 
i usługi mogą swobodnie prze-
pływać, zmieni się w obszar, na 
którym mogą się poruszać, ale 

z problemami”. Sytuacja jest na 
tyle poważna, że Ruch Samorzą-
dowy „Tak! Dla Polski”, który 
przekształca się w partię poli-
tyczną, opublikował stanowisko 
podpisane przez kilkudziesię-
ciu prezydentów miast, burmi-
strzów, wójtów, senatorów, mar-
szałków województw. Czytamy
w nim: „Przez wiele lat nadra-
bialiśmy zaległości w stosunku
do Zachodu, teraz istnieje nie-
bezpieczne ryzyko i ponowne 
pogłębienia różnic(...) Od daw-
na obserwujemy, iż rządząca
w Polsce partia nie akceptuje war-
tości, którymi kieruje się Euro-
pa: Demokracji praworządności,
decentralizacji władzy, różnorod-
ności czy tolerancji, traktując
UE jedynie jako korzyść ekono-
miczną. Przy czym wielokrotnie 
władze państwowe starają się
pomijać informacje o dofinanso-
waniu poszczególnych inwesty-
cji funduszami europejskimi(...)
W naszej ocenie jeszcze nigdy 
Polska nie była tak blisko wyj-
ścia z UE. Konsekwencja tego
będzie kolejny kryzys gospo-
darczy, tym razem wyłącznie 
wewnętrzny, spowodowany bra-
kiem dopłat bezpośrednich dla
rolników i idący za tym gwałtow-
ny wzrost cen żywności”.

(kor)

„Jeszcze nigdy Polska nie była tak blisko wyjścia z UE” 
– alarmują samorządowcy.

W drodze do polexitu?

Zaostrza się spór pomiędzy 
Polska a Brukselą. Rząd Mora-
wieckiego nie dostanie nie tyl-
ko pieniędzy z Krajowego Planu 
Odbudowy, ale też 12 mld euro 
pożyczek z unijnego funduszu na 
odbudowę gospodarki po pande-
mii dopóki nie naprawi wymia-
ru sprawiedliwości. Tymczasem 
Jarosław Kaczyński kontynuu-
je objazd kraju, a na stanowisko 
ministra ds. europejskich mia-
nowany zostaje Szymon Andrzej 
Szynkowski vel Sęk, jeden z naj-
gorętszych wrogów UE.

– Któryś raz mówię, że mamy 
w Polsce partię niemiecką. W 
naszej historii były stronni-
ctwa, które odwoływały się do 
sił zewnętrznych i wykazywały 
wobec nich daleko idącą lojal-
ność. Mamy dziś znów to zjawi-
sko i to jest zjawisko skrajnie 
szkodliwe, a jego reprezentacją 

najpełniejszą jest KO, a w szcze-
gólności – tu już użyje nazwiska – 
po prostu Donald Tusk – grzmiał 
we wrześniu Jarosław Kaczyński 
odwiedzając Pabianice, 

W Myszkowie, w Zagłębiu 
Dąbrowskim, poruszył z kolei 
tematykę praw środowisk LGBT+ 
do wychowania dzieci. Powie-
dział dokładnie:

–  Całkowicie nie liczą się inte-
resy dzieci. Dzieci są traktowa-
ne jak na przykład koty czy psy, 
którzy służą ludziom. Dobrzy 
ludzie je lubią lub nawet kocha-
ją. Ale to jest coś zupełnie inne-
go niż dzieci. I interesy dzieci nie 
są tu w ogóle brane pod uwagę” 
– tłumaczył z mównicy.

Przekonywał, że społeczności 
LGBT i osób transpłciowych to 
„objaw szaleństwa”.

Prezesowi PiS idą w sukurs 
inni politycy, także ci, którzy 

do tej pory względnie milczeli 
w kwestiach związanych ze sto-
sunkami polsko-niemieckimi 
i LGBTQ. Marek Suski, poseł 
PiS, podczas wizyty w Radomiu 
ocenił, iż „wydaje się, że trwa” 
sojusz Rosji z Niemcami, który 
nazwał sojuszem „komunistów 
z faszystami”. Stwierdził też, że 
w kontekście relacji z Unią Euro-
pejską, Polska jest gorzej trakto-
wana niż zbrodniarze rosyjscy”.

Tymczasem funkcję ministra 
ds. UE po Konradzie Szymań-
skim, którego odwołano w poło-
wie października przejął Szymon 
Szynkowski vel Sęk. Jest ocenia-
ny jako polityk pokroju Zbignie-
wa Ziobry.

–  Nowy minister ds. UE Szy-
mon Szynkowski vel Sęk to czło-
wiek walki i on będzie próbował 
rzeczywiście, być może innymi 
metodami niż jego poprzednik, 

Konrad Szymański, doprowa-
dzić do przełomu w stosunkach 
z Brukselą – powiedział szef pre-
zydenckiego Biura Polityki Mię-
dzynarodowej Jakub Kumoch.

Zdaniem obserwatorów pol-
skiej sceny politycznej miano-
wanie Szynkowskiego von Sęka 
na to stanowisko oznacza zao-
strzenie stosunków pomiędzy 
Unią Europejską a Polską.

–  Koniec tego dobrego. Myśmy 
naprawdę wykazali maksimum 
dobrej woli – mówił jeszcze nie tak 
dawno temu Jarosław Kaczyń-
ski. I właśnie powierzenie Szy-
monowi Szynkowskiemu vel Sęk 
nowego stanowiska ma być odpo-
wiedzią na te słowa.

– To są ludzie, którzy na dyplo-
macji znają się tak, jak Jarosław 
Kaczyński na demokracji – sko-
mentował Borys Budka, przewod-
niczący Koalicji Obywatelskiej.

Szynkowski vel Sęk wcześniej 
piastował stanowisko wicemini-
stra spraw zagranicznych. Na 
kilka dni przed jego odejściem 
posłowie Koalicji Obywatelskiej: 

Bartłomiej Sienkiewicz, Paweł
Kowal oraz Dariusz Rosati prze-
prowadzili kontrolę poselską
w MSZ, w trakcie której ustali-
li, że w skierowanej do Niemiec
nocie w sprawie odszkodowa-
nia od Niemiec dla Polski za
II wojnę światową nie pada sło-
wo „reparacje”.

„Rząd nie wystąpił do Nie-
miec o reparacje. Poszła nota
bez „Raportu o stratach (zespo-
łu Arkadiusza Mularczyka) jako
załącznika” – pisze na swoim pro-
filu na Twitterze Kowal.

–  Czysta polityka przedwy-
borcza a nie troska o sprawiedli-
wość. Cały PiS w pigułce – dodał 
Bartłomiej Sienkiewicz doda-
jąc, że była to nota „bezpraw-
nie utajniona”. 

–  Szymon Szynkowski vel Sęk 
jest bardzo dobrym wicemini-
strem SZ, specjalistą od spraw
niemieckich. Myślę, że będzie
jeszcze lepszy na funkcji ministra
ds. UE – podsumował wicemar-
szałek Sejmu Ryszard Terlecki. 

TK

Znikające pieniądze

–  Polscy eurodeputowani 
jadą w niemieckim pociągu 
w pierwszej klasie, dosiada 
się Niemiec, orientuje się, że 
to Polacy, wzywa kondukto-
ra, żeby ich wyrzucił. Bo jak 
to: Polacy jadą w pierwszej 
klasie? To jest część świado-
mości tego narodu i musimy 
z tym skończyć.  

PS
Okazuje się, że wszystkiemu 

winny jest system. Bilet kupiony 
w internecie w Polsce w kodzie 
Aztec nie ma informacji o klasie 
wykupionego miejsca. 

Nie jest to problemem, gdy 
bilet pokazujemy w Polsce. 
Aplikacja konduktora łączy się 
z systemem sprzedaży i sprawdza 

aktualne informacje o bilecie. 
Konduktor w Niemczech dys-
ponuje tylko danymi z biletu. 
W związku z tym wyświetla mu 
się klasa druga. Błąd już popra-
wiono – zapewnia PKP, ale co 
u licha ma do tego ów pasażer, 
który się dosiadł? 

Czyżby to agent Niemca Donal-
da Tuska?

Cytat miesiąca – Jarosław Kaczyński:
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Bomba na drzewie
Wzrok pewnego grzybiarza z Mało-

polski przyciągnął dziwnie wygląda-
jący przedmiot wiszący na drzewie. 
Przeraził się, gdy zobaczył go z bli-
ska. Był to niewybuch, a konkretnie 
granat moździerzowy kal. 82 mm 
z zapalnikiem, który został przypad-
kiem zauważony przez grzybiarza. 
O swoim odkryciu powiadomił służby 
– i całe szczęście, bo, jak sugerują 
leśnicy, granat najprawdopodobniej 
w każdej chwili mógł wybuchnąć, 
co oznaczało zagrożenie nie tylko 
dla osób, które mogły znaleźć się 
w pobliżu, ale także dla zwierząt. TK

Odgryzione ucho
Policjanci z warszawskiej dzielni-

cy Bielany zatrzymali 31-latkę, któ-
ra swojej sąsiadce odgryzła kawa-
łek ucha. Kobiety najpierw spożywały 
razem alkohol, a potem jedna oskar-
żyła drugą, że ukradła jej pieniądze. 
W efekcie wywiązała się awantu-
ra, a w ruch poszły nie tylko pięści, 
ale jak widać również zęby. 31-latka 
usłyszała już zarzuty za groźby karal-
ne, kobieta odpowie także za odgry-
zienie koleżance ucha. Zatrzymanej 
grozi teraz kara do 5 lat pozbawie-
nia wolności. TK

Pobili się mundurowi
Do bójki doszło podczas szkole-

nia policjantów z wydziału prewencji. 
Zdarzenie miało miejsce na stadionie 
warszawskiej Polonii. W trakcie ćwi-
czeń, które miały odwzorować star-
cia z pseudokibicami, jeden z funk-
cjonariuszy poważnie poturbował 
młodą pozorantkę – między innymi 
kopnął ją w klatkę piersiową. Na to 
zareagowali jej koledzy. Rzucili się na 
napastnika. Dołączył do nich dowód-
ca drużyny. Poszkodowana ma zła-
maną rękę, podobnie jak napastnik, 
który ją zaatakował. TK

Tragedia na weselu
Podczas uroczystości ślubnej przed 

kościołem w powiecie radomskim 
śmiertelnie potrącony został 3-letni 
chłopiec. Okazał się nim synek mło-
dej pary – poinformowała rzecznicz-
ka Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Radomiu podinsp. Katarzyna Kuchar-
ska. Za kierownicą auta, które potrą-
ciło dziecko, siedział dziadek chłopca. 
Uroczystość ślubna młodej pary prze-
rodziła się w ogromną tragedię. TK

Grzybobranie 
polskiego kierowcy

51-letni Polak wcale nie planował 
grzybobrania. Serwis polsatnews.
pl relacjonuje, że podczas podróży 
przez zachodnie Niemcy, poczuł silną 
potrzebę załatwienia się. Wobec tego 
zatrzymał auto na skraju lasu i ruszył 
za potrzebą. Nie przypuszczał, że za 
moment zostanie aresztowany. Poli-
cja z Brandenburgii przyznała się do 
omyłkowego zaaresztowania 33-let-
niego Polaka. Mężczyzna podał funk-
cjonariuszom dane które odpowiada-
ły tożsamości poszukiwanego przez 
nich przestępcy. TK

Jednym zdaniem:

–  Na kwestię reparacji za stra-
ty wyrządzone Polsce w czasie 
II wojny światowej przez III 
Rzeszę Niemiecką należy roz-
patrywać także w kontekście 
polsko-niemieckiego pojedna-
nia, którego początkiem był list 
polskich biskupów do biskupów 
niemieckich z roku 1965 „Prze-
baczamy i prosimy o przeba-
czenie” – zwraca uwagę Wiktor 
Skworc, metropolita katowicki.

Skworc w wywiadzie dla Kato-
lickiej Agencji Informacyjnej opo-
wiedział się za wypracowaniem 
wspólnego stanowiska biskupów 
polskich i niemieckich w sprawie 
reparacji wojennych czy zadość-
uczynienia.

–  W późniejszym dokumencie, 
ogłoszonym w 30. rocznicę tego 
doniosłego wydarzenia, znajduje 
się stwierdzenie, że Niemcy prze-
praszają za „bezmiar krzywd, jakie 
przez zbrodniczą agresję narodo-
wosocjalistycznych Niemiec i jej 
następstwa wyrządzone zostały 

Polakom przez Niemców. Pola-
cy zaś przepraszają za „krzywdy, 
jakich wskutek wygnaia i utraty 
rodzinnych stron, na mocy decy-
zji zwycięskich mocarstw zostały 
wyrządzone Niemcom przez Pola-
ków” – mówi duchowny w jednym 
ze swych ostatnich wywiadów. 

Jego zdaniem odszkodowań 
wojennych można domagać się, 
sięgając po język aktu oskarże-
nia, rozbudzający negatywne 
emocje, odwołujący się do poczu-
cia wrogości wobec winowajcy. 
I tak być nie powinno.

–  Można natomiast szukać 
sprawiedliwości, odwołując się 
do partnerskiej logiki wspólnej 
odpowiedzialności za teraźniej-
szość i przyszłość. Odpowie-
dzialności, której warunkiem 
jest godziwe zamknięcie spra-
wy reparacji wojennych – zwra-
ca uwagę metropolita katowicki.

–  Odpowiedzialność i umiar 
podpowiadają, że materialne 
i moralne zadośćuczynienie nigdy 

nie będą proporcjonalne do zada-
nego i poniesionego cierpienia 
i krzywd. Potrzebna byłaby dłu-
gofalowa, wspólna droga, na któ-
rej Niemcy i Polacy uznają swo-
ją historyczną odpowiedzialność 
i inwestują we wspólną przyszłość. 
I nie chodzi tu o kolejne muze-
um. Raczej o odpowiedzialność 

np. za zniszczenie instytucji kul-
tury i nauki poprzez inwesty-
cje w szkolnictwo i programy 
stypendialne czy odbudowanie 
konkretnych zabytków i innej 
infrastruktury zniszczonych 
w wyniku wojny – podsumował 
w wywiadzie dla Katolickiej Agen-
cji Informacyjnej.  TK

Metropolita katowicki Wiktor Skworc  Fot. KAJ

Metropolita katowicki: 

dość wojny 
o reparacje!

Znany polski duchowny, 
ks. Alfred Wierzbicki 
odszedł z Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, 
gdzie pracował przez 
ostatnie 30 lat. O swojej 
decyzji poinformował 
w rozmowie z katolickim 
magazynem „Więź”. 
Powodem tej decyzji było 
postępowanie 
dyscyplinarne, które 
wszczęto m.in. po jego 
wypowiedzi dla Onetu.
– Najbardziej żal mi samej insty-

tucji akademickiej. Nie odnajdy-
wałem tam warunków do pracy 
naukowej. Nie czułem się tam 
bezpiecznie. Zapytałby mnie pan 
o coś za tydzień i znowu mogli mnie 
ciągać przed komisję dyscyplinar-
ną – mówi w rozmowie z Onetem 
tuż po odejściu. Duchowny podkre-
ślił, że wyczuwalne są próby ręcz-
nego sterowania uczelnią przez 
„prof. Przemysława Czarnka, któ-
ry został ministrem”. Wspomniał 
ponadto o endeckim katolicyzmie.

Etyk przypomina, że wszystko 
zaczęło od wywiadu w Onecie, kie-
dy komentował stanowisko Kon-
ferencji Episkopatu Polski w kwe-
stii LGBT. W rozmowie z nami 
duchowny krytycznie odniósł się 

do stanowiska Konferencji Episko-
patu Polski. Powiedział m.in., że 
w dokumencie biskupów „zamiast 
skomplikowanych wywodów dok-
trynalnych, powinien się znaleźć 
apel dość homofobii”. 

–  Ona wylewa się z gmin 
i miast, które ogłaszają strefy 
anty-LGBT oraz z ambon. Ten 
dokument biskupów wygląda, 
jakby był pisany na księżycu, 
a nie w Polsce, gdzie prześlado-
wani są na tym tle ludzie – mówił 
ks. Wierzbicki. 

Jego zdaniem „zamiast powta-
rzać ciągle, że homoseksualizm 
jest grzechem, Kościół powinien 
być bardziej ostrożny i poważniej 
traktować to, co na ten temat 
mówi nauka”.

Absolwenci KUL napisali list w 
obronie ks. prof. Alfreda Wierzbi-
ckiego. Nawiązał też do pobicia 
uczestników Marszu Równości 
w Białymstoku przez katolickich 
fanatyków i kiboli, którzy „usły-
szeli odezwę do wiernych ówczes-
nego metropolity białostockiego 
Tadeusza Wojdy”.

Nic to nie dało. Duchowny 
odszedł na skutek postępowa-
nia dyscyplinarnego.

– Dojrzewałem do tej decyzji, 
gdy na uczelni toczyło się wobec 
mnie postępowanie dyscyplinar-
ne. Sam jego przebieg to była jed-
na wielka sugestia, żeby odejść. 
Dręczono mnie i poniżano. Zaczą-
łem myśleć, że nie chcę mieć do 
czynienia z tym środowiskiem. 
Nie było to łatwe, bo ten uni-
wersytet mnie uformował, sam 
również coś wniosłem w jego 
rozwój – powiedział ks. Alfred 
Wierzbicki w rozmowie z maga-
zynem „Więź”. 

TK

Nadrektor Czarnek 
i endecki katolicyzm

Ks. Alfred Wierzbicki  Fot. Wikimedia.com
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Polskie Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
zdecydowało o prewencyjnym 
rozpoczęciu dystrybucji table-
tek jodku potasu do powiatowych 
jednostek Państwowej Straży 
Pożarnej. Ich dystrybucją mają 
się zająć samorządy, które naj-
częściej prowadzić ją będą przez 
sieć szkół lub przychodni. 

Ponadto Straż Pożarna w całym 
kraju sprawdza stan schronów 
i miejsc schronienia ludności 
cywilnej. W Polsce jest 62 tys. 
takich obiektów. Akcja ma potrwać 
dwa miesiące. Rząd jednak uspa-
kaja – część to działania rutyno-
we, inne „na wszelki wypadek”.

Rządzący jednak planują 
także zmienić polskie prawo 

i przeforsować w Sejmie ustawę 
o ochronie ludności oraz o stanie 
klęski żywiołowej. Ustawa zakłada 
możliwość wprowadzenia dwóch 
nowych stanów gotowości pań-
stwa – stanu pogotowia i stanu 
zagrożenia. Zdaniem niektó-
rych jest to zapowiedź nadzwy-
czajnych pełnomocnictw rządu 
PiS w przypadku demonstracji 
lub protestów, związanych np. 
z wynikami przyszłorocznych 
wyborów.

Nie wnikając w konstytucyj-
ność zapisów ustawy, z punktu 
widzenia samorządów oznacza 
to, że w przypadku ogłoszenia 
stanu zagrożenia, rząd, właści-
wy minister czy wojewoda zyska-
ją uprawnienia do wydawania 

poleceń m.in. organom samorzą-
du terytorialnego. W skrajnych 
przypadkach wojewoda, wpro-
wadzając swojego pełnomocni-
ka, mógłby nawet przejąć zadania 
samorządów. Czy władze lokalne 
powinny zaakceptować propozy-
cję „rządowego komisarza”, który 
miałby przejmować zadania orga-
nów samorządu terytorialnego, 
a koszty działania tego „komisa-
rza” miałaby pokrywać samorzą-
dowa wspólnota mieszkańców?

Inna sprawa, że stan zagroże-
nia nie jest mitem. Jak się oka-
zuje, rozważanych jest wiele sce-
nariuszy na róznych szczeblach. 
Sekretarz generalny NATO Jens 
Stoltenberg stwierdził, iż wywiad 
Sojuszu Północnoatlantyckiego 

stale monitoruje, co dzieje się 
z arsenałem jądrowym Rosji.

– Rosja wie, że wojna jądrowa 
to wojna, której nikt nie wygra, 
której nie wolno rozpoczynać. 
Zwiększymy jednak liczbę sił 
wysokiej gotowości. W tej chwili 
posiadamy więcej wojsk na Wscho-
dzie. W tym 8 NATO-wskich grup 

bojowych od państw bałtyckich 
do Morza Czarnego – powiedział. 

Podjęto również decyzję 
o zwiększeniu arsenałów amu-
nicji i sprzętu, a po sabotażu 
Nord Stream o wiele więcej uwa-
gi NATO poświęci Morzu Bałty-
ckiemu i Północnemu. 

(kor)

Stan gotowości i pogotowia, 
czyli kiedy rząd może zastąpić samorząd?

Na wszelki wypadek...

Wraca sprawa słynnego han-
dlarza węglem Marka Falenty. 
To on właśnie stał za nagrania-
mi polskich polityków dokona-
nych m.in. w restauracji „Sowa i 
przyjaciele” w Warszawie. Zanim 
trafiły do mediów otrzymali je 
ponoć agenci rosyjskich służb 
specjalnych.

Utrwalone zostały słowa m.in. 
ministrów rządu Donalda Tuska, 
ówczesny prezes NBP Marek 
Belka, obecny premier Mate-
usz Morawiecki czy były prezy-
dent Aleksander Kwaśniewski. 
Marcin W., bliski współpracownik 
Falenty, w swoich zeznaniach, do 
których dotarł Newsweek przy-
tacza sprawę wyjazdu do Keme-
rowa w Rosji w maju 2014 r. Tuż 
przed nim miał się kontaktować 
z oligarchą Igorem Prokudinem, 
głównym udziałowcem firmy 
KTK, która trzymała rękę na 
handlu węglem między Rosją a 
Polską. Co więcej, biznesmen był 
zaufanym człowiekiem guberna-
tora Kemerowa, Amana Tułaje-
wa, który z kolei cieszył się dużą 
sympatią Kremla.

Falenta miał mieć ze sobą 
„prezent” dla Rosjan. Zdaniem 

Marcina W. chodziło o nagrania 
polskich polityków m.in. z restau-
racji Sowa i Przyjaciele. W trak-
cie spotkania w klubie strzele-
ckim Kemerowie, gdzie „była 
zorganizowana kolacja” oraz 
„impreza w saunie z udziałem 
prostytutek”, Marek Falenta miał 
wyjść na rozmowę z przedstawi-
cielem rosyjskich służb. Spot-
kanie trwało około godzinę. W 
hotelu Falenta miał powiedzieć 
Marcinowi W., że „dogadał się z 
ruskimi” i „sprzedał im wszyst-
ko”. Szczegółów jednak nie zdra-
dził. Marcin W. miał też powie-
dzieć, że był zastraszany przez 
Rosjan, aby nie zeznawał prze-
ciwko Falencie.

W czerwcu 2014 r., czyli miesiąc 
po biznesowo-towarzyskim spot-
kaniu w Kemerowie, wybuchła 
tzw. afera podsłuchowa. Pierw-
sze zapisy nagranych rozmów 
opublikował tygodnik Wprost. 
Materiały były publikowane tak-
że w tygodniku Do Rzeczy – obie 
gazety „kontrolowane są przez 
firmę PMPG, za którą stoi Michał 
Lisiecki. Biznesmen przejął ją w 
2006 r. od ludzi ze Związku Prze-
mysłowego Donbasu, który po 

kilku latach przeszedł w ręce
rosyjskich oligarchów” – pisze
„Newsweek”. 

Obecnie Falenta realizuje
budowę sieci światłowodowej
do domów, jako akcjonariusz
spółki HAWE. Koszt projektu
to ok. 1 mld zł. Kolejna spółka,
Real2B, jest właścicielem ponad
100 ha nieruchomości położo-
nych w centrach największych
miast Polski.

–  Jesteśmy poruszeni materia-
łem „Newsweeka”, który przypo-
mniał stare i ujawnił nowe infor-
macje na temat podsłuchów pana
Falenty i zaniechań ws. śledztwa,
które powinno wyjaśnić udział
rosyjskich służb specjalnych i
rosyjskiej mafii w tej sprawie –
skomentował prasowe doniesie-
nia Donald Tusk.

–  Nie chcecie, nie potraficie,
boicie się wyjaśnić wszystkie
kluczowe elementy tej afery – a
to jest sprawa fundamentalne-
go bezpieczeństwa Polski, wyjaś-
nienie do spodu relacji między
rosyjskimi służbami, politykami
PiS, aferzystami, którzy zarabia-
li na imporcie rosyjskiego węgla
– podsumował szef PO.  TK

Czy polskie służby kryją 
rosyjskich szpiegów?

Komisja regulaminowa Sej-
mu wyraziła zgodę na uchylenie 
immunitetu Joannie Scheuring-
-Wielgus w związku z zakłóce-
niem przez nią mszy w toruń-
skim kościele w 2020 r. Za 
wnioskiem o uchylenie immu-
nitetu oddano dziewięć głosów, 
sześciu posłów było przeciw.

W sprawie chodzi o zdarze-
nia, do których doszło podczas 
porannej mszy w październiku 
2020 roku w toruńskim koście-
le Świętego Jakuba Apostoła. 
W trakcie nabożeństwa do koś-
cioła weszła posłanka Scheu-
ring-Wielgus ze swoim mężem. 

Podeszli do ołtarza, po czym sto-
jąc przodem do wiernych, pre-
zentowali transparenty o treści 
„Kobieto! Sama umiesz decydo-
wać” oraz „Kobiety powinny mieć 
prawo decydowania czy urodzić 
czy nie, a nie państwo w oparciu 
o ideologię katolicką”. 

Posłanka po tym zdarzeniu 
umieściła wpis ze zdjęciem 
w mediach społecznościowych.

–  Ziobro nie zamknie mi ust. 
Czy z immunitetem, czy bez – sko-
mentowała posłanka w mediach 
społecznościowych, informując 
o decyzji sejmowej komisji. 

TK

Posłanka przed 
prokuratorem

Bezrobocie w Polsce jest 
na rekordowo niskim pozio-
mie. Obecnie stopa bezrobo-
cia wynosi 4,9 proc. Jednak 
rosnące koszty prowadzenia 
działalności gospodarczej to 
zapowiedź, iż niebawem sytu-
acja może ulec pogorszeniu. 
Dotyczy to przede wszystkim 
branży budowlanej, w której 
odczuwalny jest duży spadek 
inwestycji.

Jak się okazuje, coraz więcej 
firm rozważa redukcję zatrudnie-
nia, a dotyczy to przede wszyst-
kim małych firm. Z badań rynku 
wynika, iż zwolnienia mogą objąć 
19 proc. takich firm. W branży 
budowlanej o zwolnieniach myśli 
18 proc. pracodawców. Na dru-
gim miejscu jest produkcja, gdzie 
redukcję zatrudnienia planuje 
14 proc. Aż 67 proc. pracodawców 

z tych dwóch branż uważa, że to 
właśnie rosnące koszty zatrud-
nienia są znaczącą przeszkodą 
w funkcjonowaniu firmy. 

Fatalna sytuacja jest w gastro-
nomii. Od stycznia 2022 r. działal-
ność zawiesiło 3,9 tys. punktów 
gastronomicznych – o 60 proc. 
więcej w porównaniu do końca 
zeszłego roku. Branża ta dopie-
ro co zdążyła uporać się z kry-
zysem związanym z epidemią, 
a teraz zmaga się z wysokimi 
rachunkami m.in. za energię.

Jedyną grupą, która może 
spać spokojnie, są osoby zatrud-
nione w dużych firmach, któ-
re raczej rozważają zatrudnie-
nie nowych pracowników niż 
zwolnienie obecnych. O przyję-
ciu nowych osób myśli 18 proc. 
dużych zakładów pracy.

(kor)

Kryzys po kryzysie

 Fot. Wikimedia.com

Wielka historia i zwykli bohaterowie. Pięknie 
skomponowany obraz obyczajowy o losach 
mieszkańców warszawskiej kamiennicy, która 
staje się świadkiem ich codzienności. Serial 
– epopeja i znakomita kronika przemian 
w Polsce od końca wojny po współczes-
ność. Dla wielu brzmi niezwykle znajomo...

Reżyser: Łomnicki Jan , Łomnicki Marcin
Obsada: Rowicka Halina, Żółkowska Jolanta, Borkowy

Tomasz, Ciepelewska Anna, Zaczyk Stanisław, Kowalski 

Wacław, Dykiel Bożena, Englert Jan, Sołtysik Barbara, Jan-

czar Tadeusz, Stockinger Tomasz, Szczepkowska Joanna,

Gryń Wirgiliusz, Malanowicz Zygmunt, Bista Henryk, Micho-

tek Jerzy, Rachwalska Barbara, NowakJózef, Buczkow-

ski, Zbigniew, Fronczewski Piotr, Fraszyńska Jolanta i inni.

www.sklep.de



Samo Życie 11/22 (610)6

Aktualności

Pierwszy w historii głoś-
ny proces sądowy o pomoc 
w aborcji nie został rozstrzyg-
nięty. Został odroczony do 11 
stycznia 2023 r. Na sali zabra-
kło bowiem świadków. Sąd wle-
pił jednemu z nich na wniosek 
prokuratora wysoką grzywnę. 

Proces sądowy Justyny 
Wydrzyńskiej, aktywistki Abor-
cyjnego Dream Teamu, oskar-
żonej o pomoc w aborcji far-
makologicznej wzbudza spore 
zainteresowanie, także za gra-
nicą. Kobieta została oskarżona 
o pomoc w aborcji po tym, jak 
przekazała tabletki ciężarnej, 
która doświadczyła przemocy. 

„Był początek pandemii, 
a opóźnienia na poczcie spra-
wiały, że Ania czekała na swoje 
tabletki już bardzo długo. Ryzy-
ko zamknięcia granic było już 
bardzo wysokie, a to uniemoż-
liwiało zorganizowanie wyjaz-
du na zabieg. Wcześniej Ania 
próbowała wyjechać do Nie-
miec, ale jej partner zaszan-
tażował ją, że zgłosi porwanie 
ich wspólnego syna. Justyna 
wysłała Ani tabletki aborcyj-
ne. Gdy dowiedział się o tym 
partner kobiety zawiadomił 
o wszystkim policję. Teraz 
działaczce groza trzy lata za 
kratkami” – tłumaczyły przed 
budynkiem sądu jej koleżanki 
z Aborcyjnego Dream Teamu.

Na Sali sądowej prokurator 
wprost szalał. Oskarżył aktywist-
kę nie tylko o „pomoc w prze-
rwaniu ciąży” oraz posiadanie 
służących do tego produktów 
leczniczych, ale także „rażące 
zachowanie poza salą sądową, 
które wskazuje na prognozę 
kryminalistyczną”. Odtworzo-
no m.in. jej słowa, które zare-
jestrowano podczas jednego 
z wywiadów, którego udzieli-
ła: – Nie żałuję. Mam nadzie-
ję, że ten proces coś zmieni. 
Bardzo bym chciała, by oso-
by mogły się wspierać, mogły 
dzielić się tabletkami, mogły 
być ze sobą.

Na sali sądowej nie zjawił 
się nie tylko mężczyzna, który 
wniósł oskarżenie, ale także 
kobieta, której Justyna Wydrzyń-
ska udzieliła pomocy. Sąd przy-
chylił się do wniosku złożonego 
przez obrońców Wydrzyńskiej, 
aby nie karać finansowo kobie-
ty, która nie stawiła się na roz-
prawie, ale jej partner będzie 
musiał zapłacić 3 tys. zł i będzie 
siłą doprowadzony na kolejną 
rozprawę. 

Za Justyną wstawiły się nie 
tylko Amnesty International, 
Międzynarodowa Federacja 
Ginekologii i Położnictwa czy 
europarlamentarzystki, ale 
również aborcjonistki z całe-
go świata. 

–  To nie jest rozprawa prze-
ciwko mnie, ale całemu rucho-
wi prokobiecemu – powiedziała 
Wydrzyńska po wyjściu z sądu. 

TK

Szalony prokurator 
i odroczony proces

Sądy masowo przywracają 
wysokość emerytur obniżonych 
w wyniku tzw. ustawy dezubeki-
zacyjnej. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
wypłaciło byłym funkcjonariu-
szom służb PRL ponad 286 mln 
złotych w wyniku przegranych 
spraw sądowych – poinformo-
wały źródła w Warszawie. 

Polska ustawa dezubekiza-
cyjna to potoczna nazwa usta-
wy z dnia 16 grudnia 2016 r. 
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy 
Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywia-
du, Służby Kontrwywiadu Woj-
skowego, Służby Wywiadu Woj-
skowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Gra-
nicznej, Biura Ochrony Rzą-
du, Państwowej Straży Pożar-
nej i Służby Więziennej oraz ich 
rodzin. Jej przepisy w znaczący 
sposób wpłynąć miały na obniże-
nie wysokości świadczeń emery-
talnych tysięcy Polaków, którzy 

pracowali w służbach munduro-
wych Polski Ludowej. Obniżenie 
świadczeń emerytalnych dotknęło 
także członków rodzin zmarłych 
funkcjonariuszy, uprawnionych 
do pobierania renty rodzinnej. 
W sumie to 40 tys. osób i 8 tys. 
wdów. Szkopuł jednak w tym, że 
prócz oprawców z SB emerytu-
ry obniżono także sekretarkom 
w biurach, pracownikom umy-
słowym, a także funkcjonariu-
szom drogówki i stróżom, któ-
rzy z represjami nie mieli nic 

wspólnego. Byli pracownicy 
służb masowo zaczęli odwoły-
wać się od decyzji pozbawiają-
cych ich należnych pieniędzy. 
Na dodatek Europejski Trybu-
nał Praw Człowieka uznał, że 
Polska naruszyła Konwencję 
w przypadku byłego funkcjona-
riusza, który ponad cztery lata 
czekał na rozpatrzenie odwołania 
w sprawie emerytury pomniej-
szonej przez tzw. ustawę dezu-
bekizacyjną

Do końca czerwca br. Zakład 
Emerytalno-Rentowy MSWiA 
wypłacił niemal 287 mln zł tym 
osobom, które skutecznie zaskar-
żyły decyzję o obniżeniu ich eme-
rytur i rent. TK

Fiasko dezubekizacji

Marek Kuchciński wraca na 
pierwszą linię politycznego fron-
tu. Były marszałek Sejmu objął 
dziś funkcję szefa kancelarii 
premiera. Jego mianowanie to 
kolejny cios w premiera Mate-
usza Morawieckiego. Technik 
Ogrodnik o polityce specjal-
nego pojęcia nie ma, jest za to 
w dobrej komitywie z Jarosła-
wem Kaczyński i w roli kontro-
lera spisze się na medal.

Za Kuchcińskim ciągnie się 
przysłowiowy smród. Gdy był 
marszałkiem Sejmu w latach 

2015-2019. Jak wyliczył wówczas 
portal Onet, od marca 2018 r. do 
maja 2019 r. z budżetu państwa 
pokryte zostały koszty podró-
ży marszałka o wartości ponad 
4 milionów złotych. Dało to liczbę 
98 lotów w 14 miesięcy. Znaczna 
część tych przelotów miało sta-
tus „specjalny”. Razem z panem 
marszałkiem wozili się jego krewni 
i przyjaciele. Gdy sprawa wyszła 
na jaw Kuchciński dokonał 
aktu skruchy dokonując wpłaty 
15 tys. zł na cele charytatywne. 
Na dodatek w mediach pojawiły 

się doniesienia o rzekomym, kom-
promitującym nagraniu byłego 
marszałka Sejmu. Były agent 
CBA w kwietniu 2019 r. w repor-
tażu TVN twierdził, że w Biurze 
zatuszowano skandal obyczajo-
wy z udziałem ważnego polityka 
PiS z Podkarpacia. Jak donosi-
ły wówczas media, tym polity-
kiem miał być marszałek Sejmu 
Marek Kuchciński, który miał 
utrzymywać kontakty intymne 
z nieletnią prostytutką pocho-
dzenia ukraińskiego – przypo-
mina Newsweek.

„Raz jeszcze kategorycznie 
stwierdzam, że rewelacje prze-
wijające się w różnych mediach 
na ten temat, łączące z moją oso-
bą jakąkolwiek nieobyczajność, 
są kłamstwem i zniesławieniem 
krzywdzącym mnie i moją rodzi-
nę” – skomentował Kuchciński.

Teraz zapowiada powstanie 
zespołu składającego się m.in. 
z premiera i wicepremierów, 
aby jak najlepiej skoordynować 
wszystkie resorty i przeciwdzia-
łać kryzysom. 

TK

Pan marszałek wraca do służby

Z polskich lasów znika mech. 
Lasy Państwowe potwierdzają, 
że skala procederu urosła do 
niepokojących rozmiarów. Cen-
ny, leśny towar jest wywożony 
do Niemiec, gdzie ma ogromne 
wzięcie. Sprzyja temu moda na 
pokrywanie mchem dachów wil-
li np. bielistką siwą.

Sprawę opisali dziennikarze 
Faktu. Przypomnieli zuchwałą 
kradzież w Nadleśnictwie Józe-
fów w 2021 r. Leśnicy zauważy-
li w lesie samochód dostawczy, 
który postanowili skontrolować. 
Na pace znaleźli 150 skrzynek 
wypełnionych po brzegi świeżo 
zerwanym leśnym mchem. Były 
to: bielistka siwa oraz widłoząb 
miotlasty, będące pod częścio-
wą ochroną gatunkową.

Inne gatunki mchów także 
znajdują nabywców. Wśród nich 

również najrzadsze, znajdujące 
się pod ochroną. – Modne stało 
się używanie mchu do zdobienia 
bukietów, wianków, popularne są 
„lasy w słoiku”. Niby ekologicz-
ne, ale do ich urządzania nierzad-
ko stosowany jest mech pocho-
dzący z kradzieży. Niedawno po 
sąsiedzku, w łódzkim, straż leś-
na zatrzymała busa wyładowane-
go po brzegi mchem – informu-
je Roman Wróblewski, zastępca 
nadleśniczego Nadleśnictwa Kiel-
ce. Przestępcy ogałacają nieraz 
duże powierzchnie, dewastując 
środowisko. Straż Leśna, która 
aktualnie prowadzi w całej Pol-
sce akcję „Jesień 2022”, walczy 
również z tą nową formą kra-
dzieży. Właśnie dlatego podczas 
kontroli strażnicy sprawdzają 
zawartość bagażników aut spo-
tykanych w lesie.  TK

Polski mech 
dla Niemców „Polska ma być ogrzana” 

– mówi prezes PiS 
Jarosław Kaczyński. Radzi 
ponadto, aby rodacy zimą 
palili w swoich piecach 
wszystkim, co mają pod 
ręką, oprócz opon i tym 
podobnych rzeczy.
Okazuje się, że nie on jeden 

w ostatnim czasie popisał się 
podobnymi wypowiedziami. Dla 
przykładu ojciec prezydenta 
Andrzeja Dudy, Jan, inżynier 
z zawodu i profesor z wykształ-
cenia, ponadto przewodniczący 
Sejmiku samorządowego woje-
wództwa małopolskiego stwier-
dził, że „smog jest bodźcem, 
a organizm potrzebuje bodźców”.

„Jeśli smog skraca życie, to jak 
to jest możliwe, że w Krakowie 
ludzie żyją najdłużej w Polsce? 
– zapytał podczas obrad małopol-
skiego sejmiku wojewódzkiego. 
Kilka tygodni wcześniej mówił 

o tym, że organizm potrzebu-
je takich „bodźców” jak smog. 
– „W Krakowie ludzie żyli najdłu-
żej w Polsce, mimo że był smog 
największy w Polsce. 

Ja się wychowałem w mia-
steczku, które było zasmożone 
nie gorzej niż Kraków. Wyrosłem 
na zdrowego człowieka, bez aler-
gii, bo organizm też potrzebuje 
pewnych bodźców”.

Ludzie biorą sobie tego rodza-
ju wypowiedzi do serca. Zanie-
pokojeni mieszkańcy Wejherowa 
wezwali straż pożarną po tym, 
gdy zauważyli czarny dym uno-
szący się z jednego z kominów. 
Po przybyciu na miejsce funk-
cjonariusze ustalili, że 34-latek 
palił w piecu wiórowymi płyta-
mi meblowymi. 

Mężczyzna odmówił przy-
jęcia mandatu, powołując 
się przy tym na „pozwole-
nie” Jarosława Kaczyńskiego. 
I co mu teraz można zrobić? 

TK

Wszystko oprócz opon
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Kopacze

Pod Wałbrzychem znów kopią 
węgiel z biedaszybów. Ludzie 
wpadli w prawdziwą panikę na 
wieść o tym, że tona kosztuje już 
w składach ponad 4 tys. zł. Kopa-
cze mają swoje ceny. Za 50-kilo-
gramowy worek biorą po 30 zł.

Załoga biedaszybu składa się 
z trzech osób. Jedna w dziurze 
wybiera węgiel, druga wynosi 
go w wiadrze, a trzecia wyciąga 
na powierzchnię i jednocześnie 
jest na czatach. 

– Dziś idzie dobrze. Trzy wor-
ki już napełnione. Do wieczora 
powinno być z dziesięć jak nic 
– opowiada jeden z mężczyzn.

Drugi twierdzi, że kopią bo nie 
stać ich na węgiel. 

– Część bierzemy dla siebie, 
a część sprzedajemy. Towar scho-
dzi jak woda – tłumaczą.

W wałbrzyskim węgla jest spo-
ro. Na nieużytkach wychodzi 
praktycznie na powierzchnię. 
Nie trzeba wcale głęboko kopać.

Niebawem minie ćwierć wieku 
od chwili zlikwidowania Dolno-
śląskiego Zagłębia Węglowego. 
W krótkim czasie wiele tysięcy 
ludzi straciło pracę i środki do 
życia. Ich rodziny stanęły na gra-
nicy rozpaczliwej nędzy. W wielu 
dzielnicach, dawniej górniczych, 
biedę widać do dziś. Tamte cza-
sy pamięta Grzegorz Wałowski:

–  Poszliśmy do roboty, tak jak 
staliśmy. Ten, kto miał jakąkolwiek 
wiedzę górniczą był kimś. Jeden 
zdobył mapy, drugi kopał dół, trze-
ci wiedział jak się robi obudowę 
i szło się przed siebie. Potem 
dostawało się nowe role. Jeden 

był na kilofie, drugi na kołowrot-
ku, trzeci nosił. Węgiel pakowany 
w worki zabierały ciężarówki. I to 
węgiel nie byle jaki węgiel. Dobry 
jakościowo i trzy razy tańszy niż 
na legalnym składzie – wspomina.

–  Zapytano mnie kiedyś, czy 
w takiej dziurze jest niebezpiecz-
nie. Ja odpowiem w ten sposób: 
jak się pracę z głową zorganizuje 
i przestrzega bezpieczeństwa to 
nawet nie. Znacznie gorzej wyglą-
da spotkanie z policją, oskarże-
nia i sądy – wyjawia.

Dawni kopacze już pomarli, 
niewielu jeszcze klepie biedę. 
Siedzą na gankach starych fami-
loków i oczy przecierają ze zdu-
mienia, że dawne znowu wraca. 

–  U nas roboty nie ma, a żyć 
trzeba. Tona węgla po 4 tys. 
Kto to kupi? Żeby mieszkanie 
ogrzać trzeba mieć minimum 
trzy. Jaki mamy wybór? – pyta 
jeden z kopaczy.

Przed laty biedaszybów było 
więcej. Miejscowi mówią, że kil-
ka setek. Liczba samych kopa-
czy przekraczała trzy tysiące! 
Niektórzy stracili życie. 

– Tu pod zwałami gliny zginął 
41-letni mężczyzna. Nie miał żad-
nych szans. Został przygnieciony 
zwałami gliny, skał oraz piachu 
– mówi Andrzej, strażnik miejski, 
wskazując na niewielki drewnia-
ny krzyż wbity w ziemię.

– Po drugiej stronie zginął sie-
demnastolatek. Kopał węgiel wraz 
z kilkoma kolegami. Po raz pierw-
szy pracował w dziko wydrążonym 
tunelu. Nagle ziemia obsunęła się 
i przysypała go. Kolegom udało się 

uciec. Mimo szoku, wskazali policji 
i strażakom miejsce, gdzie doszło 
do wypadku. W akcji ratunko-
wej brało udział kilka jednostek 
straży pożarnej i policja. Zada-
nie było utrudnione, bo w każ-
dej chwili ziemia mogła się zno-
wu obsunąć. Lekarz, który zszedł 
do wykopu stwierdził zgon sie-
demnastolatka – wspomina dalej 
strażnik. Z grupy nowych kopa-
czy na razie wszyscy są zdrowi 
i cali. Lecz kopanie węgla do bez-
piecznych nie należy, obojętnie 
czy w prawdziwej kopalni, czy 
w biedaszybie. Nieszczęście wisi 
w powietrzu. Wystarczy znaleźć 
się w miejsca pozbawionym tle-
nu i po człowieku...  TK

Fot. KAJ

W wałbrzyskich biedaszybach 
węgla jest jeszcze sporo

Czego jak czego, ale cudów 
to w ostatnich latach w Polsce 
nie brakowało. Od tego ostatnie-
go, w Sokółce, minęło już 14 lat. 
W październiku br. miał rzeko-
mo miejsce kolejny, tym razem 
w Konstancinie Jeziornej pod 
Warszawą. Do laboratorium tra-
fiła hostia z Domu Rekolekcyjno-
-Wypoczynkowego Dobry Zaką-
tek w Konstancinie-Jeziornie. 

Nowinę przekazał ks. Bogusław 
Jankowski. Duchowny twierdzi, 
że opłatek ma czerwoną plam-
ką w kształcie krzyża i być może 
stał się cud. 

– Byłby to wielki znak i wiel-
ka pomoc w umacnianiu naszej 
wiary – skomentował w rozmo-
wie ze stacją „Radio Dla Ciebie”.

Na myśl powraca historia 
z Sokółki. W tamtejszym kościele 

pod wezwaniem św. Antonie-
go, podczas mszy odprawianej 
12 października 2008 r., młody 
wikariusz, ks. Jacek Ingielewicz 
przypadkowo upuścił konsekro-
waną hostię na ziemię. Jak każą 
przepisy kościelne włożył komu-
nikant do specjalnego naczynia 
z wodą, aby mógł się rozpuś-
cić, co zwykle następuje po kil-
ku dniach. Tym razem stało się 
inaczej. Komunikat nie rozpuścił 
się, ba – pojawiła się na nim czer-
wona kropka. Duchowni podjęli 
decyzje, aby wysłać komunikant 
do badań laboratoryjnych. Ksiądz 
proboszcz Stanisław Gniedziejko 
poinformował o wszystkim lokal-
nego biskupa. Wkrótce nadeszły 
pierwsze wyniki badań: „przysła-
ny do oceny materiał wskazuje 
na tkankę mięśnia sercowego, 

a przynajmniej ze wszystkich tka-
nek żywych organizmu najbar-
dziej ją przypomina”. Ponadto 
ustalono grupa krwi AB, która ma 
– zdaniem duchownych – odpo-
wiadać tej na Całunie Turyńskim. 
Cud eucharystyczny w Sokółce 
został uznany przez Kościół na 
szczeblu diecezjalnym. 

Z czasem okazało się jednak, że 
badania laboratoryjne przepro-
wadzono nierzetelnie, z pominię-
ciem wszelkich procedur. Prof. 
Marii Sobaniec-Łotowskiej, pato-
morfolog z Uniwersytetu Medycz-
nego w Białymstoku, wytknięto, 
że jej badanie nie wyjaśniło, czy 
tkanka jest ludzka, czy też pocho-
dzi od innego ssaka, np. świni. 
Ta jednak nieugięcie stała na 
stanowisku, że chodzi o tkankę 
ludzką. Polskie Stowarzysze-
nie Racjonalistów złożyło więc 
zawiadomienie do prokuratury 
o prawdopodobnym popełnieniu 
przestępstwa. W piśmie posta-
wiono szereg pytań, m.in. o to, 

jakim cudem w hostii pojawił się 
fragment ludzkiego serca. Zda-
niem racjonalistów, „mało praw-
dopodobnym wydawał się fakt, 
że wspomniane fragmenty mięś-
nia sercowego należą do żydow-
skiego proroka ukrzyżowanego 
dwa tysiące lat temu”. 

W opinii prof. Lecha Chyczew-
skiego, ówczesnego szefa Zakła-
du Patomorfologii Białostockiego 
Uniwersytetu Medycznego, czer-
wona plamka mogła być spraw-
ką mikroskopijnej bakterii Ser-
ratia marcescens, zwanej też 
cudowną. Wytwarza ona czer-
wony pigment i posiada zdolność 
wzrostu na pieczywie, a opła-
tek to przecież rodzaj pieczywa. 
Zamoczona w wodzie i zamknię-
ta w tabernakulum hostia była 
idealną pożywką dla tej pospo-
litej bakterii. 

W sprawie cudu w Konstanci-
nie rzecznik archidiecezji war-
szawskiej ks. Przemysław Śli-
wiński woli zachować dyskrecję. 

Przyznaje, że opłatek trafił do 
laboratorium. Wspomina też
o Sokółce:

–  Doświadczenia z przeszło-
ści nakazują ostrożność, dyskre-
cję i ciszę, która w tym wypad-
ku została niestety naruszona.
Prowadzone wówczas badania 
wykluczyły prawdziwość cudu
eucharystycznego, wykazując
obecność pewnych form grzy-
bów na badanej wówczas hostii
– podkreśla.

W Sokółce nie chcą nawet 
o tym słyszeć. Do miejscowej 
parafii zjeżdżają nadal tłumy 
pielgrzymów. Przy okazji mogą
spojrzeć na mozaikę umieszczo-
ną na frontonie kościoła. 

Ongiś krążyła tu legenda
o tym, że dzieją się z nią dziw-
ne rzeczy, bo na twarzy Matki 
Boskiej pojawiły się rysy i kie-
dy dojdą do serca, wtedy nastą-
pi koniec świata. Doszły, a końca 
świata jak nie było, tak nie ma. 

TK

Cud z grzybem
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Kto po Franciszku

Jest taki ksiądz, który praco-
wał dla trzech papieży i nadal 
jest prawą ręką Bergoglia, ale 
się nie wywyższa. Tak samo jak 
na liturgii zna się na obrzę-
dach codzienności, od gole-
nia i strzyżenia bezdomnych 
po jałmużnę dla transseksua-
listów. Amerykański watyka-
nista John L. Allen jr napisał 
o nim z nieukrywanym podzi-
wem: „kardynał z jajami”.

Dosadnie, ale trafnie, bo nie ma 
zadania, którego dla Boga, Fran-
ciszka i świata nie podjąłby się 
Konrad Krajewski, powszech-
nie znany jako Don Corrado, od 
2013 roku jałmużnik papieski, od 
kilku miesięcy prefekt Dykasterii 
ds. Posługi Miłosierdzia. Purpu-
rat niezwykły, jednocześnie czu-
ły i twardy, pobożny i praktyczny. 
To on dostarczył imigrantom na 
Lampedusie karty telefoniczne, 
by ułatwić im kontakt z rodzinami. 
Oddał swoje mieszkanie do dys-
pozycji uchodźców z Syrii, a sam 
przeniósł się do biura. Taki ma 
ewangeliczny styl. Wśród potrze-
bujących nie ma dla niego lep-
szych i gorszych. Gdy dowiedział 
się, że transseksualiści prostytu-
ujący się w nadmorskim kurorcie 
na wybrzeżu rzymskim podczas 

pandemii stracili klientów i cier-
pią głód, interweniował natych-
miast. Nie dostosował się do zale-
ceń na czas covidu, otwierając 
swój kościół dla wiernych sprag-
nionych modlitwy. Od lat zbiera 
datki i rozdziela pomoc, co noc 
jeździ z garstką wolontariuszy 
i osobiście troszczy się o nędzarzy 

koczujących na dworcu i w oko-
licy placu Świętego Piotra, dorę-
cza im jedzenie i śpiwory, latem 
zabiera ich nad morze, zorga-
nizował dla nich prysznice, fry-
zjera i opiekę medyczną. Uczy-
nek miłosierdzia względem ciała 
„więźniów pocieszać” realizuje, 
kupując skazanym lody. Dla kogoś 

z zewnątrz to nic wielkiego, a za 
kratami prawdziwe święto. Nara-
żając się na karę finansową i jaw-
ną niechęć polityka Salviniego, 
został najsłynniejszym elektry-
kiem we Włoszech. Zerwał plom-
by zabezpieczające liczniki ener-
gii w zamieszkiwanym na dziko 
budynku, bo nie mógł znieść, że 
w XXI wieku w Rzymie 420 osób 
– zdesperowane rodziny z dzieć-
mi, lecz także wyrzutki, narko-
mani i przestępcy – nie będzie 
mogło włączyć nawet lodówki.

Od początku wojny już cztero-
krotnie był w Ukrainie. Raz spędził 
22 godziny za kierownicą karetki, 
którą przywiózł na użytek rannych 
dzieci, a ostatnio znalazł się na 
miejscu strzelaniny, cudem ucho-
dząc z życiem. Być może do tych 
wszystkich bezkompromisowych 
misji predestynuje go dzień uro-
dzenia – 25 listopada. W tym dniu 
urodziło się wielu błogosławio-
nych: mistyczka Elżbieta Dobra, 
Katarzyna z Czarnogóry, zafascy-
nowany różańcem dominikanin 
Franciszek de Posadas; matka 
Klotylda, jedna ze ściętych na 
gilotynie urszulanek z Walencji, 
które przebaczyły przed śmiercią 
katom, sędziom i wrogom, a także 
Stefan Bellesini, który poświęcał 

czas na nauczanie biednych dzieci, 
a zmarł podczas epidemii, posłu-
gując chorym parafianom. Skrom-
ny i lojalny wobec Ojca Świętego 
kardynał Krajewski też dąży do 
świętości, zaprawiając się w ide-
ałach wiary i miłosierdzia.

Tak odbiegająca od watykań-
skich standardów i stereotypów 
osobowość nie mogła pozostać na 
marginesie uwielbianych przez 
media typowań następcy Fran-
ciszka na Tronie Piotrowym. 
Maszyneria spekulacji, hipo-
tez i zgadywanek rozkręca się 
przed każdymi kolejnymi uro-
dzinami papieża, który w grud-
niu skończy 86 lat – w tym wie-
ku Benedykt XVI zdecydował się 
już na emeryturę. Obecnie deba-
tę o schedzie podsyca tajemni-
czy stan zdrowia Bergoglia, któ-
ry przez wiele tygodni korzystał 
z wózka inwalidzkiego, nawet 
podczas krótkich występów pub-
licznych i podróży. Kandydatura 
jałmużnika Krajewskiego wyda-
je się przekonująca, bo integruje 
skrajne opcje. Może się podobać 
zarówno tym elektorom, którzy 
wcześniej ulegli urokowi postę-
powego jezuity z Argentyny, ale 
i konserwatystom, przez pamięć 
o Wojtyle, upatrującym w Polaku 
gwarancji doktrynalnych. (ANS)

Na podst.: cruxnow.com, 
corriere.it, santiebeati.it, 

vaticannews.va, iltempo.it, 
ilgiornale.it, ilfattoquotidiano.it

Fot. Maria Laura Antonelli/Avalon/East NewsFot. Maria Laura Antonelli/Avalon/East News

Pozbawione dostępu 
do morza Czechy 
postanowiły naprawić 
tę dziejową 
niesprawiedliwość. 
Kpiąc z rosyjskiego 
pseudoreferendum 
w sprawie aneksji 
części Ukrainy, 
czescy internauci 
ogłosili przyłączenie 
do swojego kraju 
obwodu 
kaliningradzkiego 
Rosji. A jego stolicy 
już nadali własną 
nazwę – Královec.

– Kaliningrad, po czesku nazy-
wany też Královcem, jest rosyj-
skim miastem, które założono 
na cześć czeskiego króla Prze-
mysła Ottokara II – tak rozpo-
czynają swój niezbyt skompliko-
wany wywód historyczny autorzy 
petycji, która podbija internet.

I mają rację. Ich władca rzeczy-
wiście stał u początków dziejów 
tego miasta. Za to, że walczył wraz 
z Krzyżakami przeciwko pogań-
skim Prusom, rycerze zakonni 
założony na zdobytych ziemiach 

gród nazwali Königsbergiem. Zna-
nym nam jako Królewiec, a Cze-
chom – właśnie Královec. Twórcy 
petycji przypominają, że w ciągu 
stuleci miasto należało do Prus, 
Polski, Niemiec, a obecnie Rosji, 
która ich zdaniem jednak „bawiła 
się nim zbyt długo”. Dlatego też 
Kaliningrad, a raczej Královec, 
powinien wrócić do prawowite-
go właściciela. Jak? To proste... 
– Jak pokazała nam Rosja na 
Krymie, a obecnie na wschodzie 
Ukrainy, jest zupełnie w porząd-
ku wkroczyć na terytorium obce-
go państwa, ogłosić tam referen-
dum, a następnie to terytorium 
zaanektować. Mamy więc niepo-
wtarzalną okazję do poszerze-
nia terytorium Czech i uzyska-
nia wreszcie dostępu do morza 
– czytamy w internetowym apelu. 
– Dlatego domagamy się od rzą-
du Republiki Czeskiej wysłania 
czeskich żołnierzy do Kalinin-
gradu, ogłoszenia referendum, 
które zakończy się wynikiem 
98 procent za przyłączeniem do 
Czech, a następnie aneksji Kali-
ningradu i zmiany jego nazwy 
na Královec.

Petycję oraz jej postulaty inter-
nauci przyjęli entuzjastycznie. 
W ciągu pierwszych 10 dni pod-
pisało ją ponad 15 tys. osób. I to 
nie tylko w samych Czechach, 

ale również w Polsce. Być może 
dlatego, że – jak wytropiły cze-
skie media – ślady „aneksji” 
prowadzą też do naszego kra-
ju. Mapkę z podzielonym między 
Polskę a Czechy obwodem kali-
ningradzkim jako pierwszy miał 
opublikować na Twitterze polski 

internauta o nicku Papież Inter-
netu. – Jak tu nie kochać Pola-
ków? – skomentował to czeski 
eurodeputowany Tomáš Zdec-
hovský, który podał tweet dalej.

Wtedy ruszyła lawina, a w cią-
gu kilku dni tempo wydarzeń roz-
grywających się w wirtualnej 

rzeczywistości prześcignęło nawet 
żądania z petycji. W internecie 
niemal natychmiast pojawiła się 
mapa zaanektowanego już tylko 
przez Czechy obwodu, gdzie nowe 
nazwy otrzymały już wszystkie 
miejscowości. Np. obecny Zie-
lenogradsk stał się Zelenského-
-gradskiem... 

Na specjalnej stronie interne-
towej można podziwiać atrakcje 
regionu, np. najpiękniejsze mor-
skie plaże w Czechach. Są tam 
też najnowsze wiadomości, m.
in. o otwarciu połączenia kolejo-
wego z Pragą czy o wizycie lot-
niskowca „Karel Gott” w bałty-
ckiej bazie czeskiej marynarki 
wojennej. Serwisy społecznościo-
we zalały setki memów. Z okrę-
tem podwodnym „Helena Von-
drá ková”, prognozą pogody nad 
czeskim Bałtykiem, a nawet... Bol-
kiem i Lolkiem, których oprowa-
dza po Královcu Krecik.

Poczucia humoru bratnich sło-
wiańskich narodów nie podziela-
ją chyba tylko Rosjanie. – Czechy 
i Polska nie powinny liczyć na 
rozbiór Kaliningradu – absolut-
nie na serio zacytowało lokalne 
wydanie dziennika „Moskowskij 
Komsomolec” słowa eksperta woj-
skowego Michaiła Timoszenki, 
który nie omieszkał przy okazji 
przypomnieć Czechom, kto przed 
drugą wojną światową odebrał 
im Zaolzie. (CEZ)

Na podst.: visitkralovec.cz, 
reflex.cz, echo.cz, novinky.cz, 

mk-kaliningrad.ru

Kaliningrad zawsze... czeski

Polski kandydat na papieża
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Czytelnicy pytają – prawnik wyjaśnia

Warto wiedzieć – prawo niemieckie

Zamieszczane w gazecie od po wie dzi są jedynie ogólną wy kła d nią i nie mogą być prze  no szo ne na jed nostkowe przy pad ki. 
Indywidualne porady praw ne w mediach są bowiem us ta wowo za bro  nione. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Warto wiedzieć

Czynsze idą w górę
Rosn¹ce ceny energii i infla-

cja równie¿ maj¹ wp³yw na czyn-
sze. Jakie koszty mog¹ ponosiæ 
wynajmuj¹cy, jakie s¹ mo¿liwoœci 
uzyskania pomocy finansowej.

Ceny gazu i ropy naftowej 
znacznie wzros³y, a inflacja 
w kwietniu wynios³a 7,4 procent. 
Wielu lokatorów spodziewa siê 
zatem wzrostu czynszu, a nie-
którzy wynajmuj¹cy ju¿ zapo-
wiedzieli podwy¿kê op³at eks-
ploatacyjnych (Nebenkosten) na 
bie¿¹cy rok. Ale czy to wszystko 
jest takie proste? 

Wzrost czynszu
Podwy¿ka czynszu ze wzglêdu 

na inflacjê jest mo¿liwa tylko 
w przypadku umów najmu indek-
sowanych, w których czynsz netto 
jest powi¹zany ze wskaŸnikiem 
cen konsumpcyjnych kosztów 
utrzymania, ustalanym przez 
Federalny Urz¹d Statystycz-
ny. Podwy¿ka zale¿y od tego, 
jak zmieni³ siê indeks od czasu 
wprowadzenia siê lub od ostat-
niej podwy¿ki czynszu (kalku-
lator indeksu dla orientacji np. 
na stronie www.hausundgrund.
de). Nowy czynsz pozostaje nie-
zmieniony przez co najmniej rok. 
Nie ma jednak górnego limitu, tj. 
regulacji okreœlaj¹cej, jak czêsto 
i o ile mo¿na podnosiæ tê kwotê 
w danym okresie.

Nieco inaczej wygl¹da sytu-
acja w przypadku standardo-
wych umów najmu. Sama inflacja 

nie uzasadnia podwy¿ki w tym 
przypadku. Zasadniczo jednak 
wynajmuj¹cy mo¿e podnieœæ 
czynsz do wysokoœci lokalnego 
czynszu porównawczego. Na 
trudnych rynkach mieszkanio-
wych mo¿e on podnieœæ czynsz 
o 15 procent w ci¹gu trzech lat, 
a w pozosta³ych przypadkach 
o 20 procent. Nastêpnie czynsz 
musi pozostaæ niezmieniony 
przez 15 miesiêcy. Indeks czyn-
szów jest zazwyczaj dostêpny 
na stronie internetowej miasta 
lub gminy.

Opłaty za usługi 
Wynajmuj¹cy nie mo¿e tak 

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

Droga energia
Co drugie niemieckie gospo-

darstwo domowe ogrzewane jest 
gazem, a wojna Putina powodu-
je wzrost cen energii. Wyraźnie 
zdrożała też energia elektrycz-
na i olej opałowy. O czym muszą 
wiedzieć najemcy i właściciele 
w obecnej sytuacji?

Dotacje państwowe łagodzą 
dodatkowe koszty za energię. Ale 

nie są w stanie ich zrekompen-
sować. Średnie ceny gazu wzro-
sły prawie trzykrotnie w porów-
naniu z tym samym miesiącem 
ubiegłego roku, olej opałowy 
jest ponad dwukrotnie droższy, 
a energia elektryczna kosztu-
je ponad 30 procent więcej. Co 
czeka mnie w przyszłości – pyta 
wielu, wyczekując zimy.

Właściciele
 nieruchomości: umowy

� Czy mogę zaoszczędzić 
koszty zmieniając dostawcę 
gazu? – W tej chwili podsta-
wowe taryfy dostaw lokalnych 
przedsiębiorstw użyteczności 
publicznej są zazwyczaj najtań-
sze, a nowe umowy z gwarancją 
cen są niezwykle drogie. 

Berliński Gasag na przykład 
od października pobiera około 15 
centów/kWh od rodziny w domu 
jednorodzinnym. U najtańszego 
alternatywnego dostawcy umowa 
z roczną gwarancją ceny koszto-
wała ostatnio dla nowych klien-
tów w Berlinie niecałe 40 cen-
tów, jak wynika z porównania 
na Check24. Wada tańszej tary-
fy podstawowej: dostawca może 
podnieść ceny z zaledwie sześ-
ciotygodniowym wyprzedzeniem.

� Dlaczego zakłady komu-
nalne mają obecnie tańsze 
taryfy? – Kupują one wolumeny 
gazu długoterminowo, na okres 
od dwóch do trzech lat. Ze wzglę-
du na korzystne oferty z czasów 
sprzed wojny, aktualnie ekstre-
malnie wysokie ceny hurtowe 

gazu nie mają pełnego wpływu. 
Jednak z czasem zmniejsza się 
udział tanio kupowanego gazu. 
W efekcie nawet podstawowi 
dostawcy będą musieli w regu-
larnych odstępach czasu pod-
nosić swoje ceny. Na razie nie 
widać żadnej poprawy sytuacji.

� Czy dostawca podstawo-
wy może pobierać od nowych 
klientów opłaty wyższe niż od 
starych? – Nie, tego zabrania 
zmiana prawa, od listopada nie 
ma żadnych wyjątków – poda-
je Niemieckie Stowarzyszenie 
Energetyczne BDEW.

� Czy dostawcy nadal mogą 
podnosić ceny w umowach 
z gwarancją ceny? – Nie, wyż-
sze ceny zakupu nie są powodem 
do anulowania gwarancji. Ostat-
nio próbował to zrobić dostawca 
Extraenergie. Jednak w wyniku 
skargi stowarzyszenia konsu-
mentów Sąd Okręgowy w Düs-
seldorfie (sprawa nr 12O247/22) 
zakazał podwyżki na czas trwa-
nia gwarancji cenowej.

Problemy z płatnościami
Jeœli nie mo¿esz (lub 

przesta³eœ) p³aciæ czynszu lub 
zalegasz z op³atami eksploatacyj-
nymi, powinieneœ porozmawiaæ 
z wynajmuj¹cym. Byæ mo¿e uda 
siê uzgodniæ p³atnoœæ w ratach 
lub podnajem czêœci mieszkania. 

W przeciwnym razie 
wynajmuj¹cy mo¿e rozwi¹zaæ 
umowê bez zachowania okresu 
wypowiedzenia, jeœli tylko loka-
tor nie p³aci w ogóle lub tylko 

czêœciowo przez dwa miesi¹ce 
z rzêdu i zalega z czynszem 
za wiêcej ni¿ jeden miesi¹c. 
Nie jest do koñca jasne, jak 
wygl¹da sytuacja w odniesieniu 
do zaleg³ych p³atnoœci z tytu³u 
kosztów eksploatacjyjnych. Do 
tej pory zapad³y jedynie orze-
czenia s¹dów okrêgowych, z któ-
rych jedne uznaj¹ wypowiedze-
nie za uzasadnione, inne nie. Do 
tej pory nie ma decyzji Federal-
nego S¹du Najwy¿szego.

Wsparcie finansowe na czynsz 
mog¹ uzyskaæ osoby o niskich 
dochodach lub niewielkich eme-
ryturach w ramach zasi³ku miesz-
kaniowego (Wohngelds). Wnio-
sek nale¿y z³o¿yæ w urzêdzie 
gminy. Emeryci i renciœci mog¹ 
równie¿ zwróciæ siê do Urzêdu 
Opieki Spo³ecznej (Sozialamt) 
z wnioskiem o sprawdzenie ich 
uprawnieñ do podstawowego 
wsparcia na staroœæ. 

Zadłużenie z tytułu 
czynszu

Ka¿dy, kto ju¿ popad³ 
w problemy finansowe, powinien 
skorzystaæ z porad poradni ds. 
zad³u¿enia (bezp³atnej w Cari-
tas, Czerwonym Krzy¿u itp.) lub 
poradni konsumenckiej.

Osoby korzystaj¹ce z ALG 
II mog¹ pod pewnymi warun-
kami uzyskaæ po¿yczkê na 
sp³atê zad³u¿enia czynszowe-
go w urzêdzie pracy, a emeryci 
i renciœci – w urzêdzie pomocy 
spo³ecznej.

� Pracuję w Niemczech. Mój 
pracodawca zalega z wypła-
tą. Co mam w takiej sytuacji 
zrobić? 

Aby nie utracić prawa do zarob-
ku należy w odpowiednim termi-
nie wezwać pracodawcę do jego 
wypłaty. W prawie niemieckim 
roszczenia o zapłatę przedaw-
niają się generalnie po upływie 
3 lat. Jednakże pracownik może 
też utracić prawo do zapłaty 
wskutek upływu czasu, w któ-
rym nie dochodził zapłaty (tzw. 
Verwirkung). W prawie pracy 
istnieje bowiem zasada, że pra-
codawca musi mieć – stosow-
nie do okoliczności – możliwość 
wyjścia z założenia, że roszcze-
nie nie będzie już więcej docho-
dzone. Najwcześniej dzieje się 
tak wtedy, gdy zaległa zapłata 
nie została dochodzona w ter-
minie 6 miesięcy. Dodatkowym 
problemem może być sytuacja, 
gdy odpowiednie porozumienia 

zakładowe, taryfowe albo kon-
kretne umowy określają krót-
sze terminy dochodzenia rosz-
czeń. W niektórych przypadkach 
może to być miesiąc od chwili, 
gdy zapłata stała sie należna. 
Jednakże tak krótkie terminy 
mogą być przez sądy uznane 
za nieważne.

� Jestem nieślubnym dzie-
ckiem mojego ojca. Czy będę 
po nim mógł dziedziczyć?

Zarówno w prawie polskim jak 
i niemieckim dzieci dziedziczą 
po swoich rodzicach bez wzglę-
du na to, czy pochodzą z mał-
żeństwa, czy ze związku poza-
małżeńskiego. Wszystkie dzieci 
spadkobiercy mają w tym wzglę-
dzie równe prawa. 

Dla dziedziczenia z ustawy 
przez dzieci spadkodawcy nie 
ma więc żadnego znaczenia 
czy chodzi tu o dziecko mał-
żeńskie czy pozamałżeńskie. 

W przypadku dzieci pozamał-
żeńskich nie ma też wpływu na 
dziedziczenie sposób ustalenia 
ojcostwa, a więc czy nastąpiło 
sądowe ustalenie ojcostwa, czy 
uznanie dziecka w drodze odpo-
wiedniego oświadczenia. 

� Czy umowa zawarta drogą 
telefoniczną jest w Niemczech 
ważna? Jeśli tak, to w jaki spo-
sób można od niej odstąpić? 

Generalnie umowy zawar-
te drogą telefoniczną są wiążą-
ce, chyba że prawo przewiduje 
tutaj szczególną formę zawarcia 
umowy (n.p. umowa notarialna 
w przypadku kupna nierucho-
mości). Pod pewnymi warunka-
mi można jednak taką umowę 
odwołać (Widerruf), co przewidu-
je prawo konsumenckie. Zasad-
niczo odwołać taką umowę moż-
na jedynie w terminie 2 tygodni 
od chwili jej zawarcia. Odwoła-
nie umowy nastąpić może przez 

zwrotne odesłania towaru albo 
przez oświadczenie o odwoła-
niu umowy w formie pisemnej 
przez e-mail, fax albo list. Odwo-
łania umowy nie trzeba uzasad-
niać. Wysłanie e-maila albo faxu 
musi zostać – dla celów dowodo-
wych – odpowiednio udokumen-
towane. W przypadku listu najle-
piej jest go wysłać w formie listu 
poleconego za pokwitowaniem 
(Einschreiben mit Rücksche-
in). Gdy 2-tygodniowy termin 
odwołania umowy już upłynął, 
to umowa taka jest zwykle waż-
na i nie można od nie odstąpić, 
chyba że firma będąca stroną 
umowy i powołująca się na fakt 
jej zawarcia nie poinformowa-
ła w formie pisemnej o prawie 
odwołania umowy. Ponadto fir-
ma ta powinna w formie pisem-
nej poinformować też o istot-
nych postanowieniach zawartej 
umowy, udzielić informacji o fir-
mie (adres) oraz świadczeniach 

wynikających z umowy. O ile brak 
jest tych informacji, to 2-tygo-
dniowy termin odwołania umo-
wy nie obowiązuje i można od 
niej odstąpić w każdym czasie.

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

Kancelaria prawa polskiego
– porady prawne i pisma proce-

sowe i reprezentacja prawna 
(prawo pol skie 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
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Kontrola 
tylko w obecności

Wystosowa³am pismo do wspól-
noty mieszkaniowej w celu otrzy-
mania dokumentacji wspólno-
ty. Prezes wspólnoty nie wyrazi³ 
zgody na wydanie dokumenta-
cji, natomiast wyrazi³ zgodê na 
udostêpnienie dokumentacji tylko 
i wy³¹cznie w obecnoœci zarz¹du 
lub osób upowa¿nionych przez 
zarz¹d. Czy jest to poprawne 
podejœcie do sprawy? 

Trudno jednoznacznie to oceniæ, 
ale wydaje siê to mieœciæ w grani-
cach reali zacji prawa do kontroli 
dzia³alnoœci zarz¹du, które na pod-
stawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. „O w³as noœci loka-
li” (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 
1048) „s³u¿y ka¿demu w³aœcicielowi 
lokalu”. Przepis ten jest lakoniczny 
i pozostawia spory margines swo-
body dotycz¹cej tego, jak to prawo 
kontroli powinno byæ realizowane, 
dlatego warto, aby we wspólnotach 
by³y podejmowane w tym zakresie 
uchwa³y. Obecnoœæ cz³onka zarz¹du 
wspólnoty lub osoby upowa¿nionej 
przy przegl¹daniu nie narusza pra-
wa do kontroli do momentu, gdy nie 
stanie siê to pretekstem do jej fak-
tycznego uniemo¿liwienia lub nad-
miernego utrudnienia.

Przyk³adowo, w wyroku z dnia 
26 czerwca 2008 r. (sygn. I ACa 
1382/07) S¹d Apelacyjny w Warszawie 
orzek³, ¿e „przepisy ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. o w³as noœci loka-
li nie daj¹ podstawy do ca³kowitego 
i bezwarunkowego pozbawienia 
cz³onka wspólnoty prawa do otrzy-
mania kserokopii dokumentacji 
zwi¹zanej ze sprawowaniem zarz¹du 
nieruchomoœci¹ wspóln¹. Dopusz-
czalne jest jednak wprowadzenie 
okreœlonych rozwi¹zañ organiza-
cyjnych zwi¹zanych z techniczny-
mi aspektami realizacji uprawnieñ 
kontrolnych przez cz³onka wspól-
noty. Dalej s¹d podkreœli³, ¿e co 
do zasady uprawnienie do kontro-
li powinno obejmowaæ tak¿e pra-
wo do uzyskania kopii ¿¹danych 
dokumentów, zw³aszcza gdy zarz¹d 
wspólnoty wspomagany jest apara-
tem pomocniczym w postaci firmy 
administruj¹cej, która dysponuje 
odpowiednimi œrodkami techniczny-
mi. Odmawianie cz³onkom wspólno-
ty mo¿liwoœci uzyskania kserokopii 
stanowi co do zasady nadu¿ycie ze 
strony zarz¹du wspólnoty mieszka-
niowej. Je¿eli jednak wykonanie kopii 
dokumentów, chocia¿by ze wzglêdu 
na ich liczbê, jest anga¿uj¹ce cza-
sowo, wnioskodawca powinien byæ 
obci¹¿ony ca³kowitymi kosztami ich 
wytworzenia. Podobnie wypowie-
dzia³ siê S¹d Okrêgowy w Pozna-
niu w wyroku z dnia 19 maja 2017 
roku. (sygn. II Ca 9/17).

Jan Paragraf
Tygodnik „Angora”

Niski, krępy, umięśniony 
w drucianych okularach 
na nosie. Na pierwszy 
rzut oka opanowany. 
Aż trudno uwierzyć, że 
w środku Roberta J. kryje 
się sadystyczny zabójca. 
W połowie września 
krakowski sąd skazał go 
na dożywocie za 
zabójstwo studentki 
z Krakowa. Miał zdjąć 
z niej skórę, wyprawić 
i nosić zamiast płaszcza.

Według oskarżycieli, do zabój-
stwa Katarzyny Z. doszło pomię-
dzy 12 listopada 1998 r. a 6 stycznia 
1999 r. Robert J. stosując przemoc 
fizyczną, pozbawił pokrzywdzoną 
wolności, przetrzymując wbrew 
jej woli w zamkniętym pomiesz-
czeniu. Następnie przetrzymywał 
swą ofiarę w stanie bezbronno-
ści poprzez podawanie jej okre-
ślonych związków chemicznych. 
Zabójca zanim pozbawił dziew-
czynę życia, zadał jej wiele cier-
pienia. Kopał, bił narzędziem 
twardym, tępym i tępokrawę-
dzistym. Na koniec oskórował, 
a skórę wyprawił. Zdaniem eks-
pertów zrobił to wyjątkowo facho-
wo, niczym rzeźnik lub medyk 
zajmujący się badaniem zwłok 
ludzkich. Resztę ciała rozkawał-
kował i wrzucił do Wisły. Wyłowio-
no je kolejno 7 i 14 stycznia 1999 
roku. Tożsamość denatki ustalo-
no dzięki badaniom genetycznym.

Z początku śledztwo umorzo-
no. Pod koniec 2011 r. policjan-
ci z Archiwum X postanowili je 
wznowić ustalając nowe dowo-
dy. Do sprawy zaangażowano 
dziesiątki ekspertów z dziedzi-
ny medycyny sądowej i krymina-
listyki z Polski, Niemiec, Holan-
dii, Włoch, Francji, Portugalii 
i Stanów Zjednoczonych. Ujaw-
niono szereg śladów kryminali-
stycznych w postaci substancji, 
włosów, drobin i włókien, któ-
re zostały zabezpieczone dla 
potrzeb śledztwa. 

Było to możliwe m.in. dzięki 
postępowi w dziedzinie badań 
kryminalistycznych i współpracy 
z ekspertami w różnych dziedzi-
nach. Przeprowadzono ekshuma-
cje zwłok zamordowanej zlecając 
cały szereg badań specjalistycz-
nych. Robert J. (54 l.) do które-
go przylgnęła ksywa „kuśnierz”, 
został zatrzymany w 2017 roku. 
Pikanterii całej sprawie dodaje 
fakt, że jest on synem... znane-
go krakowskiego poety z Kazi-
mierza. Przed laty leczył się na 
schizofrenię. Zdaniem sąsiadów 
był inteligentny, zdziwaczały i do 
przesady religijny. Zdarzało mu 
się niepokoić swym dwuznacz-
nym zachowaniem kobiety. Skar-
żył się też, że słyszy różne głosy. 

Poza tym ćwiczył zawzięcie sztu-
ki walki wschodu i przez pewien 
okres pracował w prosektorium 
szpitalnym, gdzie – jak twierdzą 
śledczy – mógł podglądnąć spo-
sób nacinania zwłok dla potrzeb 
sekcji. Wcześniej zatrudniony był 
w instytucie zoologii. Jednej nocy 
wymordował wszystkie doświad-
czalne króliki z laboratorium 
i w końcu go zwolniono.

Krakowski proces oparł się 
jedynie o poszlaki. Nie znalezio-
no bezpośredniego dowodu na to, 
że to właśnie Robert J. zamor-
dował studentkę religioznaw-
stwa. On sam nie przyznał się 
do winy. Za skazaniem przema-
wia wykonane po raz pierwszy 
na świecie badanie 3D fragmen-
tów skóry zamordowanej. Na tej 
podstawie ustalono sposób zada-
wania ciosów przez mordercę‚
i fakt, że mogła je zadawać osoba 

wyszkolona w określonych sztu-
kach walki. Ponadto w łazience 
mieszkania, które dzielił z rodzi-
cami, policyjni eksperci znaleź-
li włos, który – jak stwierdzono 
– pochodził z uda zamordowanej 
dziewczyny. Nie wiadomo jed-
nak, gdzie Robert J. miałby się 
pastwić nad swą ofiarą. Ogrom 
cierpienia, jaki jej zadał, wskazu-
je raczej na jakieś odludne miej-
sce, a nie kamienicę i mieszka-
nie, w którym sam nie przebywał. 
Śledczy twierdzą, że Robert J. 
i Katarzyna Zowada znali się 
przed zabójstwem. Podobno pod 
koniec 1998 r. J. zaproponował 
dziewczynie wspólny wyjazd do 
domku na obrzeżach Krakowa, 
gdzie mogło dojść do zbrodni. 
Szkopuł w tym, że żadnych śla-
dów zabójstwa tam nie znalezio-
no, choć z drugiej strony upłynę-
ło już 20 lat od zdarzenia. Śledczy 

ustalili, że J. co pewien czas odwie-
dzał grób studentki na cmentarzu
batowickim w Krakowie i zosta-
wiał tam liściki. Jakiej treści? To 
tajemnica śledztwa, podobnie
jak cały proces, który utajniono.
Ostatecznie prokurator postawił
Robertowi J. zarzut popełnienia
zbrodni z powodu zaburzeń pre-
ferencji seksualnych o cechach 
sadystycznych i fetyszystycznych.
Biegli orzekli, że nie ma zniesio-
nej poczytalności.

–  Syn został w to wmieszany. 
Pasował im model, a nie mie-
li innego. Bierze się pod uwa-
gę osoby, które chorują na schi-
zofrenię. On odrabiał wojsko
w szpitalu. Nie chodził i nie uczył 
się zdejmować z ludzi skóry, tyl-
ko mył ponad 100 okien i koryta-
rze, nosił materace. W prosek-
torium był raz, powiedział, że
wszyscy co tam są, to są pija-
ni i więcej tam już nie poszedł 
– twierdzi ojciec oskarżonego.

Obrońcy złożyli apelację od
wyroku.  TK

Kuśnierz z dożywociem 

Wbrew pesymistycznym przepowiedniom podejmo-
wanie działalności gospodarczej na własny rachunek 
w Niemczech, popularnie określane jako „Gewerbe” cie-
szy się rosnącym zainteresowaniem. Ponadto wprowa-
dzone przez Niemców od maja 2017 ułatwienia dopusz-
czające dla przybyszów z Polski możliwość prowadzenia 
niemieckiego Gewerbe bez wymogu niemieckiego mel-
dunku spowodowały „masowy wysyp” tego typu indy-
widualnych aktywności gospodarczych. Aby jednak unik-
nąć konfliktów z niemieckimi regulacjami prawnymi przy 
prowadzeniu Gewerby w Niemczech, trzeba przestrze-
gać kilka istotnych zasad. Omówię pokrótce prowadze-
nie firm jednoosobowych bez osobowości prawnej (kei-
ne Juristische Person).

1. Jakiego rodzaju działalność można pro-
wadzić na terenie Niemiec?

Dopuszczone są na ogół dwa rodzaje działalności: 
wymagające zezwolenia (Zulassungspflicht) np. stawia-
nie ścian konstrukcyjnych, kładzenie kolorowych tapet, 
opieka pielęgnacyjna nad osobami starszymi i niedołęż-
nymi itd., bądź działalności niewymagające zezwoleń 
(Zulassungsfrei) np. stawianie ścian działowych, kła-
dzenie suchych tynków (Trockenbau), kładzenie bez-
barwnych tapet, prowadzenie gospodarstw domowych 
osobom starszym i niedołężnym (z wyłączeniem opie-
ki pielęgnacyjnej) itd.

Informacji o tym, czy dana działalność wymaga zezwo-
lenia, czy nie, udzielają IHK (Izby rzemieślnicze).

2. Sprawdzanie obowiązku podatkowego 
w Niemczech.

Przedsiębiorstwa budowlane z Polski podlegają wydzie-
lonym 4 różnym Finanzamtom w Niemczech właści-
wym dla początkowych liter nazwiska właściciela: Cott-
bus (M-R), Hameln (A-G), Nördlingen S-Z) i Oranienburg 
(H-L). Każdy przedsiębiorca budowlany, przed podjęciem 
do realizacji zlecenia na terenie Niemiec ma obowiązek, 
na specjalnym formularzu (Fragebogen zur steuerlichen 
Erfassung) zgłosić ten zamiar do jednego z czterech w/w 
Finanzamt’ów. Przedsiębiorcy wykonywujący działalność 
niebudowlaną np. handel, transport, opieka pielęgnacyjna 
itd. podlegają terenowo właściwym Finanzamtom. Finan-
zamt, po otrzymaniu wypełnionego Fragebogen zur steu-
erlichren Erfassung określa, czy zgłoszona działalność 
podlega niemieckiemu systemowi podatkowemu, nadaje 

numer podatkowy, ewentualny cykl i rodzaj nadsyłania 
sprawozdań podatkowych.

3. Nazwa firmy.
Niemcy są pod tym względem bardzo konserwatyw-

ni. W przeciwieństwie do regulacji prawnych obowiązu-
jących w Polsce gdzie prawie każda firma jednoosobo-
wa posługuje się nazwa trzecia, w Niemczech w nazwie 
firmy jednoosobowej, a także w przypadku GbR (Spółka 
cywilna) wolno używać wyłącznie nazwiska właściciela 
firmy bądź w przypadku GbR nazwiska wszystkich właś-
cicieli spółki uszeregowanych alfabetycznie. W przypad-
ku GbR zasada alfabetycznego uszeregowania nazwisk 
właścicieli umożliwia m.in. zakwalifikowanie danej spół-
ki do właściwego Finanzamt’u.

4. Zwolnienie z podatku budowlanego (Frei-
stellungsbescheinigung vom Bausteuerabzug) 
na podstawie § 48 EStG.

Każdy przedsiębiorca w Niemczech zatrudniający 
w branży budowlanej podwykonawców jest zobowiąza-
ny odprowadzać podatek budowlany w wysokości 15% 
od wartości kontraktu brutto, chyba że podwykonawca 
okaże zwolnienie od takiego podatku.

5. Wystawianie rachunków w trybie odwró-
conego podatku VAT (USt) na podstawie 
§ 13 b UStG.

Każdy przedsiębiorca budowlany po uzyskaniu zezwo-
lenia właściwego terenowo Finanzamt’u (Steuerschulden-
schaftbescheinigung gem § 13b USt G) może wystawiać 
rachunek z odwróconym podatkiem VAT/USt.

6. Czas obowiązku przechowywania doku-
mentów.

Naogół mają tu zastosowanie regulacje prawne §147 
AO oraz § 257HGB, ktore definiują okres przechowywa-
nia dokumentów księgowych na 10 lat.

Dalszych szczegółowych informacji, a także 
pomoc w wypełnianiu odpowiednich wniosków 
i formularzy, też zdalnie, online, mailem i tele-
foniczne otrzymacie Państwo w naszym biurze.

Pyrek und Parner Rechtsbeistandkanzlei
Büroservice für Selbständige und Freiberüfler
Tel.0711-463038
Mobil: 0172-7172246
Mail: pyrek@t-online.de

Prowadzenie jednoosobowej działalności 
gospodarczej na własny rachunek w Niemczech

REKLAMA
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Trudna historia
Początek tzw. trzeciego powstania śląskiego oczami gen. Karla Höfera

Plebiscyt z bronią w ręku
Po stronie niemieckiej (od ple-

biscytu) tworzono tajną organi-
zację obronną przeciw polskim 
przygotowaniom do powstania, 
od której oczekiwano (w Berli-
nie), że ewentualne rozruchy 
powstańcze zdławi w zalążku. 
Jednakże ograniczała ona pra-
wie swoją działalność do ochro-
ny osiedli, gdyż do działalności 
ofensywnych brakowało odpo-
wiednich sił.

Polacy za to mieli przygotowa-
ne siły w dużo większym zakre-
sie. Ponadto po przeprowadze-
niu plebiscytu i opuszczeniu kra-
ju przez przyjezdnych wyborców, 
a więc około końca marca, niemiec-
kie urzędy uważały działania zarów-
no niemieckich sił obronnych, jak 
i policji specjalnej za zakończone. 
Dlatego ukrócono lub wstrzyma-
no przewidziane na te cele fundu-
sze, a licznych dowódców wysłano 
do domu, mimo że wiele wskazywa-
ło na zbliżający się atak powstań-
ców. Już w połowie kwietnia Kor-
fanty lansował w prasie fałszywą 
wiadomość, jakoby Najwyższa Ra-
da (ambasadorów w Paryżu) mia-
ła niebawem ogłosić swój werdykt 
w sprawie (podziału) Górnego Ślą-
ska. W tym to czasie POW była już 
gotowa do uderzenia. 29 kwietnia 
niemiecka prasa dokładnie przewi-
działa wybuch trzeciego powsta-
nia 3 maja 1921. Jako źródło tej in-
formacji podawane były tajny roz-
kaz polskiej 23. Dywizji Piechoty 
oraz odpowiednia przemowa ge-
nerała Hallera.

Powstania Polakom  
leżą we krwi

W podziemnej walce, która wciąż 
się toczyła, pokazywało się wyraź-
nie, że w przeciwieństwie do Niem-
ców powstania leżą Polakom we 
krwi. Niemieckie struktury były 
Międzysojuszniczej Komisji Roz-
jemczej bardzo dobrze znane.

Podczas gdy polscy spiskowcy 
nadal bez przeszkód pracowali 
nad przygotowaniem powstania, 
25 kwietnia aresztowano więk-
szość niemieckich dowódców, nie-
których natomiast wydalono z te-
renu plebiscytowego. Tak więc 
w wielu okolicach Niemcy nie mie-
li wojskowego dowództwa. Dlate-
go powstańcze uderzenie zasta-
ło niemieckie struktury obronne 
w stanie rozkładu i miało z nimi 
łatwą rozgrywkę. Również angiel-
ski major Keatings, jeden z dowód-
ców APO, który później został ofi-
cerem łącznikowym dowództwa 
niemieckich sił samoobrony, brał 
udział w aresztowaniu niemiec-
kich oficerów. Później wyraził on 
z tego powodu swe ubolewanie, 
gdyż przyczyną aresztowań były 
fałszywe zarzuty. Zadziwiającym 
trafem aresztowania niemieckich 

przywódców miały miejsce kilka 
dni przed wybuchem powstania.

29 kwietnia francuskie kompanie 
graniczne opuściły swe wartownie 
i stanowiska w okolicy Bytom – Ka-
towice i cofały się, a więc było to 
tam, gdzie niebawem wzięło swój 
początek powstanie. Krótko przed 

jego wybuchem generał Le Rond 
uspokajał księcia Hatzfeldta, bę-
dącego pełnomocnikiem Niemiec 
przy MKR, słowami: „Dokąd ja je-
stem na Górnym Śląsku, żaden pol-
ski żołnierz nie wkroczy na górno-
śląską ziemię”. 2 maja oficjalny 
komunikat MKR obwieszczał, iż 
gen. Le Rond udał się do Paryża. 
3 maja, kiedy gen. Le Rond znaj-
dował się już poza Śląskiem, wy-
buchło trzecie powstanie!

Przebrani polscy żołnierze
W małych grupach napływali na 

Górny Śląsk polscy żołnierze, acz-
kolwiek przeważnie w przebraniu, 
dołączając do czekających tam już 
towarzyszy. Naturalnie wszystkie 
te dziwne i nie tylko przypadkowo 
zbieżne okoliczności wysoce po-
tęgowały nieufność, a nawet nie-
nawiść lokalnego społeczeństwa 
do Francuzów.

Trzecie powstanie miało zapew-
ne docelowo stworzyć fakty doko-
nane, a przez to wywrzeć presję na 
aliantów mających zadecydować 

o skutkach wyniku plebiscytu. 
Ufano, że wobec faktów dokona-
nych uda się francuskiej polity-
ce przeforsować polskie interesy. 
Tak więc powstanie miało unie-
możliwić sprawiedliwy werdykt. 
Miało ono pokazać światu, iż wy-
nik plebiscytu był błędny, zaś licz-

ny udział górnośląskich emigran-
tów wypaczył prawdziwy obraz na-
strojów panujących wśród żyjącego 
na Górnym Śląsku ludu. Chodziło 
przede wszystkim o to, by to po-
wstanie przedstawić światu jako 
spontaniczny zryw narodowy i ja-
ko drugi plebiscyt, dlatego trzeba 
było wpierw porządnie podburzyć 
nastroje mas. Podobnie jak przy 
pierwszym i drugim powstaniu po-
służyły do tego celu wielkie straj-
ki, które wybuchły równocześnie 
z powstaniem, aby odwrócić od 
niego uwagę. Jednakże prehisto-
ria i przebieg tego aktu przemocy 
dowodzą jednoznacznie, że rozpo-
częte w maju 1921 powstanie nie 
nosi znamion ruchu ludowego, lecz 
był to zainscenizowany przez Kor-
fantego – a wspierany przez pol-
skie wojsko oraz inne polskie służ-
by – napad na Górny Śląsk.

Kłamstwa Korfantego 
i powstanie

W niedzielę 1 maja 1921 Korfan-
ty opublikował w (drukowanej po 

niemiecku) ulotce „Schlesische 
Grenzzeitung” (pol.: „Śląska Gaze-
ta Graniczna”) odezwę, gdzie lan-
sował niby to pochodzącą z Berli-
na wiadomość, jakoby dyplomaci 
zadecydowali przydzielić cały Gór-
ny Śląsk Niemcom. Natomiast nie-
mieccy przemysłowcy postanowili 
ponoć zniszczyć górnośląskie ko-
palnie i huty, obarczając winą Po-
laków, by zapobiec przejęciu tego 
terenu przez Polskę, a następnie 
zastąpić polskich robotników spro-
wadzonymi z zachodu Niemcami. 
Oczywiście tego typu wiadomości 
były od początku do końca wymy-
słem Korfantego. Miały one na ce-
lu podburzyć nastroje wśród pol-
skich robotników oraz sporej części 
stanu średniego, budząc w nich lęk 
o przyszłość, i napełnić ich niena-
wiścią do Niemiec. Był to też umó-
wiony sygnał dla wybuchu powsta-
nia. Pogłoski te nie chybiły celu 
i już 2 maja strajkowało 80 proc. 
wszystkich górnośląskich robot-
ników, tj. około 190 000, a wobec 
osób chętnych do pracy panowała 
niezwykła złość. Nieźle oberwało 
się również niemieckim urzędni-
kom. Wybuchła straszna nagonka 
na wszystko co niemieckie. Spryt-
nie skorzystała z tego POW, prze-
kształcając docelowo ruch strajko-
wy w ruch powstańczy. Wszędzie 
pojawiły się nagle obce elemen-
ty, które zaczęły się organizować. 
Broni było pod dostatkiem, zaś co-
raz więcej pociągów z Polski przy-
woziło na Górny Śląsk działa, ka-
rabiny maszynowe, broń ręczną 
i amunicję.

W nocy z 2 na 3 maja, a więc 
w polskie święto narodowe zwa-
ne również Dniem Kościuszki, 
w sześć tygodni po znamiennym 
dniu głosowania, rozpoczęła się 
najcięższa i najbardziej krwawa 
powstańcza burza, która prawie 
bez oporu i niemal natychmiast 
ogarnęła większą część wiejskie-
go terenu plebiscytowego, zaś 
wszystkie miasta na wschód od 
tzw. Linii Korfantego zostały okrą-
żone przez masy uzbrojonych lu-
dzi. Linie kolejowe łączące teren 
plebiscytowy z Niemcami zostały 
przerwane przez wysadzenie pię-
ciu mostów kolejowych i blokady 
tras, zaś kluczowy węzeł kolejowy 
w Kędzierzynie został obsadzony 
przez Polaków. Przeprowadzo-
ne przez Korfantego i jego przy-
jaciół przygotowania sprawdziły 
się. Wszystko poszło jak z płatka. 
Dr Urbanek, pełniący funkcję nie-
mieckiego komisarza plebiscyto-
wego, protestował przed MKR, zaś 
rząd Niemiec protestował przed 
rządami aliantów, natomiast nie-
mieckie partie polityczne i związ-
ki zawodowe Górnego Śląska we-
zwały ludność do zachowania spo-
koju. 3 maja MKR ogłosiła stan 

wyjątkowy na objętych powsta-
niem terenach, a włoski gen. De 
Marinis, będący zastępcą przeby-
wającego w Paryżu gen. Le Ron-
da, zapowiedział, że MKR nie za-
waha się użyć wszelkich środków, 
by w najkrótszym czasie zapewnić 
przywrócenie porządku. Jednakże 
czyny nie poszły śladem tych słów.

Apele do cywilizowanego 
świata

O tym, jak dokładnie było zapla-
nowane to polskie wystąpienie, 
świadczą odezwa do górnośląskie-
go ludu i nota skierowana do rzą-
dów alianckich mocarstw, które to 
Korfanty wystosował jeszcze tego 
samego dnia, tj. 3 maja 1921, gdzie 
oznajmiał on, iż rząd Polski odwołał 
go ze stanowiska polskiego komi-
sarza plebiscytowego, gdyż nie był 
on w stanie zapobiec niniejszemu 
puczowi. Co za obłuda! Wspomniał 
jeszcze, że sam stanął na czele ru-
chu powstańczego, aby go czynnie 
kształtować, że mianował wojsko-
wego dowódcę powstania i że insur-
genci dadzą się prędzej rozstrze-
lać i zniszczyć wszelkie kopalnie, 
huty oraz inne miejsca pracy, ani-
żeli się poddadzą. Na koniec pro-
sił o natychmiastowe wytyczenie 
linii demarkacyjnej.

4 maja powstańcy zrobili dalsze 
postępy. Do Zabrza wtargnęły ban-
dy z okrzykiem: „Niech żyje Rosja 
Sowiecka!”. Rząd Niemiec prote-
stował przeciw tym niesłychanym 
zajściom, oferując MKR – aczkol-
wiek bezskutecznie – oddanie pod jej 
rozkaz i kontrolę sprzymierzonych 
mocarstw zarówno Reichswehrę, 
policję, jak i jednostki samoobrony 
oraz obiecał wszelką pomoc. Tak 
samo niemiecki komisariat plebi-
scytowy, partie polityczne i związki 
zawodowe wysyłały w tych dniach 
telegramy i  listy do rządów ob-
cych państw, MKR, cywilizowa-
nych narodów świata, Czerwone-
go Krzyża itd.

4 maja 1921 rząd Rzeszy kancle-
rza Fahrenbacha podał się do dy-
misji, alianci zaś zażądali w krót-
koterminowym ultimatum zobo-
wiązania się Niemiec do zapłaty 
reparacji w wysokości 132 mld 
złotych marek. Francja zmobi-
lizowała około 120 000 żołnie-
rzy, zaś premier Francji Briand 
oświadczył, że „przez te wojska 
skoncentrowane wokół Zagłębia 
Ruhry (Francja) zastąpi rękę na 
kołnierzu przez nóż na (niemiec-
kim) gardle”.

Sukcesy polskiej ofensywy
5 maja 1921 powstańcy kontro-

lowali już wiejskie okolice siedmiu 
południowych powiatów Górnego 
Śląska (Pszczyna, Rybnik, Katowi-
ce, Bytom, Tarnowskie Góry, Za-
brze, Gliwice), część powiatu ra-
ciborskiego oraz cały powiat ko-
zielski. Wtedy to zatrzymali się, by 
uporządkować i przeorganizować 
masy swoich niesfornych bojowni-
ków. Odnieśli zaiste nadzwyczaj-
ny sukces. Jak to było możliwe, że 
odnieśli go tak łatwo?

Generał Karl Höfer, autor wspomnień  Fot. Wikipedia
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Trudna historia
Wystąpienie to było już od dłuż-

szego czasu przygotowywane, 
a powstańcze struktury bez prze-
szkód (ze strony aliantów) orga-
nizowane i rozbudowywane. Gdy 
Korfanty dał rozkaz do ataku, 
wszystkie ważne punkty zosta-
ły planowo i błyskawicznie zaję-
te przez wyznaczone do tego od-
działy, wszystkie taktycznie waż-
ne trasy kolejowe i mosty zostały 
planowo wysadzone, zaś masy 
ochotników były w razie potrze-
by zaopatrywane ciężarówkami 
w broń itd. Poza wieloma tysią-
cami polskich wojaków na urlo-
pie, wśród których przeważali 
weterani armii Niemiec lub Au-
strii, co dzień przybywali niezli-
czeni ochotnicy z Polski oraz re-
gularne polskie oddziały wojsko-
we, przeważnie w cywilu, nieraz 
jednak również w pełnym umun-
durowaniu. Tak więc na podsta-
wie mundurów stwierdziliśmy 
wśród powstańców tylko w okre-
sie od maja do początku lipca 1921 
obecność żołnierzy ośmiu dywizji 
piechoty, dwóch batalionów gra-
nicznych i  jednego pułku kawa-
lerii; z mundurów usunęli oni je-
dynie odznaki państwowe. Insur-
genci posiadali niesłychane ilości 
broni i amunicji, bardzo wiele lek-
kich i ciężkich karabinów maszy-
nowych, pociągów pancernych, sa-
mochodów opancerzonych, mio-
taczy min, granatników, miotaczy 
ognia, jednostek sanitarnych z peł-
nym ekwipunkiem, ciężarówek 
i pociągów do transportów woj-
skowych. To wyśmienite uzbroje-
nie i wyposażenie mogli uzyskać 
tylko za pośrednictwem polskich 
organów państwowych.

Sam okręg przemysłowy ofero-
wał dostęp do najróżniejszych ma-
teriałów wybuchowych; 30 polskich 
oficerów inżynieryjnych szkoliło 
saperów – szczególnie w zakresie 
wysadzania w powietrze. Począt-
kowo Polacy podawali liczbę po-
wstańców na 30 000 – 40 000 bojow-
ników, późnej na 50 000 – 60 000, co 
mniej więcej powinno się zgadzać. 

Otwarta granica z Polską pozwa-
lała bez przeszkód przerzucać po-
trzebny personel i materiały, któ-
re tylko mogły dostarczyć woj-
ska „neutralnej” Rzeczpospolitej. 
Nie tylko w miastach przygranicz-
nych, ale i w Poznaniu, Warsza-
wie, we Lwowie, w Krakowie, Lu-
blinie i w innych miastach Polski 
otwarto specjalne biura, gdzie or-
ganizowano dojazd zwerbowanym 
gorącymi odezwami ochotnikom, 
jak również dostawy broni, zaopa-
trzenie oraz fałszywe paszporty. Na 
polskich uniwersytetach i w szko-
łach kadetów nakłaniano wycho-
wanków do udziału w powstaniu, 
dla tego też celu ułatwiano branie 
przepustek i urlopów, a nawet to-
lerowano dezercję, obiecując go-
dziwą zapłatę i dobre wyżywienie. 
W wielu polskich miejscowościach 
szkolono pilnie niedoświadczonych 
rekrutów w obsłudze broni – nie-
rzadko pod nadzorem francuskich 
instruktorów, których sporą licz-
bę zatrudniano w wojsku polskim 
(...). Tuż za granicą stały w pogo-
towiu i gotowe do marszu – a wy-
posażone w najnowocześniejszą 
broń – polskie dywizje, z których 
jedna nosiła nazwę „pierwszej-gór-
nośląskiej”, inne wtenczas zmobi-
lizowano. Dowództwo na Śląsku 
miał objąć generał Haller.

Na początku powstania kwatera 
główna została przeniesiona z So-
snowca do Szopienic, a więc na 
teren Niemiec. Tam miało ponoć 
przebywać ok. 50 polskich – i po-
dobno również kilku francuskich 
– oficerów, oczywiście wszyscy 
ubrani po cywilnemu. Dowódcą 
środkowego odcinka powstańcze-
go frontu był ponoć były pruski ma-
jor huzarów i poseł do Reichstagu, 

hrabia Mielżyński, który jednak 
używał wstydliwie pseudonimu 
„Nowina Doliwa”. Również Kor-
fanty przeniósł swą kwaterę wraz 
z wybuchem powstania z Bytomia 
do Szopienic. Niektóre z powyż-
szych faktów były nam początko-
wo nieznane, ale z biegiem czasu 
doszły one do naszej wiadomo-
ści. Aczkolwiek mimo znacznych 
sił i dobrego uzbrojenia powstań-
ców, którzy bez przeszkód ze stro-
ny aliantów mogli się rozmyślnie 
i energicznie organizować, mimo 
ich synchronicznego i z wielką 
brutalnością przeprowadzonego 
uderzenia, ich z wielką lekkością 
osiągnięty sukces był zadziwiający.

Francuzi zdradzili swoje 
obowiązki

Jedną z przyczyn tego sukcesu 
była postawa Francuzów, którzy 
sami zobowiązali się utrzymać na 
zarządzanym przez siebie terenie 
spokój i porządek, jednakże tego 
zobowiązania w stosunku do po-
wstańczych Polaków nigdzie nie 
spełnili. Silne i świetnie uzbrojo-
ne wojska okupacyjne nie przed-
sięwzięły nic przeciw rebeliantom, 
przeważnie wycofując się od razu, 
albo poddawali się po symulowanej 
strzelaninie, co tylko przysparza-
ło powstańcom nowoczesnej bro-
ni. Gdzieniegdzie jednak otwarcie 
się bratali, wspierając, pomagając!

Wojsko włoskie, które dopełniając 
swych obowiązków, chciało przy-
wrócić porządek w powierzonym 
ich opiece okolicom na południu 
Górnego Śląska, poniosło 4 ma-
ja dwie porażki podczas natarcia 
w okolice Rybnik – Czerwionka 
– Mikołów, tracąc około 30 żołnie-
rzy oraz mając około 100 rannych, 

po czym musieli się wycofać, po-
nieważ Francuzi odmówili im ja-
kiegokolwiek wsparcia. Pewien 
oficer ze sztabu generała Le Ron-
da pisał o tym: „Les Italiens sont 
plus Boches, que les Boches aux-
-mêmes” („Włosi są bardziej nie-
mieccy niż sami Niemcy”). Wojska 
angielskie opuściły jeszcze przed-
tem Górny Śląsk.

Parytetycznie złożona policja 
plebiscytowa APO rozpadła się za-
raz po wybuchu powstania na dwa 
wrogie obozy. Ci, którzy sprzyjali 
Polsce, przeszli otwarcie na stronę 
powstańców i gdzie tylko się dało 
rozbrajali swych niemieckich ko-
legów. Ci ostatni, podobnie zresztą 
jak wiejscy żandarmi, okazali się 
wiernymi urzędnikami, opierając 
się uporczywie miażdżącej przewa-
dze wroga. Zazwyczaj kończyło się 
to chwalebną śmiercią lub niewolą 
albo i uprowadzeniem. Szczególnie 
wyróżnia się tu zagłada – i po czę-
ści zabójstwo – 24 niemieckich po-
licjantów (APO i żandarmów), któ-
rzy bohatersko się bronili w pew-
nej gospodzie na Wirku w nocy 
z 2 na 3 maja 1921, gdzie Francu-
zi, którym byli podporządkowani, 
pozostawili ich na pastwę puczy-
stów. Polscy członkowie APO byli 
wśród atakujących buntowników.

***
Tekst pochodzi z książki „Ober-

schlesien in der Aufstandszeit 
1918 – 1921” („Górny Śląsk w okre-
sie plebiscytu 1918 – 1921”) napi-
sanej przez gen. Karla Höfera, 
głównodowodzącego niemiecki-
mi oddziałami na Górnym Ślą-
sku w 1921 roku. Ukazała się 
ona w 1938 roku.

„Ślůnski Cajtung” nr 5 (2021)

Oddział powstańców śląskich  Fot. Wikipedia

Generał Henri Le Rond, dowódca wojsk francuskich stacjonujących na Górnym 
Śląsku  Fot. Wikipedia
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Mogło nie być wojny?
Zamach, który się nie udał

Tajemniczy wybuch 
w nazistowskiej świątyni

Adolf Hitler wygłosił ogni-
stą mowę przed setkami na-
zistowskich fanatyków, tych, 
którzy poparli go podczas pu-
czu w 1923 roku, kiedy po raz 
pierwszy próbował przejąć wła-
dzę w Niemczech. W rezulta-
cie trafił wówczas do więzie-
nia. Zgromadzenie odbywało 
się w Bürgerbräukeller, pi-
wiarni w Monachium stano-
wiącej coś w rodzaju nazistow-
skiej świątyni. To w tej ciem-
nej piwnicy przyszły dyktator 
i  jego poplecznicy knuli, jak 
obalić legalny rząd.

Był 8 listopada 1939 roku. Dwa 
miesiące temu Hitler zaatakował 
Polskę, a Wielka Brytania wypo-
wiedziała wojnę Niemcom. Führer 
przyjechał do lokalu o 20.00, a za-
czął przemawiać 10 minut później 
– 20 minut przed czasem. Podbu-
rzał i podjudzał przeciwko Wiel-
kiej Brytanii przez prawie godzi-
nę – krócej, niż to miał w zwy-
czaju – a potem opuścił piwnicę 
w otoczeniu swoich adiutantów.

Siedem minut po wyjściu nie-
mieckiego przywódcy eksplodo-
wała bomba z zapalnikiem cza-
sowym. Przymocowano ją na fi-
larze, kilkadziesiąt centymetrów 
od miejsca, z którego przema-
wiał Hitler. Zginęło lub uległo 
zranieniu 63 weteranów nazi-
stowskich, łącznie z ojcem na-
rzeczonej Hitlera, Ewy Braun.

Porwanie agentów 
brytyjskich

W Düsseldorfie wczesnym 
rankiem następnego dnia puł-
kownik SS Walter Schellenberg, 
ważna figura w Sicherheitsdienst 
(SD), wywiadowczym pionie SS 
Reichsführera Heinricha Him-
mlera, został wyrwany z głębo-
kiego snu dzwonkiem telefo-
nu. Jego szef Himmler dzwo-
nił z Berlina.

– Za tą akcją na pewno stoją 
brytyjskie tajne służby – stwier-
dził Himmler. – Führer rozkazał, 
żebyś porwał jutro tych dwóch 
brytyjskich agentów, z którymi 
masz się spotkać w Holandii. 
Przywieź ich do Niemiec. Masz 
prawo nawet naruszyć holender-
ską granicę bez żadnych konse-
kwencji z naszej strony.

W ciągu 10 tygodni poprzedzają-
cych wojnę 28-letni Schellenberg 
w cywilnym ubraniu kilkakrotnie 

przekradał się do Holandii, by 
spotkać się z dwoma brytyjskimi 
agentami, kapitanem R. Henrym 
Stevensem i kapitanem S. Pay-
ne’em Bestem. To właśnie oni 
stali się celami porwania.

Podczas tych tajnych eska-
pad na terytorium holenderskie 
oficer SD występował jako ma-
jor Schaemmel, przydzielony 
do niemieckiego najwyższego 
dowództwa. Przekonywał Ste-
vensa i Besta, że jest wysłan-
nikiem grupy niemieckich ge-
nerałów spiskujących w celu 
usunięcia Hitlera.

Obie strony miały nadzieję zwy-
ciężyć w prowadzonej w Holan-
dii grze w kotka i myszkę. Hitler 
i Himmler otrzymywali ogólni-
kowe raporty, że niektórzy nie-
mieccy generałowie konspirują 
przeciwko Führerowi, a Schel-
lenberg dążył do ich zdema-
skowania. Brytyjczycy usiłowa-
li zdobyć nazwiska domniema-
nych spiskowców, by wspomóc 
ich w miarę możliwości.

Teraz Hitler i Himmler mieli 
nowy cel: sprowadzić obu brytyj-
skich agentów do Berlina i wyto-
czyć im proces za zamach bom-
bowy w Monachium.

W południe następnego dnia 
Schellenberg popijał wino na tara-
sie kawiarni w Venlo, w Holandii, 
o rzut kamieniem od niemieckiej 
granicy. Dwaj brytyjscy agenci, 
w towarzystwie pracownika ho-
lenderskich tajnych służb nazwi-
skiem Klop, przyjechali buickiem 
i zaparkowali za kawiarnią. Tam 
przywitały ich pociski z broni 

12 Niemców, których zabrał ze 
sobą Schellenberg.

Klop zginął na miejscu, trafio-
ny kulą w głowę. Best i Stevens 
zostali rozbrojeni, zanim zdołali 
wyjść z samochodu. Wciągnięto 
ich wraz z ciałem Klopa do po-
jazdu. Chwilę później wielki mer-
cedes popędził w stronę granicy 
niemieckiej. Całe porwanie trwa-
ło zaledwie pięć minut.

Skromny stolarz 
z ubogiej rodziny

Tymczasem w Berlinie Josef 
Goebbels, geniusz propagan-
dy, który kontrolował wszystkie 
niemieckie gazety, czasopisma 
i radiostacje, rozpoczął kampa-
nię oskarżającą brytyjskie tajne 
służby o „morderstwa” w Mona-
chium. Krzykliwe nagłówki w pra-
sie domagały się odwetu. Za in-
formacje, które doprowadziłyby 
do aresztowania sprawców działa-
jących na zlecenie Brytyjczyków, 
oferowano nagrodę w wysokości 
odpowiadającej 200 000 dolarów.

Ponieważ zamach w Mona-
chium przygotowano w zupełnej 
tajemnicy i niezwykle profesjonal-
nie, Hitler i inni nazistowscy przy-
wódcy byliby zdumieni, gdyby wie-
dzieli, że zamachowcem był 36-let-
ni Niemiec, stolarz Georg Elser.

Elser pochodził z ubogiej ro-
dziny. Jego ojciec alkoholik chwa-
lił się zawsze, że „nigdy nie bił 
swojej żony krzesłem ani kijem”. 
Chłopak porzucił szkołę i poszedł 
do pracy w wieku 14 lat. Przez 
lata wykonywał najgorsze zaję-
cia. W 1938 roku, gdy Hitler wy-
słał Wehrmacht na podbój Re-
publiki Czechosłowackiej, wątły 
Elser przyrzekł sobie, że uwolni 
świat od Adolfa Hitlera.

Podczas planowania zamachu 
Elser musiał rozstrzygnąć waż-
ny problem: gdzie Hitler na pew-
no pojawi się określonego dnia 
i o konkretnej godzinie? Wkrót-
ce znalazł prostą odpowiedź: 
w Bürgerbräukeller w Mona-
chium, gdzie Führer zjawiał się 
co roku 8 listopada, by spotkać 
się z nazistowskimi weteranami.

W 1938 roku było już za póź-
no na wykonanie planu. Przeło-
żył go więc na 1939 rok. To dało 
mu 12 miesięcy na przygotowa-
nia. Najpierw musiał dokładnie 
poznać piwnicę i jej sąsiedztwo, 
ponieważ nie był w Monachium 
od 19 lat. Wsiadł więc do pocią-
gu w swoim rodzinnym Königs-
bronn i udał się w 130-kilome-
trową podróż do Monachium.

Bomba z czasowym 
zapalnikiem

Po obejrzeniu Bürgerbräukel-
ler Elser przekonał się, że wybrał 
doskonałe miejsce na zamach. 
Zauważył wielki filar biegnący 
od podłogi do sufitu, zaledwie 
kilkadziesiąt centymetrów za 
mównicą, z której będzie prze-
mawiał Hitler. Elser zdecydował, 
że zbuduje bombę z zapalnikiem 
czasowym i umieści ją w filarze.

Bürgerbräukeller, piwiarnia w Monachium, gdzie odbywały się zjazdy nazistów  Fot. Wikipedia

Wnętrze Bürgerbräukeller po wybuchu Fot. Wikipedia
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Na początku kwietnia 1939 roku 

powrócił do Monachium i udał się 
do Bürgerbräukeller na szczegó-
łowy rekonesans. Przeszedł moż-
liwie nonszalancko przez głów-
ne wejście, minął małą jadalnię 
pełną gości i przez wahadłowe 
drzwi dotarł do wielkiej sali, gdzie 
stara gwardia spotykała się, by 
osuszać niezliczone kufle piwa 
i opiewać chwałę Adolfa Hitlera.

Elser spędził tydzień w Mo-
nachium i  jadał posiłki w Bür-
gerbräukeller, gdzie zaprzyjaź-
nił się z kelnerkami. Na jego 
prośbę pozowały mu do zdjęcia 
przed mównicą, z której Hitler 
przemawiał 8 listopada. Nieprzy-
padkowo filar za młodymi Fräu-
leins był doskonale widoczny na 
fotografiach.

Po powrocie do Königsbroon 
Elser znalazł pracę w pobliskim 
kamieniołomie, gdzie w bunkrze 
przechowywano wielką ilość ma-
teriałów wybuchowych, detona-
torów i zapalników. Chodził tam 
późno w nocy pięć lub sześć ra-
zy i kradł po trochu składniki po-
trzebne do zbudowania bomby 
zegarowej.

Elser eksperymentował z kil-
koma różnymi typami piekiel-
nych mechanizmów, a następ-
nie zdecydował się na baterie 
elektryczne, które miały spowo-
dować detonację. Zegar miał za-
mknąć obwód w czasie przemó-
wienia Hitlera.

Żmudne drążenie otworu
Piątego sierpnia Elser ponow-

nie wsiadł do pociągu, wioząc ze 
sobą wielkie, ciężkie drewniane 
pudło ważące około 70 kilogra-
mów. Wkrótce po wynajęciu po-
koju w Monachium i ukryciu pu-
dła z materiałami wybuchowy-
mi, detonatorami i zapalnikami 
otrzymał paczkę z zestawem na-
rzędzi, którą sam wysłał przed 
wyjazdem.

Co wieczór jadł lekką kolację 
w umieszczonej w piwnicy ja-
dalni. Około dwudziestej drugiej 
płacił rachunek, podnosił swoją 
walizkę z narzędziami i ukrad-
kiem wchodził do ciemnej i pu-
stej sali, gdzie miał przemawiać 
Hitler. Tam chował się do czasu 
zamknięcia jadalni o 11.30.

Korzystając ze słabego i przy-
tłumionego światła, Elser, mistrz 
w swoim zawodzie, usunął frag-
ment boazerii z  filara i zaczął 
drążyć otwór. Po trzech czy czte-
rech godzinach pracy, czujny na 
zdradziecki odgłos kroków, ułożył 
z powrotem boazerię, uprzątnął 
ślady swojej działalności i usnął 
na krześle.

Tuż po ósmej rano, kiedy 
otwarto jadalnię, Elser prze-
szedł przez drzwi frontowe i wró-
cił do wynajętego pokoju.

Kolejnej nocy kontynuował 
żmudną pracę. Używając sta-
lowych ręcznych świdrów, dłut 
i młotków, pracowicie wydrą-
żył otwór w murowanym z ce-
gły i kamienia filarze. Każde 

stuknięcie młotkiem i odbicie 
dłutem brzmiało w pustej sali 
jak wystrzał z pistoletu. Za każ-
dym razem ostrożnie rekonstru-
ował boazerię.

Prawie miesiąc od rozpoczę-
cia pracy przez Elsera wybu-
chła wojna w Europie. Adolf Hi-
tler uderzył na sąsiednią Polskę 
1 września 1939 roku.

Mechanizm zegarowy 
został uruchomiony

Podczas gdy prace nad filarem 
postępowały, konspirator spędzał 
dnie w swoim pokoju i budował 
aparat do zdetonowania ładun-
ku wybuchowego. Mechanizm 
był skomplikowany, ale wreszcie 
Elser stworzył system, który za-
pewnił mu możliwość odpalenia 
bomby nawet po 150 godzinach 
od uruchomienia urządzenia.

Drugiego listopada, na sześć 
nocy przed przemówieniem Füh-
rera, Elser otworzył wejście 
dla służby do ciemnej Bürger-
bräukeller, wkradł się do środka 
i umieścił 25 kilogramów mate-
riałów wybuchowych w otworze, 
który zrobił w filarze. Dodatko-
we 30 kilogramów przyniósł na-
stępnej nocy.

Zaraz po północy 8 listopada 
Elser ostatni raz wślizgnął się 
do opustoszałej piwiarni i przy 
nikłym światełku latarki urucho-
mił mechanizm zegarowy w fila-
rze i włożył druty do dwóch de-
tonatorów. Teraz musiał podjąć 
najważniejszą decyzję. Licząc na 
to, że Führer będzie punktualny 
wobec starej gwardii, tak jak to 
bywało w przeszłości, Elser usta-
wił czas detonacji dynamitu za 
63 godziny i 20 minut – w poło-
wie przemówienia Hitlera.

Elser po cichu opuścił Bür-
gerbräukeller i udał się do wy-
najętego pokoju. Spędził 35 nocy 

na samotnej pracy w ogrom-
nym stresie.

Około wpół do ósmej wieczo-
rem 9 listopada pociąg, którym 
jechał Elser, znajdował się nie-
opodal granicy neutralnej Szwaj-
carii. W Monachium Adolf Hi-
tler wsiadał do specjalnie zbu-
dowanego mercedesa-benza 
z kuloodpornymi szybami i ka-
roserią z blachy pancernej, aby 
podjechać na miejsce przemó-
wienia. O 20.00 żwawo wkro-
czył do Bürgerbräukeller, pod-
czas gdy orkiestra zaintonowała 
refren Horst Wessel Lied, nazi-
stowskiego hymnu.

Gdy weterani przyjęli go 
grzmiącymi brawami, Führer 
podszedł do mównicy i zaczął 
przemawiać o 20.10, 20 minut 
przed czasem. Zaledwie kilka-
dziesiąt centymetrów za nim 
wskazówki zegara bomby po-
suwały się naprzód.

Wpadka na granicy 
szwajcarskiej

Około wpół do dziesiątej Georg 
Elser wysiadł z pociągu mniej 
więcej 1,5 kilometra od granicy 
szwajcarskiej i zaczął przekradać 
się w ciemnościach ku wolności. 
Nagle pojawili się dwaj niemiec-
cy strażnicy graniczni, skierowali 

na Elsera broń i zabrali do straż-
nicy. Przeszukując więźnia, poli-
cja znalazła sprężynkę od zega-
ra i pocztówkę z wnętrzem Bür-
gerbräukeller.

Kiedy Elser nie mógł podać 
żadnego racjonalnego powodu 
przekradania się przez granicę 
do Szwajcarii, policja zabrała go 
do pobliskiej kwatery gestapo. Po-
czątkowo przesłuchujący więźnia 
agent gestapo sądził, że Elser to 
jakaś płotka zamieszana w nie-
legalne transakcje. Więzień za-
chowywał spokój i wyjaśniał, iż 
zamierzał odwiedzić przyjaciela, 
ale po drodze zabłądził.

Urzędnik gestapo miał zamiar 
zwolnić Elsera, kiedy otrzymał 
pilny telegram; próbowano za-
mordować Adolfa Hitlera. Stra-
ży granicznej nakazywano, by 
zwracała uwagę na podejrza-
ne osoby zamierzające uciec 
do Szwajcarii.

Wtedy gestapowiec poczuł, 
że siedzi przed nim jeden z po-
dejrzanych. Podczas brutalne-
go przesłuchania Elser wresz-
cie przyznał, iż odpowiada za wy-
buch w piwiarni. Więźnia szybko 
przekazano do kwatery głównej 
gestapo w Monachium.

Zamachowiec,  
który nie został osądzony

Pomimo intensywnego śledz-
twa, użycia hipnozy i zastrzy-
ków Elser obstawał przy swojej 
wersji: działał sam. W Berlinie 
Reichsführera Heinricha Him-
mlera ogarniał gniew i niedo-
wierzanie. Było jasne, że jeden 
człowiek nie mógł ułożyć i wyko-
nać tak skomplikowanego i prze-
myślnego planu. Brytyjska taj-
na służba musiała być mózgiem 
operacji, a jej agenci w sekrecie 
przekazali materiały wybuchowe 
i mechanizm zegarowy.

Himmler bezzwłocznie poleciał 
do Monachium, aby spotkać się 
z Elserem twarzą w twarz. Kiedy 
więzień odmówił odstąpienia od 
swoich zeznań, że działał w po-
jedynkę, szef gestapo kopał go 
i bił, a potem jeszcze raz skopał 
ciężkimi butami.

Tymczasem w Berlinie Adolf 
Hitler był wściekły. Każdy idio-
ta wiedział, że ten prosty stolarz 
nie mógł sam dokonać zamachu. 
Führer zażądał pokazowego pro-
cesu Georga Elsera i dwóch brytyj-
skich tajnych agentów Henry’ego 
Stevensa i Payne’a Besta, któ-
rych ludzie Walthera Schellen-
berga porwali w Venlo. Ale ten 
chwyt propagandowy nie wypa-
lił, ponieważ wywiad SS i gesta-
po nie mogli powiązać Stevensa 
i Besta z Elserem.

Wtedy nastąpił dziwny zwrot 
w całej aferze Bürgerbräukeller, 
którego nigdy nie udało się wyja-
śnić. Zamiast egzekucji Heinrich 
Himmler rozkazał osadzić El-
sera jako odosobnionego więź-
nia w obozie koncentracyjnym 
w Dachau.

Elser nigdy nie został osądzo-
ny za próbę zamachu na Hitle-
ra i spiskowanie z dwoma brytyj-
skimi agentami. Za to przetrwał 
pięć lat bestialskiego traktowa-
nia. Piątego kwietnia 1945 roku, 
gdy armie alianckie zbliżały się 
do Berlina ze wschodu i zacho-
du, Himmler wysłał do Dachau 
rozkaz stracenia Elsera. Z nie-
wiadomego powodu szef gestapo 
chciał, aby więzień stał się „jedną 
z wielu ofiar” bomby zrzuconej 
przez aliantów podczas kolejne-
go bombardowania tego obszaru.

Georg Elser zginął cztery dni 
później.

William Breuer
„Ściśle tajne w II wojnie świa-

towej”, Warszawa 2017, s. 367.

Wydawnictwo Instytut Ślůnskij Godki rekomenduje także:
„Gott mit Uns! – ostatni żołnierze” Maria-

na Kulika. To wspomnienia ostatnich Ślązaków 
służących w armii III Rzeszy. Stare opy spomi-
najom przedwojenno Polska, służba przy woj-
sko i  to, co sie tam dzioło, kiej przīszły Poloki 
a Rusy. Fascynująca lektura. 240 stron, format 
A5. Cena 10 euro.

„Rýchtig Gryfno Godka” Dariusza Dyrdy – to 
jedyny podręcznik języka śląskiego. W 15 czytan-
kach znajdziemy kompendium wiedzy o Górnym 
Śląsku, a pod każdą czytanką autor wyjaśnia naj-
ważniejsze różnice między śląskim a polskim. 
Wszystko to uzupełnione świetnym słownikiem 
polsko-śląskim i śląsko-polskim. 236 stron, for-
mat A5. Cena 10 euro.

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 
lepiej zrozumieć śląskie dzieje, ale i Śląsk dzi-
siejszy. 124 strony, format A5. Cena 7 euro.

Książki można zamówić internetowo: megapres@interia.pl lub telefonicznie: (0-48) 501-411-994.  
lub wpłacając należność na konto: PL 35 1020 1390 0000 6302 0422 1602

Koszt wysyłki w Polsce – 10 zł. Koszt wysyłki do Niemiec  8 euro.

Można też zamówić pod adresem: www.sklep.de lub e-mailem: verkauf@sklep.de 
Tel. 02174 8964480 Verlag Matuszczyk KG, Luisental 2, 51399 Burscheid

Koszt wysyłki Niemcy: 6,90 euro, pozostałe kraje EU 9,90 euro

Stolarz Georg Elser przyrzekł sobie, że 
uwolni świat od Hitlera  Fot. Wikipedia
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Turystyka

Pół wieku minęło, odkąd 
z taśmy zjechał pierwszy 
fiat 126, i tyle samo od 
pierwszego rejsowego 
lotu z Warszawy do 
Chicago. Do tego piąta 
rocznica ślubu w Las 
Vegas, co też chcieliśmy 
uczcić, wyruszając w swą 
najbardziej zwariowaną 
podróż.
Chodziło to nam po głowie 

od lat, ale z różnych powodów 
musieliśmy odkładać tę prawie 
niemożliwą do zrealizowania 
przygodę. Pewnego wrześniowe-
go dnia zakupiliśmy jednak bile-
ty lotnicze i już nie było wyjścia. 
Projekt „Maluch on the road 66” 
się rozpoczął.

Auto wjechało do garażu jako 
Złomek, a wyjechało niczym czer-
wony Zygzak McQueen. Roze-
braliśmy go do ostatniej śrubki 
i wymieniliśmy części od zawie-
szenia po elementy silnika. Na 
koniec maluch został pomalowa-
ny czerwonym lakierem z dia-
mencikami, aby mógł, jak się 
nam marzyło, błyszczeć w kali-
fornijskim słońcu. Nie udałoby 
się tego zrealizować bez pomocy 
wielu osób, a mieliśmy to szczęś-
cie, że spotkaliśmy ludzi, którzy 
pomogli zreali zować nasz plan.

Przed Wielkanocą auto dostar-
czyliśmy do portu w Niemczech. 
Nie mogliśmy jednak skupić się 

na przygotowaniach, bo statek, 
którym popłynął nasz bolid, miał 
opóźnienie. Ostatecznie z trzyty-
godniowym opóźnieniem i czte-
ry dni przed naszym wylotem 
statek z maluchem wypłynął 
w drogę przez Atlantyk.

(...) Po przejażdżce pod rzeką 
Hudson wjechaliśmy na Manhat-
tan i ruszyliśmy w stronę Uptown 
i ulicy 42. Od razu zauważyliśmy, 
jak świetnie ludzie reagują na 
malucha. Przechodnie pokazy-
wali go sobie palcami, kierow-
cy przyglądali się, a podczas 
postoju na światłach pytali, co 
to za auto. Niektórzy wybiegali 
na pasy, by zrobić nam zdjęcie. 
Pierwsza zdobycz maluszka to 
Times Square. Przejechaliśmy 
po Ed Koch Queensboro Brid-
ge – to miejsce, które już zwie-
dzaliśmy piechotą – aby dostać 
się do Flushing Meadows Coro-
na Park – parku w Queens, któ-
ry znaliśmy z seriali lub relacji 
z zawodów tenisowych US OPEN. 
Skierowaliśmy się potem w stro-
nę Dumbo, po drodze przejeż-
dżając przez polski Greenpoint 
i most imienia naszego rodaka 
Kazimierza Pułaskiego.

Kolejne dwa dni to jazda po 
autostradach, z częstymi prze-
rwami, aby maluch jak najmniej 
odczuwał trudy wyjazdu. Nieste-
ty, pod koniec trzeciego dnia pod-
czas mocnej ulewy urwała się 
nam jedna z obejm wydechu, 
mimo że w Indianie w warszta-
cie dla tirów po spawano nam ją, 

więc do Chicago dojechaliśmy 
nie tylko bez obejm, ale i bez 
tłumika. Można powiedzieć, że 
o maluchu było głośno w Chicago. 
Brzmiał jak rasowy krążownik.

Pierwsze wrażenia po zrobie-
niu 1400 km w USA? – W samo-
chodzie nie było wcale tak ciasno, 
mimo że załadowany mieliśmy 
cały tył, a pod fotelami jechał 
sprzęt elektroniczny. Nie bola-
ły nas też plecy – może to adre-
nalina, a może chęć dotarcia do 
Route 66? Jednak największym 
naszym odkryciem byli ludzie, 
przechodnie i kierowcy, którzy 
nas miło pozdrawiali, mecha-
nicy z warsztatu w Indianie, ale 
najbardziej to chłopaki z gru-
py Auta PRL Chicago. Gdy tyl-
ko dowiedzieli się, że dojeżdża-
my do Chicago i mamy problem 
z autem, zaproponowali pomoc. 
Polecili nam dobry hotel, pomo-
gli zdobyć części, a także zapro-
sili na piknik z okazji Dnia Dzie-
cka, gdzie mogliśmy obejrzeć 
ich piękne auta z epoki PRL-u. 
Okazało się, że wśród nys, fia-
tów małych i dużych, polone-
zów i innych wytworów minionej 
epoki nasz maluch jest prawie 
najmłodszy. Ich gościnność była 
tak wielka, że Tomek, właściciel 
warsztatu w Chicago, pomógł 
nam założyć nowe części, doro-
bił brakujące obejmy i na koniec 
jeszcze wymienił olej w malusz-
ku. Wszystko za darmo! Będzie-
my o tym pamiętać, bo Mariusz, 
Rafał, Joanna, Darek i Tomek 

z Chicago odmienili nasze myśle-
nie nie tylko o ludziach, lecz także 
o Polakach za granicą. Do dzisiaj 
nie wiem, jak się odwdzięczymy.

Nie ma piękniejszego dnia na 
rozpoczęcie realizacji marzeń 
niż Dzień Dziecka. Z Chicago 
na zachód wyjechaliśmy z rana 
1 czerwca 2022 roku, ruszając 
spod Millennium Park od zna-
ku rozpoczynającego Route 66, 
dalej obok starszej od „drogi 
matki” o trzy lata restauracji 
„Lou Mitchell’s” na południowy 
zachód, w stronę miasta Joliet. 
Joliet to też miasto, gdzie żywa 
jest legenda „Blues Brothers”. 
Odwiedzaliśmy miejsca znane 
z filmów, przewodników lub ksią-
żek. Czuliśmy się jak małe dzieci.

(...) Drugi dzień podróży to 
kolejne 110 mil. W mieście Pon-
tiac zaczęliśmy od muzeum 
marki Pontiac, muzeum Boba 
Waldmire’a – artysty, który poświę-
cił twórczość głównej drodze 
USA, zaczynając od pokazywa-
nia odrestaurowanych starych 
stacji benzynowych przerobio-
nych na minimuzea z epoki lat 
50., a na amerykańskiej motory-
zacji kończąc. Na autostradzie 
wrażenie robiły ogromne tiry, 
które nas mijały. Kierowcy albo 
zwalniali, by nagrywać nasze 
auto, albo trąbili z uśmiechem 
na twarzy, dając nam dodatko-
wą energię.

Wjechaliśmy już do St. Louis 
w Missouri. Wielki, 192-metrowy 
łuk nad brzegami Missisipi, zwa-
ny Gateway Arch, upamiętnia 
fakt, że to stąd na zachód wyru-
szali pierwsi osadnicy. W Mis-
souri zwiedziliśmy też jaskinie, 
w których podobno kiedyś ukry-
wał się sławny Jessie James 
(tam też pierwszy i ostatni raz 
zatrzymała nas policja – za nieza-
trzymanie się na stopie na środ-
ku kempingu, ale po wymianie 
uśmiechów puszczono nas bez 
mandatu).

Po minięciu Tulsy dotarliśmy 
do Clinton, gdzie znajduje się 
Muzeum Route 66. Tam, podzi-
wiając tablicę upamiętniającą 
autostradę Willa Rogersa, zauwa-
żyliśmy, że z naszych przednich 
opon niewiele już zostało. Wysta-
wały z nich druty. Zmieniliśmy 
koła na zapasowe i ruszyliśmy 
w stronę pierwszego sklepu 
z oponami. Niestety, w żadnym 
z nich sprzedawcy nie znaleź-
li opon w rozmiarze malucha, 
za to dostaliśmy dane warszta-
tu, który miał sprawdzić nam 
zbieżność. Okazało się, że drą-
żek kierowniczy nie wytrzymał 
złego stanu amerykańskich dróg 
i któreś z uderzeń skończyło się 
jego skrzywieniem. Na szczęś-
cie nasze dobre duchy z Auto 
PR Chicago zaproponowały, że 
w razie potrzeby wyślą nam koła 
włas nych maluchów, więc ruszy-
liśmy dalej.

Interesującą osobą, którą spot-
kaliśmy na Route 66, był Harley 
Russel, właściciel Sandhill Curio-
sity Shop, sklepu, w którym nic 

nie jest na sprzedaż, za to każ-
dy odwiedzający może liczyć na 
obejrzenie genialnych pamiątek 
z czasów świetności drogi 66 oraz 
na garstkę opowieści lub piose-
nek ekscentrycznego właściciela.

Teksas przywitał nas Tower 
Station, starą stacją benzyno-
wą i restauracją z roku 1936. 
Naszym głównym celem w Tek-
sasie było Amarillo i znane na 
całym świecie Rancho Cadil-
laców. Kolekcja 10 aut wbitych 
w ziemię stworzona na zlecenie 
milionera Stanleya Marsha III 
przyciąga rzesze ludzi podróżu-
jących drogą 66 lub autostradą 
międzystanową I-40.

Od Nowego Meksyku zaczęły 
się okrutne upały. Bez klimaty-
zacji nie było łatwo, ale póki wia-
ło, można było przetrwać. Zmie-
niliśmy porę jazdy samochodem 
i wyjeżdżaliśmy przed 5 rano, 
by o 12 – 14 być w planowanym 
miejscu. Potem upał stawał się 
już całkowicie nieznośny. Trud-
ną pogodę mogliśmy odreago-
wać nocą w Tucumcari, podzi-
wiając piękne neony hoteli z lat 
50. na czele ze sławną Niebieską 
Jaskółką (Blue Swallow Motel). 
Widok niezapomniany!

Jazda przebiegała zgodnie 
z planem, aż do chwili, gdy znów 
urwał nam się tłumik i mimo 
prób reanimacji (tu pozdrowie-
nia dla Leszka, kierowcy tira 
z Chicago, który chciał nam 
pomóc pożyczając wszystko, co 
miał w swoim aucie), postano-
wiliśmy jechać dalej bez tłumi-
ka. Nazajutrz obluzowała się 
jednak śruba trzymająca jeden 
z kolektorów i trzeba było szukać 
warsztatu. Weekend zmusił nas 
do dłuższego postoju w Grants, 
zwanym kiedyś w USA „stolicą 
marchewek”, potem znanym 
z wydobycia uranu. Auto zostało 
naprawione i dokładnie obejrza-
ne przez pracowników warszta-
tu – pierwszy raz widzieli takie 
cudo! Okazało się też, że zgięty 
drążek kierowniczy w magiczny 
sposób się wyprostował – pew-
nie od kolejnej dziury. Napra-
wa trwała kilka godzin, z puzzli, 
kawałków dwóch zniszczonych 
wydechów, panowie zmontowa-
li jeden piękny, dorobili obejmy 
i z tak naprawionym wydechem 
dojechaliśmy do końca.

W Seligman, zanim zjechali 
się turyści, spotkaliśmy Ange-
la Delgadillo, który walczył 
o powrót turystów na drogę 66 
i jest założycielem Stowarzy-
szenia Historycznej Drogi 66 
w Arizonie. Pierwszym odcin-
kiem drogi, który zyskał znak 
„Historic Route 66”, została tra-
sa między Seligman a Kingman 
i jadąc tamtędy, poczuliśmy się 
częścią tej zwariowanej historii. 
Wrażenie spotęgowała wizyta 
w Hackberry General Store, skle-
pie z pamiątkami z Route 66 zlo-
kalizowanym pośrodku niczego. 
Wcinając tam lody, usłyszeliśmy 
ciszę Dzikiego Zachodu, gdy 
metalowe szyldy bujają się na 

Route 66. Z Chicago 
do Santa Monica
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Muzyka
wietrze i skrzypią. Ruszyliśmy 
piękną, krętą drogą do Oatman. 
Drogą jedną z najpiękniejszych, 
jakie widzieliśmy w życiu, pnącą 
się w górę, ze wspaniałymi wido-
kami i niezabezpieczonymi kra-
wędziami. Zatrzymywaliśmy się 
co chwilę, aby robić zdjęcia, nie 
tylko widoków, lecz także dzikich 
osłów pasących się na wzgórzu. 
Dzień zaczął się więc cudow-
nie i już przed 8 rano byliśmy 
w Oatman, gdzie spotkaliśmy 
poznanych wcześ niej motocy-
klistów. Stamtąd odbiliśmy do 
Las Vegas. Jechało się świetnie, 
do momentu kiedy przekroczy-
liśmy rzekę Kolorado. Nevada 
przywitała nas najwyższą górą, 
jaką widzieliśmy w życiu (to był 
dzień wszystkiego „naj”). Maluch 
dzielnie się wspinał, ale w jednej 
trzeciej wysokości usłyszeliśmy 
huk i auto przestało przyspie-
szać. Silnik wystrzelił świecę. 
I to razem z gwintem. Zawró-
ciliśmy na highway, spychając 
auto z pobocza, i bez włączania 
silnika na luzie zjechaliśmy do 
najbliższego miasteczka. Po 15 
minutach zjeżdżania dojechali-
śmy do Laughlin. Okazało się, 
że to parking straży pożarnej 
i policji. Strażacy zaintrygowa-
ni wyszli zobaczyć autko, jakie-
go wcześniej nie widzieli, dzię-
ki temu zrelacjonowaliśmy im 
naszą historię, a oni postanowi-
li nam pomóc. Oprócz wody, cie-
nia i dobrych rad, zaproponowali, 
że kupią nam zestaw napraw-
czy do gwintów głowicowych. 
Spadli nam z nieba, bo jak tyl-
ko dostarczyli nam ten zestaw, 
przegwintowaliśmy głowicę, 
wyściskaliśmy naszych straża-
ków i ruszyliśmy dalej.

Dotarliśmy do Las Vegas, 
gdzie odpoczywaliśmy cztery 
dni. Maluch zrobił tam ogrom-
ne wrażenie, a żeby nagrać filmy 
z neonami Las Vegas i porobić 
zdjęcia, wyjeżdżaliśmy na prze-
jażdżkę o 3 w nocy. Po wizycie 
w Vegas zajechaliśmy do Bar-
stow, gdzie udało nam się znaleźć 
nocleg w historycznym motelu 
Route 66 i poczuć się jak Ame-
rykanie... Ostatni etap podróży 
z Barstow do Santa Monica dłużył 
się niemiłosiernie. Może to dla-
tego, że nie chcieliśmy go zakoń-
czyć. Marzyliśmy, aby ta podróż 
trwała. W końcu dotarliśmy do 
Los Angeles, a potem na molo 
w Santa Monica, gdzie stoi znak 
End of the Route 66. Już na par-
kingu dotarło do nas, że spełni-
ło się nasze wielkie marzenie, 
zjechaliśmy prawie 7000 km, 
poznaliśmy mnóstwo aniołów 
i wspaniałych ludzi, a nasz czer-
wony diament lśnił w kalifornij-
skim słońcu na końcu legendar-
nego szlaku.

(...) W garażu trwają prace 
nad bratem naszego celebryty. 
Kto wie, może wrócimy do USA 
dwoma maluchami?

Tekst i Fot. 
ROBERT GRABIŃSKI

„Angora” nr 41/2022

„Śląsku mój kochany” śpie-
wa w jednej ze swoich piosenek 
Stach Kittel, wokalista mieszka-
jący od ponad 30 lat w Sauerland. 
Pomimo tego, że wyemigrował 
ze Śląska wiele lat temu, nadal 
jest on mu bardzo bliski, gdyż 
jest to miejsce, gdzie spędził 

dzieciństwo, młodość, gdzie 
kształtował się jego charakter 
i doznawał pierwszych miłos-
nych uniesień. 

Jednym słowem, gdzie spę-
dził najpiękniejsze lata swoje-
go życia. Kokieteryjnie nie chce 
podawać daty urodzenia.

Jego młode lata związane są 
z Rudą Śląską. Tutaj pochłonęła 
go muzyka. Na pierwsze lekcje 
nauki gdy na akordeonie wysła-
li go rodzice. Ojciec nawet zbu-
dował mu specjalny wózek, żeby 
nie musiał dźwigać instrumentu, 
a tym samym nie miał wymów-
ki. Spodobało mu się jednak to 
muzykowanie do tego stopnia, że 
założył z kolegami zespół muzycz-
ny. Próby mieli w Domu Kultu-
ry w Orzegowie. W tym samym 
czasie ćwiczył tam zespół Uni-
verse. Występowali na różnych 
imprezach i festynach miej-
skich i zakładowych. W zespole 
grał na gitarze basowej. Nieste-
ty, kiedy chłopcy dorośli i ożenili 
się, kobiety wybiły im muzykę z 
głowy. Stach został sam, posta-
nowił wtedy zamienić gitarę na 
keyboard i nadal grać.

W 1991 roku, po odbyciu zasad-
niczej służby wojskowej poje-
chał odwiedzić rodziców, którzy 
wcześniej wyjechali do Niemiec. 
Chciał z nimi wyjechać, ale naj-
pierw musiał odsłużyć dwa lata 
dla ojczyzny. Spodobało mu się 
w Niemczech, tym bardziej, że 
miał już tutaj wielu krewnych. 
Pojechał więc na krótko do Pol-
ski, aby zabrać młodą żonę i syna. 
Początki nie były łatwe, podob-
nie zresztą jak u każdego... praca, 
nauka języka i nieustanna papie-
rologia. W tym całym zamiesza-
niu związanym z aklimatyzacją 
w Niemczech, z łezką w oku wspo-
minał festyny, na których grał 
i zabawiał ludzi. Uwielbiał, kie-
dy ludzie się uśmiechali i bawili 
przy jego muzyce. Tęsknił za tym. 
W 1998 roku nie wytrzymał i wró-
cił do muzyki. Na szczęście rodzi-
na nie sprawiała mu trudności, 

a żona nie próbowała mu wybić 
muzykowania z głowy,

Przez wiele lat grał rovery zna-
nych wykonawców. Organizował 
śląskie biesiady muzyczne oraz
tradycyjny Oktoberfest. Muzyka
była i jest dla niego najważniej-
szym i najszczerszym przekaź-
nikiem emocji. Nawet obecnie,
po ponad 30 latach muzykowa-
ni radość publiczności jest dla 
niego najważniejsza.

Od pewnego czasu zaczął kom-
ponować i wykonywać włas-
ne utwory, do których słowa
napisał Leon Komor, zakocha-
ny w śląskiej ziemi. Teksty są 
„z życia wzięte”, i taka też jest do 
nich melodia, najczęściej prosta 
i łatwo wpadająca w ucho. Przez 
lata muzykowania, wypraco-
wał sobie własny rozpoznawal-
ny styl, nazwał go Hanys-disko.
W 2008 roku powstała TV Sile-
sia. Niemal od samego początku
Stach jest częstym jej gościem
i z powodzeniem jego piosenki 
utrzymują się przez wiele tygo-
dni na różnych Śląskich Listach
Przebojów. Był też zapraszany 
do Domu Muzyki i Tańca i do
katowickiego Spodka na Gałę
Piosenki Śląskiej. 

Kocha muzykę i publiczność. 
Komponuje takie piosenki, aby 
podobały sie wszystkim ludziom. 
Próbuje wciąż nowych aranża-
cji i stylów muzycznych, stara
się czerpać zarówno z rytmów
latynoamerykańskich, jak też
europejskich

Słucha jednak odmiennej muzy-
ki, Zapytany jaką muzyka go inte-
resuje odpowiada „Simply Red”.

Stach z powodzeniem kon-
certuje na śląskich biesiadach 
w Niemczech. Czasami także 
sam je organizuje. Nie zapo-
mniał również o miejscu, w któ-
rym się wychowywał. Każde-
go roku wspiera Sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Oberhausen. Podczas jedne-
go z finałów poznał Magdalenę, 
z którą obecnie często występu-
je w duecie.

Leonard Paszek

Stach Kittel – lubię 
wesołe piosenki

Magdalena Wartanowicz i Stach Kittel  Fot. R. Siera
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Chciał zabić 64 razy, udowodniono mu „tylko”... 48 zabójstw

Szachownicowy morderca
Zbrodnie

W latach 1978 – 1990 niezna-
ny sprawca zgwałcił, pobił i za-
mordował na Ukrainie co naj-
mniej pięćdziesiąt dwie osoby 
– kobiety i dzieci. Główny oficer 
śledczy Wiktor Buraków zlecił 
psychiatrze sporządzenie por-
tretu psychologicznego zabójcy, 
podobnego do profili tworzo-
nych przez FBI. Gdy Andriej 
Czikatiło został aresztowany, 
portret pomógł policji wydo-
być od niego zeznanie. Czika-
tiłę postawiono przed sądem, 
skazano i w trybie przyśpie-
szonym stracono.

W czasie szeroko nagłośnione-
go procesu Czikatiły w 1992 roku 
osiemnastoletni Michaił Odiczuk 
z Moskwy wypadł przez okno 
i zginął na miejscu. Po przesłu-
chaniu rodziny i znajomych po-
licja orzekła śmierć samobójczą. 
Jednak po latach okazało się, że 
była to wprawka. Zła sława Czi-
katiły zainspirowała przyszłego 
mordercę do wyznaczenia sobie 
celu życiowego: pobić jego re-
kord. Ponieważ naśladowca słyn-
nego zabójcy lubił grać w szachy, 
a szachownica ma sześćdziesiąt 
cztery pola, właśnie ta liczba sta-
ła się celem jego dążeń. Nieca-
łe dziesięć lat później przystąpił 
do realizacji planu.

„Bitcewski Maniak”
W 2001 roku policja zoriento-

wała się, że w parku Bitcewskim 
(zwanym też Bitca) w południo-
wo-zachodniej części Moskwy gi-
ną emeryci. Kilka zwłok odnale-
ziono w systemie kanalizacyjnym, 
ofiary miały zmiażdżone głowy. 
Gdy w 2005 roku w parku odkry-
to ciało byłego policjanta Niko-
łaja Zacharczenki, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych w koń-
cu przyznało, że w południowej 
Moskwie może grasować seryj-
ny zabójca. Kolejne ofiary znale-
ziono na zalesionych obszarach, 
również skatowane w podobny 
sposób, czasami z odłamkami 

szkła powtykanymi w rany. Więk-
szość ofiar często spacerowała 
po tym terenie i łatwo byłoby je 
zwabić w bardziej odosobnione, 
gęściej porośnięte części rozle-
głego parku o powierzchni tysią-
ca hektarów.

Media podchwyciły temat 
i ochrzciły sprawcę mordów 
mianem „Bitcewskiego Maniaka”. 
Do wiosny 2006 roku policja zna-
lazła już trzynaście ciał, a nieroz-
wiązanych zgłoszeń o zaginięciu 
było o wiele więcej. Funkcjona-
riusze dotarli również do trzech 
osób, które przeżyły atak dokona-
ny w parku przez młodego męż-
czyznę. Kobieta w ciąży, trzyna-
stoletni chłopak i starszy męż-
czyzna opisali sprawcę napaści, 
jednak ich wskazówki okaza-
ły się zbyt ogólnikowe, aby mo-
gły naprowadzić policję na kon-
kretny trop.

Wtedy przypadkowy przecho-
dzień znalazł w rzece zmasakro-
wane zwłoki Mariny Moskalowej. 
Czaszka kobiety była pogrucho-
tana, a w oczy powbijane małe 
drewniane szpikulce. W kiesze-
ni ubrania ofiary znajdował się 
skasowany bilet na metro, któ-
ry wskazywał na niedawny prze-
jazd. Policja zidentyfikowała 
trzydziestosześcioletnią kobie-
tę i ustaliła, że pracowała w su-
permarkecie. Syn zamordowa-
nej przekazał funkcjonariuszom 
wiadomość zostawioną przez nią 
przed wyjściem – informowała, 
że umówiła się z kolegą z pra-
cy Aleksandrem Piczuszkinem. 
Dopisała również numer telefo-
nu mężczyzny. Gdy zadzwonio-
no do Piczuszkina, ten oznaj-
mił, że nie widział Moskalowej 
od dwóch miesięcy, co było ewi-
dentnym kłamstwem, ponieważ 
razem pracowali.

Policja przejrzała nagranie 
z kamer monitorujących za-
montowanych na stacjach me-
tra Nowyje Czeriomuszki i Koń-
kowo, które leżą najbliżej parku. 
Zobaczyli Piczuszkina stojące-
go na peronie z Moskalową. 
Pasował do opisu podanego 

przez niedoszłe ofiary – łysie-
jący, mniej więcej trzydziesto-
letni mężczyzna. Ten pracow-
nik supermarketu na co dzień 
rozkładający towar na półkach 
i pomagający pakować zakupy 
był najbardziej konkretnym po-
dejrzanym w sprawach o za-
bójstwo trzynastu osób znale-
zionych w parku Bitcewskim. 
Gdy funkcjonariusze ustalili, 
że mieszka w pobliżu parku 
razem z matką, przygotowali 
się do aresztowania.

Chciał przyćmić
Czikatiłę

Wieczorem 15 czerwca 2006 
roku grupa funkcjonariuszy we-
szła do mieszkania Piczuszkina, 
żeby wręczyć mu nakaz aresz-
towania. Podejrzany nie stawiał 
oporu. Wkrótce mężczyzna, któ-
ry przeżył napaść w parku, roz-
poznał w Piczuszkinie spraw-
cę ataku.

Trzydziestodwuletni aresztant 
nie przyznał się do winy. Kiedy 
jednak policja pokazała mu na-
granie z kamery monitorującej 
w metrze, zaczął mówić. An-
driej Suprunienko, główny ofi-
cer śledczy, wyczuł, że Piczusz-
kin lubi wzbudzać zainteresowa-
nie. Funkcjonariusz postanowił 
więc schlebiać przesłuchiwane-
mu i sprawiać, by czuł się ważny, 
ponieważ wtedy mówił jeszcze 
chętniej. Piczuszkin był wyraź-
nie zadowolony z tego, jak dłu-
go udawało mu się przechytrzyć 
policję. Myśleli, że zabił trzyna-
ście osób, on jednak przyznał 
się do ponad sześćdziesięciu 

morderstw. Zaprowadził funkcjo-
nariuszy w miejsca, gdzie zako-
pał część zwłok, ale większości 
szczątków nie mógł im pokazać, 
ponieważ, jak twierdził, wrzucał 
je do głębokich na dziewięć me-
trów studzienek prowadzących 
do systemu kanalizacji.

Policjanci nie mogli się nadzi-
wić, że ten zwykły, irytujący al-
koholik o niewielu talentach i ni-
skich ambicjach jest najgroźniej-
szym seryjnym zabójcą w kraju. 
Piczuszkin oświadczył, że chciał 
przyćmić Czikatiłę. „Chodziło 
o rekord – tłumaczył. – Chcia-
łem zabić jak najwięcej osób, że-
by pobić rekord Czikatiły”. Przez 
tę osobliwą motywację natych-
miast zyskał przydomek „Sza-
chownicowy Morderca”.

Policjanci przeszukujący je-
go mieszkanie znaleźli wycinki 
gazet dotyczące Czikatiły, bru-
talną pornografię oraz nary-
sowaną szachownicę z datami 
umieszczonymi na 62 polach. 
To sugerowało, że swoje zbrod-
nie i ich zapisywanie Piczuszkin 
traktował jako rodzaj gry. Przy-
znał, że często wybierał na ofia-
ry starszych ludzi. Zapraszał 
ich, żeby wypili z nim kieliszek 
przy grobie psa w ustronnej czę-
ści parku. Potem uderzał ofiarę 
w głowę młotkiem albo łomem, 
a ciało wrzucał do studzienki 
ściekowej. Niektórzy wtedy jesz-
cze żyli, ale byli zbyt nietrzeźwi, 
żeby się uratować. Natomiast 
w ostatnim czasie zabójca po-
rzucał ofiary tam, gdzie doko-
nał napaści. Oświadczył, że wie-
dział, iż zabicie Mariny wiązało 
się z ryzykiem, ale akurat tego 

wieczoru był w odpowiednim na-
stroju, więc to zrobił. Później ze-
zna, że celowo popełnił ten błąd, 
aby zostać złapanym.

Piczuszkin opisał swoje pierw-
sze morderstwo, którego dopu-
ścił się w 1992 roku, gdy miał 
osiemnaście lat. Zaprosił Micha-
iła Odiczuka na „zabójczą wypra-
wę”. Następnie wypchnął kolegę 
przez okno. Był przesłuchiwany 
w tej sprawie, ale nie postawio-
no mu zarzutów, ponieważ uzna-
no śmierć chłopaka za samobój-
stwo. Minęło dziewięć lat, zanim 
Piczuszkin podjął kolejne działa-
nia. W 2001 roku w ciągu dwóch 
miesięcy zabił dziesięć osób.

Zaczął mordować ludzi w par-
ku, głównie mężczyzn. Kilku 
z nich mieszkało w tym samym 
co on bloku komunalnym. Zwy-
kle najpierw się z nimi zaznaja-
miał, grywali razem w szachy 
albo pili alkohol. Obserwował 
ich, pił z nimi, a potem dopro-
wadzał do sytuacji, w której by-
li sam na sam i wtedy uderzał 
ich na tyle mocno, aby wiedzie-
li, że zamierza ich zabić. To da-
wało mu poczucie władzy. Cza-
sami do ran, które zrobił, wkła-
dał kawałki szkła z butelki po 
wódce. Zawsze atakował od ty-
łu, żeby nie poplamić się krwią. 
Czasami, przyznał, miał wytrysk 
podczas morderstwa.

„Życie bez zabijania – stwier-
dził – to jak życie bez jedzenia”. 
Uważał, że swoim ofiarom otwie-
rał drzwi do „nowego życia”. 
Oprócz tego przyjemność spra-
wiały mu gierki prowadzone z po-
licją. Zdziwił się, że nie wszczę-
to w tej sprawie szeroko zakro-
jonego dochodzenia.

Zabójca ze srebrnym
medalem

Swoje życie Piczuszkin uzna-
wał za trudne. Nigdy nie poznał 
ojca, który porzucił rodzinę, gdy 
syn miał roczek. Matka umieściła 
chłopca w instytucji dla osób nie-
pełnosprawnych ze względu na 
jego nieposłuszeństwo. Po ura-
zie głowy, którego doznał w wieku 
czterech lat, stał się agresywny 
wobec innych, zwłaszcza rówieś-
ników i młodszych. Przyznał, że 
wystawiał małe dzieci przez okno, 
trzymając je za nóżkę, żeby po-
kazać, jaką ma nad nimi władzę. 
Terroryzował dzieci przy każdej 
okazji. Serię zabójstw rozpoczął, 
gdy zdechł mu pies, co bardzo go 
przygnębiło.

Mówiąc o swojej działalności 
jako mordercy, używał określe-
nia „wieczny orgazm”. Jego ce-
lem było zabicie sześćdziesię-
ciu czterech osób, tyle, ile jest 
pól na szachownicy. Później jed-
nak oznajmił, że zabijałby dopó-
ty, dopóki nie zostałby złapany.

W Instytucie Psychiatrii im. 
Serbskiego Piczuszkin został pod-
dany kilkumiesięcznej obserwa-
cji, po której uznano go za „przy-
padek nierokujący poprawy”, ale 

Imię i nazwisko:  . . . . . . . . . . . Aleksander Jurjewicz Piczuszkin
Data urodzenia:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 kwietnia 1974 r.
Data zgonu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nie dotyczy
Okres działalności jako zabójca:  . . . . . . . . . . . . . 1992, 2001 – 2006
Liczba znanych ofiar: . . . . . . . . skazany za 48, przyznał się do 62
Data aresztowania:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 czerwca 2006 r.

Andriej Czikatiło okazał się niedoścignionym wzorem do naśladowania 
 Fot. mundoaldia.com

Fot. rbth.com
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zdolny, by stanąć przed sądem. 
Oskarżono go o zabójstwo czter-
dziestu dziewięciu osób oraz trzy-
krotne usiłowanie zabójstwa. Pod-
czas krótkiej rozprawy wstępnej 
13 sierpnia 2007 roku oskarżony 
poprosił o proces z udziałem ła-
wy przysięgłych. Sędzia Andriej 
Subariew przychylił się do prośby. 
Ujawnił również proces, czyniąc 
go dostępnym dla publiczności. 
W trakcie rozpraw Piczuszkin 
siedział w szklanej klatce (Czi-
katiłę przetrzymywano w klat-
ce z krat).

Piczuszkin był zły, że zarzuty, 
które mu postawiono, wygląda-
ły blado przy rekordowych za-
rzutach wobec Czikatiły. Czuł 
się oszukany i podczas procesu 
prosił o dodanie jedenastu oskar-
żeń. Jednak policja nie znalazła 
dowodów na popełnienie mor-
derstw, do których podsądny się 
przyznawał. Gdy obrońcy wnieśli 
o odstąpienie od osiemnastu za-
rzutów ze względu na istniejące 
okoliczności łagodzące, Piczusz-
kin poprosił o odsunięcie adwo-
katów od sprawy, ponieważ nie 
reprezentują jego interesów.

24 października 2007 roku Pi-
czuszkin został uznany za winne-
go czterdziestu ośmiu zabójstw 
(a nie czterdziestu dziewięciu) 
i trzykrotnego usiłowania zabój-
stwa. Niektórzy dziennikarze na-
zywali go „zabójcą ze srebrnym 
medalem”, co doprowadzało go 
do wściekłości. Ponieważ w Ro-
sji zawieszono wykonywanie ka-
ry śmierci, został skazany na 
karę dożywotniego więzienia, 
w tym piętnaście lat w więzien-
nej izolatce.

Sławni „rekordziści”
Podobnie jak w przypadku 

większości seryjnych zabójców, 
którzy mają ambicje prześcignąć 
rekord morderstw ustanowiony 
przez innych, tak i w przypadku 
Piczuszkina trudno powiedzieć, 
jaka część jego twierdzeń jest 
prawdziwa.

Podawał kilka różnych liczb 
dotyczących swoich ofiar – mię-
dzy sześćdziesiąt a sześćdziesiąt 
sześć – jednak brakowało dowo-
dów na prawdziwość jego oświad-
czeń. Wielu seryjnych morderców 
twierdzi, że dopuścili się więk-
szej liczby zbrodni, niż przypi-
suje im policja. Zwykle robią to 
z wyrachowania i kierują nimi 
cztery główne pobudki: satys-
fakcja z wprowadzania w błąd, 
zrobienie wrażenia, podniesie-
nie swojego statusu oraz opóź-
nienie egzekucji. Piczuszkin na 
pewno znał najsłynniejsze, opi-
sane poniżej przypadki tego ty-
pu działań.

Henry Lee Lucas, areszto-
wany w Stanach Zjednoczo-
nych w 1983 roku, początko-
wo szacował, że zabił sto osób. 
Po pewnym czasie rachunek 
wzrósł do ponad pięciuset ofiar 
w dwudziestu siedmiu stanach 

(a nawet więcej). Gdy przedsta-
wiciele prawa przybyli do Tek-
sasu, aby pozamykać nieroz-
wiązane sprawy, zaoferowali 
Lucasowi przepustki oraz po-
siłki lepsze niż więzienne. Wie-
lu z nich nieumyślnie podawało 
mu szczegóły, które później wy-
korzystywał, by uwiarygodnić 
swoje historie. Potem wszystko 
odwoływał, a następnie równie 
raptownie stwierdzał, że został 
zmuszony do odwołania zeznań. 
Z biegiem czasu większość je-
go sensacyjnych oświadczeń 
okazała się fałszywa. „Posta-
wiłem sobie za zadanie oszu-
kać i przechytrzyć każdego poli-
cjanta, jaki się nawinie – powie-
dział Lucas. – I chyba całkiem 
nieźle mi to wyszło”. To typo-
wy przykład satysfakcji, którą 
przestępcy czerpią z wprowa-
dzania w błąd funkcjonariuszy 
organów ścigania.

H.H. Holmesowi zależało na 
zrobieniu wrażenia. W 1896 ro-
ku został skazany w Filadelfii 
za zabicie wspólnika, z którym 
planował oszustwo ubezpiecze-
niowe. Za honorarium w wyso-
kości 10 000 dolarów ogłosił się 
najsłynniejszym zabójcą, który 
zamordował sto osób, po czym 
w innej relacji obniżył tę liczbę 
do dwudziestu siedmiu. „Prasa 
chciała sensacji” – stwierdził. 
Tuż przed egzekucją przez po-
wieszenie przyznał się zaledwie 
do dwóch morderstw. Prawda le-
żała gdzieś pomiędzy skrajnymi 

liczbami, ale bez wątpienia Hol-
mes lubił znajdować się w cen-
trum zainteresowania.

Aby podnieść swój status, Ro-
bert Charles Browne, przesłu-
chiwany w 1995 roku, począt-
kowo przyznał się tylko do za-
bicia Heather Dawn Church 
w 1991 roku w Kolorado. Pięć 
lat później przesłał prokurato-
rom w Teksasie enigmatycz-
ną wiadomość: „Wynik wyno-
si – wy 1, przeciwnik 48”. Wy-
znał, że popełniał morderstwa 
od 1970 roku w dziewięciu róż-
nych stanach. Jednak konkret-
ne informacje podał zaledwie 
w siedmiu sprawach. Chociaż 
na krótko został najbardziej 
„wydajnym” seryjnym zabój-
cą w Ameryce, bijąc niechlub-
ny rekord należący w tamtym 
czasie do „Zabójcy z Green Ri-
ver” Gary’ego Ridgwaya, jego 
zeznania przyjmowano ze scep-
tycyzmem. Śledczy nie potwier-
dzili żadnego innego przypad-
ku niż zabójstwo Heather Dawn 
Church. Browne utracił nowo 
pozyskany status.

Z kolei sam Gary Ridgway pod-
czas przesłuchania prowadzone-
go przez agentkę specjalną Mary 
Ellen O’Toole z Jednostki Anali-
zy Behawioralnej FBI początko-
wo przyznał się do siedemdzie-
sięciu jeden morderstw i dopiero 
z czasem zadowolił się czterdzie-
stoma ośmioma (do chwili obec-
nej udowodniono mu czterdzie-
ści dziewięć zabójstw). „Moim 

zdaniem – oświadczyła agent-
ka – wiele z tych osób ma ego-
istyczną potrzebę kontroli i ma-
nipulacji, a część z nich chce się 
widzieć większymi i gorszymi od 
pozostałych”.

Ludzie chcieli
w to wierzyć

W latach 80. i 90. XX wieku kil-
ku seryjnych morderców poda-
wało szokująco wysokie liczby 
ofiar, aby okryć się jak najwięk-
szą niesławą. Larry Eyler, Do-
nald Leroy Evans, Richard Bie-
genwald, Pee Wee Gaskins i Paul 
John Knowles twierdzili, że za-
bili więcej osób, niż policja zdo-
łała z nimi powiązać. W tamtym 
okresie społeczeństwo w dużej 
mierze fascynowało się wielo-
krotnymi zabójcami, dlatego opi-
nia publiczna była skłonna uwie-
rzyć we wszystko, co powiedzie-
li. Jednak podawane przez nich 
liczby często były zafałszowane.

Ted Bundy kilkakrotnie zmie-
niał wersję co do liczby swoich 
ofiar, która wahała się między 
trzydzieści a ponad sto. W roz-
mowach z Hugh Aynesworthem 
stwierdził, że na każde morder-
stwo „podane do wiadomości pu-
blicznej” być może „przypada jed-
no nieznane”. Jednak swojego 
adwokata zapewniał, że trzydzie-
ści pięć ofiar to dokładna suma. 
Starszemu agentowi specjalne-
mu FBI Williamowi Hagmaiero-
wi starał się udowodnić swoją 

przydatność jako „okaz do ba-
dań naukowych”. Mówił o trzy-
dziestu zabójstwach i sugerował, 
że czas, który pozostał do egze-
kucji, nie wystarczy, aby potwier-
dzić inne. Udawał chęć pomocy 
w zamknięciu nierozwiązanych 
spraw, ale w rzeczywistości sku-
piał się na wydobywaniu infor-
macji, które mogły mu posłużyć 
do jego własnych celów.

Piczuszkin, szeregowy pra-
cownik supermarketu, lubił być 
w centrum uwagi i chciał, by wi-
dziano w nim kogoś więcej. Z ca-
łą pewnością na drodze do nie-
sławy popełnił wiele morderstw, 
lecz brakuje dowodów, które po-
twierdzałyby jego deklaracje do-
tyczące wygórowanej liczby ofiar.

Zła sława związana z seryjny-
mi zabójcami oraz relacje robią-
ce ze sprawców „najgorszych 
zbrodniarzy na świecie” spra-
wiają, że opinia publiczna czę-
sto przyjmuje podawane wy-
sokie liczby ofiar jako pewnik. 
Tymczasem warto podchodzić 
ostrożnie do twierdzeń, które 
często są po prostu wynikiem 
chłodnej kalkulacji. Oczywiście 
wszystkim zależy na odnalezie-
niu ofiar, ale dowody powinny za-
wsze mieć większy ciężar gatun-
kowy niż zeznania.

Katherine Ramsland

„Jak złapać mordercę. Na 
tropie najbardziej znanych se-
ryjnych morderców świata”, 
Kraków 2021, s. 380.

Park Bitcewski. To tu Piczuszkin dokonał większości zabójstw  Fot. pibig.info
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Mądrości zza biurka
Pismo z urzędu to często jedyny druk,  
jaki czytają Polacy, dlatego...

Musi być zrozumiałe
– Gdy wielu Polaków rezygnuje 

z czytania książek i prasy, pismo 
z urzędu to dla nich często jedyny 
kontakt ze słowem pisanym. Tak
że dlatego ważne jest, jaką pol
szczyzną pisane są wysyłane Pola
kom dokumenty – powiedział PAP 
językoznawca, prof. UAM dr hab. 
Jarosław Liberek.

Z myślą o kompetencjach języko-
wych urzędników na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
przygotowano studia podyplomowe 
„Prosty język w instytucjach publicz-
nych”. W trakcie zajęć pracownicy 
urzędów centralnych, samorządo-
wych, urzędów skarbowych oraz or-
ganów kontrolnych nauczą się ope-
rować prostą, zrozumiałą i popraw-
ną polszczyzną.

Pismo musi być zrozumiałe
Kierownik studiów prof. dr hab. 

Jarosław Liberek powiedział PAP, 
że uproszczenie polszczyzny stoso-
wanej przez urzędników to sprawa 
o fundamentalnym wręcz znaczeniu.

„Tu nie chodzi tylko o to, że ktoś 
nie zrozumie decyzji administracyjnej 
dotyczącej wysokości podatku. Istotą 
rzeczy jest budowanie wspólnoty lu-
dzi rozumiejących się i wspólnie two-
rzących dobra wykraczające poza ję-
zyk. Porozumienie dzięki prostocie 
to niezwykle ważne dobro ogólnona-
rodowe. O nie należy dbać, szczegól-
nie w czasach ogromnego kryzysu 
relacji między ludźmi” – podkreślił.

Naukowiec zaznaczył, że spraw-
ność językowa osoby pracującej 
w instytucjach jest coraz ważniej-
szą sprawą. Autorzy pism, komuni-
katów muszą mieć świadomość, że 
redagują teksty, które są być może 
jedynym przejawem słowa pisane-
go, jakie sporadycznie czyta, bo mu-
si, przeciętny Jan Kowalski.

„Wielu obywateli może dziś sobie 
pozwolić na nieczytanie literatury czy 
prasy – jakkolwiek to będziemy oce-
niać. Nie mogą oni jednak zrezygno-
wać z lektury pism oficjalnych. Jak 
bowiem inaczej, nie czytając takich 
tekstów, wymienić dowód, dowiedzieć 
się o wysokości podatku, zweryfiko-
wać składkę ubezpieczeniową czy zło-
żyć reklamację w sprawie zepsute-
go urządzenia? Stosowanie proste-
go języka w oficjalnych pismach leży 
w interesie nas wszystkich” – pod-
kreślił prof. Liberek.

Urzędowa przesada 
językowa

Językoznawca wyjaśnił, że oficjal-
ne pisma redagowane są zazwyczaj 
z uwzględnieniem cech stylu urzędo-
wego: mają oficjalną strukturę, wie-
le schematycznych i szablonowych 
formuł, są w nich obszernie cytowa-
ne przepisy, trudne do rozszyfrowa-
nia terminy, skomplikowane, rozbu-
dowane określenia i zdania.

„Pisma zawierające wskazane ce-
chy mogą być mimo wszystko zrozu-
miałe. Kłopot pojawia się wtedy, gdy 
pewnych oficjalnych formuł jest zbyt 
dużo. Jeśli dwustronicowy tekst za-
wiera tylko cztery zdania, z których 
każde liczy po 80 wyrazów, a poszcze-
gólne określenia tych zdań składa-
ją się średnio z 5 – 6 słów, to czytel-
nik nie przeniknie przez taki gąszcz. 
Gdy na dodatek w takim tekście poja-
wi się kilkanaście encyklopedyzmów 
w stylu: środki probacyjne, termin 
prekluzyjny, synergizm czy dywer-
syfikacja, to nawet po wielokrotnej 
lekturze można niewiele zrozumieć” 
– powiedział prof. Liberek.

Ekspert zaznaczył, że w wielu sy-
tuacjach urzędowa przesada języko-
wa nie ma żadnego uzasadnienia ko-
munikacyjnego.

„Czy naprawdę pracownik musi pi-
sać, że jego instytucja «rekomenduje 
uiszczenie należnej kwoty na posia-
dany przez urząd rachunek bankowy 
dedykowany wpłatom środków finan-
sowych pochodzących od obywateli 
obciążonych zaległościami z tytułu 
niezapłaconych zobowiązań podat-
kowych»? Przecież zdrowy rozsą-
dek podpowiada, by krótko stwier-
dzić: «Zaległy podatek proszę prze-
lać na konto»” – zauważył.

Właśnie tworzenie wieloelemen-
towych związków wyrazowych jest, 
zdaniem prof. Liberka, największą 
zmorą trudnych do rozszyfrowania 
pism z urzędu.

„Namolna relokacja psich 
odchodów”

Według prof. Liberka wyrażenia, 
zwroty i frazy „długie jak pociągi to-
warowe, do tego inkrustowane niezro-
zumiałymi wyrazami” mogą skutecz-
nie przeszkodzić w dotarciu do sensu.

„Dodatkowym efektem może być 
też pretensjonalność i śmieszność, 
jak w przypadku takich sformuło-
wań: «manualna relokacja psich od-
chodów do pojemników śmieciowych» 
– chodzi o sprzątanie po psie, «dojdzie 
do szkodliwej dla środowiska emisji 
wtórnej pyłów kurzowych pochodze-
nia ziemnego», względnie «na tere-
nie obszaru wokół oczyszczalni wy-
stąpi niekorzystne zjawisko uciążli-
wości zapachowej»” – dodał.

Prof. Liberek przyznał, że kwe-
stia jakości pism oficjalnych wykra-
cza poza kompetencje językowe po-
jedynczego urzędnika – autora wy-
syłanego obywatelowi tekstu.

„Każdy urzędnik zaczynający pra-
cę wchodzi do rzeki językowej, któ-
ra płynie od wielu dziesięcioleci; nie-
które formuły oficjalne przetrwały 
od XIX wieku. Urzędnik trzyma się 

kurczowo kopiowanych z przepisów 
określeń, bo nie chce doprowadzić 
do problemów prawnych, np. pod-
ważenia decyzji z przyczyn formal-
nych. Musi też uwzględniać wska-
zówki językowe szefa – nie zawsze 
są one dobre, a często mają charak-
ter pospolitych przyzwyczajeń, stąd 
np. niektórzy szefowie wolą spójnik 
«oraz» zamiast «i» albo nie tolerują 
frazy «jest zobowiązany», bo prefe-
rują «jest obowiązany»” – wyjaśnił.

Jedni urzędnicy nie mają czasu 
na tłumaczenie schematycznych 
i skomplikowanych pism z polskiego 
na nasze, innym nie chce się tego ro-
bić. Prof. Liberek zauważył, że funk-
cją edytora tekstu, z której urzędnik 
wręcz namiętnie korzysta, jest funk-
cja „kopiuj i wklej”.

„Pismo skomplikowane i niezrozu-
miałe daje większą gwarancję braku 
reakcji. Jeśli obywatel zbyt dużo zro-
zumie, może mieć wątpliwości i pisać 
odwołania bądź skargi. Część urzęd-
ników uważa, że skomplikowane pi-
sma dodają powagi nie tylko urzędo-
wi, ale również im samym. Wydaje im 
się, że dzięki mądrym tekstom rów-
nież i oni będą postrzegani jako mą-
drzy” – dodał językoznawca.

Specjalne studia  
dla urzędników

Kilka lat temu językoznawcy z In-
stytutu Filologii Polskiej UAM nawią-
zali współpracę z Urzędem Miasta 
Poznania, prowadzą tam regularne 
warsztaty i szkolenia. Jarosław Libe-
rek i Karolina Ruta-Korytowska na-
pisali dla poznańskich urzędników 
poradnik dotyczący prostego języka.

Dwusemestralne, niestacjonar-
ne studia podyplomowe „Prosty ję-
zyk w instytucjach publicznych” ru-
szają na Wydziale Filologii Polskiej 
i Klasycznej UAM od października. 
Przy tworzeniu programu języko-
znawcy konsultowali się z doświad-
czonymi pracownikami poznańskie-
go magistratu.

„W końcu kto jak kto, ale urzędni-
cy na co dzień korespondujący z oby-
watelami wiedzą najlepiej, co stwa-
rza największe problemy. Nawiąza-
liśmy też współpracę z Poznańskim 

Centrum Superkomputerowo-Sie-
ciowym. Dzięki tej współpracy stwo-
rzyliśmy bazę tekstów urzędowych 
działającą m.in. jak półautomatycz-
ny korektor, który podpowiada urzęd-
nikowi proste formy językowe” – po-
wiedział prof. Liberek.

Językoznawca przyznał, że uczest-
ników studiów czeka intensywny tre-
ning tekstowy – zdecydowana więk-
szość ze 180 godzin zajęć przezna-
czona jest na ćwiczenia i warsztaty. 
Absolwenci staną przed szansą pod-
niesienia jakości komunikacji między 
urzędem a interesantem, nabędą też 
biegłości – w mowie i piśmie – w tłu-
maczeniu z urzędowego na polski.

Proste pisanie to klarowne 
myślenie

„Dużą zaletą studiów jest oma-
wianie materiałów pochodzących 
z instytucji, w których pracują nasi 
słuchacze. W programie uwzględni-
liśmy wymogi ustawy o zapewnieniu 
dostępności osobom ze specjalnymi 
potrzebami. Studenci opanują euro-
pejskie standardy tworzenia tekstu 
łatwego do czytania i rozumienia 
(ETR) i nauczą się wykrywać zjawi-
ska obniżające stopień dostępności 
pism oficjalnych. Będą mogli zostać 
rzecznikami osób mających problemy 
z czytaniem i rozumieniem komunika-
tów” – powiedział PAP prof. Liberek.

Językoznawca podkreślił, że prosty 
język nie wymaga specjalnie wyso-
kich kompetencji komunikacyjnych.

„Jeśli ktoś zrozumie, o co w tym 
chodzi, szybko przekona się, że pro-
sta polszczyzna jest naprawdę prosta. 
A pierwszy krok wcale nie polega na 
wnikaniu w zawiłe struktury skład-
niowe, lecz na pokonaniu pewnej ba-
riery świadomościowej. Proste pisa-
nie jest zawsze funkcją klarownego 
myślenia” – zapewnił prof. Liberek.

Zgodnie z zaleceniem rektor UAM 
wszystkie zajęcia w okresie zimowym, 
także studia podyplomowe, będą się 
odbywały zdalnie. (PAP)

Rafał Pogrzebny

Dlaczego pracownicy biur uwielbiają zwroty bezosobowe?
Alfred Kahn, były profesor eko

nomii na Uniwersytecie Cornel
la, w 1977 roku mianowany zo
stał przez prezydenta Jimmy’ego 
Cartera przewodniczącym Amery
kańskiej Rady Lotnictwa Cywil
nego (CAB). Dziś już nieistnieją
ca CAB miała za zadanie regula
cję cen i tras przelotów lotnictwa 
cywilnego. Zasługą Kahna stało 
się „odchudzenie” opasłych ksiąg 
rozporządzeń dotyczących lotów, 
a przez to uczynienie instytucji 
bezużyteczną.

Gdy przybył, by objąć swe stanowi-
sko, ze zdumieniem odkrył, że więk-
szość rozporządzeń wydawanych 
przez sztab prawników CAB jest 
prawie zupełnie niezrozumiała. Ob-
fitowały one w takie oto fragmenty:

Właściciel [certyfikatu CAB] 
może kontynuować swój stosunek 

do któregokolwiek punktu, wy-
mienionego w niniejszym piśmie 
przez lotnisko, ostatnio regularnie 
stosującego się do właściciela, w ce-
lu odniesienia się do takiego punk-
tu przed nabyciem mocy tegoż cer-
tyfikatu. W przypadku stosowania 
się do takich procedur, odnoszących 
się do niniejszego według zaleceń 
Rady, właściciel może, w dodatku 
do wymienionych powyżej w niniej-
szym zaleceń explicite, regularnie 
nawiązywać do punktu wymienio-
nego w niniejszym przez jakiekol-
wiek lotnisko, gdy jest to w danym 
przypadku wygodne.

Pierwszym rozporządzeniem Ka-
hna, skierowanym do sztabu zatrud-
nionych prawników, było obwiesz-
czenie, że odrzuci on każdy doku-
ment, który nie będzie napisany 
prostą, zrozumiałą angielszczyzną. 

„Czytajcie swe dokumenty żonom 
i dzieciom – mówił – a  jeśli będą 
się śmiać, musicie napisać doku-
ment od nowa”. Ale dlaczego do-
kumenty te w ogóle były tak trud-
ne do zrozumienia?

Zadaniem ludzi piszących roz-
porządzenia jest zarządzanie za-
sobami ludzkimi. To zwykle ozna-
cza poinformowanie ich, że nie mo-
gą robić tego, co chcą. Większość 
ludzi nie czerpie przyjemności 
z frustrowania innych. Zrozumia-
łe, że urzędnicy chętnie umniej-
szają swoją rolę w tym procesie. 
Zamiast powiedzieć: „Zabraniam 
United Airlines latać pomiędzy 
San Diego i San Antonio”, urzęd-
nikom wygodniej jest sformułować 
takie oto zdanie: „Ustalono, iż nie 
jest w  interesie publicznym, aby 
United Airlines wciąż zapewniały 

powietrzne usługi transportowe po-
między San Diego i San Antonio”.

Edykt Kahna zdobył sobie w owym 
czasie duży rozgłos i wywołał na ca-
łym świecie gorący aplauz miłośni-
ków jasnego wyrażania się. W wyni-
ku rozporządzenia dokumenty CAB 
prędko stały się jaśniejsze i krótsze.

Czy nowy sposób komunikowa-
nia się przetrwał? Ponieważ więk-
szość prawników CAB rozproszy-
ła się już dawno po innych biu-
rach, właściwie nie wiadomo. Są 
jednak powody, by sądzić, że uży-
wanie przejrzystej angielszczyzny 
jest sporym problemem dla więk-
szości urzędników. Gdyby prosty 
język stał się normą, w interesie 
każdego urzędnika byłoby choćby 
najmniejsze przeniesienie środka 
ciężkości swej wypowiedzi w kie-
runku niejasności, by przez to 

zmniejszyć oczywistość swojego 
udziału w ograniczaniu swobody 
postępowania innych. Zbyt wiel-
kie przeniesienie ciężaru powodo-
wałoby ryzyko reprymendy, jednak 
lekka zmiana w kierunku zmącenia 
przekazu nie rzuciłaby się w oczy. 
W miarę jak inni urzędnicy powodo-
waliby się tą samą pobudką, normy 
niejasności zaczęłyby się zmieniać. 
Łatwo spostrzec, jak przez stopnio-
wy proces, krok po kroku, można 
by w rezultacie otrzymać komplet-
nie niezrozumiały język biurokracji. 
Język taki prawdopodobnie utrzy-
mywałby się aż do czasu pojawie-
nia się następnego mocnego przy-
wódcy, który wymógłby na urzęd-
nikach większą jasność.

Robert Frank
„Dlaczego piloci kamikadze za

kładali hełmy?”, Kraków 2019, s. 289.
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* * *
Ojciec do syna:
– Synu, dzisiaj jest jeden z naj-

piękniejszych dni w twoim ży-
ciu. Zapamiętasz go na zawsze 
i będziesz go często wspominał 
i rozpamiętywał...

– Tato, ale ślub mam dopie-
ro jutro!

– No, właśnie...
* * *

– Zaraz, zaraz, nie rozumiem 
pańskiego problemu. Proszę za-
cząć od początku – mówi lekarz 
psychiatra do pacjenta.

– A więc na początku stworzy-
łem Ziemię...

* * *
Wieczór w parku. Chłopak czu-

le szepcze dziewczynie do ucha:
– Kochana, powiedz te sło-

wa, które połączą nas na wieki...
– Jestem w ciąży!

* * *
– Barman, szybko kieliszek 

koniaku dla mojego kolegi, któ-
ry właśnie zemdlał.

– Nie mamy koniaku, jest tyl-
ko czysta...

Zemdlony lekko otwiera oczy 
i szepcze zbolałym głosem:

– Może być...
* * *

Do komisariatu policji przy-
chodzi facet i mówi:

– Wczoraj moja żona wyszła 
z domu i do tej pory nie wróci-
ła. Obawiam się, że coś się stało.

– Jak żona wygląda?
– Zwyczajnie, jak żona.
– Wzrost?
– Czy ja wiem?
– Waga?
– Nie mam pojęcia.
– Kolor oczu, włosów?
– Nie wiem, ale miała ze so-

bą psa.
– Jakiego psa?
– Teriera. Wzrost – 30 centy-

metrów, waży trzy kilogramy, na 
czole biała gwiazdka, metalowa 
obroża na szyi z numerkiem 2314.

* * *
Fąfara mówi do sąsiada:

– Kiedyś uczyłem swego Azora, 
aby zaszczekał, gdy chce mu się 
jeść. Tysiąc razy pokazywałem 
mu, jak to należy zrobić.

– I co, nauczyłeś go wreszcie?
– Niezupełnie. Azor teraz nie 

dotyka jedzenia, dopóki nie za-
szczekam.

* * *
Do kiosku podchodzi facet 

i mówi:
– Poproszę paczkę marlboro.
– Płaci pan 20 złotych.
– Dlaczego tak drogo?
– Bo 10 złotych kosztują pa-

pierosy, a 10 złotych to podatek 
od luksusu.

Nazajutrz przychodzi ten sam 
facet i bez słowa podaje 20 zło-
tych. Kioskarka zwraca mu dychę.

– Co to? – dziwi się facet. – Znie-
śli podatek?

– Podatek dalej jest, tylko marl-
boro nie ma.

* * *
Do apteki przychodzi kobie-

ta skarżąca się na to, że sprze-
dane jej środki nasenne nie po-
skutkowały.

– Kiedy kupowała pani u nas 
te proszki?

– Wczoraj.
– Naprawdę? A kto je pani 

sprzedawał?
– Taki wysoki brunet z wąsami.
– Proszę pani, on tu już nie pra-

cuje od dwóch miesięcy!
* * *

– Jaki jest najlepszy świat we-
dług optymisty?

– Taki, w którym nie będzie 
trzeba pracować.

– A jakie jest zdanie o tym świe-
cie pesymisty?

– Że będzie bezrobotny.
* * *

Przewodnik do turystów:
– Gdyby ta pani w żółtym swe-

terku przestała mówić, usłysze-
libyśmy huk tego pięknego wo-
dospadu.

* * *
Pan domu uprzedza gości:
– Tylko błagam, niech państwo 

nie siadają na tej kanapie! Jest 
pełna pluskiew...

– To dlaczego jej pan nie wy-
rzuci?

– Próbowałem, ale one przy-
noszą ją z powrotem...

* * *
– Wasz Mareczek już dziesięć 

lat uczy się grać na trąbce. Od-
niósł już jakieś sukcesy?

– Tak, nawet międzynarodowe...
– A jakie?
– Przez niego już dwie rodzi-

ny uciekły do Niemiec...
* * *

Jaś do ojca:
– Dlaczego mówi się „zakład 

pracy”?
– Bo zakłada się, że ludzie 

tam pracują.

Rozmaitości  

Łamigłówka

J jak Jules
Autorem „W 80 dni dookoła świata” jest Jules Verne. Czy potra-

fisz pokonać labirynt w kształcie litery „J” jak Jules?

Wytęż wzrok...

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

Igła znajduje się w stogu nr 67.
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Nie tylko deszczowe
Cirrusy, nimbostratusy, cumulusy...

Gdzie powstają chmury?
Codziennie chmury ścigają się 

po niebie, przemieszczając się 
z wdziękiem, aż w końcu znikają; 
wpływ na ich stale zmieniające się 
kształty i czas życia mają Słońce, 
Ziemia i oceany. Jednak nie każda 
część ziemskiej atmosfery sprzy-
ja tworzeniu się chmur. Ogólnie 
wyróżniamy siedem odrębnych 
warstw atmosfery – każda z nich 
ma odmienne, niepowtarzalne 
właściwości, które pomagają chro-
nić naszą planetę. Zadaniem naj-
niższej i najcieńszej warstwy jest 
utrzymanie obiegu wody pod każ-
dą postacią nad lądami i morzami 
– to cykl hydrologiczny, który za-
pewnia bogactwo i różnorodność 
życia na Ziemi.

Najniższa warstwa atmosfery, 
troposfera, skupia życiodajny tlen, 
duże ilości azotu i niewielką, lecz 
niezbędną ziemskim organizmom 
mieszaninę dwutlenku węgla, pary 
wodnej oraz innych gazów cieplar-
nianych. To właśnie w troposferze 
nieustannie działa machina pogo-
dowa rozprowadzająca ciepło i wo-
dę po całym globie. Najistotniejszym 
elementem w tej warstwie atmosfe-
ry są dynamiczne zmiany polegające 
na spadku temperatury wraz z wy-
sokością. Proces ten umożliwia kon-
wekcję, adwekcję oraz kondensację 
powietrza, czyli podstawowe mecha-
nizmy, dzięki którym powstają chmu-
ry. Zjawiska te zachodzą na każdej 
wysokości troposfery; warstwy po-
wietrza oddziałują na siebie wza-
jemnie, mieszają się, wędrują w gó-
rę i ku oceanom.

Przepis na chmury
Zapytaj grupę pięciolatków, z cze-

go zbudowana jest chmura, a wtedy 
przynajmniej jeden maluch krzyk-
nie, że z waty lub puchu. Bo prze-
cież chmury tak właśnie wygląda-
ją! Jednak w rzeczywistości ten biały 
„puch”, który unosi się w powie-
trzu, to skupisko miliardów maleń-
kich kropli chmurowych, które toczą 
boje o swoje miejsce w przestrzeni 

i w rezultacie wraz z kryształami lo-
du tworzą coś, co dla nas wygląda 
jak biała puchowa chmura.

Poza „puchem” podstawowymi 
składnikami chmury są jeszcze pa-
ra wodna i energia cieplna. Ciepło 
transportuje powietrze nasycone 
parą wodną w zimniejsze środowi-
sko dzięki adwekcji (poziomy ruch 
powietrza) lub konwekcji (pionowy 
ruch powietrza, czyli prądy wstę-
pujące i zstępujące), a później dzię-
ki kondensacji para wodna zmienia 
się w maleńkie kropelki wody lub 
kryształki lodu. Aby powstała kropla 
chmurowa, niezbędne jest jądro (za-
rodek) nukleacji, którym może być 
sól lub pył. Małe, skondensowane 
cząsteczki wody powstają na rela-

tywnie większych aerozolach atmos-
ferycznych (czyli na jądrach nukle-
acji), które mają wielkość 1 mikro-
na, podczas gdy maleńkie molekuły 
wody są rzędu 0,0001 mikrona. Jeśli 
do jądra nukleacji przyczepi się du-
żo cząsteczek wody, tym mniej czasu 
będzie potrzebowała kropla chmuro-
wa, żeby się uformować; każda kro-
pla tworzy się wokół swojej cząstki 
aerozolu. Krople chmurowe są tak 
lekkie, że pozostają w zawieszeniu 
i stają się „bazą” chmury, w miarę 
jak następuje dalsza kondensacja 
pary wodnej.

Proces powstawania 
chmury

Konwekcja: ogrzane powietrze 
wędruje do góry.

Adwekcja: poziomy przepływ cie-
płego powietrza.

Kondensacja: para wodna (gaz) 
ochładza się i zmienia w wodę (ciecz).

Wznoszenie się i opadanie powie-
trza: Słońce ogrzewa Ziemię z róż-
ną intensywnością. W związku z tym 
ruch powietrza tworzy duże strefy, 
w których ciśnienie jest wysokie (po-
wietrze opada) i niskie (powietrze się 
wznosi). Prądy powietrza przenoszą 
wodę i ciepło. To doskonały system 
energetyczny, który łagodzi skrajną 
temperaturę oraz normuje wilgotność 

powietrza. Lasy deszczowe, pustynie, 
tundra, bieguny i zielone obszary na 
średnich szero kościach geograficz-
nych istnieją dzięki systemom pogo-
dowym, które sprawiają, że Ziemia 
jest tak różnorodna pod względem 
kolorów – błękitu, zieleni, bieli, brą-
zu oraz innych barw.

Rewia chmur
Klasyczny układ chmur, który 

widzimy na niebie, to front atmos-
feryczny z ciepłą masą powietrza 
(obrazowany na mapach synoptycz-
nych czerwonym kolorem w postaci 
półokręgów), za którą podąża front 
zimny (oznaczany niebieskimi trój-
kątami). Każdej części tego proce-
su odpowiadają odpowiednie chmu-
ry, które są dobrym wskaźnikiem dla 
obserwatora chcącego się przeko-
nać, jaki front akurat przechodzi. Po-
wietrze ma różną gęstość, ale masy 
powietrza zimnego (gęste) i ciepłe-
go (lżejsze) się nie mieszają; ciepłe 
powietrze wędruje w górę ponad 
masy zimnego, gdzie początkowo 
powstaje wyraźna granica, zanim 
obie masy zaczną się mieszać. Pro-
ces ten można zaobserwować pod-
czas tworzenia się struktury chmur. 
Wszystko zaczyna się od chmur war-
stwowych, które potem przekształ-
cają się w spiętrzone i niestabilne 
cumulusy, czyli chmury kłębiaste.

• Cirrus – wysoka chmura pierza-
sta, przez którą widoczne jest świa-
tło słoneczne. Początkowo ciepłe po-
wietrze okrąża zimne – podobnie jak 
powietrze uderzające w bryłę lodu, 
która przewraca się pod jego napo-
rem. Pierwsze mieszanie się warstw 
powietrza następuje w górnej war-
stwie troposfery, co jest widoczne 
w postaci woalu chmur rozciągają-
cego się na niebie. Te cienkie włók-
na chmur złożone z kryształków lo-
du to często zapowiedź, że chmury 
będą gęstnieć, zwiastując deszcz.

• Altostratus – chmura śred-
niego poziomu zakrywająca świa-
tło Słońca. Ciepłe powietrze powoli 

przedziera się przez masy zimnego 
powietrza. Stopniowo zaczynają po-
wstawać warstwy pokrywające całe 
niebo. Chmury tego typu nie kształ-
tują pogody, ale poprzedzają formo-
wanie się niższych chmur, które przy-
noszą deszcz.

• Nimbostratus – stratus to war-
stwa, a nimbo oznacza chmurę, któ-
rej towarzyszą ciągłe opady desz-
czu. Na tej wysokości gruba war-
stwa chmur i wilgoci obejmuje całą 
atmosferę. Chmury znajdują się 
dość nisko nad powierzchnią Ziemi 
i zasnuwają niebo jednolitą ciem-
ną warstwą. Nimbostratusy podą-
żają za chmurami z wyższej strefy 
i są oznaką nadchodzącego deszczu 
oraz słabej widzialności, gdyż zakli-
nowane wyżej ciepłe powietrze mie-
sza się z najniższymi warstwami at-
mosfery. Tę wilgotną, umiarkowaną 
strefę nazywamy ciepłym sektorem.

• Cumulus – gdy nimbostratus za-
nika, niebo się rozjaśnia, a powietrze 
staje się przejrzystsze. Spowodowane 
to jest zmianą ciepłych mas powie-
trza z powrotem na zimniejsze. Na 
tym etapie powietrze jest niestabil-
ne, dzięki czemu na niebie powsta-
ją chmury zwane cumulusami. Sy-
gnalizują przejście zimnego frontu 
lub powrót do fali zimniejszego po-
wietrza. Mają o wiele wyraźniejszy 
kształt i są oddzielnymi, niepołączo-
nymi ze sobą chmurami, co umoż-
liwia przejaśnienia. Gdy cumulusy 
stają się większe, przekształcają się 
w chmury kłębiaste typu humilis (pła-
skie), mediocris (średnio wypiętrzo-
ne) i congestus (wypiętrzone), któ-
re mogą być źródłem deszczu. Towa-
rzyszy im również zmienny kierunek 
wiatru z nawałnicami, co świadczy, 
że ciepły front zmienia się na zimny. 
Cumulusy niekoniecznie formują się 
w niskich warstwach atmosfery; mo-
gą się również rozwijać w wyższych 
partiach troposfery i świadczyć o nie-
stabilnej sytuacji na niebie. W środ-
kowej warstwie troposfery są znane 
jako altocumulusy (chmury średnie 

kłębiaste) i cirrocumulusy (chmu-
ry wysokie).

Każda chmura odgrywa 
swoją rolę

Zdjęcia satelitarne przepięknie 
przedstawiają całą rodzinę chmur 
w czasie, gdy się one tworzą i wę-
drują po niebie. Widać, jak się kłę-
bią i wirują do ośrodka niskiego ci-
śnienia, a potem rozciągają się na 
setki kilometrów. Zdjęcia wyraźnie 
ukazują przekształcenia poszcze-
gólnych form chmur oraz nieogra-
niczoność i płynność cumulusów, 
które są ewidentnym wskaźnikiem 
zmian mas powietrza.

Krótko mówiąc, układy pogodowe 
w większej skali są wynikiem walki 
toczącej się między różnymi frontami 
powietrza. Wyobraźmy sobie olbrzy-
mią masę zimnego powietrza prze-
suwającą się na południe z bardzo 
zimnych północnych krańców Ziemi. 
W tym samym czasie masa ciepłego 
powietrza niosąca dużą ilość tropi-
kalnej wilgoci przemieszcza się na 
północ. W pewnym punkcie nad oce-
anem dochodzi do zderzenia dwóch 
frontów, dwóch potężnych mas powie-
trza o różnych cechach fizycznych. 
Północ kontra południe, zimno kon-
tra ciepło i bieguny kontra tropiki.

Chmury warstwowe raczej nie 
wzbudzają zadziwienia u tych, któ-
rzy je fotografują, malują lub po pro-
stu obserwują, chmury kłębiaste (cu-
mulusy) jednak to zupełnie inna histo-
ria, która w pewien sposób wyjaśnia 
proces rozwoju chmur. Kiedy suną 
razem po niebie, widzimy, jak impo-
nującą i skomplikowaną drogę prze-
były. Są połączeniem mas powietrza 
z dwóch skrajnych źródeł – z tropików 
i biegunów. Układy niskiego ciśnie-
nia i związane z nimi fronty atmos-
feryczne są niezbędne do redystry-
bucji ciepła i wody na całym globie. 
Każda chmura odgrywa swoją ro-
lę – zarówno najbardziej delikatny, 
pierzasty cirrus, pierwsza oznaka 
tego, że powietrze zaczyna się mie-
szać, oraz tego, co nadejdzie później, 
jak i najpotężniejszy cumulus, który 
pojawia się na samym końcu, zwia-
stując zmianę deszczu w opady prze-
lotne, a także nadejście czystszego 
i chłodniejszego powietrza.

Simon King
Clare Nasir

„Jak pachnie deszcz?”, Po-
znań 2019, s. 340.

Cirrus  Fot. Wikipedia

Nimbostratus  Fot. Wikipedia

Altostratus  Fot. Wikipedia
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Rówieśnicy dinozaurów
Latimeria – ryba, która nie ma prawa już istnieć

W dewonie, ponad 410 milionów 
lat temu, w wodach wszechoceanu 
żyły ryby zwane trzonopłetwymi. Ich 
płetwy osadzone były na wydłużo-
nych trzonkach kostnych, a płetwa 
ogonowa składała się z trzech róż-
niących się długością płatów. W wy-
kopaliskach z tego okresu odnaj-
dywano je bardzo często, z czego 
wywnioskowano, że były niezmier-
nie liczne.

Około 360 milionów lat temu poja-
wiło się stworzenie nazwane Eusthe-
nopteron. Z pewnością była to ryba 
trzonopłetwa, ale zdolna do wyjścia 
na ląd. Jej płetwy wspierały się na po-
tężnych, mocno umięśnionych trzon-
kach, a płetwa ogonowa uległa czę-
ściowemu zanikowi. Było to długo po-
szukiwane ogniwo pośrednie między 
rybami a dokonującymi skutecznego 
podboju lądów płazami. Tak więc bez 
przesady można stwierdzić, że ryby 
trzonopłetwe są przodkami naziem-
nych kręgowców, a w konsekwencji 
także naszego gatunku. Opisano po-
nad 40 gatunków tych ryb, a znajdo-
wano je w wykopaliskach na wszyst-
kich kontynentach. Niestety, około 
65 milionów lat temu ryby trzonopłe-
twe dość nagle wyginęły. Podzieliły los 
wielu innych grup systematycznych, 
które dając początek lepiej przystoso-
wanym organizmom, musiały ustąpić 
im miejsca na Ziemi. Tak myślano aż 
do 1938 roku, kiedy to świat obiegły 
sensacyjne informacje.

Wszystko zaczęto się od światłego ka-
pitana szkunera rybackiego „Nerine”. 
W tym czasie w obecnej Republice 
Środkowoafrykańskiej, w East Lon-
don, powstało skromne muzeum przy-
rodnicze, którego kustoszem była pa-
ni Marjorie Courtnay-Latimer. Kapi-
tan Goosen zaproponował, że będzie 
dostarczał jej ciekawsze okazy złowio-
nych ryb, by nieco wzbogacić ubogą ko-
lekcję. Pani Latimer jak zwykle prze-
bywała w swoim muzeum, gdy nagle, 
w południe 22 grudnia 1938 roku, roz-
legł się dzwonek telefonu. Kapitan 
Goosen poinformował, że właśnie po-
wrócił z obfitego połowu, i zapytał, czy 
nie zechciałaby przyjrzeć się okazom 
i wybrać coś dla muzeum. Nie zwle-
kając, pani kustosz pojechała na na-
brzeże. Ryby zostały już rozładowa-
ne i leżały w dużym stosie na ziemi. 

Większość z nich stanowiły różne ga-
tunki rekinów, ale pod nimi pani Lati-
mer dostrzegła półtorametrową rybę 
o niezwykłym kształcie płetw. Poprosi-
ła o wyciągnięcie jej spod stosu innych. 
Ryba ta miała błękitnawy kolor z nie-
regularnie rozmieszczonymi białymi 
i ciemnymi plamami, jej ogromne łuski 
przywodziły na myśl zbroję. Co jednak 
najciekawsze, nie miała typowych dla 
ryb płetw przypominających po rozło-
żeniu wachlarz, ale wszystkie były osa-
dzone na silnie umięśnionych, wydłu-
żonych trzonkach, a płetwa ogonowa 
była wyraźnie trójdzielna. Pani Lati-
mer nie była z zawodu ichtiologiem, 
lecz od razu zorientowała się, że ma 
przed sobą nowy gatunek.

Z pomocą asystenta, po przekonaniu 
taksówkarza, by zabrał do bagażnika 
nieco już cuchnącą rybę, dowiozła ją 

do muzeum i umieściła w wannie z for-
maliną. Następnego dnia napisała list 
do znanego ichtiologa, profesora Smi-
tha, dołączając odręczny szkic znale-
ziska. Traf chciał, że Smith był w tym 
czasie chory i powrócił na uczelnię do-
piero 3 stycznia. Gdy otworzył list i uj-
rzał szkic, jak sam pisze: „Jakby bom-
ba wybuchła w moim mózgu... To prze-
cież rysunek ryby, której już dawno nie 
ma, żyjącej w zamierzchłej przeszło-
ści i wymarłej, zachowanej tylko w nie-
kompletnych szczątkach w skałach”. 
Smith był jednak pewien. Niewątpli-
wie złowiono żyjący egzemplarz ryby 
trzonopłetwej, która w jakiś niepoję-
ty sposób przetrwała 65 milionów lat 
dzielących ją od wymarcia pozosta-
łych krewnych.

Dopiero 16 lutego 1939 roku uczo-
ny dotarł do muzeum w East London. 

Gdy na własne oczy zobaczył rybę, za-
niemówił i odzyskał głos dopiero wte-
dy, gdy jej dotknął i przekonał się, że 
jest prawdziwa. Niezwłocznie przystą-
pił do sporządzania naukowego opi-
su. Już w marcu ukazał się on w cza-
sopiśmie „Nature”. Smith nazwał ry-
bę Latimeria chalumnae, honorując 
w ten sposób panią Latimer i doku-
mentując miejsce złowienia – ujście 
rzeki Chalumna. Pomimo intensyw-
nych poszukiwań dopiero po 16 la-
tach udało się zdobyć drugi egzem-
plarz, tym razem z okolic wyspy An-
jouan w archipelagu Komorów. Dziś 
wiemy, że właśnie tam żyją najlicz-
niejsze grupy tego gatunku, a na po-
łudnie Afryki trafia tylko niewiele 
osobników. Dzięki użyciu batyskafów 
udało się sfilmować latimerie maje-
statycznie poruszające się w podwod-
nych jaskiniach. Wiemy także, że są 
żyworodne, a ich wielkie jaja rozwi-
jają się bardzo długo w ciele samic.

Na tym nie koniec niespodzianek. 
W 1998 roku dwie latimerie znalezio-
no znów przez przypadek na targu 
rybnym na północy Celebesu (Indo-
nezja). Jest to niewątpliwie drugi ga-
tunek nazwany Latimeria menaden-
sis. Czy będą następne?

Radosław Ratajszczak

„Świat. Najbardziej niesamowite 
fakty! Zwyczaje, postaci, niezwykłe 
zjawiska, najdziwniejsze zwierzęta”, 
Poznań, s. 318.

Żywe skamieliny – dowód na istnienie ewolucji
W trwającej wiele miliardów lat 

historii rozwoju organizmów ży-
wych pojawiały się i zanikały liczne 
gatunki, a nawet wyższe jednost-
ki systematyczne. W znakomitej 
większości duże grupy systema-
tyczne znikały, a ślady ich istnienia 
znajdujemy dziś jedynie w wyko-
paliskach. W ich miejsce powsta-
wały nowe, lepiej przystosowane 
do zmieniającego się środowiska.

Ci „nuworysze” zabierali starszym, 
mniej plastycznym formom miejsce 
do życia i pokarm, w efekcie powodu-
jąc ich wymarcie. Niektóre pradaw-
ne gatunki jednak przetrwały, a ich 
odkrycie stawało się zawsze wielkim 
wydarzeniem i kolejnym dowodem na 
istnienie procesu ewolucji w świecie 
organizmów żywych. Aby jednak ta-
kie prastare formy życia mogły na-
dal istnieć, musiały zostać spełnione 
pewne warunki. Przede wszystkim 
ich środowisko musiało pozostawać 
prawie niezmienione przez miliony 
lat, a ponadto musiało być tak odle-
głe, że nie poddało się kolonizacji ze 
strony młodszych ewolucyjnie form. 
Taki warunek spełniają wyspy oce-
aniczne, które oddzieliły się od głów-
nych mas kontynentalnych jeszcze 
przed powstaniem ssaków.

Dlatego też na Nowej Zelandii 
można znaleźć jedną z najciekaw-
szych „żywych skamielin” – hatte-
rię Sphenodon punctatus, zwaną 

przez Maorysów tuatarą, czyli zwie-
rzęciem z kolcami. Gatunek ten na-
leży do gromady gadów, lecz nie jest 
w jej obrębie spokrewniony z żadnym 
innym współcześnie istniejącym. 
Z wyglądu to dość typowy przed-
stawiciel łuskonośnych, podobny 
do amerykańskich legwanów oraz 
azjatyckich i australijskich agam. 
Ma masywne ciało, dużą głowę, sil-
ne, zakończone pazurami kończy-
ny i podobny do krokodylego ogon. 
Wzdłuż grzbietu i głowy ciągnie się 
grzebień złożony z kolców (prze-
kształcone łuski). Dorosłe samce 
osiągają długość do 60 cm, samice 
są o 1/3 krótsze.

Dopiero zbadanie budowy anato-
micznej, a szczególnie czaszki hatte-
rii przyniosło wielką niespodziankę. 
Okazało się bowiem, że nasza boha-
terka to przedstawiciel gadów ryjo-
głowych Rhynchocephalia. Ta gru-
pa systematyczna rządziła Ziemią na 
długo przedtem, zanim pojawiły się 
na niej dinozaury. Najstarsze znane 
gady ryjogłowe pochodzą z wykopa-
lisk liczących, bagatela, kilkaset mi-
lionów lat. Opisano wiele ich gatun-
ków, w tym niektóre zbliżone wielko-
ścią do krokodyla. Ostatnie kopalne 
gady ryjogłowe żyły w triasie, 60 mi-
lionów lat temu, potem ich miejsce 
zajęły dinozaury. Tymczasem na 

chłostanych wiatrami wyspach No-
wej Zelandii, w całkowitym spokoju, 
tuatara pędziła swój skryty żywot. 
Mijały miliony lat, powstawały i upa-
dały imperia dinozaurów, olbrzymich 
ssaków i ptaków, a ona trwała, prak-
tycznie niezmieniona. Musiała jed-
nak wycofywać się na coraz bardziej 
odległe placówki. Jeszcze około ty-
siąca lat temu zamieszkiwała głów-
ne wyspy Nowej Zelandii, o czym 
świadczą szczątki znajdowane w ja-
skiniach (prawdopodobnie Maorysi 
nawet zjadali jej mięso).

Do dziś przetrwała jedynie na ma-
leńkich skalistych wysepkach poło-
żonych w Zatoce Obfitości. Jej życie 
w tym środowisku jest bardzo trud-
ne. Wysepki są bowiem stale sma-
gane zimnym wiatrem, a tempera-
tura rzadko przekracza 20°C. Takich 
warunków nie wytrzymuje zdecydo-
wana większość gadów, nie bez ra-
cji zwanych dziećmi słońca. Hatte-
ria jednak jest aktywna nawet wtedy, 
gdy temperatura spada do około 0°C.

Każdy osobnik ma swoją własną 
norę, której zaciekle broni przed in-
nymi. Często dzieli mieszkanie z pe-
trelami, morskimi ptakami gnieżdżą-
cymi się na tych wyspach. Oszczędza 
sobie w ten sposób nie tylko wysiłku 
kopania w twardej glebie, ale dodat-
kowo korzysta z ciepła wydzielanego 
przez współlokatorów. Odżywia się 
wszelkim pokarmem zwierzęcym, 

jaki może znaleźć, a więc owadami 
i bezkręgowcami, pisklętami ptaków, 
krabami oraz innymi morskimi sko-
rupiakami, a w razie braku pożywie-
nia także własnym potomstwem. Mo-
że jednak przetrwać wiele miesięcy 
bez pobierania pokarmu, gdyż prze-
miana materii jest u niej niezwykle 
powolna. Żyje za to bardzo długo 
– znane są osobniki liczące ponad 
sto lat. Ponieważ zamieszkuje bardzo 
ubogie środowisko, jej rozród rów-
nież trwa długo. Dojrzałość płciową 
osiąga po 10, a nawet po 20 latach. 
Samica składa jaja zaledwie raz na 
4 – 5 lat, a na ich inkubację potrze-
ba z reguły 12 – 16 miesięcy!

Niedawno okazało się, że w rze-
czywistości istnieje nie jeden, a przy-
najmniej dwa gatunki tuatar. Ten 
drugi, zwany Sphenodon guenthe-
ri, zamieszkuje tylko jedną wysep-
kę o powierzchni 4 ha!

Hatteria ma jeszcze inną niezwy-
kłą cechę – trzecie oko. Jest to tak 
zwane oko ciemieniowe, które znaj-
duje się na środku głowy (u innych 
gadów, ptaków i ssaków przekształ-
ciło się w gruczoł zwany szyszynką).

Radosław Ratajszczak

„Świat. Najbardziej niesamowi-
te fakty! Zwyczaje, postaci, niezwy-
kłe zjawiska, najdziwniejsze zwie-
rzęta”, Poznań, s. 318.Hatteria może żyć ponad sto lat  Fot. Wikipedia

Uważano, że Latimeria wymarła 65 milionów lat temu Fot. Wikipedia
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Smacznego

Mówiąc o naleśnikach, zwy-
kle mamy na myśli te na słod-
ko. Tak naprawdę można je 
jednak serwować także w wer-
sji wytrawnej. Tym razem pre-
zentuję Wam przepis na takie 
z szynką konserwową, serem 
i jajkiem sadzonym. Potrawę 
tę można traktować zarów-
no jako obiad, śniadanie, jak 
i przekąskę.

Naleśniki kojarzą mi się 
z rodzinnym domem w Klęcza-
nach – były one popisowym daniem 
mojej mamy. Każda wnuczka 
zawsze prosiła ją o ich przy-
gotowanie. Najczęściej były na 
słodko, na przykład z twarogiem 
i truskawkami lub dżemem. Do 
tej pory bardzo często goszczą 

na moim stole, a przyrządzam 
je na wiele różnych sposobów. 
Jeśli akurat na słono, to zwykle 
z dodatkiem sosu majonezowe-
go. Można go bardzo łatwo zro-
bić – podpowiem, w jaki spo-
sób. Do miski należy włożyć 
dwie łyżki majonezu, jedną łyż-
kę gęstej śmietany, przeciśnię-
ty ząbek czosnku. Całość przy-
prawić solą, pieprzem, sokiem 
z cytryny i wymieszać.

Nie macie pomysłu na obiad 
albo chcecie zachęcić dzieci nie-
jadki do zjedzenia czegoś konkret-
nego? Przygotowanie naleśników 
zdecydowanie będzie dobrym 
pomysłem. Zwykle bowiem koja-
rzą im się one z deserem, więc 
nawet jeśli będą wytrawne, chęt-
niej po nie sięgną. Zapewniam 
Was również, że taka potrawa 
jest bardzo smaczna. Jeśli raz 
ją przyrządzicie, to z pewnością 
jeszcze niejednokrotnie wróci-
cie do tego przepisu, zwłaszcza 
że jest on stosunkowo prosty, 
a przygotowanie smacznego 
i efektownego posiłku nie będzie 
kosztowało dużo czasu i energii.

Szynka konserwowa, ser oraz 
jajko to baza, ale tak naprawdę 
możecie dodać więcej składni-
ków albo też postawić na wer-
sję wegetariańską. Na rynku 

obecnie jest ogromny wybór pro-
duktów wegetariańskich oraz 
wegańskich, które z powodze-
niem zastąpią na przykład kla-
syczną szynkę. Poniżej znajdzie-
cie opis przygotowania. Po tym 
nie pozostaje mi już nic inne-
go, jak tylko życzyć smacznego!

Składniki:
1 szklanka mąki
2 jajka
½ szklanki mleka
½ szklanki wody mineralnej
szczypta soli
szczypta pieprzu ziołowego
masło klarowane do smażenia

Nadzienie:
ser żółty w plastrach
szynka konserwowa w plastrach
jajka
sól
masło klarowane do smażenia
Do podania:
szczypiorek
sos majonezowy
Przygotowanie:
1. Mąkę przesiać do miski. 

Wybić jajka, wlać mleko. Przy-
prawić solą i pieprzem zioło-
wym. Zmiksować. Wlać wodę 
– do takiej konsystencji, by uzy-
skać ciasto naleśnikowe.

2. Patelnię natłuścić masłem. 
Rozgrzać. Wlać pierwszą porcję 
ciasta i usmażyć naleśnik – z obu 
stron. W podobny sposób przy-
gotować kolejne.

3. Na maśle klarowanym zro-
bić jajka sadzone. Przyprawić 
solą i pieprzem.

4. Na środku każdego naleśni-
ka umieścić plaster szynki i pla-
ster sera. Na nich położyć jajko 
sadzone. Boki złożyć do środka, 
częściowo przykrywając białko. 
Posypać szczypiorkiem. Podawać 
z sosem majonezowym.

Fot. archiwum domowe

W kuchni Ewy Wachowicz

Naleśniki 
z jajkiem sadzonym

Wołowina – czy to jako 
antrykot, czy jako polędwica 
– w towarzystwie frytek i zie-
lonej sałaty – to jedno z naj-
bardziej popularnych dań 
w paryskich bistrach, gdy wpa-
da się tam na obiad. W zależ-
ności od regionu istnieją róż-
ne sposoby przyrządzania tego 
gatunku mięsa. Skorzystamy 
dzisiaj z przepisu pochodzą-
cego z górzystej, wulkanicz-
nej Owernii – to nasz tytuło-
wy befsztyk.

Ten region Francji, stano-
wiący znikomą część Masywu 
Centralnego poprzedzielane-
go kilkoma dużymi rzekami, 
w tym między innymi Loarą 
i Allier, to wyżynno-górska kraina 

w południowej i środkowej Fran-
cji. Kucharze cenią sobie ower-
nijski różowy czosnek, ale także 
zieloną soczewicę. 

Przez dziesięciolecia ten nie-
zbyt bogaty region znany był 
przede wszystkim jako kaszta-
nowe zagłębie. Stąd pochodziły 
jadalne kasztany trafiające do 
paryskich sklepów, także w for-
mie specjalnej, zakonserwowa-
nej pasty dodawanej do sosów 
i mięs. Wielki „kasztanowy jar-
mark” odbywa się w trzeci week-
end października. 

Smakosze doceniają pocho-
dzącą stamtąd wołowinę oraz 
wspaniałe wędzone szynki o nie-
zwykle delikatnym aromacie. 
Innym bogactwem Owernii są 
sery. Wyśmienity, delikatny can-
tal, żółty ser, pleśniaki z krowie-
go mleka Bleu d’Auvergne czy 
Fourme d’Ambert (słynny roque-
fort robiony jest z mleka owcze-
go), no i kremowy saint-nazaire. 
Wprawdzie istnieje bogata kar-
ta win owernijskich, ale najbar-
dziej znane są likiery – Verveine 
du Velay, produkowany z werbe-
ny oraz z 30 innych ziół, i Lique-
ur de gentiane, wytwarzany z żół-
tej gencjany.

Owernijski befsztyk
We wrzącej wodzie blanszujemy 

przez dwie minuty kawałki deli-
katnie solonego boczku. Następ-
nie go studzimy, osuszamy papie-
rowym ręcznikiem i tniemy na 
cienkie, wąskie pasemka. Woło-
winę, najlepiej polędwicę woło-
wą, kroimy w kostkę, tak mniej 
więcej 4-centymetrową. Mięso 
rumienimy ze wszystkich stron 
w żeliwnym garnku na maśle, 
ale lepszy jest smalec z gęsi 
lub z kaczki. Dokładamy plastry 
boczku, bouquet garni, zalewa-
my litrem białego wytrawnego 
wina i dopełniamy wodą. Trzeba 
zagotować, a potem dusić przez 
dwie godziny na wolnym ogniu. 
Sałatę, marchew i białą rzod-
kiew blanszujemy przez pięć 
minut, a w osobnym garnusz-
ku przez trzy minuty gotujemy 
surową kiełbasę, którą wcześ-
niej nakłuwamy widelcem. Po 
2 godzinach warzywa i kiełbasę, 
a także białą cebulę dodajemy 
do żeliwnego garnka z wołowi-
ną i z boczkiem. 20 minut goto-
wania. W tym czasie łuskamy 
zielony groszek i dorzucamy go 
razem z kilkoma listkami bazy-
lii. Kolejne 10 minut na ogniu. 

Gęsim smalcem smarujemy bryt-
fannę. Układamy na niej mięso 
i warzywa, dodajemy korniszony 
pokrojone w plasterki i kapary. 
Piekarnik rozgrzewamy do 180 
stopni Celsjusza. Sos z pieczenia 
w garnku przepuszczamy przez 
sitko. Częścią polewamy mięso 
i warzywa, a resztę przelewamy 
do małego garnuszka. Odsta-
wiamy na bok. A do brytfanny 
dodajemy 2 łyżki ostrej musz-
tardy i całość posypujemy utar-
tymi w moździerzu orzechami 
– laskowymi lub pistacjowymi. 
25 minut w piekarniku. W tym cza-
sie redukujemy sos w garnuszku, 
dorzucając do niego po kawałku 

zimnego masła z lodówki. Nasze 
danie ląduje na półmisku. Pole-
wamy je sosem i podajemy. Jest 
pracochłonne (3 – 3,5 godziny), 
ale osiągamy spektakularny efekt 
smakowy. Do tego w kielichach, 
ze względu na wołowinę, czer-
wone, wytrawne wino owernij-
skie – Côtes d’Auvergne z winnic 
w departamencie Puy de Dôme. 
W Masywie Centralnym wino pro-
dukuje się od V stulecia. Głów-
ne czerwone szczepy to gamay 
i bardzo pyszne pinot noir, które 
ma głęboki smak i silnie owoco-
wy, bogaty bukiet. Do wołowiny 
św. Jana pasuje idealnie.

Fot. autor

Befsztyk św. Jana
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Rozrywka

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

W najbliższym czasie czeka cię 
podróż. Jeśli masz wpływ na wy-
bór terminu, wyjedź w poniedzia-
łek lub wtorek. W czasie weeken-
du wyjaśni się sprawa, która nur-
tuje cię od dłuższego czasu. Mo-
że być związana z miejscem poby-
tu lub poznaną osobą. Życie towa-
rzyskie nabierze rumieńców. 

BYK
W tym tygodniu przyjdzie ci 

się zmagać z jakimiś trudnościa-
mi. Awaria samochodu lub urzą-
dzenia domowego zajmie ci spo-
ro czasu. Ktoś w pracy lub w do-
mu może wytrącić cię z równowa-
gi. Zapowiada się natomiast sym-
patyczny weekend.

BLIŹNIĘTA
Wenus i Mars dbają teraz 

o twoją urodę i kondycję. W tym 
tygodniu załatwisz każdą sprawę, 
zarówno w urzędach, w sądzie, 
jak i w banku. Spotkanie z sympa-
tią dostarczy ci miłosnych wzru-
szeń. Jesteś w dobrej formie inte-
lektualnej, masę pomysłów. 

RAK
Do weekendu wszystko bę-

dzie szło jak z płatka. Będziesz 
ożywiony, zmobilizowany i zain-
spirowany do działania. Wykonaj 
teraz najważniejsze zadania. Od 
wtorku zdarzać się mogą pomyłki 
i błędy wynikające z twojej niefra-
sobliwości i roztargnienia. 

LEW
Załatwisz teraz skomplikowane 

sprawy urzędowe, które się cią-
gną od dłuższego czasu. Z łatwo-
ścią przekonasz szefa i podejmiesz 
trudne decyzje. Nie rób jednak 
wielkich planów finansowych, do-
kładnie analizuj podpisywane zo-
bowiązania, możesz mieć proble-
my z wywiązaniem się z nich. 

PANNA
Twój wpływ na wydarzenia bę-

dzie teraz niewielki. W finansach 
nie widać zmian. Nie trać cza-
su na załatwianie spraw za wszel-
ką cenę. Podczas weekendu bądź 
szczególnie ostrożny, bo mogą być 
kłopoty. Nie siadaj za kierownicą, 
uważaj na to, co i komu mówisz. 

WAGA
Lepiej będzie ci się wiodło 

w nowym tygodniu, gdy Merku-
ry zacznie ci pomagać w intere-
sach lub przygotuje ciekawą pro-
pozycję. Weekend najlepiej spędź 
w domu i pilnuj się, by nie rozpę-
tać burzy w gronie najbliższych. 
Nie możesz teraz liczyć na ich 
wyrozumiałość.

SKORPION
Nadeszła pora na ożywione 

kontakty towarzyskie. Odezwą 
się znajomi sprzed lat. W planach 
wakacyjnych pomyśl o rewizycie, 
wasza znajomość przeżyje rene-
sans. Po niedzieli będziesz w słab-
szej formie fizycznej. W środę 
kondycja zacznie rosnąć.

STRZELEC
Nie przekładaj niczego na na-

stepny tydzień. Jeśli chcesz posta-
wić na swoim, uda ci się to w nie-
dzielę. Nawet opornego partnera 
przekonasz do swojego pomysłu. 
We wtorek plany mogą się pokrzy-
żować. Odpuść sobie teraz całą tę 
szamotaninę, szkoda nerwów. 

KOZIOROŻEC
Zapowiada się tydzień trud-

nych, zdecydowanych rozmów. 
Mars i Wenus udzielają ci wspar-
cia. Masz teraz dużo energii, de-
terminację i jednocześnie jesteś 
skłonny do kompromisu. Wynik 
rozmów będzie pozytywny, za-
kończy się sukcesem lub ugodą. 

WODNIK
Weekend sprzyja życiu rodzin-

nemu, praktykom religijnym. 
W nowym tygodniu będą obo-
wiązki, ograniczenia samodziel-
ności, niespodziewane wydatki 
lub straty. Szef może postawić 
przed tobą dodatkowe zadania, 
a przyjazd krewnych lub znajo-
mych zmieni rytm życia. 

RYBY
Słońce podsyła ci przyjazne pro-

mienie, nastrój masz dobry, wie-
rzysz w swoje siły. Nie wchodź te-
raz w tzw. dobre interesy. Te obie-
canki to blef, wiążą się z dużym ry-
zykiem lub są na granicy prawa. 
Podczas weekendu trudno ci bę-
dzie dogadać się z rodziną.
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Rozrywka
Krzyżówka z przymrużeniem oka

Znaczenia wyrazów 
(w zmienionej kolejności):

niezbędne, by krowa dała mleko
cykl miniatur telewizyjnych
przybliżających mniemanologię
stosowaną
wypity uderza w tętnice 
(w piosence zespołu T.Love)
skrzynia z oszklonymi ramami
drzewo laurowe
część okna nazywana lufcikiem
o liściach sosen i modrzewi
jedno z imion Zagłoby
Eugeniusz, poseł PSL
na Sejm III, IV, VI i VII kadencji
córka córki
„Doktor …”, powieść Tadeusza
Dołęgi-Mostowicza
zajezdnia tramwajowa
pisarz piszący prozą
marka samochodów pro-
dukowanych w rosyjskiej metropolii
słodki zamek
kawałek tkaniny ucięty 
pod ostrym kątem
znak graficzny firmy
składacz w drukarni

unicestwienie, zniweczenie
każdy sobie ją skrobie
popełnia haniebne czyny 
tytułowy bohater humorystycznej
powieści Joanny Chmielewskiej
był nim Tewje z musicalu 
„Skrzypek na dachu”
francuskie miasto kojarzone 
z Joanną d’Arc 
wijący się chwast
model, prototyp
nadawane na chrzcie
coś tajemniczego, zagadkowego 
„RTCN …”, maszt nadajnika
radiowego i telewizyjnego 
w Łazach pod Warszawą
cząstki koloidalne rozproszone
w cieczy
zwarcie elektryczne
uchwyt ślusarski
lepka wydzielina z gruczołów
w przewodzie pokarmowym
uczestnik imprezy sportowej
dorosły samiec owcy
Clapton – muzyk albo Cantona 
– były piłkarz reprezentacji Francji

Poziomo:
A1 tatara nosił dawnymi czasy

A16 wystrzałowy zbiór butelek
B7 osobiście kontaktuje placówkę

z placówką
C2 winny przed kucharzem
D7 naziemne gniazdo z ziemi i igli-

wia
D16 martwy akwen?

E3 dostało się im w bitwie
F16 spada z hukiem

na kanadyjsko-amerykańskiej
granicy

G1 coś od Chińczyka na wsypę
H16 przeniesienie z konta na konto

w celu odliczenia
I4 wczoraj magazyny,

dziś apartamenty
K1 rewiowa baletnica

K17 uczeń i nauczyciel w jednym
Ł7 trasa dla saneczkarza

Ł16 koło, z którego uszło nieco
powietrza?

M1 sprężynująca krzywa
M9 niewątpliwie oryginalny

N16 pasieczne budowle
N20 pszczoły z jednego „osiedla”
O7 tajnie oddelegowany
P2 a zamieni w ą

P16 soczyste ziółko

PIONOWO:
1D z niej wyprowadzają
3A wodzi turystów
3J szczególik bez znaczenia
5A „ubierają” dłonie połowicznie
5K bariera podnoszona

między granicami
6G ciecz oświetleniowo-grzewcza
7A filtr antyhałasowy
7L dają mu imię, gdy zaczyna

pływać
9A prześladowany uciekinier
9L są, gdy nie ma tego i owego

12A raz raz u słonia
12M „dolar” starego kontynentu
14A tasiemcowe ogniwo
14M drut w wysiłek zamieniony
16A poda szklankę z parasolką
16L kosz dla kawalera w kontuszu
17F lista dzieł zakazanych
18A niepraktyczna wiedza
18K obronne nieruchomienie
20A czas rozkwitu sztuk
20J rzemiosło zbója wśród

bałwanów
22D próbuje swoich sił w pracy

Jolka



German Anna - Kolędy i nagrania mało
znane
1. Gdy śliczna panna syna kołysała
2. Lulajże Jezuniu
3. Jasny horyzont
4. Nasza miłość
5. Posłuchaj

6. Wołam Cię
7. A jeżeli mnie pokochasz
8. Skąd przyjdzie noc
9. Nasza ścieżka
10. Nikt mi Ciebie nie odbierze
11. Ballada o niebie i ziemi

12. W wielkiej kosmicznej rodzinie
13. Górnik Zabrze, a jakże
14. mmame Asi Como Soy /

Kochaj mnie taką, jaka jestem
15. Zakwitnę różą
16. Tańczące Eurydyki

Jarocka Irena - Wigilijne życzenia
1. Samotnie kolędować źle
2. Gwiazda nocy wiligilijnej
3. Jeszcze dzisiaj pamiętam
4. Przywróć tamten czas
5. Biały pejzaż

6. Dzyń dzyń
7. Kolęda nowoprojektowana
8. Biały świat i białe

Boże Narodzenie
9. To coś znaczyć musi

10. Uśnijże mi, uśnij
11. Kolęda o miłowaniu moim
12. Wigilijne życzenia
13. Post Scriptum świąteczne

Różni wykonawcy - Kolędy i pastorałki
Z

na 2 CD min.: I. Santor, . , . , . , . , . ,
. , . , . , , . , . , . , . ,
. , . , . , . , . , , , . . ,
. . , . , . , . , . , . ,
. , . , . , . , . , . , , . ,
. , . (1 CD - 23 kol dy, 2 CD - 21 kol d)

łota odsłona tradycyjnych kolęd i pastorałek w wykonaniu najwybitniejszych artystów Polskiej sceny
muzycznej J Połomski H Frąckowiak T Woźniak M Jeżowska R Rynkowski
A Majewska S Soyka E Adamiak Pospieszalscy G Łobaszewska Ł Prus Z Wodecki D Błażejczyk
K Krawczyk E Bem M Umer A Zaucha H Banaszak Skaldowie Pod Budą H Frąckowiak, A Zaucha
A Majewska, O Bończyk G Markowski A Krzysztoń R Rynkowski K Kowalska M Szcześniak
K Skrzynecka B Bednarz A Włodarczyk J Trzepiecińska S Przybylska M Bajor Gawęda S Soyka
R Kasprzycki Mazowsze ę ę

Rubik Piotr - Najpiękniejsze polskie kolędy
1. Bóg się rodzi
2. Tryumfy
3. Dzisiaj w Betlejem
4. Oj maluśki
5. Anioł pasterzom mówił
6. Pójdźmy wszyscy do stajenki

7. Hej w Dzień Narodzenia
8. Cicha noc
9. Gdy śliczna Panna
10. Gdy się Chryatus rodzi
11. Męrdcy świata
12. W żłobie leży

13. Jezus Malusieńki
14. Wśród nocnej ciszy
15. Przybieżeli do Betlejem
16. Lulajże Jezuniu
17. Wesoła nowina

Wodecki, Bończyk, Majewska, Korcz -
...kolędują
1. Gwiazdo świeć, kolędo leć
2. Dzisiaj w Betlejem
3. Bracia patrzcie jeno
4. Wesołą nowinę
5. Raz do roku

6. Kolęda na ten rok
7. Przybieżeli do Betlejem
8. Mizerna cicha
9. Oj maluśki, maluśki
10. Lulajże Jezuniu
11. Pójdźmy wszyscy do stajenki
12. Do szopy hej pasterze

13. Nie było miejsca
14. Nie zapomnijmy tego
15. Pojedziemy saniami
16. Niech się kochają
17. Okruchy po kolędzie
18. Pastorałka na 90 rok
19. Chrońmy te chwile

Skaldowie - Moje Betlejem
1. Ach, gdzie ja szedłem
2. Wsytrzymały się wody Cedronu
3. Świat jest piękny od Panienki
4. Moje Betlejem
5. Dobra nowina
6. Twarde karki pochylajmy

7. Pan narodzony
8. Zbawiciela ujrzeliśmy
9. Złota Jerozolima i biedne Betlejem
10. Błogosławmy dzwonkami
11. Z gór zejdziemy
12. Przed śmiertelnymi

na sianku leżysz

13. Hymn o miłości
14. Pójdźmy wszyscy do stajenki
15. Gdy śliczna Panna
16. Jezus malusienki
17. Bóg się rodzi
18. Cicha noc

Golec uOrkiestra - Koncert kolęd
i pastorałek w Bazylice Jasnogórskiej
1. Bracia patrzcie jeno
2. Gdy śliczna Panna
3. Przybieżeli do Betlejem
4. O gwiazdo Betlejemska
5. Wśród nocnej ciszy
6. Oj, Maluśki, Maluśki
7. Anioł pasterzom mówił

8. W żłobie leży
9. Cicha noc
10. Gdy się Chrystus rodzi
11. Łokarynki, fujarecki...
12. Nie było miejsca dla Ciebie
13. Mędrcy świata monarchowie
14. Pastuszkowie bracia mili

11. Kołysanka dla "Okruszka"
12. Mości Gospodarzu
13. Mizerna Cicha
14. Dzisiaj w Betlejem
15. Dzień Jeden w Roku

CD + DVD

Przy zam wieniu przez internet mo liwo p atno ci przezó ż ść ł ś PayPal.

ZAM WIENIEÓ
P atno z g rył ść ó - Zarezerwowany towar wysy amy po zap aceniu rachunku (Vorkasse)ł ł
Prosimy przelewa pieni dzy przed otrzymaniem rachunku.
Wa ne! Konto jest inne ni konto prenumeraty - podajemy je na rachunku.

nie ć ę
ż ż

Koszt wysy ki:ł
na adres w Niemczech - 6,90 € (Deutsche Post DHL)
do pozosta ych kraj w Unii Europejskiej - 9,90 €

�
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Oferta obowi zuje do wyczerpania zapasu towaru.ą

Data, podpis

Nr telefonu

Kod pocztowy, miejscowość

Ulica, nr domu

Imi , nazwiskoę
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CD Bayer Full & Ex Problem - Najpiękniejsze polskie kolędy

CD Chór Archikatedry Warszawskiej - Najpiękniejsze kolędy

CD Chór Harfa - Najpiękniejsze polskie kolędy

CD Don Vasyl - Kolędy

CD Gawęda - Kolędy Gawędy

CD German Anna - Kolędy i nagrania mało znane

CD Golec uOrkiestra

CD Gronicki - Najpiękniejsze kolędy i pastorałki góralskie

CD Gronicki i Harnasie - Kolędy góralskie

CD Gwiazdy na Gwiazdkę - Najpiękniejsze kolędy

CD Gwiazdy Polskiej Estrady - Najpiękniejsze Kolędy

CD Jarocka Irena - Wigilijne życzenia

CD Kapela Góralska - Kolędy góralskie

CD Krawczyk Krzysztof - Kolędy i pastorałki

CD Mazowsze - Kolędy polskie

CD Mazowsze - Śpiewa kolędy

CD Mazowsze & Śląsk - Najpiękniejsze kolędy

CD Mazowsze, Śląsk, Poznańskie Słowiki - Najpiękniejsze polskie kolędy

CD No To Co - Kolędowe śpiewanki

CD Połomski Jerzy - W cichą noc, kolędy i pastorałki

CD Różni wykonawcy - Kolędy i pastorałki, złota kolekcja, 2CD

CD Różni wykonawcy - Kolędy staropolskie

CD Różni wykonawcy - Najpiękniejsze polskie kolędy

CD Rubik Piotr - Najpiękniejsze polskie kolędy

CD Rynkowski Ryszard - Dziś nadzieja rodzi się. Kolędy

CD Skaldowie - Moje Betlejem

CD Violetta Villas - Kolędy

CD Wielanek Stasiek - Kolędy i pastorałki

CD Wodecki, Bończyk, Majewska, Korcz - ...kolędują

- Koncert kolęd i pastorałek w Bazylice Jasnogórskiej (CD + DVD)

6,90

6,90

6,90

6,90

6,50

8,90

12,50

7,90

7,90

7,90

7,90

6,90

7,50

7,90

7,90

7,90

6,90

6,90

6,50

6,90

9,90

6,90

5,00

8,90

7,90

7,90

7,90

7,90

8,90

Szt. CD Kol dy Cenaę

Być może... PARIS perfumy 10ml

Być może... ROME perfumy 10ml

Być może... SUMMER IN PARIS perfumy 10ml

Być może... LONDON perfumy 10ml

Być może... TOKYO perfumy 10ml

Być może... NEW York perfumy 10ml

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

Szt. By Cenać może

Ziaja krem do rąk i paznokci kozie mleko 80ml

Ziaja krem do rąk z proteinami kaszmiru i masłem shea 100ml

Ziaja krem do stóp głęboko nawilżający 80ml

Ziaja krem do stóp na pękającą skórę pięt 60ml

Ziaja krem kozie mleko 1 nawilżanie 50ml

Ziaja krem kozie mleko 2 odżywianie 50ml

Ziaja krem masło kakaowe 50ml

Ziaja krem nagietek 100ml

Ziaja krem naturalny oliwkowy 50ml

Ziaja krem pod oczy z witaminą e 15ml

Ziaja naturalny oliwkowy odżywczy krem pod oczy i na powieki 15ml

Ziaja żel do nóg kasztanowy 100ml

2,60

1,90

2,50

2,50

3,30

3,30

2,20

2,90

1,90

2,20

2,60

2,50

Szt. Ziaja Cena

Pani Walewska krem nawilżający olej z awokado na dzień 50ml

Pani Walewska krem półtłusty na dzień i noc 50ml

Pani Walewska krem przeciw zmarszczkom na dzień i noc 50ml

Pani Walewska krem tłusty na dzień i noc 50ml

Pani Walewska perfumy classic 30ml

Pani Walewska perfumy gold 30ml

Pani Walewska perfumy sweet romance 30ml

Pani Walewska zestaw kosmetyków classic

Pani Walewska zestaw kosmetyków sweet romance

- perfumy 30 ml + dezodorant 90ml

- perfumy 30 ml + dezodorant 90ml

4,90

4,90

4,90

4,90

6,90

6,90

6,90

9,90

9,90

Szt. Pani Walewska Cena

Być
może...
perfumy
ka dy

za 4,50 €
ż

Odżywcze
kremy

do twarzy

Pollena-Ewa SA Krem nawilżający róża jerychońska 50ml

Pollena-Ewa SA Krem odżywczy - półtłusty owies 50ml

Pollena-Ewa SA Krem przeciwzmarszczkowy jagody goji 50ml

2,00

2,00

2,00

Szt. CenaPollena-Ewa SA

Zamówienia telefoniczne:
02174 8964480

Zamówienia pisemne:Verlag Matuszczyk KG
Luisental 2, 51399 Burscheid

Na ie :stron internetowej
www.sklep.de

Prezenty gwiazdkowe
– pomyśl o nich już teraz!



Ksi ki na jesienne
i zimowe wieczory

ąż

Uwikłani - Laurelin Paige
M -

-

...

łoda, piękna i obłędnie inteligentna Alayna Withers pracuje w nocnym klubie. Dziewczy
na właśnie została absolwentką prestiżowej uczelni i marzy o awansie na stanowisko me
nadżera. Alayna stara się trzymać z daleka od mężczyzn wywołujących w niej chorobliwą
obsesję, przez którą popadła już w problemy z prawem . Nie przewidziała jednak , że na
jej drodze w najmniej oczekiwanym momencie stanie diabelnie przystojny miliarder.
Hudson Pierce - nowy właściciel klubu nocnego, w którym pracuje Alayna , rozpala w niej
dzikie pożądanie. Wkrótce składa jej propozycję nie do odrzucenia . Czy kobieta ulegnie

Niegrzeczny szef - Whitney G.
Ambitna i zdolna Mya pracuje w wydawnictwie. Jej szefem jest najgorętszy w mieście,
a przy okazji najwredniejszy mężczyzna, jakiego kiedykolwiek znała. Michael to bogaty,
inteligentny i zabójczo przystojny uwodziciel. Mimo ukrytej nienawiści, którą kobieta żywi
do niego z powodu tego, jak traktuje ją w pracy, Mya jest również pod wrażeniem jego
seksapilu. Pewnego dnia pisze do przyjaciółki maila, w którym opisuje swoją złość i
sprośne myśli z szefem w roli głównej. Przez pomyłkę wysyła go jednak do Michaela.
Dopiero teraz się przekona, jak bardzo niegrzeczny potrafi być jej przełożony.

Czarny dom - Peter May
Hebrydy Zewn -

-

-

ętrzne – skaliste, porośnięte wrzosami szkockie wyspy, których mieszkań
cy są równie surowi jak otaczająca ich natura. Nawet w tak małych bogobojnych społe
cznościach może jednak dojść do zbrodni, z którą miejscowa policja sobie nie radzi.
Tak jest w przypadku brutalnego morderstwa na wyspie Lewis. Do rozwiązania sprawy
zostaje skierowany Fin Macleod, inspektor policji z Edynburga, który urodził się i wycho
wał na Hebrydach. Śledztwo staje się dla niego okazją do zanurzenia się w pogrzebaną
w mroku przeszłość.

Na krawędzi ciemności - Ian Rankin
Hrabstwo Fife na północ od Edynburga to najgorsze z możliwych miejsc dla śledczego,
zwłaszcza jeśli jest nim inspektor z wydziału wewnętrznego. Malcolm Fox zdaje sobie
sprawę, że nie cieszy się sympatią wśród kolegów policjantów, ale tu spotyka się z jawną
wrogością. Detektyw Paul Carter zostaje oskarżony o narkomanię i molestowanie seksu-
alne kobiet. Malcolm Fox jest zdezorientowany, bo doniesienie złożył wuj Paula, emeryto-
wany policjant, a przecież policjanci kryją się nawzajem. Kiedy wkrótce po tym „kapuś”
zostaje odnaleziony z kulą w głowie, jego bratanek wydaje się oczywistym podejrzanym...

Oficer i Szpieg - Robert Harris
Francuski oficer odkrywa,

-
że najgłośniejszy proces o zdradę ojczyzny opierał się na

sfabrykowanych dowodach. Najwyżsi rangą dowódcy wojskowi robią wszystko, żeby za
tuszować sprawę. Oni kłamią, by chronić swój kraj. On mówi prawdę, by ten kraj ocalić.
Oficer i szpieg to jednocześnie trzymający w napięciu thriller polityczno-szpiegowski i
uniwersalna powieść o wynaturzeniach władzy. To także historia o służbach specjalnych,
które wymykają się spod kontroli prawa i uprawiają własną politykę, wedle której w imię
„bezpieczeństwa narodowego” można gwałcić prawa jednostki.

Stojąc w cudzym grobie - Ian Rankin
John Rebus, „winylowy” policjant w cyfrowym świecie, którego nie rozumie. Ale zawsze to
lepsze niż przymusowa emerytura. Pracuje więc jako cywil w Wydziale Spraw Otwartych i
Niewyjaśnionych, marząc o wielkiej sprawie. I balansując na granicy prawa, przysparza
sobie kolejnych wrogów. Szansa na prowadzenie prawdziwego śledztwa trafia się, gdy
zgłasza się do niego matka zaginionej przed laty dziewczyny. Kobieta dopatruje się zwią-
zku między zniknięciem córki a podobnymi zdarzeniami, do których ostatnio doszło przy
drodze A9, i udaje jej się przekonać byłego inspektora do swoich podejrzeń.
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8,90

10,90
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Bez odwrotu - Tess Gerritsen

Dziewczyna z poci

Czarny dom - Peter May

ągu - Paula Hawkins

Dżuma w Breslau - Marek Krajewski tw.opr.

Erynie - Marek Krajewski tw.opr.

Fabrykantka aniołków - Camilla Läckberg tw.opr.

Grobowa cisza - Arnaldur Indridason

Kamieniarz - Camilla Läckberg tw.opr.

Koniec świata w Breslau - Marek Krajewski tw.opr.

Krótka piłka - Harlan Coben tw.opr.

Latarnik - Camilla Läckberg tw.opr.

Liczby Charona - Marek Krajewski tw.opr.

Na skraju załamania - B.A. Paris

Najmroczniejszy sekret - Alex Marwood

Nie mów nikomu - Harlan Coben tw.opr.

Obsesja matki - T.R. Ragan

Osaczona - Tess Gerritsen

Pogadanki z duchami - Carolyn G.Hart

Poirot prowadzi śledztwo - Agatha Christie tw.opr.

Rzeka zimna - Magdalena Kawka

Rzeki Hadesu - Marek Krajewski tw.opr.

Seans w Domu Egipskim - Maryla Szymiczkowa tw.opr.

Skaza - Robert Małecki

Skaza - Zbigniew Zborowski tw.opr.

Syrenka - Camilla Läckberg tw.opr.

Sześć lat później - Harlan Coben tw.opr.

Śmierć w Breslau - Marek Krajewski tw.opr.

Śmierć w Dniu Niepodległości - Carolyn G.Hart

Śmiertelna rozpacz - T.R. Ragan

Święci biblii cienia - Ian Rankin

W otchłani mroku - Marek Krajewski tw.opr.

Wada - Robert Małecki

Wyrwa - Wojciech Chmielarz

Zadra - Robert Małecki

Zmora - Robert Małecki

Żałobnica - Robert Małecki

Na krawędzi ciemności - Ian Rankin

Oficer i Szpieg - Robert Harris

Stojąc w cudzym grobie - Ian Rankin

Szt. Ksi ki - krymina y, thillery Cenaąż ł
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Amanda - Nora Roberts

Bezpieczna przystań - Danielle Steel

Catherine - Nora Roberts

Deszczowa noc cz.1 - Jodi Picoult tw.opr.

Deszczowa noc cz.2 - Jodi Picoult tw.opr.

Drugie spojrzenie - Jodi Picoult tw.opr.

Głos serca - Jodi Picoult tw.opr.

Grzeszna miłość - Inka Loreen Minden

Jesień cudów cz.1 - Jodi Picoult tw.opr.

Jesień cudów cz.2 - Jodi Picoult tw.opr.

Karuzela uczuć - Jodi Picoult tw.opr.

Kochanka - Edyta Folwarska

Kopciuszek na pustyni - Natasha Oakley

Królewska narzeczona - Kate Hardy

Książę i artystka - Nora Roberts

Księżniczka i tajny agent - Nora Roberts

Lilah - Nora Roberts

Magia uczuć - Nora Roberts

Maska - Kelly Stevens

Moje serce wraca do życia - Srebrna miłość, zdarzyło się naprawdę

Noce nad jeziorem - Penny Jordan

Nocne kompozycje - Nora Roberts

Nocny seans - Nora Roberts

Oaza szczęścia - Teresa Southwick

Pokusa - Edyta Folwarska

Rajska jabłoń - Nora Roberts

Razem na przekór wszystkim - Po prostu miłość, zdarzyło się naprawdę

Rebelia - Nora Roberts

Recepta na szczęście - Po prostu miłość, zdarzyło się naprawdę

Robert - Nora Roberts

Ryzykowne pożądanie - Kelly Stevens

Skazana na miłość - Cara Bach

Spadek - Nora Roberts

Spokojna przystań - Nora Roberts

Suzanna - Nora Roberts

Tam gdzie ty - Jodi Picoult tw.opr.

Tango namiętności - Zoe Held

Warto poczekać na szczęście - Srebrna miłość, zdarzyło się naprawdę

Zakazane pragnienie - Jaden Tanner

Niegrzeczny szef - Whitney G.

Uwikłani - Laurelin Paige

Szt. Ksi ki - powie ci, romanse Cenaąż ś

8,90

7,90

7,90

8,90

8,90

8,90

8,90

8,90

8,90

8,90

Była arabską stewardesą - Marcin Margielewski

Dubaj krwią zbudowany - Marcin Margielewski

Jak podrywają szejkowie - Marcin Margielewski

Koszmar arabskich służących - Marcin Margielewski

Modelki z Dubaju - Marcin Margielewski

Tajemnice hoteli Dubaju - Marcin Margielewski

Urodziłam dziecko szejka - Marcin Margielewski

Zaginione arabskie księżniczki - Marcin Margielewski

Porzuciłam islam, muszę umrzeć - Marcin Margielewski

Wyrwana z piekła talibanów - Marcin Margielewski

Szt. Ksi ki - - powie ci, romanse Margielewski Cenaąż ś

Wygodne zakupy bez wychodzenia z domu:
Tel. 02174 8964480 www.sklep.delub

Porzuciłam islam, muszę umrzeć
- Marcin Margielewski
Odrzucaj -ąc wiarę, automatycznie sprowadziła na siebie wyrok śmierci, ale zanim orze
czono go oficjalnie, nakaz uśmiercenia Farity wydał jej własny ojciec. Jej brat podjął się
jego wykonania. Przez wiele lat Farita ukrywała się w Europie. Kiedy dowiedziała się
o śmierci ojca, odetchnęła z ulgą, ale przedwcześnie… Teraz nikt już wyroku na nią nie
odwoła. Poruszająca, trzymająca w napięciu i niestety prawdziwa historia jednej z wielu
kobiet, które za swoje prawo do wolności zapłaciły wysoką, a czasami najwyższą cenę.

Wyrwana z piekła talibanów - M Margielewski.
Wstrząsające świadectwo kobiety, której udało się uciec z piekła rozpętanego przez isla-
mskich fundamentalistów.Nieraz groziła jej śmierć z ich rąk. Kiedy po dwudziestu latach
budowania wolności talibowie znowu przejęli kraj, Nilofar i jej mąż znaleźli się na liście
osób do zabicia i musieli uciekać. Udało się. Dzięki temu może świadczyć o zbrodniach
terrorystów, którzy znowu rządzą Afganistanem… o okrutnym prawie, publicznych egze-
kucjach, uprawach opium, zmuszaniu małych chłopców do prostytucji i o tym, że kobiety
w jej kraju zostały ostatnimi na placu boju w walce z fundamentalistami.

Co warto przeczytać? ...
Ciepły kocyk, wygodny fotel,
kubek gorącego kakao
lub ulubionej herbaty, ...
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sklep.de
Bóg w nas

Tel. 09391 504135

gabriele-publishing.com

€ 12,90

bez tajemnic

SAT - RUDEK
Sprzeda

P
z umow

adowanie kart NC+
D
M

ż anten satelitarnych
oraz akcesoriów

olska telewizja
ą lub bez umowy

oł
ekodery
oduły CI

�

�

�

�

NC+

D�

Gwarancja niskich cen
i pe !łnego serwisu

Odwiedź nasz sklep:

www.sat-rudek.de

Tel. 05031 9585207
0176 62596861

Oferujemy:

CENTRUM
DENTYSTYCZNE
Dr. Prośniak

Usługi dentystyczne

Wszystkie specjalności

Na miejscu Labor i RTG

Katowice ul. Zbożowa 20

Katowice ul. Dębowa 4

Tel. 0048 32 202 90 95

www.centrumdentystyczne.pl

biurop@centrumdentystyczne.pl

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 -

Porady i obs ugi w
we wszystkich dziedzinach prawa

ł j zyku niemieckim
i polskim

ę

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-

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�

�

� ż balkonowych paneli fotowoltaicznychSprzeda

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"

Sprzeda kamer

i sprz tu do

monitoringu domowego

ż

ę

DVD - Belfer Belfer. Sezon 2(3DVD), (3DVD)
Belfer.

Belfer. Sezon 2.

Śmierć młodej dziewczyny wstrząsa lokalną społecznością. W tym samym czasie

w Dobrowicach zjawia się Paweł Zalewski. Kim jest? Dlaczego nauczyciel z renomowanej

warszawskiej szkoły podejmuje pracę na prowincji? Paweł rozpoczyna własne śledztwo.

W obliczu zbrodni nie ma miejsca na półprawdy. Paweł Zawadzki zosta-

je zmuszony do podjęcia pracy w jednym z prestiżowych liceów we Wrocławiu. W liceum

dochodzi do tragedii. Pojawia się milion pytań, na które nie ma odpowiedzi. Jedno jest

jasne: na terenie liceum toczy się mordercza gra. To nie jest szkoła, jak każda inna.

Zam wienia telefoniczne: lub na:ó 02174 8964480 www.sklep.de

�

�

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

�

�

�

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.

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!

�

T umacz przysi g ył ę ł
� polski

angielski niemiecki

ń�

� �

ukrai ski

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

Praktyka lekarska og lna
w Helmstedt,

lekarza, nast pcy

Tel. 05351-6267
praxis-staniek@t-online.de

ó

ę

za o ona od wielu
lat, dobra lokalizacja poszukuje

do 31.12.2022 lub p niej.
Wymagana jest dobra znajomo
j zyka niemieckiego i polskiego.

ł ż

óź
ść

ę
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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:

�

�

� ół

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

- BEZPŁATNA

ez

żadnych dodatkowych kosztów!

Zam w prenumerat bó ę

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 odwołania
niniejszego zamówienia w wydawnictwie w przeciągu 7 dni. Liczy się data stempla pocztowego.
2. Przy zakłóceniach na skutek sił wyższych włącznie ze strajkiem obowiązują odnośne aktualne
przepisy. . 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

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

ę
Co miesi c wiado-

mo 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.

ą
ś ż

ó

Zadzwo i zam w:ń ó 02174 - 8964480

www.prenumerata.de

NAJWYGODNIEJ NAJTANIEJ NAJSZYBCIEJ� ��

samo zycie

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

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

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

11
10

49
8
5 

Tel: - oder 02174-89411550173 2106849

ładunki do 1,5 tony

KURIER

Niemcy Polska

10 szt. Samego ycia

z dostaw tylko

Ż

ą 5,50 €

Oferta dla sklep wóOferta dla sklep wó

Tel. 02174/89 644 80

Hurt i kolportaż
polskiej prasy

Tel.

Fax

021 4 -

021 4 -

7 894 11 55

7 894 11 56

Magazyn opisujący niespotykane i magiczne
wydarzenia, przepowiednie, niewytłumaczalne
zjawiska i przesądy. Znajdziemy w nim kilkanaście
opowiadań o tajemniczych, metafizycznych
doświadczeniach i magii w codziennym
życiu. W każdym numerze także psycho-
test, horoskop oraz garść zaskakujących,
ale prawdziwych ciekawostek.

NOWE POWIEKSZONE HISTORIE NIESAMOWITE
30 MAGICZNYCH HISTORII

Obud sw j sz sty zmysź ó ó ł
Nie wszystko jest takie jak si wydajeę

Wi cej gazet:
Zam wienia: lub

ę
ó

www.prenumerata.de
02174 / 89 644 80 abo@prenumerata.de

strony
84

Aż

Prenumerata roczna (12 miesi cy): 20 €

Prenumerata p roczna (6 miesi cy): 12 €

ę

ół ę

Jeste my
dla was online

ś

www.samo-zycie.de
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