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Sejm z inicjatywy posłów PiS 
rozpoczął prace nad powołaniem 
„Państwowej Komisji do spraw 
badania wpływów rosyjskich na 
bezpieczeństwo wewnętrzne Rze-
czypospolitej Polskiej w latach 
2007-2022”. To nic innego jak tyl-
ko kolejny plan pozbycia się z pol-
skiej sceny politycznej Donalda 
Tuska tuż przed wyborami. „Komi-
sja jest organem administracji 
publicznej stojącym na straży 
interesu publicznego w zakre-
sie badania wpływów rosyjskich 

na bezpieczeństwo wewnętrzne 
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 
2007-2022. Okoliczności wymaga-
ją podjęcia działań nadzwyczaj-
nych, które zmierzają do ochrony 
interesów Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Stąd też potrzeba powoła-
nia Komisji, która dokona cało-
ściowego przeglądu wpływów 
rosyjskich, które zagrażają bez-
pieczeństwu wewnętrznemu Rze-
czypospolitej Polskiej. Konieczne 
jest dokonanie weryfikacji dzia-
łań osób odpowiedzialnych za 

podejmowanie decyzji w strate-
gicznych dla funkcjonowania pań-
stwa sektorach w ciągu ostatnich 
15 lat – czytamy z projekcie usta-
wy oraz jej uzasadnieniu.

– To będzie komisja pod hasłem 
„dopaść Tuska”, a nie po to, by 
wyjaśnić, w jakim stopniu PiS 
jest zinfiltrowany przez Rosjan. 
Chodzi o metodę PiS-owską, sto-
sowaną od 7 lat w Sejmie. Mają 
zamiar przyznać sobie prawo do 
przegłosowania w komisji sejmo-
wej pozbawienia mnie możliwości 
sprawowania urzędu. Bez względu 
na wyroki sądu, fakty. Wystarczy 
przegłosowanie większością PiS-
-owską – stwierdził w rozmowie 

z Radiem Zet szef PO. Tusk uwa-
ża, że finałem prac owej komi-
sji będzie pozbawienie go moż-
liwości ubiegania się o wysokie 
urzędy państwowe, gdyby opo-
zycja wygrała wybory.

– W mojej ocenie nie będzie 
to prawnie wiążące, natomiast 
zwiększy chaos ustrojowy w Pol-
sce. Jeśli zgodzimy się z tezą, że 
celem komisji jest eliminowanie 
liderów opozycji, to politycy opo-
zycji nie powinni uczestniczyć 
w tym ponurym przedstawie-
niu – stwierdził polityk wskazu-
jąc, że żaden polityk opozycji nie 
powinien w tej komisji zasiadać. 

TK

Sposób na Tuska

Radni województwa śląskie-
go odwołali na jednej z ostat-
nich ubiegłorocznych sesji sej-
miku jego dotychczasowego 
przewodniczącego, Jana Kawu-
loka z PiS. Wcześniej marsza-
łek regionu Jakub Chełstowski 
i troje dotychczasowych radnych 
PiS przystąpiło do nowego klu-
bu Ruchu Samorządowego „Tak! 
Dla Polski”. 

Klub „Tak! Dla Polski” głosował 
razem z dotychczasową opozy-
cją, wspólnie oddając 25 głosów. 
Oznacza to, że Prawo i Spra-
wiedliwość straciło dotychcza-
sową większość w 45-osobowym 

Sejmiku Województwa Śląskiego, 
dysponując 19 głosami.

Odwołanie dotychczasowe-
go przewodniczącego sejmiku 
z PiS poprzedziło powołanie na 
nowego wiceprzewodniczące-
go sejmiku radnego Stanisława 
Gmitruka z PSL. Drugą wice-
przewodniczącą pozostaje rad-
na PiS Beata Kocik.

A zatem marszałek wojewódz-
twa śląskiego Jakub Chełstow-
ski przechodzi do opozycji. Warto 
przypomnieć, że w ostatnim czasie 
Chełstowski mocno sprzeciwiał 
się przejęciu lotniska Katowice 
w Pyrzowicach przez Centralny 

Port Komunikacyjny. Wojewódz-
two śląskie ma blisko 35 proc. 
akcji spółki portu.

Warto przy okazji przypomnieć, 
że z objęciem władzy przez PiS 
w województwie śląskim wiąże 
się nieprzyjemna dla wyborców 
sprawa radnego Wojciecha Kału-
ży, który swoim porozumieniem 
z PiS zmienił w godzinę układ sił 
politycznych w regionie. Wybory 
jednak wygrał jako kandydat PO. 
Wolta, której dokonał pozwoliła 
mu na zajęcie fotela wicemar-
szałka województwa śląskiego.

–  Chrystusowi zdarzył się 
Judasz i taki Judasz zdarzył się 
w sejmiku województwa śląskiego. 
O tym, jak Judasz kończy, może-
my przeczytać w Biblii – kryty-
kował wówczas postawę radne-
go Kałuży, Wojciech Saługa, były 
marszałek województwa, obec-
nie radny KO. Na Kałużę posy-
pały się gromy. – Niestety, radny 

oszukał ponad 20 tys. wyborców, 
którzy na niego głosowali. Za 
cenę osobistych korzyści zdra-
dził wartości, pod którymi podpi-
sywał się startując w wyborach 
z listy KO. Kałuża od dziś stanie 
się symbolem tego, co najgorsze 
w polityce – napisał Borys Bud-
ka, poseł PO.

Tymczasem z siedziby władz 
marszałkowskich zaczęły docho-
dzić informacje o szybkim nisz-
czeniu dokumentów. Kilkanaście 
worków zniszczonych dokumen-
tów znalazła firma sprzątają-
ca przy Urzędzie Wojewódzkim 
w Katowicach.

Czy chodziło o nadużycia? Tego 
na tym etapie jeszcze nie wiado-
mo. Wiadomo natomiast, gdzie 
wylądował Wojciech Kałuża. PiS 
miał dla niego intratną syneku-
rę w postaci fotela wiceprezesa 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

TK

Koniec z rządami 
PiS na Śląsku

Donald Tusk  Fot. wikimedia.com

Jakub Chełstowski, marszałek wo-
jewództwa śląskiego, wybrał inną 
partię i tym samym pozbawił PiS 
władzy na Śląsku.  Fot. kaj

Jarosław Kaczyński twierdzi, 
że Niemcy „traktują Polaków 
w rasistowski sposób” w kon-
tekście reparacji, o które ubie-
ga się polski rząd. Po raz kolej-
ny używa bardzo ostrego języka 
zachodnich partnerów.

–  Niemcy „traktują Polaków 
w rasistowski sposób. My się nie 
możemy na to zgadzać. A nasi 
przeciwny się na to zgadzają 
– przekonywał na swym grudnio-
wym spotkaniu z sympatykami 
PiS w Zamościu.

–  Niemcy wydali na odbudo-
wę NRD, zrujnowanego przez 
komunizm, sumę dużo większą 

niż ta, którą my traktujemy jako 
tę sumę reparacji i jakoś mogli. 
Z jednej strony ciągle zapewniają, 
że Europa to jedno i że te podzia-
ły narodowe są bez znaczenia, że 
państwa narodowe też są w grun-
cie rzeczy już elementem raczej 
historycznym, ale z drugiej stro-
ny, jak przyjdzie do wydawania 
pieniędzy, to okazuje się, że na 
swoich wydają, na swoich, któ-
rym żadnej krzywdy nie zrobili. 
Ale jeżeli się domaga odszkodo-
wań naród, któremu zrobili strasz-
liwe krzywdy, potworne krzyw-
dy, do dziś dnia jeszcze trwające, 
to wtedy okazuje się, że to jest 

bezpodstawne, powołują się na 
jakieś nic nieznaczące, w sensie 
prawnym, oświadczenia z 1953 r. 
i generalnie rzecz biorąc zapie-
rają się rękami i nogami. To jest 
bardzo ważne, także ze wzglę-
dów tych godnościowych – prze-
konywał. Wskazał, że „Niemcy 
zapłacili 70 państwom na świe-
cie, także takim, którym w grun-
cie rzeczy nic złego nie uczynili”. 
– Oni teraz ostatnio postanowi-
li zapłacić Namibii za zbrodnie 
popełnione na przełomie XIX 
i XX w., czyli jeszcze dużo dawniej 
niż druga wojna światowa. Tam 
jest co prawda spór, bo Namibij-
czycy żądają większej sumy niż 
ta, która została im przyznana, 
ale sama zasada płacenia zosta-
ła zaakceptowana – za mordy, za 

to, co oni tam wtedy wyprawiali, 
a jeżeli chodzi o Polskę to nie. Co 
to jest za traktowanie Polaków? 
To jest traktowanie Polaków rasi-
stowskie, w najczystszym tego 
słowa znaczeniu rasistowskie 
– powiedział prezes PiS.

Z kolei w Przemyślu szef PiS 
wręcz krzyczał do swych wybor-
ców, że „mamy u nas partię pol-
ską i partię niemiecką i powinna 
wygrać partia polska” – mówił.

Nie będzie to jednak takie 
łatwe, jak by się komu wydawa-
ło, ponieważ jak tłumaczył:

–  Ta druga partia jest gotowa 
chwytać się metod zupełnie nie-
bywałych. Nie ma w Parlamencie 
Europejskim drugiego przypad-
ku, żeby przedstawiciele jakie-
goś państwa, niezależnie od tego, 

czy są przy władzy czy w opozy-
cji, tak wściekle atakowali wła-
dze tego państwa i tak dążyli do 
tego, żeby te władze miały naj-
różniejszego rodzaju trudności. 
W Kędzierzynie-Koźlu natomiast 
szef PiS szerzej tłumaczył o co 
tu chodzi. Otóż – jak podkreślił 
– „PO było zależne od Niemiec. 
Tusk wykazywał się lojalnością 
wobec Berlina. Jeżeli w Polsce 
będzie rządzić partia niemiecka, 
to będziemy szli drogą, która pro-
wadzi pod niemiecki but. Stawką 
przyszłorocznych wyborów jest 
prawo do decydowania Polaków 
o własnych sprawach i sprawach 
w UE na równi z innymi naroda-
mi. Nie życzę sobie, żeby Niem-
cy mieli większe prawa – nie czu-
ję się gorszy!” – zaznaczył.  TK

Niemiecki rasizm
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Funkcjonariusze z Wydziału Operacyjno-Śledczego 
Morskiego Oddziału Straży Granicznej odzyskali 
skradzione w Niemczech auro marki bmw X7 warte 600 
tys. zł. Z ustaleń wynika, że samochód należy do 
chińskiego korpusu dyplomatycznego w Niemczech.

Skradzione w Niemczech BMW 
X7 warte 600 tys. zł odzyskali 10 
grudnia na autostradzie A1 funk-
cjonariusze z Wydziału Operacyj-
no-Śledczego Morskiego Oddzia-
łu Straży Granicznej. Kierowca 
auta wpadł w ręce strażników 
przed bramkami zjazdowymi 
w Rusocinie. 

–  Sygnał o skradzionym aucie 
trafił do strażników granicznych 
od niemieckich policjantów. Bły-
skawiczna wymiana informacji 
pozwoliła ustalić, że auto naj-
prawdopodobniej kieruje się 
w stronę Trójmiasta. Samochód 
został skontrolowany w rejonie 
bramek autostrady A1 w Ruso-
cinie. Jak potwierdziły spraw-
dzenia w bazach danych, BMW 
X7 zostało zaledwie kilka godzin 
wcześniej skradzione w Berlinie. 
Z ustaleń wynika, że samochód 
należy do chińskiego korpusu 
dyplomatycznego w Niemczech. 

Zatrzymano również kierowcę 
pojazdu, 30-letniego mieszkań-
ca województwa pomorskiego. 
Sąd zastosował wobec niego 
trzymiesięczny areszt. Dalsze 
postępowanie w sprawie pro-
wadzą funkcjonariusze z Mor-
skiego Oddziału Straży Granicz-
nej pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej w Pruszczu Gdań-
skim – relacjonują dziennika-
rzowi SŻ w biurze prasowym 
Straży Granicznej.

30-letni mieszkaniec Pomorza 
trafił na 3 miesiące do aresztu. 

To kolejny w przeciągu kilku 
tygodni przypadek zatrzymania 
złodzieja z Polski działającego 
na terenie Niemiec. Policjanci 
Centralnego Biura Śledczego 
Policji na polecenie gorzowskiej 
prokuratury zatrzymali kolejne 
cztery osoby w śledztwie doty-
czącym gangu, którego członko-
wie kradli w Niemczech towar 

z samochodów ciężarowych, 
magazynowali go w Polsce, 
a następnie sprzedawali. 

Łącznie w sprawie występuje 
30 podejrzanych, którym zarzu-
cane są przestępstwa dotyczą-
ce m.in. kradzieży z włamaniem, 
paserstwa, oszustwa czy poświad-
czanie nieprawdy w dokumenta-
cji. 18 osób usłyszało w Proku-
raturze Okręgowej w Słupsku 
zarzuty udziału w zorganizowa-
nej grupie przestępczej, w tym 
5 osobom zarzuca się kierowa-
nie gangami. 

W trakcie działań zabezpie-
czono blisko 30 samochodów 
różnych marek, części samo-
chodowe i akcesoria, przedmio-
ty służące do kradzieży pojaz-
dów, broń palną, kokainę oraz 
sfałszowane polskie i niemie-
ckie dokumenty potwierdzają-
ce tożsamość, m.in. prawa jaz-
dy czy dowody osobiste. 

Policji udało się odzyskać nie-
które z towarów, skradzionych 
z naczep. To między innymi „97 
telewizorów wartych ok. 350 tys. 
zł, 314 pasów bezpieczeństwa do 
luksusowej marki samochodo-
wej wartych ok. 650 tys. zł oraz 
38 elektronicznych instrumentów 
klawiszowych i 76 sztuk osprzę-
tu muzycznego, o łącznej warto-
ści 70 tys. zł” – czytamy w komu-
nikacie. W sumie zabezpieczono 
towar o wartości przekraczają-
cej milion zł.  TK

Kradli za granicą, 
wpadli w Polsce

W wywiadzie dla „Polska Metropolia Warszawska” 
prezes PiS zapytany o relacje polsko-niemieckie, gdzie 
powinny ustąpić Niemcy we wzajemnych relacjach 
powiedział: – Dzisiaj postawiliśmy już sprawę bardzo 
zdecydowanie. Powinny ustąpić w tym wszystkim, 
co odnosi się do wyciągnięcia wniosków z naszej historii, 
a szczególnie z II wojny światowej.
Elity niemieckie po II woj-

nie światowej chciały amnezji, 
chciały abolicji i tę abolicję dla 
zbrodniarzy w istocie przepro-
wadziły. Ich nastawienie było 
pod tym względem fatalne dla 

stosunków polsko-niemieckich, 
ale ja jestem głęboko przekona-
ny, że także dla przyszłości Nie-
miec – mówił w „Polska Metro-
polia Warszawska” prezes PiS 
Jarosław Kaczyński.

Jego zdaniem Niemcy powinny 
zapłacić wysokie odszkodowania. 

–  Powinny dokonać uczciwej 
ekspiacji, a nie takiej, powiedz-
my sobie, półgębkiem. Nie mogą 
już naprawić tego, co wynika-
ło z bezkarności zbrodniarzy 
nazistowskich z tego względu, 
że ich już nie ma na tym świe-
cie, a jeżeli są, to już pojedyn-
czy, bardzo starzy ludzie. Powin-
ni zmienić stosunek do Polski 
i do Polaków, bo ja to nawet kie-
dyś mówiłem pani Merkel, że 
zdarzały się takie wypadki, że 

np. polscy europosłowie jadący 
w pierwszej klasie niemieckich 
pociągów byli atakowani – zazna-
czył. –  Proszę pamiętać, że oni się 
z tego ciągle nie wyleczyli, bo ich 
z tego nie leczono tak napraw-
dę. Elity niemieckie po II wojnie 
światowej wcale tego nie chcia-
ły. Chciały amnezji, chciały aboli-
cji i tę abolicję dla zbrodniarzy 
w istocie przeprowadziły – zazna-
czył. W wywiadzie dla „Polska 
Metropolia Warszawska” Jaro-
sław Kaczyński został również 
zapytany o sytuację w polskiej 

polityce oraz o to, „co najbar-
dziej ją zatruwa”. W Polsce naj-
bardziej zatruwającym elemen-
tem, decydującym – gdyby tego 
nie było, nie byłoby zatrucia 
– jest opozycja totalna – ocenił.

Nie sam fakt istnienia opozycji,
bo to jest najnormalniejsza rzecz
w kraju demokratycznym, tylko to, 
że przybrała ona właśnie taki cha-
rakter, który sama określiła jako
totalny, że odrzuca wszelkie reguły, 
począwszy od reguł kulturalnego
języka, skończywszy na regułach
odnoszących się do solidarno-
ści narodowej, do tego, żeby nie 
przenosić na zewnątrz wewnętrz-
nych sporów – dodał prezes Prawa
i Sprawiedliwości.  TK

Z czego nie wyleczyli się Niemcy?

Połowa Polaków odczuwa sym-
patię do Niemców, a prawie poło-
wa Niemców (43%) – sympatię do 
Polaków. Średnia sympatia wza-
jemna Polaków i Niemców jest 
na tym samym poziomie. Naj-
większa grupa Polaków (48%) 
i Niemców (62%) pozytywnie 
ocenia obecny stan relacji mię-
dzy Polską a Niemcami. Naj-
większe grupy Polaków (40%) 
i Niemców (45%) nie przewidują 
zmian w relacjach polsko-niemie-
ckich w związku ze zmianą rzą-
du federalnego, która nastąpiła 
pod koniec 2021 r. – oto główne 
wnioski z badań pt. „Barometr 
„Polska-Niemcy 2022, Polska-
-Niemcy jak dalecy, jak bliscy”.

–  W ostatnich dwóch latach 
sympatia Polaków do Niemców 
wzrosła, nieznacznie, ale wzrosła. 
Generalnie nie jest źle. Owszem, 
oceniamy pewne relacje gorzej, 
ale nie dajemy się ponieść takim 
masowym narracjom, resenty-
mentom, jakie próbuje rozbu-
dzić PiS – powiedział w radiu 
TOK FM Adam Tracz, analityk 
stosunków politycznych i gospo-
darczych. 

Sondaż Rzeczpospolitej rów-
nież dowiódł, że osoby ocenia-
jące Niemcy jako wrogie są 
w mniejszości, natomiast zde-
cydowana większość społeczeń-
stwa polskiego ma o Niemcach 
pozytywne zdanie lub neutralne. 

–  To jest realistyczna ocena. 
Granie na tych strunach, na któ-
rych gra PiS, dociera tylko do 
najtwardszego elektoratu. Nie-
wielu jest takich, którzy śmią 
twierdzić, że Niemcy są w sta-
nie Polsce wyrządzić coś złego 
– dodaje ekspert.

Z pewnością Niemcy straciły 
nieco zaufania po 24 lutego ub.r. 
Niejasna ocena wojny na Ukra-
inie oraz wcześniejsza polity-
ka mocnego zacieśniania kon-
taktów gospodarczych z Rosją 
i w konsekwencji uzależnie-
nie się od rosyjskich surowców, 

wyrządziły spore szkody stosun-
kom z krajami Europy wschod-
niej i środkowej.

–  Powszechna jest opinia, że
ta reakcja była niewystarczająca 
i nie przystoi krajowi uznawane-
mu za lidera Unii Europejskiej,
najpotężniejszemu gospodarczo
w Europie. 

Wydaje się jednak, że Niem-
cy dokonali zwrotu i dostar-
czają Ukrainie broni. Można
dyskutować czy ta pomoc jest
wystarczająca, ale z kolei odej-
ście od rosyjskich źródeł energii 
jest imponujące. Jedynie ambi-
walentny obraz polityki może
mieć swój negatywny wpływ na 
postrzeganie Niemiec w Polsce. 
Jednak opinia społeczna nie daje 
się ponieść emocjom – wskazu-
je dalej Tracz.

Ekspert dalej przypomina, że 
elektorat PiS, zwykle antyzachod-
ni, gra na nastrojach odmienno-
ści Polski w stosunku do cywili-
zacji zachodniej, jako tej która
zdradziła tą prawdziwą zachod-
nią cywilizację. Poza tym – jak 
zauważa – przez lata ignorowano
interesy państw Europy wschod-
niej i to doprowadziło do utraty
zaufania do Niemiec.

–  Teraz Niemcy muszą wyko-
nać kilka dobrych gestów, wysłali 
patrioty na Słowację, zaoferowali 
je stronie polskiej, ich żołnierze 
są na Litwie. Trzeba pamiętać,
że Niemcy polegają na swojej
potędze gospodarczej, a ona 
jest na tyle duża, że na pewne
zamrażania stosunków mogą 
sobie pozwolić. 

Z kolei do polityki trzeba dwoj-
ga i ze strony polskiej potrzeb-
ne byłoby pewne otwarcie,
a następnie zmobilizowanie Nie-
miec, żeby działały odważniej 
i bardziej ambitnie – podkreśla
Adam Tracz.

Badania w ramach Barometru
Polska-Niemcy wykonali Jacek
Kucharczyk, Agnieszka Łada-
-Konefał.  TK

Na linii Polska-
-Niemcy bez zmian

Niecodzienne odkrycie w dziel-
nicy Stary Zdrój w Wałbrzychu 
na Dolnym Śląsku. 

–  Przedwojenny Wałbrzych 
odkrywa swoje tajemnice. W jed-
nej z kamienic na Starym Zdro-
ju firma realizująca remont na 
zlecenie wspólnoty mieszkanio-
wej dokonała bardzo ciekawego 
odkrycia. 

Zamurowana i zabezpieczona 
piwnica, a w niej dobytek przed-
wojennych mieszkańców nasze-
go miasta. Skrzynie, walizki, 

książki, dokumenty, porcelana 
i inne przedmioty codziennego 
użytku czekały prawie 80 lat na 
swoje odkrycie – poinformował 
osobiście prezydent Wałbrzycha 
Roman Szełemej.

Zawartość piwnicy została 
zabezpieczona przez pracowni-
ków Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu, którzy zajmą się także 
ewidencją znaleziska. Wszystko 
na to wskazuje, że są to dokumen-
ty i przedmioty, które mieszkań-
cy Wałbrzycha w czasie II wojny 

światowej zabezpieczyli przed 
wyjazdem na zachód.

–  Mamy wiele wzruszających 
przedmiotów. Wiemy, że jeden 
z mieszkańców był budowlań-
cem, a jedna pani była krawco-
wą. Mamy tutaj nawet nici pro-
sto ze sklepu. Teraz jesteśmy 
w zawieszeniu, jeżeli porcelana 
trafi do nas, do Muzeum, to cze-
kają nas długie miesiące pracy, 
identyfikacji, konserwacji, oczysz-
czania – podsumowała jedna 
z pracownic muzeum.

–  Rozumiem, że wstępnie moż-
na twierdzić, że należały do lud-
ności niemieckiej wtedy. Ale to 
dopiero ocenią pracownicy muze-
um – podsumował prezydent. 

TK

Odkryli majątek 
przedwojennej rodziny
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Większego chaosu i kłopotów, 
niż mamy obecnie w sądowni-
ctwie, już chyba mieć nie może-
my – ocenił w rozmowie z tygo-
dnikiem Sieci premier Mateusz 
Morawiecki. Czyż taka ocena nie 
wystarczy, aby szef rządu odwo-
łał swego ministra? Pewnie tak, 
ale nie w PiS.

–  Sądownictwo zostało dopro-
wadzone do stanu półzapaści 
i myślę, że będzie wegetowało 
do momentu, gdy nastąpi jakaś 
poprawa, a może i szersza zgo-
da na zmiany. Dziś jest gorzej, 
niż było – żalił się Morawiecki.

Od pewnego czasu premier 
i minister delikatnie mówiąc 
bardzo się nie lubią. Jednak 
z odwołaniem Ziobry nie będzie 
taka łatwa sprawa, ponieważ 
rządząca koalicja musiałaby 
oddać władzę. W grudniu opo-
zycja próbowała odwołać Zbi-
gniewa Ziobro.

–  Tak naprawdę nie ma dzisiaj 
nikogo w Polsce, kto pana popie-
ra. Panie ministrze, nikt pana nie 
chce na tym stanowisku. Nie chce 
pana opozycja, nie chce pana 
pana szef, czyli premier Mora-
wiecki, ale nie chce pana także 

społeczeństwo – przekonywał 
podczas posiedzenia sejmowej 
komisji sprawiedliwości i praw 
człowieka Krzysztof Śmiszek, 
poseł, działacz Wiosny. Kamila 
Gasiuk-Pihowicz (KO) przeko-
nywała, że minister sprawied-
liwości jest ogarnięty nienawiś-
cią do UE i demokracji.

–  Uparcie niszczy fundament 
naszej obecności w UE, a więc 
fundament naszego bezpieczeń-
stwa – akcentowała podkreślając, 
że argumentów za odwołaniem 
Ziobry dostarczył sam premier 
Mateusz Morawiecki w wywia-
dzie dla poniedziałkowego tygo-
dnika „Sieci”.

Szef klubu KO Borys Budka 
– uzasadniając wniosek w listo-
padzie – mówił, że to „powiedze-
nie sprawdzam dla tych wszyst-
kich, którzy mówią dziś, jak 
bardzo potrzebne są pieniądze 
z funduszy europejskich”. Prze-
konywał, że w tej chwili „jedyną 
blokadą środków europejskich 
dla Polski jest weto, które zgła-
sza Ziobro”. Zarzutom przysłu-
chiwał się sam Zbigniew Ziobro 
wraz z wiceministrami swojego 
resortu. Zabrał też głos.

–  Już chyba dziewiąty raz opo-
zycja podejmuje próbę” odwoła-
nia mnie ze stanowiska ministra 
sprawiedliwości, prokuratora 
generalnego. Gratulują skutecz-
ności – wyśmiał opozycję.

–  Jak wy chcecie tak samo 
rządzić, jak mnie odwoływać, 
to rzeczywiście nic dobrego to 
dla Polski nie wróży. Ale pomi-
jając waszą skuteczność, to co 
potraficie robić skutecznie i to, 
co jedynie wam wychodzi, to huc-
pę, która opiera się tak napraw-
dę na pogardzie wobec faktów, 
wobec prawdy, wobec nawet 
waszych wyborców, ale co naj-
ważniejsze i najbardziej boles-
ne – wobec Polski, waszej ojczy-
zny – dodał.

Następnie wychwalał rzekome 
sukcesy swego resortu.

Ostatecznie Komisja spra-
wiedliwości i praw człowieka, 
stosunkiem głosów 13 do 15, 
opowiedziała się za negatyw-
nym zaopiniowaniem wniosku 
o wyrażenie wotum nieufno-
ści wobec ministra sprawiedli-
wości Zbigniewa Ziobry. Naza-
jutrz, 13 grudnia, Sejm obronił 
Ziobrę, a najdziwniejsze jest to, 
że głosował za tym sam premier 
Mateusz Morawiecki, ten sam 
który na Ziobrze i jego resorcie 
nie zostawił kilka dni wcześniej 
suchej nitki.

Jak długo potrwa rządowy 
klincz? Podobno pojawił się plan 
na pozbycie się Ziobry z resor-
tu, a stanie się to po uchwale-
niu ustawy budżetowej z koń-
cem stycznie br. Zielone światło 
zapalił w tej sprawie sam Jaro-
sław Kaczyński. W tle mówi się 
o innej tajnej naradzie, miano-
wicie Morawieckiego z liderem 
PSL Władysławem Kosiniakiem-
-Kamyszem. Ma pomóc PiS-owi 
w walce o wiatraki, a ściślej 
w uchwaleniu ustawy wiatrako-
wej, blokowanej przez ziobrystów, 
a niezbędnej do uruchomienia 
środków w ramach Krajowego 
Planu Odbudowy. A potem rząd 
mniejszościowy, może właśnie 
z Kamyszem, czemu nie?  TK

Kłopoty z ministrem
Fasada gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie  Fot. Darwinek/wikimedia.org

Sędzia Igor Tuleya wrócił do 
pracy w Sądzie Okręgowym 
w Warszawie. Orzeczenie o przy-
wróceniu sędziego Tuleyi do pra-
cy wydał w poniedziałek Sąd 
Okręgowy Warszawa-Praga.  Sąd 
podjął tę decyzję w ramach tzw. 
zabezpieczenia, nakazując w niej 
Sądowi Okręgowemu w Warsza-
wie dopuszczenie sędziego do 
wykonywania obowiązków służ-
bowych na czas procesu dotyczą-
cego pozwu o przywrócenie do 
pracy. Orzeczenie jest prawo-
mocne. Oznacza to, że sędzia 
– którego w listopadzie 2020 r. 
zawiesiła Izba Dyscyplinarna 
SN – może wrócić do orzekania.

Przypomnijmy, że w listopadzie 
2020 r. na wniosek prokuratury 

Izba Dyscyplinarna prawomoc-
nie uchyliła immunitet sędzie-
mu Tuleyi, zawiesiła go w obo-
wiązkach służbowych i obniżyła 
mu wynagrodzenie. Powodem 
wniosku prokuratury w sprawie 
uchylenia immunitetu sędzie-
go było podejrzenie ujawnie-
nia informacji ze śledztwa oraz 
danych i zeznań świadka, któ-
re miały narazić bieg postępo-
wania. Chodziło o wydarzenia 
z Sali Kolumnowej Sejmu z 16 
grudnia 2016 r. i śledztwo, któ-
re zostało dwukrotnie umorzo-
ne przez prokuraturę. W grudniu 
2017 r. Sąd Okręgowy w Warsza-
wie pod przewodnictwem sędzie-
go Tuleyi uchylił decyzję proku-
ratury o pierwszym umorzeniu 

śledztwa. Sędzia zezwolił wów-
czas mediom na rejestrację ust-
nego uzasadnienia postanowie-
nia sądu.

–  Ta walka o praworządność 
w naszym kraju trwa. Tu nie cho-
dzi o to, żeby przywrócić do pracy 
Juszczyszyna, Tuleyę czy Gąciar-
ka. Tu chodzi o to, żeby prawo-
rządność wróciła – mówił sędzia.

Wyraził przy tym zadowole-
nie i satysfakcję z decyzji sto-
łecznego sądu. – Poczułem pozy-
tywne emocje, przypływ energii 
i radość, ale to nie pierwszy taki 
stan podczas mojego odsunięcia 
od orzekania, więc jestem przy-
gotowany na huśtawkę nastro-
jów – dodał. Przywrócenie do 
orzekania sędziów zawieszonych 
z przyczyn politycznych jest jed-
nym z warunków wypłaty Polsce 
środków z KPO.  TK

Wrócił do orzekania

Sędzia Igor Tuleya  Fot. KrzychoGK/Wikipedia.org

Wygrał proces 
z prezesem

Sąd nieprawomocnie przy-
znał Radosławowi Sikorskie-
mu od Jarosława Kaczyńskie-
go kwotę 708.480 zł na pokrycie 
kosztów opublikowania przepro-
sin w serwisie Onet” – poinfor-
mował adwokat Jacek Dubois. 

„Na prośbę Radosława Sikor-
skiego informuję, iż Sąd niepra-
womocnie przyznał Radosławo-
wi Sikorskiemu od Jarosława 
Kaczyńskiego kwotę 708.480 zło-
tych na pokrycie kosztów opub-
likowania przeprosin w serwi-
sie Onet. Jarosław Kaczyński 
musi przeprosić na podsta-
wie prawomocnego wyroku” 
– napisał na Twitterze adwokat 
Radosława Sikorskiego mec. 
Jacek Dubois. 

Chodzi o przeprosiny, któ-
rych szef PiS nie zamieścił za 
wypowiedzi z rozmowy w 2016 
roku z portalem Onet.pl (Rin-
gier Axel Springer Polska). 
Wówczas prezes PiS, mówiąc 
o sytuacji zaraz po katastro-
fie smoleńskiej, stwierdził, że 
Radosław Sikorski zablokował 
działania MSZ mające na celu 
wyłączenie terenu katastrofy 
z jurysdykcji rosyjskiej. Oskar-
żył Radosława Sikorskiego 
o zdradę dyplomatyczną. Były 
minister spraw zagranicznych 
w rządzie Donalda, a obecnie 
poseł do parlamentu Europej-
skiego wytoczył Kaczyńskiemu 
proces cywilny, który wygrał 
prawomocnie w lipcu 2020 r. 
W pozwie europoseł domagał 
się przeprosin oraz 30 tys. zł 
zadośćuczynienia na rzecz Fun-
dacji dla Polski. Sąd zdecydo-
wał, że Kaczyński musi jedy-
nie zamieścić przeprosiny na 
Onecie. Prezes Prawa i Spra-
wiedliwości złożył zażalenie, 
ale warszawski Sąd Rejono-
wy kilka dni temu odrzucił je, 
co otwiera drogę Sikorskiemu 
do wszczęcia procedury egze-
kucji.  TK

Kara za 
„dawanie 
w szyję”

Sejmowa Komisja Etyki ukarała 
prezesa PiS Jarosława Kaczyń-
skiego naganą za słowa wypowie-
dziane na spotkaniu z wyborca-
mi w Ełku.

–  Kobiety decydują się na dzie-
ci, albo się na dzieci nie decy-
dują. To zależy od czynników, 
powtarzam, materialnych, ale 
w wielkiej mierze od tych czyn-
ników kulturowych. I tu trze-
ba czasem powiedzieć też tro-
chę otwarcie, pewnych rzeczy 
gorzkich. Jeżeli się np. utrzy-
ma taki stan, że do 25. roku życia 
dziewczęta, młode kobiety, piją 
tyle samo, co ich rówieśnicy, to 
dzieci nie będzie. Bo pamiętaj-
cie, że mężczyzna, żeby popaść 
w alkoholizm, to musi pić nad-
miernie przez 20 lat. Przecięt-
nie, bo to oczywiście jeden kró-
cej, drugi dłużej, bo to zależy od 
cech osobniczych. A kobieta tylko 
dwa – mówił w czasie spotkania 
z wyborcami szef PiS. Zastrzegł 
przy okazji, że jest zwolennikiem 
równouprawnienia kobiet i męż-
czyzn we wszystkich dziedzinach 
życia, ale nie tego, że kobiety uda-
ją mężczyzn i odwrotnie.

Wniosek o ukaranie Kaczyń-
skiego złożyła Lewica. Robert 
Biedroń tłumaczył, ze jego partia 
nie chce, by Kaczyński czuł się 
bezkarny. Prezes PiS na posie-
dzenie komisji nie przyszedł. Sze-
fowa komisji etyki powiedziała 
też, że prezes PiS nie stawiając 
się na posiedzeniu komisji i nie 
składając wyjaśnień „lekcewa-
ży ten organ Sejmu”. 

–  Taki jest właśnie w rzeczywi-
stości stosunek do Polek i Pola-
ków, do przestrzegania prawa 
w Polsce posła Jarosława Kaczyń-
skiego – oceniła.  TK
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Czy rząd PiS-u dąży do stwo-
rzenia największej armii lądowej 
w Europie? Wszystko wskazuje 
na to, że tak. Ostatnio podpisa-
no kilka kolejnych gigantycznych 
wręcz kontraktów zbrojeniowych 
na czołgi, działa samobieżne 
i wyrzutnie rakiet. Z jednej strony 

nie ma się czemu dziwić, bo nie-
obliczalny agresor czyli Rosja 
jest bardzo blisko, ale z drugiej, 
w dobie pogłębiającego się kry-
zysu wielkość środków przeka-
zywanych na zwiększenie liczeb-
ności wojska i uzbrojenie musi 
budzić wątpliwości. W końcu 

Polska jest w NATO i ma umo-
wy sojusznicze. Ponadto rodzi 
się pytanie, czy ta posłuszna 
ministrowi obrony armia, nie 
zostanie wykorzystana przeciw-
ko przeciwnikom politycznym 
w razie np. strajków czy mani-
festacji. Polacy dobrze pamięta-
ją wojsko na ulicy w 1981 roku...

Kilka miesięcy temu Polska 
zamówiła w USA 250 amery-
kańskich czołgów Abrams i inne 
ciężkie uzbrojenie. Teraz nad 
Wisłę ma trafić 189 czołgów 
i 212 armatohaubic na podwoziu 
gąsienicowym. Kontrakt z firmą 
Hyundai Rotem na czołgi K2 jest 
wart 3,37 mld dolarów, a arma-
tohaubice od Hanwha Defense 

będą kosztowały 2,4 mld dola-
rów (obie kwoty netto). 

Do tej pory armia Polska liczy-
ła 100 tys. zawodowych żołnierzy, 
jednak wkrótce amia ma liczyć 
trzy razy więcej żołnierzy, bowiem 
rząd ogłosił, że do 2035 w siłach 
zbrojnych będzie 300 tys. żołnie-
rzy. Polska modernizuje również 
siły lotnicze i morskie – podpi-
sano umowę na dostawę kolej-
nych myśliwców F-35 i samolo-
tów FA-50, a także trzy brytyjskie 
fregaty i dwa statki szpiegow-
skie ze szwedzkim koncernem 
Saab. W mediach pojawiają się 
komentarze, że polski rząd chce 
być „liderem wschodniej flanki 
NATO”. Wojna na wyniszczenie 

w Ukrainie pokazała, jak ważne 
jest posiadanie dużej ilości nie-
drogiego sprzętu, np. produk-
cji koreańskiej, bo posiadanie
zaawansowanej technologicznie
broni już nie wystarcza.

Z danych wynika, iż w krajach 
Unii Europejskiej jest ponad
1 milion 930 tys. żołnierzy. 
W pierwszej trójce najsilniejszych 
europejskich armii znalazły się
Rosja, Francja i była Wielka Bry-
tania, ale ta wystąpiła z UE, więc
kolejne są: Turcja, Niemcy, Wło-
chy, Hiszpania, Polska, Grecja, 
Ukraina. Natomiast w świato-
wym rankingu polska armia jest 
na 24. miejscu, za Kanadą (22.)
i Ukrainą (23.). (kor)

Czy Polska będzie miała największą armię lądową w Europie?

Zbrojenia na potęgę

Niemieckie patrioty jednak 
pojawią się w Polsce a nie na 
Ukrainie. Przypomnijmy, 20 listo-
pada minister obrony Niemiec 
Christine Lambrecht zapropo-
nowała wsparcie dla Polski obej-
mujące systemy obrony prze-
ciwlotniczej Patriot i myśliwce 
Eurofighter, które strzegłyby 
polskiej przestrzeni powietrznej.

Jeszcze w listopadzie ub.r. 
MON poinformował, że zwró-
cił się do strony niemieckiej, 
aby proponowane Polsce bate-
rie Patriot zostały przekazane 
Ukrainie. Jak uzasadniał, „to 
pozwoli uchronić Ukrainę przed 
kolejnymi ofiarami i blackou-
tem i zwiększy bezpieczeństwo 
naszej wschodniej granicy”, ale 
tak się nie stało, gdyż wraz z nimi 
musieliby pojawić się tam nie-
mieccy żołnierze, którzy potra-
fią nimi operować. Dzień póź-
niej niemiecka minister obrony 
Christine Lambrecht stwierdziła, 
że proponowane Polsce patrioty 
są częścią zintegrowanej obro-
ny powietrznej NATO, co ozna-
cza, że mają zostać rozmiesz-
czone na terytorium NATO”. 

I tak najprawdopodobniej się 
stanie. Jeszcze przed świętami 
Bundeswehra rozpoczęła przy-
gotowania do przeniesienia do 
Polski swojego systemu obrony 
powietrznej.

Niemieccy żołnierze mają 
dokonać inspekcji przyszłych 
stanowisk dla systemu obrony 
przeciwlotniczej, a następnie 
przewieść tam trzy jednostki 
ogniowe. Ich celem jest ochro-
na infrastruktury krytycznej na 
wschodniej flance NATO.

Mariusz Błaszczak, wicepre-
mier i minister obrony podkre-
ślił, że „najważniejsze osiągnięcie 
jest takie, że te wyrzutnie będą 
wpięte w polski system obrony, 
a więc to dowódca operacyjny 
rodzajów Sił Zbrojnych będzie 
decydował o użyciu tych Patrio-
tów w ramach spójnego systemu 
polskiej obrony przeciwlotniczej 
i przeciwrakietowej”.

Tymczasem w grudniowym 
wydaniu gazety „Polska. Metro-
polia warszawska” został opubli-
kowany wywiad z wicepremierem 
i ministrem obrony narodowej 
Mariuszem Błaszczakiem, który 

był pytany m.in. o to , czy potwier-
dza, że rzeczywiście Polska pro-
siła Niemcy o poufność w nego-
cjacjach na temat przeniesienia 
baterii Patriot z Niemiec do Polski 
i czy Berlin tę poufność złamał.

„Mogę to potwierdzić. Zresztą, 
dowody były publikowane w nie-
mieckich mediach. Mnie niepo-
koi tylko to, że opozycja w Polsce 
bierze stronę niemiecką zamiast 
polskiej, ale to też nic dziwne-
go. Niepokoi mnie to dlatego, że 
przy naszej granicy wschodniej 
jest wojna i spodziewałbym się, 
że opozycja będzie – szczegól-
nie w tej dziedzinie, która doty-
czy bezpieczeństwa, obronności 
– wspierać rząd, ale tak nie jest” 
– powiedział wicepremier i mini-
ster obrony narodowej.

Przypomniał, że podczas ostat-
niego posiedzenia Sejmu argu-
mentował, dlaczego Patrioty 
bardziej sprawdziłyby się na 
zachodniej Ukrainie. Dodał, 
że rakieta, która 15 listopada 
uderzyła w polskie terytorium, 
w wyniku czego zginęło dwóch 
polskich obywateli, nad Polską 
leciała tylko kilka sekund.

„To jest zbyt krótki czas, żeby 
można było temu przeciwdziałać, 
więc zapewnienie bezpieczeństwa 
na zachodniej Ukrainie oznacza 
zapewnienie bezpieczeństwa we 
wschodniej Polsce” – powiedział 
Błaszczak.

Poza tym stwierdził, że jest 
dumny z zamówienia najlepszej 
na świecie amunicji w setkach 
tysięcy sztuk, amunicji, której 
– jak dodał – nie oprze się żad-
nej pancerz, oprócz pancerza 
Abramsa, ale będzie to amunicja 

wykorzystywana przez Abram-
sy”.  Żeby było ciekawiej były 
szef MON Antoni Macierewicz
uważa, że celem niemieckiej pro-
pozycji dotyczącej przekazania 
Polsce baterii Patriot była próba 
zaatakowania rządu PiS. 

–  Wydaje się, że takie działa-
nie było celem całej tej operacji, 
czyli próba zaatakowania nasze-
go rządu, zaatakowania Polski.
Danie opozycji, formacji pronie-
mieckiej, pewnego narzędzia do
ataku na rząd – stwierdził.  TK

Patrioty jednak w Polsce

Wyrzutnia Patriot niemieckiej Bundeswehry na podwoziu MAN 8x8
 Fot. Darkone/wikimedia.org

Samolot FA-50  Fot. ROKAF/wikipedia.org

Jarosław Kaczyński podczas spotkania z wyborcami 
w Jastrzębiu-Zdroju zakpił z Romana Giertycha, mówiąc, 
że „ze względu na swój wygląd określany jest jako koń. 
Na ripostę długo czekać nie musiał.
Polityczne pif-paf ma swój ciąg 

dalszy. Polscy politycy opluwa-
ją się jak mogą i osiągnęli już 
w tym wszelkie możliwe szczyty. 

–  Prokuratorem generalnym 
zostanie człowiek, który ze wzglę-
du na swój wygląd jest określany 
jako koń, ale konie to są bardzo 

miłe zwierzęta, a ten pan – łagod-
nie mówiąc – nie jest specjalnie 
sympatyczny – mówił podczas 
wizyty w Jastrzębiu-Zdroju Jaro-
sław Kaczyński, prezes PiS. Do 
porównania odniósł się Roman 
Giertych. „Bardzo lubię moją 
ksywę i zgadzam się z Jarkiem, 

że konie to miłe zwierzęta. Ale 
że się mu śnię jako koszmar, to 
mi przykro” – napisał Roman 
Giertych.

Ostrzej poszedł poseł Lewi-
cy Tomasz Trela w Onet Rano.

– Jarosław Kaczyński zastana-
wia się, jaką sześcio- i siedmio-
letnie dziewczynki mają orien-
tację, bo dawały mu kwiaty. Ja 
mam dziewięcioletnią córkę. 

Mogę powiedzieć wprost: precz, 
dziadu, z łapami od naszych 
dzieci, bo nie masz o tym poję-
cia! – mówił.

Z kolei wicemarszałek sejmu 
Małgorzata Gosiewska nie miała 

litości dla posła Grzegorza Brau-
na. Gdy ten przemawiał wyłączy-
ła mu nagle mikrofon. Wówczas 
Braun powiedział do Gosiewskiej: 
„Jakże to prostackie pani mar-
szałek”. Ta zaś w reakcji zapy-
tała: „Prawda? A pan to się jesz-
cze modli po polsku, czy już po 
rosyjsku?” i zaprosiła na mów-
nicę posłankę KO. Schodzący z 
mównicy Braun powiedział wte-
dy głośno: „To pani marszałek 
Gosiewska, bo może młodzież nie 
notuje nazwiska”. Wicemarsza-
łek odparła: „I największy cham 
Rzeczypospolitej, ruska onuca. 
Ten poseł to cham”.

Na pytanie, czy styl prowadze-
nia przez nią obrad jest godny 
wicemarszałka Sejmu, Fogiel oce-
nił, że „generalnie styl wykonywa-
nia obowiązków przez Gosiewską 
jest bardzo dobry”. „W tej sytua-
cji, w sytuacji tego konkretnego 
posła jestem w stanie zrozumieć 
reakcję pani poseł” – powiedział
rzecznik PiS.

Przy takich tekstach nazwanie 
publicznie prezesa NBP Adama
Glapińskiego przez posła Krzysz-
tofa Gawkowskiego z Lewicy,
„muchomorem polskiej gospo-
darki” to szczyt kultury... 

TK

Rosyjska onuca
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Pożegnanie

Był jedynym Polakiem, który 
poleciał w kosmos. W Warsza-
wie zmarł przed Bożym Naro-
dzeniem pilot-kosmonauta Miro-
sław Hermaszewski. Miał 81 lat.

Mirosław Hermaszewski uro-
dził się 15 września 1941 roku 
w Lipnikach na Wołyniu. Tam 
utracił ojca i wielu krewnych. 
Jako niemowlę uniknął śmierci. 
Po wojnie w ramach tzw. repa-
triacji jego rodzina została prze-
siedlona do Wołowa na Dolnym 
Śląsku. Tam rozpoczął naukę. 
Od najmłodszych lat przejawiał 
zainteresowania lotnictwem. 
Był też zręcznym modelarzem 
samoukiem. W 1961 r. w Gru-
dziądzu Hermaszewski ukoń-
czył kurs pilotażu samolotowe-
go i rozpoczął naukę w Szkole 
Orląt w Dęblinie jako kandydat 
na pilota myśliwskiego. Ukoń-
czył ją 3 lata później – otrzymał 
stopień podporucznika i zdobył 
kwalifikację pilota samolotów 
odrzutowych 3 klasy. Po szko-
le został przydzielony do pułku 
obrony powietrznej w Pozna-
niu. Z wyróżnieniem ukończył 
Akademię Sztabu Generalnego 
w Warszawie. Służył w wojskach 
obrony powietrznej kraju, jako 
dowódca eskadry w Słupsku, 

zastępca dowódcy pułku w Gdyni 
oraz dowódca 11. pułku myśliw-
ców we Wrocławiu.

W 1976 r. trafił do grupy kan-
dydatów na kosmonautów 
w ramach międzynarodowego 
programu Interkosmos, utwo-
rzonego przez ZSRR i rozpo-
czął szkolenie w Gwiezdnym 
Miasteczku pod Moskwą. W kos-
mos poleciał 27 czerwca 1978 r. 
z kosmodromu Bajkonur. W grud-
niu 1981 roku znalazł się na liście 

członków Wojskowej rady Ocale-
nia Narodowego, na której cze-
le stanął Wojciech Jaruzelski. 
Kosmonauta od lat twierdzi, że 
do jego członkostwa w sprawu-
jącej władze Wojskowej Radzie 
Ocalenia Narodowego doszło bez 
osobistej zgody i wiedzy. Jeszcze 
cztery lata temu groziło mu zde-
gradowanie. Ówczesny szef Kan-
celarii Premiera Michał Dwor-
czyk pytany w Polsat News, czy 
gen. Władysław Hermaszewski 

też zostanie zdegradowany, przy-
pomniał, że w 2012 r. warszaw-
ski sąd okręgowy orzekł, że stan 
wojenny, niezgodnie z ówczesną 
konstytucją, wprowadziła WRON, 
która była zorganizowaną gru-
pą o charakterze przestępczym. 
Zwrócił też uwagę, że gen. Her-
maszewski był jej członkiem.

Hermaszewskiego bronił zacie-
kle europoseł Ryszard Czarnecki 
(PiS).  –  Stawianie mojego teścia, 
gen. Mirosława Hermaszewskiego 

na jednej płaszczyźnie z ludźmi 
odpowiedzialnymi za stan wojen-
ny – Jaruzelskim i Kiszczakiem 
– uważam za bardzo dyskusyjne 
– tłumaczył. 

„W imieniu rodziny potwier-
dzam b. smutną informację 
o śmierci gen. Mirosława Her-
maszewskiego – pierwszego 
kosmonauty, świetnego pilota, 
dobrego męża i ojca, ukochane-
go dziadka. Odszedł na Wieczną 
Wartę – napisał.  TK

Zmarł pierwszy 
Polak w kosmosie

Jego pracownia znajduje się 
w cechowni jednej ze zlikwidowa-
nych, śląskich kopalni w Zabrzu. 
Czternastometrowej wysokości 
pomieszczenie o kubaturze 6,5 
tys. metrów sześciennych, dzię-
ki kolebkowemu sklepieniu oraz 
gigantycznemu wręcz przeszkle-
niu, swą architekturą i akusty-
ką przypomina zabytkową świą-
tynię. Dźwięk organów brzmi tu 
po prostu wspaniale.

Już od ponad 20 lat organy 
wyprodukowane w cechowni daw-
nej zabrzańskiej kopalni trafiają 
do kościołów na całym świecie.

–  W młodości uczyłem się 
grać na organach, chodziłem 
do szkoły muzycznej. Za budo-
wę instrumentów zabrałem się 
w wieku 19 lat. Pierwsze, małe 
instrumenty, konstruowałem 
w warsztacie urządzonym w piw-
nicy. W kraju nikt nie uczy budo-
wy tego rodzaju instrumentów. 
Trzeba samemu próbować. Ja 
miałem do tego dryg. Z czasem 
powstała firma, a dźwięk moich 
instrumentów spodobały się pro-
boszczom. Po kraju poszła fama 
i produkcja się rozkręcała – opo-
wiada Damian Kaczmarczyk, 
konstruktor organowy.

Był 2018 r. Wielkimi kroka-
mi zbliżały się Światowe Dni 

Młodzieży z udziałem papieża 
Franciszka w Panamie. W biu-
rze starej cechowni zadzwo-
nił telefon.

–  Padła propozycja, żeby wyko-
nać organy dla Bazyliki Kate-
dralnej Santa Maria la Antigua. 
Włos mi się zjeżył na głowie, 
bo nie spodziewałem się takie-
go obrotu spraw. Żeby było cie-
kawiej dostaliśmy 10 miesięcy 
na zbudowanie instrumentu, 
wysłanie i zamontowanie tam, 
w panamskiej katedrze. Tym-
czasem budowa tak ogromnych 
organów trwa nawet kilka lat. 
Zabraliśmy się ostro do robo-
ty i w styczniu 2019 roku orga-
ny zagrały dla uczestników tam-
tego wydarzenia – wspomina 
Kaczmarczyk.

Instrument robi niesamowi-
te wrażenie. Został wyposażony 
w 2750 piszczałek. Najmniejsza 
ma zaledwie 4 mm, największa 
mierzy ponad 5 m. Organy skła-
dają się w sumie z 53 tys. elemen-
tów, w tym 118 rzeźbionych. Do 
dekoracji szafy organowej użyto 
4000 płatków 24-karatowego zło-
ta, zaś do produkcji piszczałek 
1400 kg cyny angielskiej. Całość 
waży 7,5 tony!

–  Mnie najbardziej urzekli miej-
scowi. Przychodzili przyglądać 

się naszej pracy. Na próbach mie-
liśmy pełny kościół. Od tamtego 
czasu wyposażyliśmy w instru-
menty kościoły w wielu pań-
stwach Europy, obydwu Ame-
rykach i w Afryce – opowiada 
konstruktor z Zabrza.

Kolejny wspaniały instrument 
wyruszył z Zabrza do Katedry 
św. Izabeli w Malabo, stolicy Gwi-
nei Równikowej w br. 14 sierpnia 
odbył się koncert inauguracyjny 
w wykonaniu organisty tytular-
nego Katedry Francisco Javiera 

Jimeneza. Na uroczystość bło-
gosławieństwa organów przy-
byli Arcybiskup Malabo Juan 
Nsue Edjang, sekretarz stanu 
Stolicy Apostolskiej kardynał 
Pietro Parolin, nuncjusz Apo-
stolski w Kamerunie abp Julio 
Murat, ambasador Hiszpanii 
i wielu innych znamienitych gości.

–  To są niezapomniane chwi-
le i olbrzymia satysfakcja, gdy 
rozbrzmiewa dźwięk instru-
mentu, który budowało się nie-
rzadko, dwa, trzy lata, a do tego 

montowało się go na miejscu przez 
trzy miesiące. Z każdego takie-
go pobytu przywozi się również 
wspomnienia i to nie tylko pięk-
ne, ale również mrożące krew 
w żyłach, zwłaszcza jeśli nie ma 
się większego pojęcia o panu-
jących na miejscu zwyczajach 
– przyznaje Damian Kaczmarek.

Dalekie wojaże pełne są też 
przygód, niekoniecznie miłych. 
Pewnego razu przy rozładowy-
waniu skrzyń z częściami instru-
mentu zabrzanin został ukąszony 
w rękę. Rozwinęło się zakaże-
nie. Miał trzy dni na znalezienie 
lekarza, który podałby mu anti-
dotum. Nawet wizyta w szpita-
lu nie pomogła.

–  Cudem trafiliśmy do pew-
nej kubańskiej lekarki, która na 
szczęście dysponowała odpowied-
nim preparatem. Brakowało kilku 
godzin, a pożegnałbym się z tym 
światem – wspomina. Kolejny wspa-
niały instrument trafił do amery-
kańskiej parafii pw. Jana Pawła II 
w Willowspears, w stanie Illinois. 
Organy składają się z trzech czę-
ści, głównej usytuowanej na chó-
rze i dwóch stojących po bokach 
prezbiterium. Ma cztery klawia-
tury. Waży 16 ton. Wydobywający 
się z piszczałek dźwięk daje efekt 
stereo. To zupełna nowość. Kil-
ka instrumentów trafiło również 
do parafii w Niemczech, głównie 
w Bawarii.  TK

Organy z cechowni

Damian Kaczmarczyk przy pracy nad kolejnym instrumentem.  Fot. kaj

Mirosław Hermaszewski (1978)
Fot. wikipedia.org Skafandry użyte przez Mirosława Hermaszewskiego podczas lotu w kosmos. Fot. Samotny Wędrowiec/wikipeedia.org



Samo Życie 1/23 (612) 7

Podpalone życie

 Włosi kochają i podziwiają 
Lecha Wałęsę i na dowód tych 
uczuć, odkąd został zwolnio-
ny z internowania – 14 listopa-
da przypada 40. rocznica tego 
wydarzenia – zaczęli go obsypy-
wać licznymi honorowymi oby-
watelstwami.

Symboliczne przyjmowanie do 
grona mieszkańców znakomi-
tych cudzoziemców, np. laurea-
tów Pokojowej Nagrody Nobla, 
jest dobrym i nie tylko włoskim 
zwyczajem, jednak w przypadku 
Wałęsy wszystko zaczęło się jesz-
cze przed tą nagrodą, kiedy dał 
się poznać jako dysydent i prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność”. 
29 grudnia 1981 roku rada miej-
ska Santa Marinella, przyjmując 
polskiego działacza w poczet oby-
wateli, dała „wieczne świadectwo 
miłości i bliskości”. W 1982 roku 
Polaka zaszczycono, pierwszym 
w ogóle, honorowym obywatel-
stwem Como. W tym samym 
roku uznano go za honorowego 
mieszkańca Vicenzy, z tym że 

okazja do odbioru okolicznoś-
ciowego pergaminu nadarzyła 
się dopiero prawie 30 lat później.

Również sprzed czterech dekad 
wywodzi się honorowe obywatel-
stwo Turynu, przyjęte osobiście 
w 2000 roku. Podczas ceremonii 
przewodniczący rady miejskiej 
podkreślał, że decyzja o nada-
niu tytułu honorowego obywa-
tela była „aktem o bardzo waż-
nej wartości w przełomowym dla 
Polski momencie historycznym”, 
a wzruszony burmistrz pękał 
z dumy, że „człowiek taki jak Lech 
Wałęsa stał się częścią historii 
i społeczności Turynu”. Osiem 
lat temu słynny gdańszczanin 
został obywatelem Palermo, 
przypieczętowując więź stolicy 
Sycylii z Gdańskiem i zarazem 
Morza Śródziemnego z Bałty-
kiem. Wcześniej jednogłośnie 
przyznano mu status honoro-
wego rezydenta Lodi, nazywając 
„gigantem dziejów” i „absolut-
nym bohaterem historii uniwer-
salnej jak Jan Paweł II”.

Oczywiście papież Polak też 
był dopieszczany w Italii tytu-
łem honorowego obywatela. 
W 1980 roku nadało mu go 
– upamiętniając czerwone maki, 
polską krew i szczególną tro-
skę ówczesnego Ojca Świętego 
o to miejsce – Cassino u podnó-
ża wzgórza Monte Cassino, na 
którym wznosi się słynne opa-
ctwo. Dwie dekady temu Karo-
la Wojtyłę, jako pierwszego pon-
tyfika, ogłoszono honorowym 

obywatelem Rzymu. Było to wyda-
rzenie historyczne, świadczące 
o nowej harmonii po obu brze-
gach Tybru – między Kapitolem 
a Watykanem. Z kolei kardynał 
Dziwisz legitymuje się honoro-
wym obywatelstwem Tesero 
w Trydencie, uzyskanym w roku, 
w którym na Tronie Piotrowym 
zasiadł Franciszek. Pontyfik 
z Argentyny niebawem może 
liczyć na ten sam przywilej w Asti 
– administracja miejska zamierza 

nadać mu honorowe obywatel-
stwo przy okazji wizyty zaplano-
wanej na 19 i 20 listopada. Kalej-
doskop honorowych obywatelstw
kręci się osobowościami, epoka-
mi i miastami. W 1945 roku gene-
rał Władysław Anders wkroczył
w honorowy panteon jako obywa-
tel Bolonii, Święta Matka Tere-
sa z Kalkuty – Rzymu, rockman 
Bruce Springsteen – Vico Equ-
ense, skąd pochodził jego dzia-
dek; mistrz świata Maradona 
– Neapolu. Hollywoodzki aktor 
Ray Winstone od ostatnich waka-
cji jest obywatelem honorowym 
– i kilka miesięcy w roku faktycz-
nym – sycylijskiej miejscowości
Cianciana. W 2022 roku Medio-
lan uczynił swoją honorową oby-
watelką Elenę Osipową, rosyj-
ską artystkę, która odważnie
i ostentacyjnie wystąpiła przeciw 
wojnie prowadzonej przez Rosję
z Ukrainą. Zaszczytów, poza ludź-
mi, dostępują postaci: książkowy 
Pinokio jest honorowym obywa-
telem Bari. (ANS)

Na podst.: ansa.it, ilmattino.it,
adnkronos.com, vicenzatoday.it,

comune.lodi.it, repubblica.it,
comune.re.it, comune.torino.it,

laprovinciadicomo.it, tv2000.it
Rys. Mirosław Stankiewicz
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„Oskarżam” to film Romana 
Polańskiego z 2019 roku, nagro-
dzony Cezarem za najlepszą reży-
serię. Wzbudziło to nad Sekwaną 
bardzo żywe emocje. Od 26 wrześ-
nia 2009 roku, daty aresztowania 
w Zurychu, pozycja Polańskiego 
jest we Francji, oględnie mówiąc, 
„delikatna”. Oskarżenia o gwałt 
ze strony siedmiu kobiet są już 
co prawda przedawnione, poza 
sprawą Amerykanki Samanthy 
Geimer z 1977 roku, jednak fak-
ty w kontekście ruchu #MeToo 
zostały przypomniane. Geimer 
oświadczyła wprawdzie oficjalnie, 
że ma dosyć roli ofiary, nie rości 
pretensji do reżysera i pozostaje 
z nim w przyjaznych kontaktach, 
lecz Polański został odrzucony 
przez dużą część środowiska 
i establishmentu.

Jego żona, aktorka i piosen-
karka Emmanuelle Seigner, 
pochodząca ze znanej rodziny 
francuskich artystów, postano-
wiła ostatnio zabrać publicznie 
głos, przedstawiając własną 
wersję wydarzeń. 26 paździer-
nika ukazała się nad Sekwaną 
jej książka pod symbolicznym 
tytułem „Podpalone życie”, „La 
vie incendiée”. Mama Morgan 
i Elvisa opisuje w niej medial-
ny i prawny pożar, który znisz-
czył jej świat. Lawina pociąg-
nęła ze sobą nie tylko samego 

Polańskiego, lecz także jego bli-
skich. Moim dzieciom odebrano 
brutalnie ojca – mówi, mając na 
myśli swoje desperackie pró-
by, aby ochronić córkę i syna. 
To była dla mnie wielka lekcja 
ludzkiej natury – powiedziała 
w jednym z wywiadów. W książ-
ce wspomina, jak odwracały się 
od nich kolejne osoby i instytu-
cje oraz jak Akademia Oscarów 
zażądała, by oficjalnie odcięła 
się od męża.

Aktorka, rocznik 1966, poznała 
starszego o 33 lata Polańskiego 
jako osiemnastolatka, są razem od 
prawie 40 lat. Roman był zawsze 
przykładnym mężem i ojcem 
– mówi Seigner. Znana ze swoje-
go ciętego języka, wywołała ostat-
nio skandal, stając publicznie 
w jego obronie w programie znanej 
francuskiej dziennikarki Audrey 
Crespo-Mara. Kiedy poznałam 
mojego męża, wszystkie kobie-
ty chciały z nim iść do łóżka. To 
było prawdziwe szaleństwo. Miał 
52 lata, ale wyglądał na 30, był 
wielkim reżyserem i przyciągał 
je do tego stopnia, że nie sądzę, 
aby musiał kogokolwiek gwał-
cić – oznajmiła, chociaż później 
starała się załagodzić sytuację. 
Wcześniej, wyraźnie wyprowa-
dzona z równowagi, zamieści-
ła też ostry wpis na swoim kon-
cie na Instagramie na temat 

„kłamstw oszalałych histery-
czek goniących za sławą”.

Jej książka jest swego rodzaju 
kroniką upadku sławnego reży-
sera. Opisane są w niej kolejne 
etapy procedury prawnej i nego-
cjacji po wniosku o ekstradycję 
złożonym przez Amerykanów. 
Nie brakuje przy tym smakowi-
tych anegdot. Zmarły niedawno 
francuski przedsiębiorca Ber-
nard Tapie i znany intelektualista 
Bernard-Henri Lévy proponowa-
li Seigner pomoc w zorgani-
zowaniu ucieczki Polańskiego 
z willi w Gstaad podstawionym 
helikopterem. Z „Podpalonego 
życia” można się też domyślić, 
że reżyser mógł liczyć na popar-
cie polityków, kiedy Szwajcaria 
podjęła korzystną dla niego decy-
zję, Emmanuelle poinformował 
o tym telefonicznie sam prezy-
dent Francji... Seigner zamie-
rza walczyć o przyszłość swo-
jej rodziny, nie ukrywając, że 
„opinia publiczna” jest dla niej 
tylko narzędziem społecznego 
i zawodowego linczu. Przyjacie-
le Polańskiego widzą w jej książ-
ce dowód uczucia, lojalności 
i odwagi, jego wrogowie – mani-
pulację mającą na celu ocieple-
nie wizerunku reżysera. To, co 
się dzieje, jest okropne, ponie-
waż nie akceptuje się jego pro-
jektów, aktorom odradza się grać 

w jego filmach. Ja sama znala-
złam się we Francji na czarnej 
liście – pisze Seigner. – Roman 
znalazł się w takiej sytuacji, że 
nie może (...) kontr atakować. 
Kiedy myślę o tym wszystkim, 
dziwię się, że zachował jeszcze 
wiarę w ludzi. Wcześniej przeżył 
wojnę, getto, zabójstwo swoich 
przyjaciół i żony. Seigner nigdy 
nie wierzyła w kolejne oskarże-
nia o gwałt. Poza tym jest Fran-
cuzką, a we Francji zawsze ist-
niała duża wolność seksualna. 
Królowie i prezydenci mieli ofi-
cjalne kochanki, znani piosenka-
rze, jak Claude François, sypiali 
z nastolatkami, a na ślubie reży-
sera Roberta Hosseina z ciężar-
ną szesnastolatką, córką psy-
cholog Françoise Dolto, zjawił 
się cały Paryż.

Aktorka nie usprawiedliwia 
relacji seksualnej z 13-letnią 
dziewczynką, uważa jednak, że 
Polański dostatecznie zapłacił za 
swój błąd. Francuskie feministki 
i media przyjęły jej książkę jako 

wystąpienie „żony swojego męża”,
broniącej wspólnych interesów, 
być może pod jego kontrolą. Z dru-
giej strony nie ulega wątpliwo-
ści, że „sprawa Polańskiego” ma 
swój społeczny i polityczny pod-
tekst. Emmanuelle Seigner zdaje 
sobie sprawę z tego, że jej przy-
szłość może nie być łatwa. Trze-
ba być silnym – pisze. Obawiam
się, że stado pozostanie głuche
na fakty. Mam jednak nadzieję,
że książka oświetli tę skompliko-
waną historię. Mamy prawo do
tego, aby nas wysłuchano. Nie
pozwolę poświęcić mego życia 
rodzinnego na ołtarzu zbioro-
wej zemsty. Ta rodzina, którą
tak pragnął stworzyć, jest naj-
wspanialszym filmem Romana.

„Podpalone życie” jest zade-
dykowane ojcu Seigner, który, 
jej zdaniem, zmarł na wylew 
z powodu stresu spowodowa-
nego nagonką mediów. Autor-
ka dziękuje w niej adwokatom, 
przyjaciołom, współpracowni-
kom oraz... Samancie Geimer.
Książka kończy się słowami: 
– Kiedy go poznałam, nazywa-
łam go Ludwikiem XIV, ponie-
waż był otoczony przez dworzan
i fanów. Chciałabym napisać, że 
jest wciąż królem.

Polański, dziś 89-letni, pra-
cuje nad swoim nowym filmem
„Pałac”, którego scenariusz 
napisał wspólnie z Jerzym Skoli-
mowskim. Zdjęcia kręcone były
w luksusowym hotelu w Gsta-
ad. Tym razem pobyt Polańskie-
go w Szwajcarii przebiegał bez
problemów.
Joanna Orzechowska (Paryż)
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żona Polańskiego, oskarża

Obywatel honorowy 
Lech Wałęsa
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Za kulisami

 Kardynał Becciu, podejrzewa-
ny o działalność w grupie prze-
stępczej i przegrany w dwóch 
sprawach o zniesławienie, jakie 
wytoczył wpływowemu monsig-
nore i włoskiej gazecie, w 2021 
roku pisał na czacie do rodzi-
ny i przyjaciół, że papież chce 
jego śmierci, a także, bez zgo-
dy i wiedzy Franciszka, nagrał 
z nim swoją rozmowę.

W jakim celu rejestrował? 
Zemsta na Ojcu Świętym, ustaw-
ka, zlecenie, odbudowa utraconej 
wiarygodności w oczach opinii 
publicznej, skonfigurowanie linii 
obrony przed promotorem spra-
wiedliwości, zmuszenie Francisz-
ka do potwierdzenia okoliczności, 
które mogłyby zmienić bieg pro-
cesu, to jedynie niektóre możli-
we powody. Szokujące audio, któ-
rym dysponuje policja finansowa 
oraz watykański trybunał karny 
i którego transkrypcję upublicz-
niła włoska agencja prasowa, to 
mina, która wybuchnie, gdy media 
mocniej na nią nadepną. Jeden 
z wątków dotyczy domniemanej 
papieskiej aprobaty, by zapłacić 
terrorystom za porwaną zakon-
nicę kilkaset tysięcy euro.

Gdyby podstępne nagrywanie 
papieża, głowy państwa, nie było 
sprzeczne z prawem, można by 
ironizować, że Giovanni Ange-
lo Becciu, nie dalej niż dwa lata 
temu prefekt kongregacji zajmu-
jącej się świętymi i błogosławio-
nymi, dopuścił się tego, by zdo-
być materiał do ewentualnej 
kanonizacji Franciszka. Jednak 
włoski duchowny – na kolejnych 
szczeblach watykańskiej drabiny 
nuncjusz, arcybiskup, substytut 
do spraw ogólnych Sekretariatu 
Stanu Stolicy Apostolskiej, czyli 
kościelny odpowiednik zastępcy 
premiera, delegat przy Zakonie 
Maltańskim i kapelan Wielkiego 

Krzyża Konwentualnego ad hono-
rem – dzwonił w trudnym dla 
Franciszka okresie rekonwa-
lescencji po operacji, przejęty 
wyłącznie własnymi racjami, 
chcąc uzyskać deklarację, że 
działał z papieskiego upoważ-
nienia, a także badając grunt, 
czy dałoby się anulować pewien 
kłopotliwy dla niego dokument.

W trakcie pięcioipółminuto-
wej konwersacji kardynał usi-
łował urobić sobie zwierzchnika 
i „wdrukować” w niego fragmen-
ty rozmów, jakie rzekomo odbyli. 
Tak kierował wymianą zdań, by 
wynikało z niej, że biskup Rzy-
mu o wielu szczegółach zapo-
mniał, podczas gdy on, skrupulat-
ny współpracownik, informował 
na bieżąco. Ta narracja stała się 
szczególnie wyjaskrawiona, gdy 
dialog zatrzymał się na kazusie 
kolumbijskiej franciszkanki Glo-
rii Cecilii Narváez Argoti, porwa-
nej w 2017 roku w Karangasso 
na Mali przez Al-Kaidę: Roz-
mawialiśmy, że potrzebne było 
350 tysięcy euro na wydatki tej 
agencji, dla tych, którzy mieli 
się tym zająć, a potem na okup 
ustaliliśmy 500 tysięcy, mówi-
liśmy nie więcej, bo wydawało 
mi się niemoralne dawanie wię-
cej pieniędzy dla... aaa... do kie-
szeni terrorystów... otóż zdaje 
mi się, że poinformowałem Cię 
o tym wszystkim... pamiętasz 
(Ojcze Święty)? Co ciekawe, 
„The European Times” pisał, że 
Becciu (który do zorganizowa-
nia akcji odbicia zatrudnił swo-
ją włoską damę, biznes woman 
i szpiega Cecilię Marognę) twier-
dził, iż papież w tajemnicy zgo-
dził się na wpłatę nie pół, lecz 
całego miliona euro za uwolnie-
nie kolumbijskiej zakonnicy. Dla-
czego ten motyw jest tak kontro-
wersyjny? Otóż spełnianie żądań 

terrorystów to opcja bardzo śli-
ska dla rządów, a już tym bardziej 
w Watykanie, od którego oczeku-
je się etyki i oporu wobec eko-
nomicznego wspierania terro-
ryzmu. Gdy w 2018 roku ukazał 
się filmik, na którym misjonarka 
prosiła Franciszka o pomoc w jej 
uwolnieniu, nie od razu urucho-
miła się machina płatności oku-
pu. Zakonnic, które – jak porwana 
siostra Gloria Cecilia – prowadzą 
ośrodki zdrowia, sierocińce, cen-
tra katechezy dla kobiet i dzieci, 
jest ciągle sporo, dlatego prze-
kazanie dżihadystom wykupne-
go oznacza poważne konsekwen-
cje dla bezpieczeństwa placówek 
misyjnych, Watykanu i Kościoła, 
bo jest zachętą dla islamskich 
ekstremistów do kontynuowa-
nia krwawej działalności.

Następny frapujący fragment 
potajemnego nagrania, do któ-
rego realizacji przyłożyła się 
Maria Luisa Zambrano, córka 
Giovanny Pani z rodziny Bec-
ciu (na celowniku śledczych 
w związku z przekrętami w Cari-
tasie), odnosi się do stanowi-
ska Franciszka w sprawie kar-
dynała, który dobitnie klarował: 
Zawsze mi mówiłeś (Ojcze Świę-
ty), że jesteś ponad i nie chcesz 
się wtrącać. Czy chodzi tylko 
o zarzuty stawiane kardynałowi, 
czy też szerzej o rozliczenia finan-
sowe, unie personalne, postępo-
wania sądowe? Niewykluczone, 
że hierarcha, z którego inicjatywy 
nagrywana jest rozmowa, z pre-
medytacją tak ją konstruuje, by 
później wykorzystać niejasnoś-
ci na swoją korzyść. Mogło mu 
zależeć na pogrążeniu następcy 
Benedykta XVI, bo planował zająć 
jego miejsce. Co do tego zamia-
ru nie ma wątpliwości, zwłasz-
cza w świetle jego żądań wzglę-
dem tygodnika „L’Espresso”: za 
publikację serii artykułów śled-
czych o zakupie trefnej nierucho-
mości w Londynie i szemranych 
inwestycjach dokonywanych 
z funduszy Stolicy Apostolskiej, 
w tym z datków na świętopietrze... 
10 milionów euro odszkodo-
wania. Na tyle wyliczył wraz 
z prawnikami zaprzepaszczenie 
swojej szansy na wybór po Fran-
ciszku. Ponieważ jednak sędzio-
wie z Sassari nie dali zakneblo-
wać ust dziennikarzom, teraz 
były zastępca sekretarza sta-
nu, zamiast dołożyć do portfe-
la 10 milionów, sam musi płacić 
40 tysięcy euro autorom teks-
tów i grupie wydawniczej Gedi 
tytułem zwrotu kosztów sądo-
wych. To nie pierwsza poraż-
ka w 2022 roku, również sąd 
w Como stanął po stronie pozwa-
nego przez Becciu mon signore 
Alberta Perlasca, kluczowego 
świadka w watykańskim postę-
powaniu odnośnie do zarządza-
nia funduszami kościelnymi.

Zahipnotyzowany mamoną 
i zatrzymany w aspiracjach Bec-
ciu próbował zatamować wize-
runkową agonię wszystkimi 
metodami. Nie cofnął się przed 

nagrywaniem papieża, sterując 
rozmową tak, by wypaść nie-
winnie. Na czacie w komórce 
pozwalał rodzinie na obrażanie 
Jego Świątobliwości epitetami 
„zły” i „straszny tchórz”, sam 
także publikował budzące kon-
trowersje wpisy, jakoby Franci-
szek czekał na jego śmierć i że 
się nie spodziewał, iż Bergoglio 
jako pontyfik i człowiek jest do 
tego zdolny. Należy przypusz-
czać, że na przyszłych rozpra-
wach pojawią się jeszcze bardziej 
sensacyjne materiały, ale już to, 
co do tej pory zostało ujawnio-
ne, wystarcza, by zorientować 
się, że w Wiecznym Mieście za 
fasadą postępowego pontyfi-
katu toczy się tradycyjnie bez-
względna wojna, którą może 
wygrać tylko jeden przeciwnik.

Ta wojna jest tym bardziej na 
serio, że na początku relacji ide-
alistycznego kapłana z Buenos 
Aires z dyplomatą starej gwardii 
było mnóstwo sympatii i zaufa-
nia. Dziś Franciszek raczej żału-
je, że osobiście przyczynił się do 
wypromowania swojego jawnego 
wroga, czyniąc go kardynałem 
z kościołem tytularnym Święte-
go Linusa w Rzymie. Linus był 
pierwszym sukcesorem Święte-
go Piotra i świeży kardynał Bec-
ciu chyba tak właśnie się poczuł, 
drugi po Piotrze. Robił zawrotną 
karierę do września 2020 roku, 
do chwili, gdy wszedł na spotka-
nie z papieżem jako prefekt Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych, 
a wyszedł już bez aureoli, funkcji 
i przywilejów godności, bez pra-
wa udziału w konklawe. To był 
czas, kiedy media zaczęły zaglą-
dać pod pokrywkę transakcji lon-
dyńskiej i jednocześnie w kocioł 
finansowy klanu Becciu na Sar-
dynii, analizując przepływ dotacji 
do zaangażowanej w działalność 
dobroczynną firmy brata Becciu 
i wykrywając nieprawidłowości.

Obecnie kardynał pozostaje 
uwikłany w szereg pobocznych 
nurtów śledztwa sprzężonego 
z postępowaniem karnym 
w Watykanie, dotyczącym kup-
na-sprzedaży nieruchomości 
przy Sloane Avenue. 

Ponadto kleszcze sprawiedli-
wości zaciskają się też nad jego 
rodziną. Są zarzuty, że wspólnie 
zrobili sobie z diecezji Ozieri 
na Sardynii rodowy folwark, że 
tworzyli zorganizowaną grupę 
przestępczą. Rozmowę z papie-
żem telefonem komórkowym 
też nagrywała osoba z klanu, 
rozżalonego, że ich lider stra-
cił dojścia. Nic się nie zmieniło, 
odkąd Judasz sprzedał Jezusa za 
30 srebrników: pieniądze w Koś-
ciele to nadal problem i zarze-
wie wojen. (ANS)

Na podst.: adnkronos.com, 
Il Sole 24 Ore, 

Il Corriere della Sera, 
La Repubblica, L’Espresso, 

ansa.it, tg24.sky.it, 
huffingtonpost.it, ilgiornale.it

Fot. Vandeville Eric/Forum
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Wojna przy Tronie Piotrowym: były „wicepremier” 
Watykanu kontra Franciszek

Taśmy 
na papieża?!

Epidemia 
nowotworów 
uderzy 
w Europę

Brytyjscy naukowcy biją na 
alarm – choroby nowotworowe 
zagrażają życiu i zdrowiu Euro-
pejczyków. Prawdziwa „epi-
demia raka” może nawiedzić 
kontynent w czasie najbliższej 
dekady. Niepokojący raport na 
ten temat opublikował magazyn 
naukowy „The Lancet Oncology”.

Najważniejszą przyczyną 
tego stanu rzeczy jest epide-
mia COVID-19, która wstrząs-
nęła systemami ochrony zdro-
wia. Szpitale i kliniki zajęły się 
leczeniem zarażonych koronawi-
rusem, epidemiczne zamknięcia 
krajów uwięziły ludzi w domach, 
Europejczycy nie mogli lub bali 
się zgłaszać na leczenie. Nie prze-
prowadzono około 100 milionów 
badań prewencyjnych. W pierw-
szym roku pandemii zarejestro-
wano o 1,5 miliona mniej pacjen-
tów z nowotworem niż zazwyczaj. 
Co drugi chory na raka nie został 
poddany chemioterapii lub ope-
racji chirurgicznej w odpowied-
nim czasie. Na domiar złego 
zaraza miała fatalne skutki dla 
badań nad nowotworami. Pod-
czas pierwszej fali pandemii 
laboratoria zostały zamknięte. 

Negatywny wpływ na bada-
nia naukowe miał brexit. Szefo-
wie brytyjskiej opieki zdrowotnej 
muszą teraz podjąć decyzję, czy 
prowadzić studia onkologiczne 
samodzielnie, czy też we współ-
pracy z Unią Europejską. Wcześ-
niej Rosja i Ukraina odgrywały 
czołową rolę w badaniach klinicz-
nych nad nowotworami. Położy-
ła temu jednak kres rozpętana 
przez Putina wojna.

Anna Schmütz z Międzynaro-
dowej Agencji Badań nad Rakiem 
podkreśla, że 40 procent przy-
padków nowotworów w Europie 
można by uniknąć poprzez stra-
tegie prewencji, które uwzględ-
niają obecną wiedzę na temat 
czynników ryzyka. Jak wiado-
mo, rak jest najczęstszą przy-
czyną zgonów wśród Europej-
czyków poniżej 65. roku życia.

Liczba zachorowań na raka 
jelita grubego wśród młodych 
dorosłych zwiększa się o 2 pro-
cent rocznie w USA i Austra-
lii, o 3 procent w Anglii, Szko-
cji i Walii, o 5 procent w Korei 
Południowej. „To nie wydaje się 
wiele, ale jest jak inflacja. Jeśli 
wynosi 2 procent rocznie, to za 
10 czy 20 lat mamy już poważ-
ną zmianę” – powiedział jeden 
z autorów studium, profesor Shu-
ji Ogino. (KK)

Na podst.: The Guardian, 
The Mirror, The Lancet, 

CNN, BBC
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Sport

Piłkarska reprezentacja Pol-
ski zakończyła przygodę z Mun-
dialem w Katarze na 1/8 finału 
i jest to najlepszy wynik biało-
-czerwonych od 36 lat, czyli od 
mistrzostw świata w Meksyku 
w 1986 roku. Przypomnijmy, iż 
Polacy odpadli po porażce 1:3 
z reprezentacją Francji. 

Biorąc pod uwagę wyczyny 
polskich piłkarzy w ostatnich 
mistrzostwach wynik ten uznać 
trzeba za dobry, chociaż... Polska 
wygrała tylko ze światowym out-
siderem Arabią Saudyjską, zre-
misowała z Meksykiem i dozna-
ła dwóch porażek (bramki 3:5). 
Jednak jeszcze w czasie trwa-
nia mistrzostw znów o sobie dało 
znać „polskie piekiełko” (jak napi-
sał jeden z dziennikarzy „wybiło 
szambo”), a rozpętał nie kto inny, 

tylko... szef rządu PiS Mateusz 
Morawiecki. Najpierw obiecał 
piłkarzom do podziału 30 mln, 
a potem ich po prostu nie dał. 

Przed wylotem drużyny na 
Mundial, premier mówił o pre-
mii dla reprezentacyjnej ekipy, 
jeśli drużyna wyjdzie z grupy. Na 
nagraniu ze spotkania słychać, 
jak M. Morawiecki mówi: „Wie-
rzę w was, będziecie na pewno 
dawali z siebie wszystko. A my 
tu z panem trenerem zapewni-
my, żeby jak się uda, to żeby była 
naprawdę bardzo dobra nagro-
da”. Słowa wypowiedziane przez 
premiera potwierdził dzienni-
karz Łukasz Wiśniowski, który 
wiele lat pracował dla PZPN. 
Dodał też, że kiedy premier na 
wszystko się zgodził, piłkarze 
mieli stwierdzić, że to „wstyd 

i nie mogą przyjąć takich pienię-
dzy, w okolicznościach w jakich 
znajduje się nasz kraj”. Jednak 
ta informacja przebiła się już 
jednak do mediów i kiedy polscy 
futboliści przypomnieli o obiet-
nicach premiera, wyszli na ludzi 
pazernych, chciwych, goniących 
jedynie za pieniędzmi. 

O kulisach afery premiowej 
tak mówił reprezentant Polski 
Grzegorz Krychowiak: 

–  Nie wiedzieliśmy nawet, 
czy to jest do końca na poważ-
nie. Zostaliśmy tą propozycją po 
prostu zaskoczeni, ale ustalili-
śmy, że jeśli to ma się faktycznie 
zmaterializować, to duża część 
tej kwoty musi pójść na cele 
charytatywne. Tylko taki ruch 
może w jakiś sposób uratować 
nas od tej niezręcznej sytuacji. 

Odpowiadam tu za siebie, ale 
liderów i najlepiej zarabiają-
cych w tej kadrze znają wszy-
scy. Można się domyślić. Zaczęli-
śmy o tym rozmawiać w grupce 
i wniosek był jeden: „Przecież to 
nie ma prawa przejść. Dostanie-
my po dupie”. 

Problem polega na tym, że 
ekipa piłkarska słowa premie-
ra potraktowała poważnie, choć 
właściwie tylko ludzie naiwni 
traktują poważnie słowa pre-
miera obecnego rządu. Kiedy 
„szambo wybiło”, rzecznik rzą-
du próbował ratować sytuację 
i mówił, iż pewna kwota ma „zasi-
lić polską piłkę w inny sposób 
– stworzony zostanie specjalny 
fundusz na wsparcie szkolenia 
dzieci i rozwój infrastruktury”. 
Przedstawiciele rządu kluczy-
li, lawirowali, nikt nie chciał 
od początku do końca wyjaśnić 
sprawy. Obiecał czy nie obiecał? 
A jeśli tak, skąd premier weź-
mie na to pieniądze?

Tak czy inaczej oberwało się 
piłkarzom i trudno się dziwić, 
że po mistrzostwach w Kata-
rze nie wszyscy wrócili do kra-
ju. Część ekipy poleciała od razu 
do krajów, w których grają, a ci 
co lecieli do Polski wysiedli na 
wojskowym lotnisku, bez dzien-
nikarzy i kibiców. Nikt z kadry, 
nie zatrzymał się do rozmowy 
z dziennikarzami.

Kilka dni temu pojawiła się 
informacja, że zaraz po wybu-
chu skandalu z premią dla pił-
karzy, M. Morawiecki zwrócił 
się do spółki Orlenu o pomoc 
w wyasygnowaniu środków. Spół-
ka ma podobno zawrzeć nową 
umowę sponsorską z PZPN 
i wyasygnować potrzebną kwo-
tę. I to jest cała pisowska men-
talność i perfidia, bo przecież 
Orlen to spółka Skarbu Pań-
stwa, a polscy kierowcy coraz 
więcej płacą za paliwo i przez 
to drożeje transport, żywność, 
itd. Czy można się dziwić obu-
rzeniu kibiców?

Józef Korczyk

Wynik niezły, ale... smród pozostał. 30-milionowej premii nie będzie

Mundialowe obiecanki-cacanki

Fot. Kuba Atys/Wikimedia.com

Dla Roberta Lewandowskiego, 
czołowego polskiego piłkarza, tego-
roczny Mundial nie był zbyt udaną 
imprezą, ale z pewnością dochodo-
wą. Polski gwiazdor zarabia tygo-
dniowo 2 mln zł. O takiej sumie prze-
ciętny Polak nawet nie śni.

Ciekawych obliczeń dokonał mie-
sięcznik Forbes. Otóż w minionym 
sezonie Lewandowski zarobi ok. 
35 mln dol. To kwota przed obciążenia-
mi podatkowymi i prowizjami agen-
cyjnymi. Daje to 77 768,04 zł rocznie. 
To oznacza, że aby osiągnąć wyna-
grodzenie sięgające rocznej pensji 
Lewandowskiego, należałoby praco-
wać w Polsce przez ponad 2025 lat. 
A więc w teorii, gdyby za „średnią 

krajową” zacząć pracować trzy lata 
przed narodzinami Chrystusa, właś-
nie udałoby się dorównać rocznym 
zarobkom kapitana polskiej repre-
zentacji. Według ostatnich danych 
GUS, średnie wynagrodzenie w Pol-
sce w III kw. 2022 r. to 6480,67 zł brut-
to. W Niemczech okres ten zostałby 
skrócony o ponad połowę, a to zna-
czyłoby mniej więcej, że przecięt-
ny Niemiec musiałby zacząć pra-
cować gdzieś w okolicach 962 r., 
a wiec w okresie, na który przypadło 
m.in. odnowienie tytułu cesarskiego 
królów Niemiec, a cesarstwo rozpo-
częło ekspansję na północną Italię 
i Burgundię i ziemie zachodniosło-
wiańskie.  TK

Co ma Chrystus 
do Lewandowskiego?

Robert Lewandowski  Fot. Swietłana Beketowa/Wikimedia.com

 Pierwszy medal olimpij-
ski Chiny zdobyły w 1984 r. Na 
igrzyskach w Pekinie w 2008 r. 
Chińczycy zdobyli sto medali.

 Igrzyska Olimpijskie trzy 
razy odbyły się w państwach, 
które dziś już nie istnieją.

 Grecja to jedyne państwo, 
które w każdych igrzyskach 
uczestniczyło pod własną flagą.

 Filipiny wzięły udział w naj-
większej liczbie letnich igrzysk 
(20) bez zdobycia złotego medalu.

 Amerykanin Jim Thorpe 
zdobył w 1912 roku swoje dwa 
złote medale (w pięcioboju 
i dziesięcioboju) w butach nie 
do pary znalezionych w koszu. 
Zmusiła go do tego sytuacja 
– jego własne obuwie zostało 
skradzione w dniu zawodów. 

 Letnie igrzyska olimpij-
skie odbywały się kiedyś w tym 
samym roku co igrzyska zimo-
we. Zmiana nastąpiła dopiero 
w 1992 roku.

 Ważąca 56,0-59,4 gramów 
piłka tenisowa w trakcie ser-
wowania porusza się z pręd-
kością przekraczającą często 
200 km/h. Rekord wynoszący 
263.0 km/h należy do Austra-
lijczyka Sama Grotha.

 Motocykle żużlowe nie 
posiadają skrzyni biegów i... 
hamulców. Zawodnicy sami 
muszą wyhamować swoje 
pojazdy.

 Liczba 91,9 nie jest szczęś-
liwa dla Artura Boruca. To 
z takiej odległości bramkę strze-
lił mu Asmir Begovic przyzna-
jąc Borucowi tytuł bramkarza, 
któremu strzelono gola z naj-
większego dystansu w historii.

 Podczas Mistrzostw Świa-
ta w 1994 roku wyjściowa 11-tka 
drużyny Bułgarii składała się 
w całości z zawodników, których 
nazwiska kończyły się na „-ov”.

 Średnio co 40 sekund pada-
ły bramki w spotkaniu hokejo-
wym pomiędzy Koreą Południo-
wą i Tajlandią (U-20). Zdobywali 
je Koreańczycy, a mecz zakoń-
czył się najwyższym wynikiem 
w historii – 92:0!

 Pierwszą kobietą w histo-
rii, która poprowadziła finał 
męskich rozgrywek organizo-
wanych przez UEFA została 
Stephanie Frappart. Na kar-
tach historii zapisała się ona 
prowadząc starcie pomiędzy 
Liverpoolem a Chelsea FC 
o Superpuchar UEFA 14.08.2019 
roku.

Wyszukane w sieci

Ciekawostki
sportowe
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Czytelnicy pytają – prawnik wyjaśnia

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

Kredyty z drogimi 
pułapkami 

„Pożyczka ratalna bez żadnych 
odsetek” – to brzmi atrakcyjnie 
i jest oferowane w przypadku 
coraz większej ilości towarów. 
Ale takie „bezprocentowe finan-
sowanie”  (Null-Prozent-Finan-
zierung) ma swoje wady.

Konsumenci obecnie szczegól-
nie zwracają uwagę na pienią-
dze, a każdy zakup jest dokład-
nie analizowany. Kusząco brzmi 
możliwość płacenia w ratach 
– bez naliczania odsetek. Trze-
ba jednak przyjrzeć się temu 
bliżej – ostrzega Federacja Nie-
mieckich Organizacji Konsumen-
ckich (Verbraucherzentrale Bun-
desverband).

 Gdzie i w jaki sposób ofe-
rowane są oferty finansowania 
z zerowym oprocentowaniem?

Kiedyś te oferty finansowa-
nia były raczej krótkotrwałymi 
kampaniami, ale dziś są niemal 
regułą: można je znaleźć zarówno 

w handlu stacjonarnym, jak 
i przy zakupach internetowych 
i to zarówno w przypadku odzie-
ży, jak i techniki, mebli, samo-
chodów itp.

 Właściwie brzmi to atrak-
cyjnie: kupuję coś na raty 
i nie ma żadnych dodatkowych 
kosztów...

Można by pomyśleć, że tak. Ale 
jest to głównie rodzaj strategii 
reklamowej handlu, sprzedawcy 
otrzymują też czasem prowizję. 
A konsumenci zawierają umowy 
z bankiem lub dostawcą usług 
płatniczych „przy okazji”. Czę-
sto jednak w tym procesie poja-
wiają się dodatkowe koszty. Tego 
właśnie nie wiedzą kupujący, bo 
w większości przypadków oczy-
wiście nie ma mowy o prawdzi-
wym doradztwie finansowym.

Konsumenci myślą, że zaciąg-
nęli klasyczny kredyt ratalny. 
Spłacają raty przez określony 
czas, a potem umowa się kończy. 
W rzeczywistości jest to jednak 
kredyt ramowy: bank udostęp-
nia im pewną kwotę, podobną 

do kredytu w rachunku bieżą-
cym, którą mogą wykorzystać 
za pomocą karty Maestro lub 
karty kredytowej. 

Jednak finansowanie „za zero 
procent”  często dotyczy tylko 
pewnej kwoty. Jeśli skorzystasz 
z dodatkowych kwot, zapłacisz 
wysokie odsetki. Ponadto nie ma 
określonego terminu zakończe-
nia umowy. 

 Jakie są inne problemy?
Termin obowiązywania ofer-

ty jest często ograniczony, choć 
jednocześnie reklamowana jest 
elastyczność: Jeśli zmniejszysz 
swoje raty, a tym samym być 
może będziesz chciał spłacać dłu-
żej, nagle będziesz musiał zaak-
ceptować wysokie oprocentowa-
nie. W przypadku usług online 
zerowe procentowe finansowa-
nie jest często ograniczone do 
miesiąca zakupu. W przypad-
ku niektórych rodzajów finan-
sowania, ubezpieczenie karty 
kredytowej jest automatycznie 
wpisane w umowę i należy je 
dodatkowo opłacić.

 Kto pokrywa w Niemczech 
koszty naprawy tzw. drobnych 
uszkodzeń (Bagatellschäden) 
w wynajmowanym mieszkaniu?

Generalnie właściciel (lub 
wynajmujący) jest odpowiedzialny 
za duże i małe naprawy. Wynaj-
mujący może jednak obciążyć 
najemcę kosztami drobnych 
napraw. Jednak odpowiednie 
klauzule w umowach najmu są 
często nieskuteczne. Paragraf 535 
niemieckiego kodeksu cywilnego 
(BGB) stanowi, że to właściciel 
musi utrzymywać mieszkanie 
w stanie zdolnym do użytkowania.

Właściciel/Wynajmujący może 
jednak obciążyć najemcę kosz-
tami drobnych napraw. W wie-
lu umowach najmu znajduje się 
klauzula, która nakłada na najem-
cę ryzyko tzw. drobnej szkody. 
Najemca ponosi koszty tylko 
za te części wynajmowanego 
mieszkania, które są narażone 
na częsty do nich dostęp. Są to 
na przykład elementy instalacji 
elektrycznej, gazowej i wodnej, 
urządzeń grzewczych i kuchen-
nych, zamki do okien i drzwi oraz 
zamki do żaluzji. Do części wspól-
nych należą również włączniki 
światła, gniazdka, krany, umy-
walki, baterie, wanny, słuchawki 
prysznicowe, muszle klozetowe 
i systemy spłukiwania, indywidu-
alne piekarniki, rolety, okiennice, 
a także lodówki, kuchenki, zle-
wozmywaki czy pralki, o ile rów-
nież były przedmiotem najmu.

 Zabrano mi w Niemczech 
prawo jazdy i skierowano na 
badania psychologiczne – me -
dyczne. Co to takiego?

Badania psychologiczne 
– me dyczne („Medizinisch-Psy-
chologische Untersuchung”, 
w skrócie MPU) nazywane też 
popularnie „Idiotentestem” 
przeprowadza się w celu wyjaś-
nienia kwestii, czy należy się 
z tym liczyć, że kierowca może 
ponownie negatywnie „podpaść” 
w ruchu drogowym. 

Psychologowie dokonują tutaj 
analizy na podstawie konkretnych 
wytycznych. Należą do nich m.in. 
wskaźniki medyczne (w przypad-
ku osób zatrzymanych w czasie 
jazdy pod wpływem alkoholu: 
odpowiednie wartości we krwi 
oraz w wątrobie jak również ogól-
ny stan zdrowia) oraz rozmowa 
w cztery oczy z osobą pozbawio-
ną prawa jazdy. 

Często bagatelizowana roz-
mowa z psychologiem należy 
do najtrudniejszej do przejścia 
części badań, dlatego ma sens 
odpowiednie się do niej przy-
gotowanie.

 Chcę złożyć w polskim 
sądzie cywilnym pozew. Czy 
muszę mieć do tego adwokata?

Generalnie nie aczkolwiek 
w niektórych przypadkach prze-
pisy postępowania cywilnego 
pozwalają działać przed sądem 
wyłącznie adwokatowi lub rad-
cy prawnemu (ewentualnie też 

doradcy podatkowemu). Prakty-
ka nazywa to przymusem adwo-
kacko-radcowskim. Przymus 
adwokacko-radcowski to ogól-
nie mówiąc obowiązek zastą-
pienia strony przez fachowego 
pełnomocnika przy dokonywa-
niu określonej czynności pro-
cesowej albo w określonej fazie 
postępowania. 

Przymus adwokacko-
-radcowski obowiązuje 
w postępowaniu przed Sądem 
Najwyższym. Dotyczy to także 
czynności procesowych zwią-
zanych z postępowaniem przed 
Sądem Najwyższym, podejmo-
wanych przed sądem niższej 
instancji.

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

W marcu polskie służby 
zatrzymały Tomasza L., 
pracownika archiwum 
warszawskiego Urzędu 
Stanu Cywilnego. Lecz 
dopiero w grudniu światło 
dzienne ujrzały nowe 
fakty związane z jego 
osobą. Zatrzymany 
urzędnik tylko z pozoru 
był szeregowym 
pracownikiem 
warszawskiego ratusza.

Kilkanaście lat temu L. był 
członkiem komisji ds. likwidacji 
Wojskowych Służb Informacyj-
nych. Tym samym, miał dostęp 
do tajemnic wywiadu i kontrwy-
wiadu wojskowego. 

„Śledztwo w tej sprawie, pro-
wadzone wspólnie przez ABW 
i Prokuraturę Krajową, ma cha-
rakter wielowątkowy i jest śledz-
twem niejawnym. Kontynuowane 
są intensywne czynności śledcze, 
które mają na celu wyjaśnienie 
i zbadanie wszelkich okoliczności 
działania Tomasza L. oraz jego 
współpracy z wywiadem rosyj-
skim” – czytamy w komunika-
cie podpisanym przez Stanisła-
wa Żaryna, zastępcę Ministra 
Koordynatora Służb Specjalnych

Obowiązki służbowe L., 
w ramach których miał on dostęp 
do zbiorów Archiwum USC oraz 
do zbiorów Archiwum Głównego 
Akt Dawnych i Archiwum Pań-
stwowego m.st. Warszawy, spra-
wiały, że jego współpraca z rosyj-
skimi służbami była poważnym 
zagrożeniem dla bezpieczeństwa 
wewnętrznego i zewnętrznego 
RP” – podkreślono.

Służby specjalne są w posia-
daniu dokumentów, w tym skła-
dem komisji, w jakiej pracował 
oraz zarządzeniami z jego zada-
niami, które bezdyskusyjnie 
potwierdzają zaangażowanie 
Tomasza L. w proces likwidacji 
WSI – poinformowano

Nie wiadomo jednak, czy 
w czasie zasiadania w komisji 
prowadził jakąkolwiek działal-
ność na rzecz obcego wywiadu. 
Służby specjalne poinformowa-
ły jedynie, że mężczyzna miał 
kopiować i przekazywać cen-
ne operacyjnie dane dla Służb 
Wywiadu Zagranicznego Fede-
racji Rosyjskiej.

Nie jest też dla nikogo tajemni-
cą, że w likwidację WSI był zaan-
gażowany ówczesny wicemini-
ster obrony narodowej Antoni 
Macierewicz.

– Aresztowanie Tomasza L. jest 
kropką nad i całego ciągu wyda-
rzeń, w których zawsze gdzieś 
znajdzie się twarz Antoniego 
Macierewicza – ocenił szef PO.

Jednak pod powołaniem Toma-
sza L. widnieje podpis Radosła-
wa Sikorskiego, ówczesnego 

ministra obrony narodowej 
w rządzie Jarosława Kaczyń-
skiego.

– Po pierwsze, Sejm uchwalił 
ustawę w czerwcu 2006 r., któ-
ra przewidywała proces likwi-
dacji WSI. Ustawa mówiła, że 
minister obrony powołuje komi-
sję i wyznacza jej przewodni-
czącego. Natomiast prezydent 
i premier powołują członków 
komisji weryfikacyjnej – przy-
pominał polityk. – Zgodnie z pis-
mem, które ujawniłem wczoraj 
w mediach społecznościowych, 
decyzją Jarosława Kaczyńskie-
go całość spraw związanych 
z likwidacją WSI została powie-
rzona Antoniemu Macierewiczo-
wi. Jego prawą ręką był Sławo-
mir Cenckiewicz, który dobrał 
sobie osoby do komisji likwida-
cyjnej – tłumaczy się Sikorski. 
Zaapelował, aby odsunąć Anto-
niego Macierewicza od „jakie-
gokolwiek dostępu do informa-
cji niejawnych”.

Na słowa Radosława Sikor-
skiego błyskawicznie zareagował 
Sławomir Cenckiewicz. „Sikor-
ski twierdzi, że ja »dobrałem« 
sobie członków KL ds. WSI – zero 
dowodów i tylko pomówienie, 
a sam wydał zarządzie z 22 lipca 
2096 r. Na procesik” – napisał na 
Twitterze. Tymczasem Maciere-
wicz wywołał w grudniu kolejną 
burzę. Do uchwały Sejmu uzna-
jącej Rosję za sponsora terrory-
zmu usiłował dopisać fragment 
o katastrofie smoleńskiej. 

Tymczasem w trakcie prac 
w sejmowej komisji udało się 
ustalić jednolity tekst uchwały 
popierany przez wszystkie siły 
polityczne w Sejmie. W rezulta-
cie na poprawki Macierewicza 
nie zgodzili się posłowie opozy-
cji i uchwała przepadła.

W opinii międzynarodowych 
ekspertów powołanych przez 
Prokuraturę Krajową nie ma 
dowodów potwierdzających, jako-
by miało dojść do zamachu. Zgo-
dził się z tym nawet prezydencki 
doradca prof. Andrzej Zyberto-
wicz. Z kolei Barbara Nowacka 
z Koalicji Obywatelskiej zażądała 
w Sejmie od premiera „natych-
miastowego rozwiązania podko-
misji smoleńskiej”.

–  Kolejny raz Macierewicz 
wykorzystuje tragedię smo-
leńską i tę katastrofę do poli-
tycznej gry. I niestety nawet 
w tak dramatycznej sytuacji, 
jaka jest w tej chwili na Ukrai-
nie, obóz Jarosława Kaczyńskie-
go w sposób cyniczny próbuje 
doprowadzić do zerwania kom-
promisu – ocenił Borys Budka, 
szef klubu PO.

„Dzika determinacja Maciere-
wicza składa się w smutną, czy-
telną całość” – powiedział Adam 
Szłapka w popołudniowym Goś-
ciu Radia ZET u Beaty Lubeckiej 
i trudno nie przyznać mu racji. 

TK

Afera ze szpiegiem w tle
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Pod paragrafem

Z czyjego polecenia służba bezpieczeństwa PRL zbierała 
informacje o osobach homoseksualnych? Gdzie podziały 
się zebrane przez funkcjonariuszy informacje? Na te 
pytania nie ma do dziś odpowiedzi. W 2008 r. sprawę 
o zbrodnię komunistyczną miał zbadać Instytut Pamięci 
Narodowej. Nigdy jej nie podjął.

Akcja Hiacynt miała miejsce 
w drugiej połowie lat osiemdzie-
siątych i polegała na zbieraniu 
materiałów o homoseksualistach. 
Zgromadzono ponad 11 tys. akt 
osobowych. Milicja działała wów-
czas – jak twierdzą historycy 
– na rozkaz Czesława Kiszczaka, 
ówczesnego szefa MSW. 

Ponad piętnaście lat temu kil-
ku działaczy gejowskich doma-
gało się, aby wszystkie teczki 
zostały wyodrębnione ze zbio-
ru IPN i utajnione do momentu 
śmierci ostatniej osoby, których 
dotyczą. Po tych materiałach nie-
wiele jednak zostało. Część znik-
nęła w niewyjaśnionych okolicz-
nościach.

Teraz śledczy z Archiwum 
X badają, czy przypadkiem nie 
trafiły przypadkiem w cudze 
ręce. Ponownie starają się zde-
maskować tajemniczego zabój-
cę łódzkich homoseksualistów. 
Seria morderstw rozpoczęła się 
we wrześniu 1988 r. Wówczas do 

jednego z łódzkich komisariatów 
zgłosiła się kobieta informując 
oficera dyżurnego, że zza drzwi 
mieszkania sąsiada wydosta-
je się przykry zapach. Kobieta 
szczerze wyznała, że ów sąsiad...
kocha inaczej. Pól godziny póź-
niej z mieszkania na drugim pię-
trze strażacy wynieśli ciało Zbi-
gniewa C., znanego w kręgach 
łódzkich geja.

–  Miał skrępowane nogi. 
Z tego co ustalili śledczy zginął od 
ciosów nożem – opowiada eme-
rytowany oficer Archiwum X.

Zdzisław C. – jak ustalono 
– miał liczne kontakty, zarówno 
z wśród eleganckich i wykształco-
nych panów, jak i z tzw. elemen-
tem, sprzedającym swe usługi 
w bramach najpodlejszych dziel-
nic. Miał też pieniądze i wcale 
tego faktu nie krył.

Minął rok. Zabójca pozosta-
wał nieuchwytny. Kiedy eksper-
ci od kryminalistyki pracowa-
li nad sprawą łódzki „wampir” 

zaatakował drugi raz. Ofiarą mor-
du padł czterdziestoletni Walde-
mar O. – organizator i pilot wie-
lu wycieczek krajoznawczych. 
Ustalono, że przyczyną śmier-
ci było uduszenie. 

Waldemar O. był bardzo dys-
kretny i skrzętnie ukrywał swój 
homoseksualizm. Nie odwiedzał 
też popularnych klubów gejow-
skich ani miejsc, gdzie spotyka-
ją się homoseksualiści. 

Kilka miesięcy później kolejne 
zabójstwo wstrząsnęło środowi-
skiem łódzkich homoseksualistów. 
W tajemniczych okolicznościach 
zginął 50-letni aktor Piotr G. 

Zaniepokojeni przyjacie-
le wydzwaniali do niego, ale 
nie odbierał telefonów. W koń-
cu zawiadomili matkę i to ona 
natknęła się na półnagie zwło-
ki syna leżące w zakrwawionej 
pościeli na tapczanie. 

Pięć miesięcy później tajemni-
czy sprawca ponownie zaatako-
wał mordując tym razem 41-let-
niego homoseksualistę, Wiesława 
S. Denat miał na szyi zadzierz-
gnięty sznurek, ale jego ciało 
znaleziono w lesie. Po tym zabój-
stwie sprawca pauzował przez 
ponad rok. W lutym 1992 roku 
wyszedł z ukrycia by zgładzić 
48-letniego Robert A., właściciela 

kawiarenki. Zginął w mieszka-
niu, które wynajmował wespół 
ze znajomym. Policjanci zasta-
li nagie ciało leżące na dywanie. 

Najstarsza ofiara tajemni-
czego zabójcy z łodzi miała 
62 lata. Stanisław R. żył samot-
nie z niewielkiej emerytury. Od 
lat był znany w środowisku łódz-
kich homoseksualistów. Partne-
rów wyszukiwał na dworcu Łódź 
Fabryczna. 10 lipca 1993 r. Stani-
sław R. zaprosił do siebie znajo-
mych. W mieszkaniu bawiło się 
mieszane towarzystwo, było kil-
ka kobiet i paru mężczyzn. Jeden 
z nich – Krzysztof Z. – przy-
prowadził młodego mężczyznę 
o imieniu Roman.

– Mam na niego ochotę. Możesz 
mi go zostawić na noc? Nie 
będziesz miał żalu? – zapytał 
Krzysztofa Stanisław R.

– Jest twój. Ja go już miałem. 
Zna się na rzeczy, sam zobaczysz 
– szeptem wyznał Krzysztof Z.

Zanim uczestnicy imprezy 
rozeszli się do domów, gospo-
darz ustalił z Romanem, że ten 
zostanie u niego na noc. Następ-
nego dnia kilku uczestników zaba-
wy usiłowało skontaktować się 
telefonicznie ze Stanisławem R., 
w końcu poszli do jego mieszka-
nia. Drzwi były otwarte. Stanisław 

R., ubrany w szlafrok, leżał w roz-
łożonej pościeli. Nie żył od kil-
ku godzin. Sekcja zwłok wyka-
zała, że przyczyną zgonu było
uduszenie. 

W jednej z wersji policjan-
ci założyli, że zabójcą był męż-
czyzna o imieniu Roman. Usta-
lono, że Krzysztof Z. poderwał
go dwa dni wcześniej, na „pikie-
cie” przy Placu Dąbrowskiego.
Zaprosił do siebie. 

Pojechali autobusem. W cza-
sie jazdy do Krzysztofa Z. przy-
siadł się znajomy, który bacznie 
przyglądał się Romanowi. Na tej 
podstawie sporządzono rysopis 
potencjalnego sprawcy . W spra-
wie zabójstw homoseksualistów
przesłuchano już ponad 900 osób. 
Sprawdzono dom po domu, przy
ulicy, gdzie wysiadł z autobusu 
Roman, a także wiele innych
miejsc, o których mówił. Mimo
ogromnych wysiłków śledczym
nie udało się trafić na trop mło-
dego mężczyzny.

Po zabójstwie Stanisława R. 
czarna seria morderstw homo-
seksualistów ustała. 

Pozostało jednak pytanie, 
czy tajemniczy zabójca, był w
posiadaniu informacji zabranych
w trakcie akcji Hiacynt? 

A może sam wywodził się z krę-
gów SB lub MO? Po upływie 30 lat 
trudno będzie śledczym dotrzeć 
do sedna tej sprawy. 

 TK

Janusz Waluś, zabójca połu-
dniowoafrykańskiego bohatera 
Chrisa Haniego, zapewne już 
wkrótce opuści więzienną celę. 
Trybunał Konstytucyjny RPA 
orzekł 21 listopada, że 69-letni 
skazaniec z Polski ma zostać 
warunkowo zwolniony. Waluś 
pokutuje za swe czyny w więzie-
niu Kgosi Mampuru Correctio-
nal Centre w Pretorii już 29 lat.

Sędzia Raymond Zondo zde-
cydował, że ministerstwo spra-
wiedliwości i władze peniten-
cjarne powinny przygotować 
warunki zwolnienia i wypuścić 
Walusia w ciągu dziesięciu dni. 
Sędzia stwierdził, że decyzja 
ministra sprawiedliwości Ronal-
da Lamoli, który w marcu 2020 
roku odmówił Walusiowi zwol-
nienia warunkowego, jest „irra-
cjonalna” i należy ją unieważnić. 
„Matki i ojcowie” konstytucji 
Republiki Południowej przygo-
towali przecież fundamentalne 
prawa dla wszystkich – nie tyl-
ko dla tych, którzy walczyli za 
demokrację przeciwko aparthei-
dowi, ale także dla tych, którzy 
bronili apartheidu i byli przeciw-
nikami demokracji. Sędzia Zon-
do wskazał, że zabójca Haniego 
kwalifikował się do warunko-
wego zwolnienia już od 2005 
roku, mimo to wciąż pozostawał 

w więziennej celi. To prawda, że 
popełnił poważną zbrodnię, któ-
ra o mało nie wznieciła wojny 
domowej w kraju, niemniej jed-
nak okazał skruchę, przeprosił, 
jest wzorowym więźniem.

Rozstrzygnięcie sądu wywo-
łało z wielu stron gwałtowny 
sprzeciw. Limpho Hani, wdo-
wa po zgładzonym aktywiście, 
nie kryła oburzenia: „To orze-
czenie jest diaboliczne, totalnie 
diaboliczne. Nigdy wcześniej nie 
widziałam czegoś podobnego. 
Tych sędziów dosięgnie karma 
za to, co uczynili. Zondo w ogóle 
nie odniósł się do mnie, do mojej 
rodziny, mojego dziecka i wszyst-
kich cierpień, jakich doznaliśmy”.

Solly Mapaila, sekretarz gene-
ralny Południowoafrykańskiej 
Partii Komunistycznej, której 
przywódcą był Chris Hani, oświad-
czył: „Ten wyrok jest niespójny 
i obrzydliwie rozczarowujący”. 
Lewicowa i uważana za nieprzy-
jazną wobec białych partia EFF 
(Ruch Bojowników o Wolność 
Gospodarczą) zakomunikowała: 
„Mordercy Chrisa Haniego nie 
można wybaczyć i dlatego musi 
on pozostać w więzieniu aż do 
śmierci. Zrobimy wszystko, co 
w ludzkiej mocy, aby odmówiono 
mu uwolnienia”. Partia wezwa-
ła też rząd i rodzinę Haniego do 

złożenia wniosku o uchylenie roz-
strzygnięcia Trybunału. Minister-
stwo sprawiedliwości stwierdzi-
ło enigmatycznie, że „starannie 
rozważy decyzję sądu”.

Janusz Waluś urodził się 
w Zakopanem. Wyemigrował 
w 1981 roku, na krótko przed sta-
nem wojennym, zostawił w Pol-
sce żonę i małą córeczkę. Osied-
lił się w Republice Południowej 
Afryki. Góral spod Tatr niena-
widził komunizmu, związał się 
z białymi rasistami, przeciwnymi 
przyznaniu czarnoskórym miesz-
kańcom równych praw. Wstąpił do 
broniącej apartheidu Partii Naro-
dowej, działał także w Afrykaner-
skim Ruchu Oporu. Prezydent RPA 
Frederik de Klerk od 1990 roku pro-
wadził rozmowy z Nelsonem Man-
delą i innymi przywódcami Afry-
kańskiego Kongresu Narodowego 

w sprawie przeprowadzenia wolnych 
wyborów. Biali ekstremiści posta-
nowili do tego nie dopuścić. Nakło-
nili Walusia, aby zgładził któregoś 
z przywódców czarnej większości. 
Oczekiwali, że zabójstwo dopro-
wadzi do krwawych rzezi, które 
zatrzymają proces politycznych 
przemian.

Do zbrodni podżegał emigran-
ta z Polski były parlamentarzy-
sta Partii Konserwatywnej Cli-
ve Derby-Lewis, który dostarczył 
mu broń. Waluś zastrzelił Chrisa 
Haniego 10 kwietnia 1993 roku.

Wkrótce potem został areszto-
wany. Przewidywania rasistow-
skich konspiratorów się nie speł-
niły. W kraju wybuchły groźne 
rozruchy i prezydent de Klerk 
zgodził się na demokratyczne 
wybory, które zakończyły rzą-
dy białej mniejszości. Zabójca, 

podobnie jak jego mocodaw-
ca, skazany został na śmierć. 
W listopadzie 2000 roku sąd zamie-
nił Polakowi wyrok na dożywot-
nie więzienie. Chory na raka Cli-
ve Derby-Lewis został zwolniony 
w 2015 roku, zmarł w następnym 
roku. Wszelkie zabiegi Walusia 
o zwolnienie warunkowe były 
odrzucane przez ministerstwo 
sprawiedliwości, które skła-
dało apelacje od decyzji sądu 
(w 2016 i 2020 roku). W 2017 roku 
skazany zrzekł się obywatelstwa 
RPA i starał się, aby pozwolono 
mu odbyć resztę kary w Polsce, 
sąd jednak nie zgodził się na to.
Trybunał Konstytucyjny był dla 
zabójcy, który za kratami popadł
w depresję, ostatnią nadzieją. 
W piśmie skierowanym do tego 
sądu Waluś napisał: „Od czasu 
mojego uwięzienia powróciłem
do mojej wiary rzymskokatoli-
ckiej, która pomogła mi w peł-
ni zrozumieć moje złe uczynki.
Zaakceptowałem nową Repub-
likę Południowej Afryki, jej kon-
stytucję i system rządów”. Dodał,
że odkąd przebywa za kratami,
poznał wielu ludzi różnych ras
i zrozumiał, że system aparthei-
du jest zły. Trybunał dał posłuch
tym argumentom. (KK)

Na podst.:
The Independent (RPA), 

The Star (RPA), 
Mail&Guardian (RPA), 

Times (RPA), BBC
Fot. Reuters/Forum
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Kochali inaczej, stracili życie

Za kratami

Wolność dla Walusia
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Sztuka konsumpcjonizmu
Kolaże: od nożyczek i kleju do komputera

Wnętrze pełne seksapilu
Anglia w latach powojennych 

ulegała silnym wpływom amery-
kańskiej kultury i płynącemu ze 
Stanów Zjednoczonych mechani-
zmowi napędzania konsumpcji. 
Jednak w większości angielskich 
gospodarstw domowych w niedo-
grzanych pomieszczeniach z wy-
płowiałymi tapetami nadal posłu-
giwano się przestarzałymi sprzę-
tami. To również z tamtych czasów 
pochodzi czarna legenda angiel-
skiej, pozbawionej smaku kuchni.

 Świat wykreowany w kolażu bry-
tyjskiego artysty Richarda Hamilto-
na był zatem wyśnioną utopią kon-
sumpcji. Rajem zamieszkiwanym 
przez współczesnego Herkulesa 
i jego ponętną pin-up girl. W kola-
żu z 1956 roku Hamilton użył wize-
runków wielu ówczesnych obiektów 
pożądania i nowoczesnego luksu-
su. Na pozór są ładne i pociągające. 
Wnikliwemu obserwatorowi mogą 
się jednak wydać wyjątkowo odra-
żające. Żadne inne dzieło z tam-
tych czasów nie oddało tak precy-
zyjnie i wnikliwie ambiwalentne-
go charakteru konsumpcjonizmu.

To jest jutro
Pierwsza ikona pop-artu nie jest 

dziełem o  imponujących rozmia-
rach: to niewielki, niemal kwadra-
towy kolaż stworzony jako projekt 
okładki do katalogu londyńskiej wy-
stawy „This is Tomorrow” („To jest 
jutro”) z 1956 roku i reprodukowa-
ny wówczas w czerni i bieli. Posłu-
żył również jako motyw na plaka-
cie tej głośnej ekspozycji.

Artyści zaproszeni do udziału 
w wystawie w Whitechapel Art Gal-
lery w Londynie zostali poproszeni 

o stworzenie przestrzeni, które by-
łyby ich wizją przyszłości. Tworzyli 
w grupach, w których znajdowali się 

malarze i architekci. Richard Ha-
milton współpracował z zaprzyjaź-
nionym artystą Johnem McHale’em 

i architektem Johnem Voelckerem. 
Wykreowana przez nich przestrzeń 
uchodziła za najciekawszą, stwo-
rzyli wizję przyszłości przypomi-
nającą wesołe miasteczko, pełną 
obrazów zaczerpniętych z różno-
rodnych źródeł formujących iko-
nografię ówczesnego świata. Wy-
korzystali m.in. plakat z Marilyn 
Monroe na kilka lat przed eksplo-
atowaniem jej wizerunku przez An-
dy’ego Warhola.

Adam i Ewa w raju gadżetów
Szukając pomysłu do kolażu, Ri-

chard Hamilton wypisał listę moty-
wów, które chciał w nim umieścić: 
„Mężczyzna, kobieta, żywność, hi-
storia, gazety, kino, sprzęty domo-
we, samochody, kosmos, komiks, 
TV, telefon, informacja”. Elemen-
ty do niego zaczerpnął z amery-
kańskich magazynów, które John 
McHale przywiózł do Londynu ze 
Stanów Zjednoczonych. Pomiesz-
czenie, w którym rozgrywa się scen-
ka, i jego podstawowe meble, a na-
wet tytuł samego kolażu pochodzą 
z „Ladies Home Journal”, z rubry-
ki poświęconej modnym trendom 
w urządzaniu podłóg. To, co czyni 
współczesne domy tak odmienny-
mi i pociągającymi, w reklamowym 
zamyśle stanowiły otwarty plan 
i użycie mocnych kolorów.

Historyk sztuki John-Paul Sto-
nard w artykule „Pop in the Age of 
Boom” (...) z 2007 roku wymienił 
źródła niemal każdego wizualne-
go motywu z Hamiltonowskiej wy-
cinanki, które odnalazł, gdy prze-
szukiwał popularne amerykańskie 
magazyny z połowy lat pięćdziesią-
tych XX wieku. Bohaterem wielu 
z nich był Irvin „Zabo” Koszew-
ski, Mister Los Angeles z 1954 ro-
ku. Hamilton prowokacyjnie umie-
ścił w jego dłoniach wielkiego lizaka 
Tootsie Pop, należącego wówczas 
do popularnych i szeroko reklamo-
wanych słodyczy. Sama fotografia 
kulturysty pochodzi z wrześnio-
wego wydania „Tomorrow’s Man” 
z 1954 roku. Towarzysząca mu na-
ga kobieta, przedstawiona na sofie 
w groteskowej pozie i z abażurem 
na głowie, to Jo Bear, uznana ar-
tystka minimal art, która w młodo-
ści pozowała do erotycznych pism 
(jednak tego, z którego Hamilton 
zaczerpnął zdjęcie do kolażu, nie 
udało się zidentyfikować). Pokry-
te beżową wykładziną schody bez 
wysiłku odkurza nowym modelem 
Hoovera elegancka młoda kobieta. 
Reklama modelu o nazwie Constel-
lation podkreśla, jak daleko sięga 
jego długi, usprawniający sprzą-
tanie kabel (źródłem ilustracji te-
go fragmentu kolażu był „Ladies 
Home Journal” z czerwca 1955 ro-
ku), wnętrze jest wypełnione wie-
loma innymi równie „pociągają-
cymi” sprzętami domowymi – są 
w nim m.in. telewizor Stromberg-
-Carlson z reklamy z 1955 roku 
i angielski magnetofon Boosey & 
Howkes. Bardzo ważnym przed-
miotem, wyeksponowanym jak dro-
gocenna waza, jest puszka szynki 
konserwowej. Istotne są również 

Richard Hamilton, kolaż, 1956 r., 26 x 24,8 cm, Kunsthalle, Tubingen Fot. internet

Richard Hamilton, kolaż cyfrowy, 1992 r., 17,6 x 26,7 cm, Tate Modern, Londyn Fot. internet
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Sztuka konsumpcjonizmu
dekoracje: obok portretu niezi-
dentyfikowanego XIX-wiecznego 
dżentelmena w złoconej ramie 
wisi reprodukcja okładki popular-
nego komiksu „Young Romance”. 
Abażur lampy ma logo Forda. Za 
oknem natomiast rozpościera się 
widok na kino z 1927 roku, w któ-
rym odbywa się premiera pierw-
szego mówionego filmu – „Śpie-
waka jazzowego”. Na fotelu leży 
porzucony numer „The Journal 
of Commerce”. Surrealistycznym 
żartem Hamiltona wydaje się de-
koracja sufitu pomieszczenia. Po-
krywa go zdjęcie Ziemi widzianej 
z kosmosu, wycięte z „Life Maga-
zine” z września 1955 roku.

40 lat później
Kolaż z 1956 roku jest nie tyl-

ko źródłem pomagającym rozpo-
znać pożądane wówczas przedmio-
ty i panujący styl życia, to również 
pełen ironii dokument pokazują-
cy różnorodne formy kultury po-
pularnej i wypracowane wówczas 
mechanizmy reklamy. W 1990 ro-
ku Richard Hamilton, wspomina-
jąc swe dzieło z lat pięćdziesiątych, 
podkreślał, że była to raczej alego-
ria niż przedstawienie konkretne-
go wnętrza. O swych bohaterach 
powiedział wówczas, że to „Adam 
i Ewa wśród gadżetów”.

W 1992 roku BBC poprosiło Ha-
miltona o stworzenie nowej wersji 
słynnego kolażu, w którym mia-
ły się znaleźć najbardziej pożąda-
ne przedmioty końca XX wieku, 

a sam kolaż miał powstać z uży-
ciem najnowszych technologii 
cyfrowych. Hamiltona zaproszo-
no do udziału w serii półgodzin-
nych programów zatytułowanych 
„QED”. Jego rolą było pokazanie, 
w jaki sposób współczesny arty-
sta używa komputera do tworze-
nia dzieł sztuki. Nad nowym kola-
żem Hamilton pracował w aplikacji 
Quantel Paintbox, którą świeżo za-
kupił, a wydrukował go na drukar-
ce Canona w dwudziestu pięciu eg-
zemplarzach wraz z dodatkowymi 
trzema próbami autorskimi (jed-
na z nich należy obecnie do zbio-
rów Tate w Londynie). W tym sa-
mym czasie stworzył również ko-
lorowe, cyfrowe faksymile kolażu 
z 1956 roku, który został powielo-
ny na drukarce laserowej ze zmie-
nionym i zaktualizowanym tytu-
łem: „Just what was it that made 
yesterday’s homes so different, so 
appealing” („Właśnie to, co czyni-
ło wczorajsze domy tak odmienny-
mi, tak pociągającymi”). Nożyczki 
i klej zostały zastąpione przez na-
rzędzia komputerowe, a dzieło dzię-
ki drukarce przestało być jednost-
kowe i wyjątkowe.

W 2004 roku powstała jeszcze 
jedna edycja kolażu z dopiskiem 
„upgrade”, ulepszenie polegało 
na użyciu drukarki atramentowej 
Epson i tuszu specjalnie przygo-
towanego przez artystę i jego sy-
na. 5 tys. kopii wraz z 50 próba-
mi autorskimi było dystrybuowa-
nych przez BBC, a komercyjnie 

przez Alana Criste’a w Londynie, 
stając się wielce pożądaną edycją 
kolekcjonerską.

Bohaterowie ery cyfrowej
Kolaż z 1992 roku został złożony 

z podobnych motywów co poprzed-
ni: „mężczyzna, kobieta, ludzkość, 
historia, jedzenie, gazety, kino, TV, 
telefon, komiksy, słowa, nagrania, 
samochody, sprzęty domowe, kos-
mos”. Podmiana starych gadżetów 
na nowe pozwala prześledzić 40 lat 
przemian, jakie zaszły w kulturze 
masowej, ikonosferze codzienne-
go życia, ale też w obyczajowości, 
nauce, technice. Do nowej wersji 
kolażu Hamilton wyraźniej wpro-
wadził również politykę. Miejsce, 
w którym znaleźli się Adam i Ewa 
lat dziewięćdziesiątych, nie było już 
przytulnym i ciepłym domowym 
wnętrzem z reklamy podłóg i me-
bli, lecz pozbawionym wyrazu po-
kojem w hiszpańskim hotelu z pocz-
tówki, którą Hamilton otrzymał od 
swego kolegi Dereka Boshiera. Po 
zeskanowaniu i powiększeniu wnę-
trza artysta umieścił w nim no-
wych bohaterów i otaczające ich 
przedmioty. Tapeta pokrywająca 
ściany pokoju jest udekorowana 
wzorem układów scalonych, pod-
kreślającym nową erę cyfrowych 
technologii. Widok za oknem nie 
jest już sielski – to obrazy toczą-
cych się wojen: czołg przywołu-
je wojnę w Zatoce Perskiej z 1991 
roku, a tłum uchodźców to ucieki-
nierzy z Etiopii. Niewielka rzeźba 

z satyrycznym wizerunkiem Mar-
garet Thatcher, rzekome dzie-
ło Jeffa Koonsa, przypomina ro-
lę brytyjskiej premier w wysłaniu 
wojsk przeciw Irakowi w 1990 ro-
ku. Na ścianie pomiędzy oknami 
wisi transformacja ikonicznego 
napisu LOVE projektu Roberta 
Indiany z 1966 roku, a więc z cza-
sów hipisowskiej utopii, w przera-
żające świat od lat osiemdziesią-
tych słowo AIDS. Nowi bohatero-
wie nie żywią się już konserwową 
szynką, lecz suchymi paluszkami 
rybnymi odgrzewanymi w kuchen-
ce mikrofalowej; w TV oglądają 
„Kosiarza umysłów”, film Bretta 
Leonarda o wirtualnej rzeczywi-
stości transmitowany dzięki an-
tenie satelitarnej. Nie nagrywają 
już na taśmy magnetofonowe, lecz 
posługują się kasetami wideo. Alu-
zją do kosmosu jest natomiast ży-
randol w kolorach Jupitera, pla-
nety sfotografowanej przez son-
dę Ulysses w 1992 roku.

Spektakularnej przemianie ule-
gli również bohaterowie. Mężczy-
zna nie chwali się swoim wyćwi-
czonym ciałem, bohater lat dzie-
więćdziesiątych pochyla się nad 
komputerem, śledząc w skupie-
niu ruchy rynków finansowych. 
Nie pokazuje twarzy, lecz zgarbio-
ne plecy w białej koszuli. Tym ra-
zem to kobieta ma ukształtowane 
na siłowni i nasmarowane olejka-
mi ciało. Nie kusi, siedząc w wystu-
diowanej pozie na sofie, lecz pręży 
się, podtrzymując lizak policyjny 

z napisem STOP – CHILDREN, co 
niewątpliwie stanowi aluzję i femi-
nistyczną odpowiedź na falliczny 
lizak z kolażu z 1956 roku. Rewi-
zja dawnej wersji niezbicie uka-
zała, że oboma kolażami rządziła 
raczej ironia niż zachwyt nad no-
wym, wspaniałym światem.

Domy drugiej dekady 
XXI wieku

Jak wyglądaliby bohaterowie 
naszych czasów w pomieszcze-
niu swoich marzeń? Czy mężczy-
zna nosiłby długą brodę, kraciastą 
koszulę i zajmował się dzieckiem? 
A kobieta? Gotowałaby wegańskie 
potrawy, używając wyłącznie or-
ganicznych produktów? A mo-
że podział obowiązków i płeć bo-
haterów nie byłyby już wcale ta-
kie oczywiste. Gdzie mieszkaliby 
i jakie przedmioty mieli? Panora-
miczny telewizor, który z najwyż-
szą dostępną rozdzielczością po-
kazywałby pożary w Australii i tra-
twy z uchodźcami? Wyrafinowany 
sprzęt audio? A może ich domem 
zarządzałby komputer? Co widzie-
liby za oknem? Uliczne protesty, 
miasta bez drzew? A czy na sufi-
cie rozpościerałaby się wizja za-
siedlania Marsa przez koloniza-
torów Elona Muska? Ciekawe, co 
też czyni dzisiejsze domy tak od-
miennymi i pociągającymi.

Grażyna Bastek
 Rozmowy obrazów”, Warsza-

wa 2021, s. 340.

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
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Architektoniczne buble
Parzące budowle, kołyszące się mosty

Inżynierowie też potrafią się pomylić
Żeby można było mówić o błę-

dzie inżynieryjnym, budynek wca-
le nie musi się od razu zawalić. 
W roku 2013, pod koniec wznosze-
nia wieżowca przy 20 Fenchurch 
Street w Londynie, wykryto poważ-
ny problem w projekcie architek-
tonicznym. Nie wpływał on w naj-
mniejszym stopniu na stabilność 
konstrukcji; budynek ukończono 
w roku 2014 i jak dotąd służy bez 
zarzutu. Trzy lata później sprze-
dano go za rekordowe 1,3 miliar-
da funtów. Pod wszystkimi wzglę-
dami stanowi udaną konstrukcję. 
Może poza tym, że latem 2013 roku 
zaczął to i owo podpalać.

Swój zewnętrzny wygląd budow-
la zawdzięcza architektowi Rafaelo-
wi Viñoly’emu, który zaprojektował 
jej łukowato wygięte ściany. Po za-
montowaniu lustrzanych szyb fasada 
wieżowca niechcący stała się wiel-
kim wklęsłym zwierciadłem – to tak 
jakby na niebie umieścić ogromną 
soczewkę skupiającą promienie sło-
neczne na bardzo małym obszarze. 
Londyn nie słynie z dobrej pogody, 
ale kiedy latem 2013 roku w wyjąt-
kowo bezchmurny dzień promienie 
słońca padły na dopiero co zamon-
towane okna, po mieście przesunął 
się promień śmierci.

No dobra, nie było aż tak źle. Nie-
mniej skupione światło wywołało miej-
scowo temperaturę rzędu 90°C, co wy-
starczyło do przypalenia wycieracz-
ki w pobliskim zakładzie fryzjerskim. 
Jeden z zaparkowanych samocho-
dów został nieco nadtopiony, a ktoś 
inny twierdził, że budynek spalił mu 
cytrynę (to nie jest żadne slangowe 
wyrażenie – chodziło o zwykłą cy-
trynę). Dziennikarz lokalnej gazety 
ze smykałką do dramatyzmu usta-
wił w rozgrzanym miejscu patelnię 
i usmażył jajka.

Szczęśliwie była na to prosta ra-
da: na budynku zamontowano łamacz 
światła, żeby rozproszyć promienie 
słońca, zanim dojdzie do ich skupie-
nia na czyjejś cytrynie. No i przecież 
to nie tak, że można było zawcza-
su przewidzieć działanie lustrza-
nej powierzchni o takim specyficz-
nym kształcie... Przecież nigdy do-
tąd nic takiego nie przydarzyło się 
żadnemu budynkowi. No, przynaj-
mniej od 2010 roku i identycznej sy-
tuacji z hotelem Vdara w Las Vegas. 
Zakrzywiona szklana fasada budyn-
ku skupiła promienie słoneczne na 
wypoczywających przy basenie go-
ściach hotelowych, którzy wskutek 
tego doznali poparzeń.

Ale czy możemy oczekiwać od 
projektanta budynku przy 20 Fen-
church Street, że słyszał o jakimś ho-
telu w Las Vegas? Otóż hotel Vdara 
też został zaprojektowany przez Ra-
faela Viñoly’ego, zatem chyba może-
my założyć pewien przepływ informa-
cji między tymi dwiema inwestycja-
mi. Żeby nie było: zawsze wchodzą 

w grę różne inne czynniki. Najpew-
niej obaj deweloperzy zatrudnili wła-
śnie Viñoly’ego, bo chcieli postawić 
budynek o lśniących, łukowato wy-
giętych ścianach.

A nawet gdyby wcześniejszy bu-
dynek architekta niczego by nie pod-
palił, matematyka opisująca zjawi-
sko skupiania światła została już 
bardzo dobrze poznana. Powierzch-
nia o kształcie paraboli – tej wszech-
obecnej krzywej, którą trzeba było 
rysować w szkole, kiedy w zadaniu 
pojawiała się jakaś wariacja na te-
mat równania y = x2 – skupia pada-
jące na nią równoległe promienie 
światła w jednym punkcie. Z tego 
właśnie powodu anteny satelitarne 
mają kształt paraboli, a raczej pa-
raboloidy – jakby paraboli w trzech 
wymiarach.

Jeśli światło będzie nieco rozpro-
szone, nie całkiem paraboliczna po-
wierzchnia również może skierować 
wystarczająco intensywną wiązkę na 
wystarczająco niewielki obszar, by wy-
wołać zauważalne skutki. W Notting-
ham znajduje się rzeźba Sky Mirror 
(Zwierciadło Nieba), która zasadni-
czo jest odblaskową paraboloidalną 
płaszczyzną. Miejscowi powiadają, 
że wielokrotnie podpalała przela-
tujące gołębie (zdradzę tajemnicę: 
raczej tak nie było).

Mosty nad wzburzoną 
matematyką

Kiedy przyjrzymy się zmaga-
niom ludzkości z inżynierią budow-
laną, okaże się, że najbardziej spek-
takularnymi przykładami katastrof 
są mosty. Budujemy je od tysiącle-
ci i nie jest to takie proste jak wznie-
sienie domu czy muru. Ryzyko po-
pełnienia błędu jest tu dużo większe 
– w końcu z definicji mosty muszą 
biec w powietrzu. To ich wada. Za-
letą jest natomiast to, że potrafią wy-
wrzeć ogromny wpływ na życie ludzi 
w ich pobliżu i łączyć odseparowa-
ne od siebie społeczności. W obli-
czu tak istotnych potencjalnych ko-
rzyści zawsze starano się wycisnąć 
z mostów jak najwięcej.

Historia współczesnego budow-
nictwa jest pełna wpadek z mosta-
mi. Słynny londyński most Milenij-
ny musiał zostać zamknięty dwa dni 
po otwarciu w roku 2000. Inżyniero-
wie w swoich obliczeniach nie prze-
widzieli, że spacerujący po kładce lu-
dzie wprawią ją w ruch wahadłowy. 
By uzyskać niski profil mostu, nieja-
ko podwieszono go u boków, a podpo-
ry znajdowały się obok kładki, a cza-
sem pod nią.

Większość mostów wiszących trzy-
ma się na stalowych linach zwisają-
cych z punktów zaczepienia wyso-
ko ponad częścią użytkową. Ale tu-
taj tak bardzo pragniono ograniczyć 
rozpiętość pionową konstrukcji, że 
liny zamontowano ledwie 2,3 metra 
nad kładką. Zamiast więc zawiesić 

liny wysoko (jak do zjeżdżania ze 
stromego urwiska) poprowadzono 
je niemal poziomo, a kładkę rozpię-
to między nimi; w efekcie zachowa-
nie całości przypominało cyrkową li-
nę do akrobacji. Wszystko było napię-
te jak postronek: liny miały naciąg 
rzędu 2000 ton.

Podobnie jak w przypadku strun 
gitary, im większe naprężenia wy-
stępują w konstrukcji mostu, z tym 
większym prawdopodobieństwem 
będzie drgał z dużą częstotliwością. 
Jeśli zaczniemy stopniowo popusz-
czać strunę, uzyskiwany dźwięk bę-
dzie coraz niższy, aż w końcu drut 
zawiśnie zbyt luźno, by można by-
ło uzyskać jakiekolwiek brzmienie. 
Most Milenijny czystym zbiegiem 
okoliczności nastrojono na mniej 
więcej jeden herc. Tyle że nie koły-
sał się on w płaszczyźnie góra – dół, 
lecz z boku na bok.

Nawet dzisiaj londyńczycy nazy-
wają tę kładkę Chwiejnym Mostem. 
W Londynie każda ważniejsza bu-
dowla szybko dostaje przydomek. 
Jeśli zapytamy o drogę do Cebu-
li, możemy usłyszeć, że trzeba mi-
nąć Korniszon i skręcić w lewo przy 

Tarce do Sera (tak, to wszystko na-
zwy budynków). Wieżowiec przy 
20 Fenchurch Street był nazywa-
ny Walkie-Talkie – a potem wszyscy 
jednogłośnie przemianowali go na 
Walkie-Scorchie [scorch – przypa-
lać]. Most Milenijny wciąż nosi po-
toczne miano Chwiejnego Mostu, cho-
ciaż kołysał się tylko przez dwa dni.

Niemniej ten przydomek bardzo 
mi się podoba, bo prawidłowo oddaje 
kierunek ruchu. Kładki nie nazwano 
Skocznym Mostem, chociaż byłoby 
to bardziej chwytliwe. Została mo-
stem chwiejnym. Konstrukcja w ogó-
le nie poruszała się w płaszczyźnie 
góra – dół; ku zaskoczeniu wszyst-
kich bujała się z boku na bok. Inży-
nierowie mają bogate doświadczenie 
w niedopuszczaniu do podskakiwa-
nia nawierzchni mostów i jeśli cho-
dzi o ruch pionowy, to ich obliczenia 
były bez zarzutu. Ale nie doceniono 
wagi ruchu w poziomie.

W oficjalnych dokumentach przy-
czynę kłopotów opisano jako „syn-
chroniczne wzbudzenie poprzecz-
ne” pochodzące od spacerowiczów. 
To ludzie chodzący po kładce sprawi-
li, że zaczęła się huśtać. Wydaje się 

niemożliwe, żeby grupka pieszych 
rozhuśtała tak wielką konstrukcję. 
Tyle że została ona przypadkowo 
nastrojona tak, by to ułatwić. Więk-
szość ludzi stawia około dwóch kro-
ków na sekundę, co oznacza że raz 
na sekundę ich tułów porusza się 
z boku na bok. Dla konstrukcji mo-
stu idący człowiek jest masą drga-
jącą z częstotliwością jednego herca 
– czyli idealną do rozbujania kładki. 
Bo 1 herc okazał się jedną z jej czę-
stotliwości rezonansowych.

Rezonatory rezonują
Kiedy Anglik mówi, że coś dobrze 

z nim rezonuje, ma na myśli bliski 
związek z tym czymś i że to coś trą-
ciło w nim właściwą strunę. Ta prze-
nośnia zyskała na popularności pod 
koniec lat siedemdziesiątych XX 
wieku i pozostaje zaskakująco bli-
sko znaczenia pierwotnego, ukutego 
około stu lat wcześniej. W XIX wie-
ku słowo „rezonans”, pochodzące od 
łacińskiego resonare, które oznacza 
„rozbrzmiewać, roznosić się”, zaczę-
ło być używane jako termin nauko-
wy oznaczający „zaraźliwe” drgania.

Powszechnym modelem rezonan-
su jest wahadło, często przedstawia-
ne jako dziecko na huśtawce. Jeśli 
osoba chcąca rozhuśtać dziecko bę-
dzie popychała huśtawkę w losowych 
momentach, niewiele osiągnie: raz 
będzie odpychać dziecko zbliżające 
się ku niej (i je spowolni), a raz od-
dalające się (wtedy przyśpieszy jego 
ruch). Nawet jeśli będzie chciała po-
pychać huśtawkę regularnie, ale bez 
synchronizacji z wywoływanym ru-
chem przez większość czasu jej rę-
ce będą trafiać w powietrze.

Sukces jest gwarantowany, je-
śli odpychamy dziecko dokładnie 
w chwili, kiedy jest najbliżej i wła-
śnie zaczyna opadać z powrotem. 
Dopiero kiedy nasze starania zgra-
my z częstotliwością ruchu huśtawki, 
każde popchnięcie wniesie do ukła-
du nieco energii. Te przyrosty będą 
się kumulowały z każdym kolejnym 
wahnięciem, aż dziecko zacznie po-
ruszać się zbyt szybko, by móc na-
brać powietrza, i jego krzyki w koń-
cu ustaną.

W instrumencie muzycznym re-
zonans zachodzi na o wiele mniejszą 
skalę: wykorzystuje się tu zdolność 
struny gitarowej, kawałka drewna 
albo nawet zamkniętego w niewiel-
kiej przestrzeni powietrza do drga-
nia tysiąc razy na sekundę. Gra na 
trąbce polega na zaciśnięciu warg 
i wypchnięciu między nimi kakofonii 
poplątanych częstotliwości. Ale tylko 
te zgodne z częstotliwościami rezo-
nansowymi wnętrza trąbki zostaną 
wzmocnione do poziomu słyszalności. 
Zmiana kształtu tego wnętrza (dzięki 
wygodnym w użyciu dźwigniom i za-
worom) daje inną częstotliwość rezo-
nansową, czyli wzmocnienie dźwię-
ku o innej wysokości.

Hotel Vdara w Las Vegas. Jego zakrzywiona fasada skupiała promienie słoneczne, 
które parzyły turystów Fot. Wikipedia
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Architektoniczne buble

To samo dzieje się w dowolnym od
biorniku radiowym (również i w tym 
wbudowanym w zbliżeniową kartę 
płatniczą). Antena odbiera mnóstwo 
fal elektromagnetycznych o rozmai
tych częstotliwościach: sygnały te
lewizyjne, sieci WiFi czy nawet mi
krofale, którymi sąsiad podgrzewa 
resztki z obiadu. Taka antena jest 
podłączona do elektronicznego re
zonatora wykonanego z kondensa
torów i zwojów przewodów, precy
zyjnie dostrojonego do konkretnej 
częstotliwości, która nas interesuje.

I chociaż w pewnych sytuacjach 
zjawisko rezonansu naprawdę się 
przydaje, inżynierowie często mu
szą bardzo się starać, żeby uniknąć 
go w maszynach i budynkach. Przez 
krótką chwilę, kiedy szybkość ob
rotów bębna pralki osiąga często
tliwość rezonansową całego urzą
dzenia, dzieje się coś bardzo irytu
jącego: pralka ożywa i postanawia 
wybrać się na przechadzkę.

Rezonans może też dotyczyć bu
dynków. W lipcu 2011 roku w Korei 
Południowej trzeba było ewakuować 
trzydziestoośmiopiętrowe centrum 
handlowe, bo cały budynek zaczął 
mocno rezonować. Osoby znajdują
ce się na samej górze poczuły lek
kie drżenie, tak jakby ktoś huknął 
basem, po czym podkręcił tony wy
sokie. Co faktycznie miało miejsce. 
Kiedy oficjalne dochodzenie wyklu
czyło trzęsienie ziemi, okazało się, 
że za całą sytuację odpowiadała se
sja aerobiku na jedenastym piętrze.

5 lipca 2011 roku uczestnicy zajęć 
postanowili ćwiczyć do dźwięków utwo
ru „The Power” grupy Snap i zaczę
li podskakiwać bardziej energicznie 
niż zwykle. Czy rytm piosenki mógł 
pasować do częstotliwości rezonan
sowej budynku? W ramach docho
dzenia w sali stłoczono jakąś dwu
dziestkę osób, by odtworzyć tamte 
warunki, i okazało się, że owszem, 
mieli power. Kiedy ćwiczący na je
denastym piętrze szaleli w rytm 
muzyki, piętro trzydzieste siódme 
zaczęło drżeć dziesięciokrotnie sil
niej niż zwykle.

Wstrząsy na pokładzie
Jednohercowa częstotliwość re

zonansowa mostu Milenijnego do
tyczyła tylko jego drgań w konkret
nym kierunku: z boku na bok. Lu
dzie poruszający się w górę i w dół 

na swoich nogach nie powinni sta
nowić kłopotu. Nawet jednoherco
we bujanie się przechodniów na bo
ki nie powinno w niczym przeszka
dzać, ponieważ każdy z nich porusza 
się w nieco innym tempie. Na każ
dą osobę stawiającą właśnie prawą 
stopę przypadałaby inna, stawiają
ca stopę lewą, więc wszystkie pocho
dzące od spacerowiczów siły mniej 
więcej by się znosiły. Rezonans po
przeczny okazałby się problematycz
ny tylko wówczas, gdyby odpowiednio 
wiele osób zaczęło iść krok w krok.

Wtedy do gry wkracza zjawisko 
nazywane „synchronicznym wzbu
dzeniem poprzecznym” przez prze
chodniów. Ludzie na moście Milenij
nym zaczęli iść w tym samym tem
pie, ponieważ ruchy kładki wpływały 
na rytm ich kroków. To doprowadziło 
do powstania pętli sprzężenia zwrot
nego: synchroniczne maszerowanie 
spowodowało jeszcze silniejsze drga
nia mostu, a te z kolei sprawiły, że lu
dzie poruszali się jeszcze zgodniej. Na 
nagraniu z czerwca 2000 roku widać, 
że ponad 20 proc. osób idzie w tym 
samym rytmie – wystarczająco du
żo, by wywołać rezonans i żeby śro
dek mostu zaczął wychylać się z po
łożenia równowagi na około 7,5 cen
tymetra to w lewo, to w prawo.

Naprawa polegająca na wyeli
minowaniu tego efektu wymaga
ła dwóch lat kosztownych prac, na 
których czas kładkę całkowicie za
mknięto. Pozbycie się chybotania 
pochłonęło 5 milionów funtów, przy 
pierwotnym koszcie budowy wyno
szącym 18 milionów. Trudność pole
gała częściowo na tym, by pozbyć się 
pętli sprzężenia zwrotnego z prze
chodniami bez konieczności zmia
ny wyglądu mostu. Pod kładką i wo
kół całej konstrukcji umieszczono 
trzydzieści siedem hydraulicznych 
amortyzatorów liniowych (zbiorniki 
z lepką cieczą, w której poruszał się 
tłok) i około pięćdziesięciu zestro
jonych masowych tłumików drgań 
(wahadła zamknięte w pudełkach). 
Ich zadaniem jest odbieranie ener
gii ruchów kładki i  tłumienie pętli 
sprzężenia zwrotnego.

Przed wypadkiem z mostem Mile
nijnym doszło do kilku wydarzeń su
gerujących możliwość wzbudzenia 
poprzecznych drgań mostu przez idą
cych po nim ludzi. W roku 1993 prze
prowadzono dochodzenie w sprawie 

kładki dla pieszych, która chybota
ła się na boki, kiedy szło po niej jed
nocześnie dwa tysiące osób. Jeszcze 
wcześniej, bo w 1972 roku, w Niem
czech badano podobny przypadek, 
kiedy to po moście przeszło jedno
cześnie trzysta – czterysta osób. Ale 
żadne z tych zdarzeń nie wpłynęło na 
przepisy budowlane związane z kon
strukcją mostów. Wszyscy zafikso
wali się na drganiach pionowych.

Wzloty i upadki
Wpływ ludzkiego chodu na drga

nia powierzchni jest dziesięciokrot
nie większy w pionie niż w poziomie. 
Dlatego właśnie ruch poprzeczny 
mostów był tak długo pomijany. Na 
ich pionowe drgania zwrócono uwa
gę o wiele wcześniej. Mosty z kamie
nia czy drewna nie mają częstotliwo
ści rezonansowych odpowiadających 
mniej więcej rytmowi ludzkich kro
ków. Ale po rewolucji przemysłowej 
w XVIII i XIX wieku inżynierowie 
zaczęli eksperymentować z nowymi 
konstrukcjami mostów, w tym z kra
townicami, wspornikami i linami noś
nymi. I w końcu doszliśmy do mostu 
wiszącego, który ludzie mogli rezo
nansowo wprawić w drgania.

Jedną z pierwszych konstrukcji 
zniszczonych przez zsynchronizo
wanych pieszych był most wiszący 
wybudowany tuż pod Mancheste
rem (obecnie to miejsce znajduje 
się w granicach administracyjnych 
miasta Salford). Wedle mojej wie
dzy to właśnie ten most – wiszący 
most Broughton – był pierwszym 

zniszczonym przez ludzi chodzą
cych po nim z częstotliwością rezo
nansową. W odróżnieniu od pieszych 
na moście Milenijnym, który w pę
tli sprzężenia zwrotnego dodatko
wo ich synchronizował, osoby prze
mierzające most Broughton musia
ły o wszystko zadbać same.

Budowę tego mostu ukończono 
w roku 1826 i wszystko było z nim 
w porządku aż do roku 1831. Wtedy 
na most wszedł równym krokiem 
marszowym oddział żołnierzy. Oko
ło południa 12 kwietnia siedemdzie
sięciu dwóch żołnierzy z 60. Korpusu 
Strzelców wracało do koszar. Wma
szerowali na most czwórkami i dość 
szybko zauważyli, że budowla drga 
w rytm ich kroków. Tak im się to 
spodobało, że zaczęli w takt drgań 
pogwizdywać melodię. Kiedy na mo
ście znalazło się sześćdziesięciu żoł
nierzy, cała konstrukcja się zawaliła.

Około dwudziestu piechurów od
niosło obrażenia wskutek upadku 
do przepływającej kilka metrów ni
żej rzeki. Szczęśliwie nikt nie zgi
nął. Później ustalono, że wibracje 
spowodowały dużo większe obcią
żenie mostu, niż gdyby taka sama 
liczba osób po prostu na nim sta
ła. Zbadano podobne konstrukcje. 
Rozniosła się wieść. Szczęśliwie ce
ną za odkrycie zjawiska rezonansu 
mostów wiszących nie było ludzkie 
życie. Do dziś przy wejściu na lon
dyński most Alberta stoi znak zaka
zujący żołnierzom maszerowania.

 Nie zawsze podobne odkrycia przy
chodziły tak łatwo, a czasem w ogóle 
o nich zapominano. W połowie pierw
szej dekady XIX w. w Anglii trwała go
rączka budowy linii kolejowych, co wią
zało się z koniecznością wzniesienia 
wielu nowych mostów zdolnych spro
stać obciążeniu przez w pełni załado
wany pociąg. Zaprojektowanie mostu 
kolejowego jest trudniejsze niż mo
stu pieszego czy drogowego. Ludzie 
i powozy cechują się pewnym pozio
mem własnej amortyzacji i potrafią 
sobie poradzić z lekko ruchomą na
wierzchnią. W przypadku pociągu 
nic takiego nie występuje. Tory mu
szą być całkowicie nieruchome, a to 
wymusza wysoką sztywność mostów.

Pod koniec roku 1846 otwarto 
jedną z takich konstrukcji zapro
jektowaną przez Roberta Stephen
sona. Most spinał brzegi rzeki Dee 

w hrabstwie Chester i był dłuższy od 
dotąd przez niego budowanych. Inży
nier usztywnił go i wzmocnił w tro
sce o to, by konstrukcja wytrzymy
wała duże obciążenie i pozostawała 
przy tym nieruchoma. To klasyczny 
krok naprzód w budownictwie: bie
rzesz sprawdzony projekt i każesz 
mu robić trochę więcej, a jednocze
śnie wykorzystujesz nieco mniej bu
dulca. Most nad rzeką Dee był przy
kładem właśnie takiego podejścia.

Po otwarciu spisywał się dosko
nale. W maju 1847 roku most został 
nieznacznie przebudowany: dodano 
trochę kamieni i żwiru, by wytłumić 
wibracje szyn i zabezpieczyć drew
niane podkłady przed rozżarzonymi 
węglami wyrzucanymi przez komin 
lokomotywy. Stephenson dokonał in
spekcji i uznał, że wszystko wyko
nano prawidłowo. Dodatkowy cię
żar nie spowodował nadmiernego 
obciążenia konstrukcji. Jednak już 
pierwszy pociąg, który wjechał na 
most po jego przebudowie, nie do
tarł na drugi brzeg.

Nie chodziło o to, że żwir i kamie
nie przeciążyły most. To kombina
cja długości i masy otworzyła zupeł
nie nowe możliwości uszkodzenia 
konstrukcji. Okazało się, że mosty 
nie tylko drgają w pionie i w pozio
mie, lecz również się skręcają. Ran
kiem 24 maja 1847 roku, zanim kon
strukcję uzupełniono kruszywem, 
przez most przejechało bezpiecz
nie sześć pociągów.

Gdy po zakończeniu prac wje
chał nań kolejny skład, maszynista 
poczuł, jak pod lokomotywą prze
mieszczają się szyny. Postarał się 
jak najszybciej przejechać na dru
gą stronę (pociągi parowe nie sły
ną z dużego przyśpieszenia) i  led
wo zdążył. Pięć wagonów za loko
motywą miało już mniej szczęścia. 
Most przekręcił się na bok i zrzucił 
je do rzeki. Osiemnaście osób zosta
ło rannych, a pięć zginęło.

W pewnym sensie tego rodzaju ka
tastrofa jest zrozumiała. Oczywiście 
powinniśmy robić co tylko w naszej 
mocy, żeby uniknąć błędów budow
lanych, ale kiedy inżynierowie prze
suwają granicę tego, co jest możliwe, 
czasem nieoczekiwanie uwidacznia 
się nowy aspekt obliczeń. Bywa, że 
nawet nieznaczne zwiększenie ma
sy diametralnie zmienia własności 
całej konstrukcji.

To dość częste w historii ludzkich 
postępów. Robimy rzeczy, których 
nie rozumiemy. Zawsze tak postę
powaliśmy. Silniki parowe działa
ły, zanim sformułowano teorię ter
modynamiki. Szczepionki powstały, 
zanim się dowiedzieliśmy, jak działa 
nasz układ odpornościowy. Samoloty 
latają mimo wielu luk w naszym ro
zumieniu aerodynamiki. Kiedy część 
teoretyczna nie nadąża za praktyką, 
zawsze będziemy napotykali mate
matyczne niespodzianki. Najważ
niejsze w tym wszystkim jest ucze
nie się na tych nieuniknionych błę
dach i niepowtarzanie ich.

Matt Parker
„Pi razy oko. Komedia ma-

tematycznych pomyłek”, Kra-
ków 2021.

Most nad rzeką Dee, po którym bezpiecznie przejechało tylko sześć pociągów
 Fot. Wikipedia

Słynny londyński most Milenijny zwany Chwiejnym Mostem  Fot. Wikipedia
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Turystyka

Dawniej jedna z najbo-
gatszych części Związku 
Radzieckiego, dzisiaj relikt 
Sojuza. Naddniestrze (Nad-
dniestrzańska Republika Moł-
dawska) to nie jest najbardziej 
oczywisty kierunek dla turystów, 
choć jest tam co zwiedzać. Na 
przeszkodzie stoi fakt, że ten 
separatystyczny region od lat 

stanowi problem dla Republi-
ki Mołdawii, do której de iure 
należy. Dla Rosji to z kolei przy-
czółek, dzięki któremu Kreml 
destabilizuje region – i robi to, 
siejąc zamęt na tyłach walczą-
cej Ukrainy.

Po Naddniestrzu najlepiej prze-
mieszczać się samochodem, np. 
autem wynajętym w Kiszyniowie. 

Ze stolicy Mołdawii najszybciej 
można dojechać do „granicy” 
w Benderach (rum. Tighina). 
Skąd cudzysłów? Władze Repub-
liki Mołdawii nie uznają odrębno-
ści Naddniestrza, jak i wykonywa-
nych przez jego służby kontroli. 
Dlatego po mołdawskiej stronie 
stoi zaledwie patrol policji. Nieco 
dalej trzeba się wylegitymować 
żołnierzowi naddniestrzańskiej 
armii. A miejscowi potrafią mieć 
po kilka paszportów, bo lokalne-
go, naddniestrzańskiego nikt nie 
uznaje. Do podróży zagranicz-
nych warto więc mieć oficjal-
ny, mołdawski, ale marzeniem 
jest oczywiście rosyjski. W dru-
gą stronę jest prościej, bo każdy 
paszport uprawniający do wjaz-
du na teren Republiki Mołdawii 
umożliwia też wjazd do Naddnie-
strza. Podczas kontroli nie dosta-
niemy pieczątki, pojawi się za to 
karteczka meldunkowa, którą 
trzeba okazać przy wyjeździe. 
Zgubienie jej albo przekrocze-
nie wskazanego terminu gro-
zi nieprzyjemnościami. Wedle 
miejscowych w najlepszym razie 
czeka nas godzinne przesłucha-
nie przez KGB.

Bendery to dość duże prze-
mysłowe miasto. Przyjezdnych 
wita po drodze pomnik rosyjskie-
go dowódcy Aleksandra Suwo-
rowa. My pamiętamy mu rzeź 
Pragi, tu zaś czczony jest jak 
bohater – wszak to on po zwycię-
stwie nad Turkami założył twier-
dzę Tyraspol, zdobył też Bende-
ry. Zobaczyć go można nawet na 
kilku nominałach lokalnej walu-
ty (rubla naddniestrzańskiego, 
którego na szczęście stosunkowo 

łatwo kupić za dolary, euro czy 
mołdawskie leje; karty nie dzia-
łają). Bendery były niegdyś waż-
ną twierdzą. Najnowsza histo-
ria to przede wszystkim odparty 
atak sił mołdawskich podczas 
wojny domowej na początku lat 
90. To wtedy z pomocą przyszła 
stacjonująca tam armia radzie-
cka. Lata mijają, ale jej żołnie-
rze wciąż są widoczni jako nie-
mile widziane przez Kiszyniów... 
„siły pokojowe”.

Kontynuujemy podróż i prze-
jeżdżamy na drugą stronę Dnie-
stru, do „stołecznego” Tyraspolu, 
miasta liczącego ok. 150 tysięcy 
mieszkańców. Centrum ograni-
cza się do paru ulic, gdzie jest 
trochę sklepów i większy niż 
na ogół ruch. Tuż obok rozcią-
ga się park, choć Polaka zawsze 
będzie kłuć w oczy pomnik cary-
cy Katarzyny II czy – kolejny 
już! – Suworowa (ten jest naj-
większy). Kawałek dalej warto 
zobaczyć siedzibę parlamen-
tu i prezydenta, z pomnikiem 
Lenina (Leninów warto liczyć, 
będzie ich o wiele więcej). Wśród 
zabudowy mieszkalnej dominu-
ją szare bloki. Nikt nie dba tu 
o termomodernizację, a tym bar-
dziej o odnowienie fasad. Wszak 
do niedawna gaz z Rosji płynął 
niemal za darmo. Układ był pro-
sty – dzięki taniemu surowco-
wi przez lata mogły doskonale 
prosperować lokalne zakłady, 
jak cementownia czy huta. Za 
wszystko i tak płaciła Mołda-
wia, bo poradzieckie gazociągi 
i linie energetyczne przecho-
dziły przez teren Naddniestrza, 
więc to separatyści kontrolowa-
li sytuację.

Zbuntowany region przez lata 
był w stanie czerpać zyski z bli-
skich relacji z Rosją. Okazuje 

się, że koszty takiej lojalności 
mogą być wyższe niż destabi-
lizacja Mołdawii. Gdy 24 lute-
go wybuchła wojna, to właśnie 
z Naddniestrza spodziewano 
się ataku na Odessę. Napię-
cie opadło, gdy okazało się, że 
Rosjanie nie dają sobie rady na 
froncie. Co jakiś czas dochodzi-
ło jednak do różnych prowoka-
cji, takich jak podpalenie anteny 
radiowej czy ostrzelanie rządo-
wego budynku z granatnika. Za 
sprawców podawano zagranicz-
nych dywersantów. Pojawił się 
nawet polski wątek, bo według 
monitoringu poruszali się oni 
autem na... łódzkich numerach. 
Naddniestrze nie dało się wciąg-
nąć do wojny, ale przyszłość tego 
parapaństwa jest niepewna. Trwa 
ono tak długo, jak tanie surowce 
i dopłaty z Rosji. W razie prze-
granej wojny separatyści stracą 
patrona, a Republika Mołdawii 
będzie mogła odzyskać kontrolę 
nad własnym terytorium.

Na początku wojny obawiano 
się, że z terenu Naddniestrza 
nastąpić może atak nawet kil-
ku tysięcy żołnierzy. Choć nic 
z tego nie wyszło, to nadal czuć 
niepokój. Wzdłuż granicy poja-
wiły się rowy przeciwczołgowe 
i wały usypane z pozyskane-
go urobku. Na wiosnę lokalne 
władze oskarżały o ich kopanie 
Ukrainę, ale jak twierdzą miesz-
kańcy jednej z przygranicznych 
miejscowości, to dzieło nad-
dniestrzańskich służb. Kolejny 
widoczny efekt wojny to zamknię-
te mniejsze przejścia graniczne 
z Ukrainą. Mimo tego typu ogra-
niczeń półki w jedynej (i kon-
trolowanej przez władze) sieci 
supermarketów Sheriff są peł-
ne. Tyle że nie każdego stać na 
takie zakupy. Przeciętna eme-
rytura to tutaj paręset złotych. 
Nauczyciel w państwowej szkole 
zarobi około tysiąca. Posiadacze 
poradzieckiej emerytury mogą 
liczyć na wsparcie z Rosji o rów-
nowartości kilkudziesięciu zło-
tych, co wystarcza, by podtrzy-
mać w nich miłość do Putina. 
Wiele wskazuje na to, że sytua-
cja się pogorszy, bo przez braki 
energii już teraz oszczędza się 
na oświetlaniu ulic. W perspek-
tywie zaś istnieje zagrożenie, 
że trzeba będzie wyłączyć duże 
zakłady przemysłowe – pamiąt-
ki po czasach świetności ZSRR.

Terytorium separatystycznej 
republiki ciągnie się wzdłuż Dnie-
stru, a w najszerszym miejscu 
„kraj” ma 38 kilometrów szeroko-
ści. Tak mały obszar kryje wiele 
ciekawych historii. Warto wybrać 
się na północ, gdyż tam dodat-
kową atrakcją są miejsca zwią-
zane z dziejami Rzeczypospoli-
tej. Obok miejscowości Goian, 
przy opuszczonej stacji benzy-
nowej, można nawet znaleźć 
pomnik wyznaczający najdalej 
wysuniętą na południe granicę. 
Łatwo go pominąć, ale nie spo-
sób przegapić leżącego między 
Rybnicą a Kamionką Raszkowa. 

Turystyka w cieniu konfl iktu
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Miejsce spotkań
Ta malowniczo położona nad 
Dniestrem miejscowość znana 
jest m.in. z „Pana Wołodyjow-
skiego” Henryka Sienkiewicza, 
tu bowiem został wbity na pal 
Azja Tuhajbejowicz, a znajdują-
cy się w centrum wsi dom pol-
ski nosi nazwę „Wołodyjowski”.

Omawiane tereny przez wie-
ki były obiektem rywalizacji 
Rusi Kijowskiej, Mołdawii, Tur-
cji, Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, Rzeczypospolitej i Rosji. 
W granicach Rzeczypospolitej 
ziemie te trwały aż do II rozbio-
ru w 1793 roku. Warto odwiedzić 
cmentarz znajdujący się przy 
drodze w kierunku Katerinów-
ki (w samej wsi nie można pomi-
nąć pomnika... złotego Lenina 
z dziećmi). Na grobach bez trudu 
odnaleźć można polskie inskryp-
cje. Pamiątek z przeszłości jest 
w Raszkowie o wiele więcej, 
a świątynie kilku wyznań wska-
zują na barwną przeszłość. Góru-
jący nad miasteczkiem kościół 
powstał w połowie XVIII wie-
ku, z inicjatywy księcia Józefa 
Lubomirskiego. Miejscowi kato-
licy lubią anegdotę mówiącą 
o tym, że to właśnie do ich koś-
cioła zmierza stojący nieopodal 
W.I. Lenin. Faktycznie, przywód-
ca rewolucji bolszewickiej patrzy 
w tym kierunku, trzymając czapkę 
w dłoni. Świątynia niemal zosta-
ła zburzona w czasach Związku 
Radzieckiego. Władze central-
ne zgodziły się, aby nie niszczyć 
budynku, tylko wykorzystać go 
jako spichlerz. Obecnie kościół 
nie tylko służy lokalnej parafii, 
lecz jest też jednym z ciekaw-
szych zabytków architektury.

Pozostałe świątynie Raszkowa 
miały mniej szczęścia. Pięknie 
położone nad Dniestrem ruiny 
to dawna cerkiew. W 1652 roku 
Tymosz Chmielnicki, syn słyn-
nego Bohdana, ożenił się tam 
z Rozandą – córką ówczesnego 
hospodara Mołdawii. Obecnie 
trwa renowacja cerkwi. Próby 
czasu nie przetrwała synagoga, 
choć podziwiać można jej oka-
załe mury. Śladem po czasach, 
gdy Raszków był zamieszkany 
przez liczną diasporę żydowską, 
jest także cmentarz malowniczo 
położony na wzgórzu. Niestety, po 
diasporze żydowskiej nie ma już 
śladu. Większość zginęła w 1941 
roku, gdy Dniestr przekroczyły 
wojska rumuńskie, które wspól-
nie z Niemcami maszerowały na 
podbój Związku Radzieckiego.

Dlaczego miejsce o tak ogrom-
nym potencjale turystycznym 
znajduje się pod rządami pro-
rosyjskich separatystów? I znów 
ręka historii. Od 1812 roku Rosja-
nie władali Besarabią, czyli tere-
nami między Prutem a Dnie-
strem, z grubsza terenem obecnej 
Republiki Mołdawii. Po pierwszej 
wojnie tereny te zajęli Rumu-
ni (większa część historycz-
nej Mołdawii leży w tym kraju). 
To właśnie wtedy, a konkretnie 
w 1924 roku, w Sowietach posta-
nowiono o wydzieleniu terenu 

Naddniestrza jako Mołdawskiej 
Autonomicznej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej – przy-
czółku planowanej sowietyza-
cji Mołdawii. W ramach paktu 
Ribbentrop-Mołotow Rosjanie 
przejęli od Rumunii Besarabię. 
Wprawdzie tereny te zostały 
w 1941 roku odbite, ale na krót-
ko, zaś Armia Czerwona wróci-
ła tu już w 1944 roku.

Rumuni pozostawili po sobie 
pamięć okrucieństwa wobec 
Żydów, zaś Rosjanie sztucznie 
wywołany głód i falę represji. Nie-
ufność wobec Mołdawian spra-
wiła, że ciężki przemysł i bazy 
wojskowe lokalizowano głów-
nie na lewym brzegu Dniestru. 
To tam z głębi kraju przybywa-
li przedstawiciele nowych elit. 
Odmienny skład etniczny po 1989 
roku doprowadził do konfliktu. 
Gdy Mołdawia rozpoczęła pro-
ces uniezależniania się od Mos-
kwy, rosyjskojęzyczni mieszkańcy 
Naddniestrza obawiali się poten-
cjalnego zjednoczenia z Rumu-
nią. Wybuchła wojna, a konflikt 
do dziś nie został rozstrzygnię-
ty. Stało się tak dzięki pomo-
cy, jaką separatyści uzyskali od 
rosyjskich wojsk, które obecne 
są tam do dzisiaj. Naddniestrze, 
przez nikogo nieuznawane, czu-
je się częścią rosyjskiego świata.

Współczesne Naddniestrze 
to skansen ZSRR. Na ulicach 
wciąż spotyka się tu łady i woł-
gi, wiekowe są zwłaszcza cięża-
rówki użytkowane przez służby 
komunalne (obowiązkowo napę-
dzane gazem). Niektóre fabryki, 
takie jak cementownia czy huta, 
funkcjonują do dziś. Prawdziwą 
dumą jest destylarnia, w której 
produkuje się brandy Kvint, któ-
ra to marka znalazła się nawet 
na pięciorublowym banknocie. 
W każdej większej miejscowo-
ści jest pomnik Lenina, o ulicy 
nazwanej na jego cześć nie wspo-
minając. Częstym elementem 
wystroju są propagandowe hasła, 
jak „Siła Naddniestrza w przy-
jaźni”. To wszystko szokuje, ale 
w spokojniejszych czasach może 
być atrakcją turystyczną. Podob-
nie jak schron przeciwatomowy 
z okresu zimnej wojny, ogrom-
ne poradzieckie składy amuni-
cji czy bazy wojskowe. Obecność 
turystów zależy jednak od poli-
tyki, bo mało kto decyduje się na 
podróż w miejsce o nieuregulo-
wanym statusie międzynarodo-
wym. Relacje między Mołdawią 
a Naddniestrzem są skomplikowa-
ne, a konflikt sprzed trzydziestu 
lat jest podsycany przez proro-
syjskie siły polityczne. Pozosta-
je więc mieć nadzieję na nieko-
rzystne dla Rosji rozstrzygnięcie 
wojny w Ukrainie. Bez wspar-
cia w postaci gazu, rubli i armii 
Naddniestrze będzie musiało 
w końcu poszukać porozumie-
nia z władzami w Kiszyniowie 
– warto podkreślić, że z korzyś-
cią dla obu stron.

Tekst i fot.: MARCIN TORZ
Angora nr 50/2022

Helenka ma 6 lat i lubi 
malować, jej siostra 
pięknie tańczy i śpiewa, 
a ośmioletni Krzyś bawi 
się pociągami. Patryk jest 
trochę nieśmiały, a Kasia 
wszystkich zaczepia. 
Są jeszcze Emilia, Karol, 
Marcel, Maximilian i inne 
dzieci. Jedne mówią 
ładnie po polsku, a inne 
przeplatają i mówią 
częściowo po polsku, 
częściowo po niemiecku. 

Wszystkich łączy polska świetli-
ca w Gladbeck, która otwarta jest 
w każdą środę od godz. 15:00 do 
18:00. Przychodzą tutaj z rodzi-
cami po swoich zajęciach w szko-
le lub przedszkolu i pod okiem
pani Oli lub pani Róży malują, 
czytają, śpiewają i bawią się. 
W ten sposób uczą się też języka 
polskiego oraz polskiej tradycji
i kultury. Rodzice w tym czasie 
mogą wypić kawę, porozmawiać, 
pobawić się razem z dziećmi lub 
pójść na zakupy, czy załatwić 
swoje sprawy. Pierwsze zajęcia 
w świetlicy odbyły się 2 listopada 
2022 roku, jednak zamysły, plany
i marzenia były już dużo wcześ-
niej. Od dwóch lat grupka pocho-
dzących z Polski mam spotykała
się wraz ze swoimi pociechami
raz w tygodniu na prywatnych 
spotkaniach w domu. 

Co tydzień inna mama pełni-
ła obowiązki gospodarza. Było
to miłe, ale jednak kłopotliwe.
Nie każda mama mogła zapew-
nić gościom odpowiednie warun-
ki. Dlatego też zaczęły marzyć
o neutralnym miejscu dla siebie. 
Po przystąpieniu dwóch mam 
– Ani i Darii do Zarządu stowa-
rzyszenia Gmina Polska „Piast” 
w Essen natychmiast zaczę-
to działać. Szybko przekonały
resztę „Piastowiczów” i powo-
łanie do życia polskiej świetlicy
dla dzieci stało się dla stowarzy-
szenia priorytetem. W Essen nie
udało się znaleźć odpowiednie-
go pomieszczenia. 

Dopiero kontakt z panią Jolan-
tą Wojciak z urzędu do spraw 
integracji i sportu w Gladbeck
pozwolił na zrealizowanie planów. 
Szybko udało się znaleźć pomiesz-
czenia w Jugendcafé 3Eck przy
Friedrich-Ebert-Str. 10, w któ-
rych wszyscy zaczęli się czuć 
jak u siebie. 

Tutaj dzieciaki mogą raz 
w tygodniu pobawić się, poroz-
mawiać po polsku i wziąć udział
w ciekawych zajęciach. Rodzice 
zaś poznać mogą innych rodzi-
ców, będących w podobnej sytu-
acji. Ze świetlicy korzystać mogą
dzieci za darmo. Planowane są
również okolicznościowe spotka-
nia, jak np. z okazji Dnia Babci
i Dziadka 25 stycznia. Serdecznie 
wszystkich zapraszamy.

Fot. Piast
Leonard Paszek

„Piast” – dzieciom

Polska świetlica 
w Gladbeck
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Miłość ci wszystko wybaczy...
Kobiety nie można zrozumieć do końca, ale to najcudowniejsza 
istota na świecie

Pierwszy amant PRL-u
Rozmowa z Tadeuszem Plucińskim, aktorem

Tadeusz Pluciński to człowiek 
renesansu. Artystyczny omnibus. 
Skandalista swoich czasów. Ma wie-
le talentów. Aktorstwo, balet, śpiew, 
rysunek. I wiele pasji. Sport. Zwie-
rzęta. Samochody. I kobiety, kobiety 
i jeszcze raz kobiety! Wielbił i ko-
chał. One za nim szalały.

Mówiono o nim, że potrafi dokonać 
wszystkiego, na co przyjdzie mu ocho-
ta. Spełnił wiele swoich marzeń. Za-
kochany w życiu, które było dla nie-
go bardzo szczodre. Dostał od niego 
wspaniałe dzieciństwo, wielkie miło-
ści, dwóch synów, przyjaźnie, wyma-
rzony zawód.

Ulubieniec publiczności i aktor-
skich sław. Wszechstronny. Znako-
mity w repertuarze poważnym oraz 
lekkim, rewiowym. Świetnie łączy 
ironię, komizm i szelmowski wdzięk.

Teatralne zwierzę. Zagrał w ponad 
dwustu sztukach na scenach reno-
mowanych teatrów. Grał z Niną An-
drycz, Ireną Kwiatkowską, Hanką 
Bielicką, Kaliną Jędrusik, Kazimie-
rzem Brusikiewiczem, Lidią Korsa-
kówną, Władysławem Hańczą, Bar-
barą Krafftówną...

Zagrał w sześćdziesięciu filmach, 
choć dziesiąta muza nigdy nie była 
jego pasją. Ale nawet jego ekrano-
we epizody są wybitne, to prawdziwe 
perełki. Niezapomniany minister Ja-
szuński w serialu Kariera Nikodema 
Dyzmy, znakomite role w kultowych 
komediach Stanisława Barei: Poszu-
kiwany, poszukiwana, Co mi zro-
bisz, jak mnie złapiesz, Brunet wie-
czorową porą, w świetnym Dzięciole 
Jerzego Gruzy oraz w Hydrozagad-
ce Andrzeja Kondratiuka, gdzie jego 
kwestia „Zdejm kapelusz” przeszła 
do historii kina polskiego.

Kobieta...
Najcudowniejsza istota na świecie.
Kobieta idealna...
Musi mieć intelekt i wdzięk. Inteli-

gencję, dowcip, dystans. Nie musi być 
modelowa. Piękne kobiety bez poczu-
cia humoru, intelektu nigdy na mnie 
nie działały. Nie interesowały mnie 
skończone piękności, modelowe la-
leczki, zgrabne ślicznotki bez skazy, 
bo u nich wszystko jest widoczne jak 
na dłoni i podane na tacy. To jest nud-
ne, przyprawia o ziewanie. 

Uroda nie jest ważna. No tak... 
piękna i co dalej?

Byłem przewodniczącym jury 
w wyborach Miss Polonia. To było 
w 1989 roku. Startowało wiele ład-
nych dziewczyn, wśród nich Aneta 
Kręglicka. Koledzy mieli swoje fa-
worytki, ładne, ale nie zawsze umie-
jące się odezwać. Ja od początku se-
kundowałem Kręglickiej. Była ładna 
i inteligentna, dowcipna. Znała języ-
ki obce, studiowała ekonomię. I wy-
grała. I potem została Miss Świata.

Tak więc intelekt i wdzięk. Wdzięk 
widać od razu, w oku, w trzech pierw-
szych słowach. Naturalność. Poczu-
cie humoru. Na tym polega kobiece 
piękno. Nic więcej się nie liczy. Bez 
tych cech człowiek, bo dotyczy to rów-
nież mężczyzn, jest mało interesują-
cy, nawet erotycznie.

Kobieta powinna być normalna. 
Dbać o siebie, ale czasem zjeść ka-
wałek tortu bez wyrzutów sumienia 
i nie liczyć kalorii w sałatce. Dla mnie 
kobieta może mieć niedoskonałości, 
jakieś skazy, defekty... Odnalezienie 
całej reszty ukrytych, bardzo fajnych, 
ciekawych rzeczy, jej natury, zalet, 
należało do mnie. Doszukiwanie się, 
poznawanie, co ta inteligentna kobie-
ta z wabikiem ma w sobie – to dopie-
ro jest wyzwanie! Byłem i jestem od-
krywcą. Wolę tajemnicę.

W kobietach najpiękniejsze jest to, 
że nie można ich poznać do końca.

Właśnie takie kobiety spotkał 
pan na swojej drodze?

Wszystkie ważne kobiety w moim 
życiu były piekielnie inteligentne i ob-
darzone wdziękiem. Wszystkie pamię-
tam jako świetne dziewczyny. Miałem 
ogromne szczęście do kobiet. Cze-
góż więcej może chcieć mężczyzna?

Dlaczego żadne z pana małżeństw 
nie przetrwało?

Ja naprawdę wierzyłem, za każ-
dym razem wierzyłem, że każda mi-
łość to właśnie ta na całe życie. Za 
każdym razem, gdy brałem ślub, my-
ślałem, że to na zawsze. Obiecywa-
łem sobie – ustatkuję się, zmienię, 
uda się. W pierwszej fazie małżeń-
stwo wypełnia życie. Po jakimś cza-
sie temperatura związku się zmienia, 
coś powszednieje, wkrada się rutyna. 
Na to nie miałem recepty. Lubię, gdy 
jest gorąco przez cały czas. A miłość 
niepodlewana więdnie. Choć bardzo 
się starałem, jednak nie potrafiłem 
żyć w utartych, ciągle tych samych 
dekoracjach. Szukałem innych ko-
biet, przygód poza domem. Pokusa 
odkrywania była silniejsza. Nie po-
trafiłem sobie tego odmówić.

Kobiety mają rozwinięte poczu-
cie własności. Ja nie chciałem nale-
żeć do nikogo. Chciałem być wolny, 
nie odpowiadać na pytania, dokąd idę 
i o której wrócę.

To jest fajne. Przychodził jednak 
czas, kiedy chciałem, by ktoś mnie 
o to zapytał... Błędne koło.

Myślę, że moje związki z kobietami 
mogłyby trwać znacznie dłużej, gdy-
by nie były usankcjonowane. Bo po 
jakimś czasie ten cyrograf rodził we 
mnie bunt. Ślub nie był mi potrzeb-
ny do tego, by kochać. Wszystko jed-
no, czy mam na palcu obrączkę, czy 
nie. Liczy się miłość. Ulegałem kobie-
tom, bo to one chciały zalegalizować 
związek. A ja chyba nie nadawałem 

się do instytucji małżeństwa. Nie 
mam natury monogamisty. Lubiłem 
być żonaty. Ale lubiłem też wolność. 
Trudno to pogodzić.

Kto decydował o rozstaniu, żo-
ny czy pan?

Zawsze żony. Miały dość mojego 
oglądania się za spódniczkami. Po-
za tym one też już znajdowały sobie 
inne fascynacje.

Żony na pewno cierpiały. Nie 
jest możliwe, by kobieta przeszła 
do porządku dziennego nad zdra-
dami męża.

Nie zwierzałem się żonom z ro-
mansów. Wiele kobiet woli kłamstwo 
niż prawdę, która boli. Więc kłama-
łem. Wiem, że o mnie można było po-
wiedzieć wszystko i niektórzy mówi-
li. Żadna przyjemność wysłuchać, że 
mąż to łajdak, kobieciarz, babiarz, 
skurwysyn, obojętnie jak go nazwie-
my. A „życzliwi” znosili czasem też hi-
storie, które nigdy nie miały miejsca.

Żony nigdy nie robiły mi scen, 
awantur, nie zaglądały do portfela, 
nie przeszukiwały kieszeni. Inteli-
gentnie dawały do zrozumienia, że 
wiedzą i mają dość. One były zbyt 
dumne, by o tym mówić. Dumne ko-
biety z klasą. Trochę jak moja mama.

Cierpiał pan przez kobiety?
One potrafiły zadać ból... Nie chcę 

o tym opowiadać, bo przede wszyst-
kim były wspaniałe. Poza tym każde 
rozstanie traktowałem jako wielką 
porażkę. Mam tu na myśli poważne 
związki. W głównej mierze to ja się 
do nich przyczyniłem, ale nie tylko. 
Musiałem się odnaleźć, pozbierać. 
To śmierć uczuć, smutna sytuacja, 
jednak też w jakiś sposób naturalna.

Żałuje pan czegoś?
Jednego na pewno tak. Za rzadko 

okazywałem kobietom uczucia. Uwa-
żałem, że o nich niekoniecznie trzeba 
mówić, bo to sprawa oczywista. Nic 
bardziej mylnego. Dzisiaj wiem, że to 
za mało. Że słowa są ważne, i gesty, 
takie drobne, choćby pogłaskanie, 
przytulenie. Bo kobiety na to czeka-
ją. Trochę późno to zrozumiałem. Nie 
widziałem poza dziewczyną świata, 
a nie umiałem tego okazać. One umia-
ły. Jak już mówiłem, miałem szczę-
ście do kobiet. Były ode mnie lepsze.

Bożena Brun-Barańska...
Bożena. Potężny, dramatyczny 

głos. Wielkiego formatu mezzosopran, 
z taką górą, że przyprawiał o dresz-
cze. Śpiewała bez wysiłku. Głos sam 
z niej wypływał. Tak naturalnie. Śpie-
wała wielkie mezzosopranowe partie, 
których nauczyłem się prawie na pa-
mięć, bo ćwiczyła w domu. Carmen, 
Cyrulik sewilski, Straszny dwór... 
Jeździłem z nią na koncerty.

Wspaniała śpiewaczka operowa. 
Moja pierwsza żona. Starsza ode mnie 

o siedem lat. Poznałem ją we Wrocła-
wiu, gdy po ukończeniu szkoły teatral-
nej pojechałem z moim rocznikiem 
za profesorem Henrykiem Szletyń-
skim do Teatru Polskiego. Początko-
wo spodobała mi się inna dziewczyna, 
ale gdy zauważyłem Bożenę, zakocha-
łem się w niej po uszy. Miała ciekawą 
twarz, zadarty figlarnie nosek. W jej 
towarzystwie odczuwałem spokój.

Zainteresował się nią słynny dy-
rygent i dyrektor Opery Poznań-
skiej Walerian Bierdiajew, zaprosił 
ją do zespołu. Pojechała za Bierdia-
jewem do Poznania, a ja za nią. By-
ła jego ulubienicą. A trzeba wiedzieć, 
że on był ważną osobistością w świe-
cie artystycznym, jeszcze przed woj-
ną dyrygował zespołem muzycznym 
Teatru Wielkiego w Warszawie. Bo-
żena grała w Poznaniu tytułową Car-
men przez dwa sezony. Swój najlep-
szy okres, lata świetności przeżyła 
w Warszawie, w Teatrze Wielkim, by-
ła jego primadonną. Madame Butter-
fly, Eugeniusz Oniegin, Dama piko-
wa... Świetna we wszystkich opero-
wych partiach. Bożena była również 
aktorką. Zagrała kilka ról w spek-
taklach telewizyjnych.

Miała poczucie humoru, takie ja-
kie lubię. Pewnego razu, gdy miesz-
kaliśmy jeszcze we Wrocławiu, przy-
jechał Bernard Ładysz, Benek, wy-
bitny śpiewak i nasz przyjaciel, by 
jej partnerować w Strasznym dwo-
rze. Bożena grała Cześnikową. Benek 
śpiewał słynne: „Ten zegar stary niby 
świat, kuranty ciął jak z nut, zepsuty 
wszakże od stu lat, nakręcać próżny 
trud...”. Stał na scenie, przy dekoracji 
w postaci schodów i okna. Po próbie 
generalnej powiedział do mnie o Bo-
żenie: „Wiesz, myślałem, że ją zabi-
ję, ona niesamowicie się ucharakte-
ryzowała i jak przebiegła przez sce-
nę, nie mogłem śpiewać, tak mnie 
rozśmieszyła”.

Bożena, ta nieludzko zgrabna dziew-
czyna, w pewnym momencie zaczęła 
tyć. Byliśmy jeszcze razem, nieśmia-
ło zwróciłem jej uwagę: „Bożeńciu, 
co ty, co ty...? Za chwilę będzie ci to 
przeszkadzać”. Ona na to: „To mam 
się głodzić?”. Tłumaczyłem: „Nie, 
skądże, ale może jedz trochę roz-
sądniej...”. Wcale się tym nie przeję-
ła. Skwitowała to słowami, na które 
nie miałem kontrargumentów: „A zo-
bacz, wszystkie śpiewaczki operowe 
mają więcej ciała. Bo głos kocha cia-
ło, tuszę. Największe primadonny są 
mocno przy kości”.

Kochałem ją i zdradzałem. Kiedyś 
zniknąłem na tydzień. Przyznaję się 
ze wstydem. Zauroczyła mnie pew-
na kobieta do tego stopnia, że stra-
ciłem poczucie czasu. Jak alkoholik 
albo narkoman, tylko bez kropli alko-
holu i używek. Odurzyłem się nową 

nieznajomą i wyparowałem bez wie-
ści. Byłem okropny, wiem. Nie dałem 
znaku życia, nie zadzwoniłem do Bo-
żeny, by się nie martwiła.

Tak się nie robi. To było jakieś sza-
leństwo. A w tym szaleństwie ja, jak 
nieodpowiedzialny chłopiec. Ockną-
łem się w dniu przedstawienia, w któ-
rym grałem. Szedłem na spektakl i gdy 
zbliżałem się do teatru, zobaczyłem, 
że przed wejściem stoi Bożena, mo-
ja żona. Byłem gotów na wszystko. 
Na awanturę, wyrzuty, krzyk. Chcąc 
uprzedzić jej atak, zapytałem dość 
bezczelnie: „Coś się stało?”. Na to 
Bożena: „Nic. Chciałam tylko wie-
dzieć, czy żyjesz”.

Odwróciła się i odeszła. Czułem 
się podle. Nie mogłem grać. Myśla-
łem tylko o tym, jakim jestem dra-
niem. Po spektaklu wróciłem do do-
mu. Zerwałem potem z tamtą dziew-
czyną. Wyrzuty sumienia dręczyły 
mnie miesiącami. Bożena nie robi-
ła mi wyrzutów. Nigdy nie wróciła 
do tej historii, o nic nie pytała. Mia-
ła niebywałą klasę.

Dziś jednak myślę, że to nie tyl-
ko moje skoki w bok przyczyniły się 
do naszego rozstania. Oboje byliśmy 
zbyt zajęci swoimi karierami i nie 
starczyło nam czasu na siebie, na 
budowanie związku. Może wpłynęła 
też na to różnica wieku. Musieliśmy 
się rozstać. Zdecydowaliśmy się na 
ten krok po czterech latach.

Po rozwodzie ze mną, już po wie-
lu latach, Bożena mieszkała na uli-
cy Moliera, w sąsiedztwie Benka Ła-
dysza. Benek mówił mi nieraz: „Ta-
dek, na miłość boską, ty palancie, 
taka wspaniała dziewczyna, z ta-
kim poczuciem humoru, klasą, jest 
sama, ożeń się z nią po raz drugi! Ty 
naprawdę jesteś palant!...”. Nie wi-
działem Bożeny od lat, nasze drogi 
się nie przecinały, ona w operze, ja 
w teatrze. Benek starał się nas wy-
swatać: „O, o, o, widzisz, ty pocięglu, 
wy po prostu musicie sobie pogadać, 
wszystko wyjaśnić, najlepiej u mnie 
w domu, to ja to zorganizuję, umó-
wię was”. Na następnym naszym 
spotkaniu popatrzył na mnie: „Gnoj-
ku, rozmawiałem z Bożeną. O! – tyle 
będziesz się z nią widział” – tu poka-
zał dziwny znak palcem. Spytałem: 
„Dlaczego? Co się stało?”. Benek: 
„Wiesz, ona jest szlachetna i wspa-
niała. Chce, żebyś pamiętał ją taką, 
jaką była wtedy, gdy byliście razem. 
Co to za niezwykła kobieta!”.

Nie spotkałem jej nigdy więcej.

Ilona Stawińska...
Ilona. Bardzo ładna dziewczyna. 

Blondynka. I znów taka kobieta, ja-
kie lubię – ładna, ale nie modelowo. 
Interesująca buzia, ciepły uśmiech, 
„to coś” w oku. Ilona była aktorką 
Teatru Współczesnego. Wpadła mi 
w oko, gdy dołączyłem do zespołu. 
Została moją drugą żoną. Była młod-
sza ode mnie o pięć lat.

Spokojna, uległa, wyciszona, opa-
nowana. Czasem wydawało mi się na-
wet, że za bardzo. Nigdy nie podnio-
sła głosu. Dusiła w sobie wszystkie 
emocje, zawodowe i prywatne. Ale 
w środku twarda sztuka. Nieugięta, 
silna i trochę pamiętliwa.
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Miłość ci wszystko wybaczy...
Gdy ją poznałem, miała córkę 

Ewę z poprzedniego związku. Ewa 
nie mieszkała z nami, o ile mnie pa-
mięć nie zawodzi, chyba nie życzył 
sobie tego jej ojciec. Gdy dorosła, 
wyjechała do Szwecji i tam została, 
wyszła za mąż.

Ilona nie miała już matki. Jej oj-
ciec, a mój teść, był wdowcem. Wspa-
niały człowiek. Eugeniusz Stawiński, 
przedwojenny wysoko wykwalifiko-
wany majster tkacki, po wojnie mi-
nister przemysłu lekkiego, wicepre-
mier. Ilona nigdy nie wykorzystywa-
ła pozycji ojca, nie powoływała się na 
niego. A mogłaby wykorzystać konek-
sje dla kariery, sławy, pierwszoplano-
wych ról. Nie chciała. Bardzo teścia 
lubiłem, z wzajemnością. Podziwia-
łem jego gest – jedno ze swoich wy-
nagrodzeń oddawał na biednych, co 
nie przysparzało mu popularności 
w gronie innych ministrów, wściekali 
się na niego, a było ich wielu w tam-
tych czasach, w latach pięćdziesią-
tych. Na początku naszego małżeń-
stwa przygarnął nas. Mieszkaliśmy 
jakiś czas wszyscy razem, cieszył się, 
że nie będzie sam jak palec w dużym 
mieszkaniu. Łączyły nas bardzo przy-
jazne stosunki, mówiliśmy sobie po 
imieniu. Później załatwiłem przez te-
atr i Władka Hańczę mieszkanko dla 
nas, nie chciałem nadużywać dłużej 
uprzejmości teścia, nad czym bar-
dzo ubolewał.

Nie byliśmy z Iloną zżyci, scaleni. 
Mijaliśmy się. Byliśmy razem, ale 
osobno. Tak naprawdę nie pasowa-
liśmy do siebie. Sam fakt, że opowia-
dam więcej o jej ojcu niż o niej samej, 
o czymś świadczy. Pod koniec nasze-
go trwającego trzy lata małżeństwa 
pojawiła się w moim życiu Kalina Ję-
drusik. Umawiałem się z nią między 
próbami, planem filmowym a spekta-
klem. Pamiętam, pewnego dnia wpa-
dłem do domu na obiad. Razem z Ilo-
ną rozmawialiśmy przy stole, potem 
zacząłem się szykować do wyjścia. 
Tłumaczyłem, że mam spotkanie 
z kolegą we Współczesnym, że mu-
simy coś ważnego omówić. Biegłem 
oczywiście na spotkanie z Kaliną. 
Ilona pokiwała głową ze zrozumie-
niem i powiedziała, że w takim razie 
ona też pójdzie, skoro sprawy doty-
czą teatru, ona chętnie posłucha, bo 
przecież jest aktorką w zespole. Za-
częła się ubierać. Wyszliśmy z domu. 
W mojej głowie burza pomysłów, jak 
wybrnąć z niezręcznej sytuacji. Krą-
żyliśmy ze słownymi przepychankami. 
Ilona: „A właśnie, że pójdę!”. Ja: „No 
to ja zostaję!”. I tak w kółko. W końcu 
ona spasowała i wróciła do domu. Po-
szedłem do Kaliny, która już na mnie 
nie czekała, bo spóźniłem się chy-
ba z godzinę. Zrozumiałem, że Ilona 
wiedziała o moim romansie i nigdy 
nie zniżyłaby się do tego, by ze mną 
pójść. Zagrała tak tylko. Może chcia-
ła mi dopiec, ukarać mnie. Ale nasze 
małżeństwo dobiegało już końca, wy-
paliło się. Czuliśmy to oboje. Gdy bra-
liśmy ślub, nagle poczułem, że Ilona 
staje na mojej nodze. Jest taki prze-
sąd: przydepniesz ukochanego pod-
czas ceremonii, to on już się nie wy-
mknie. W naszym przypadku prze-
sąd nie zadziałał.

Ilona wyszła później za mąż za 
świetnego aktora Czesława Wołłej-
kę. I w jakimś sensie została moją te-
ściową, bo ja poślubiłem jego córkę 
Jolę. Trochę to zagmatwane. Właści-
wie nie utrzymywaliśmy kontaktów. 
Ona nie chciała, widocznie czuła się 
niezręcznie. Ale to już inna bajka...

Kalina Jędrusik...
Kalina. Nieobliczalna. Nigdy nie 

wiedziałem, co zrobi za godzinę. I wła-
śnie to mnie w niej fascynowało. Dra-
pieżna, swobodna, prowokująca, peł-
na fantazji i poczucia humoru. Inna 
od kobiet, które dotąd znałem. Zako-
chałem się w niej, a ona była żoną in-
nego. Wszystko mnie przy niej trzy-

mało. Nie została moją żoną.
Gdy nasz romans dobiegł końca, 

wybrałem się z nową dziewczyną 
do SPATiF-u. Siedzieliśmy przy sto-
liku, na co weszła Kalina i zamarła. 
Podeszła do dziewczyny, pogłaska-
ła ją po głowie ze słowami: „Ład-
na jesteś, ładna... ale... cycków ta-
kich jak ja to nie masz!”. Po czym 
jednym ruchem rozdarła na sobie 
bluzkę. Oczom wszystkich ukazały 
się jej bujne piersi.

Kalina była zazdrosna o wszyst-
kich i o wszystko. Kilka razy przyla-
ła mi w gębę. Jeśli tylko jej zdaniem 
byłem zbyt miły dla innej kobiety, coś 
powiedziałem pozytywnego o jakiejś 
dziewczynie, nawet tylko w kontek-
ście zawodowym, że dobrze śpiewa 
lub gra, doprowadzałem tym Kalinę 
do wściekłości. Gdy wymierzyła mi 
policzek, powiedziałem tylko: „Kali-
na, wiesz, że ja nie oddaję...”.

Pewnej zimy szliśmy ulicą Polną, 
niemal w zaspach śniegu. Wściekła 
się o coś na mnie, miała pretensje, 
krzyczała. Uspokajałem: „Kalinko, 
to głupstwa jakieś, nie rozumiem”. 
A ona doskoczyła i mnie popchnęła. 
Była niewysoka, a przy moim wzro-
ście wydawała się jeszcze niższa, 
więc nawet nie drgnąłem. Natomiast 
ona odbiła się ode mnie jak od słu-
pa i wpadła w zaspę tak śmiesznie, 
że spod śniegu wystawały tylko jej 
nóżki. I w tym momencie jej prze-
szło. Zaczęliśmy się śmiać.

Poznaliśmy się w Teatrze Współ-
czesnym, gdy graliśmy razem w Ope-
rze za trzy grosze. Wybuchła między 

nami namiętność. Ona zawsze zacho-
wywała się prowokująco wobec męż-
czyzn. Była bardzo swobodna. I nie 
znam, naprawdę nie znam faceta, któ-
ry potrafiłby się jej oprzeć. Ja położy-
łem na szali nawet moją przyjaźń z jej 
mężem, Staszkiem Dygatem, wspa-
niałym pisarzem, którego znałem od 
lat, jeszcze z czasów, gdy był mężem 
aktorki Dziuni Nawrockiej. Czułem 
się podle, ponieważ był mi bliski, lu-
biłem go bardzo, szanowałem. Wał-
czyłem z uczuciem przez wzgląd na 
niego, jednak nie umiałem zrezygno-
wać z Kaliny. Po jakimś czasie on się 
dowiedział. Poprosił mnie o spotkanie: 
„Słuchaj, umówmy się w SPATiF-ie, 
mam do ciebie sprawę. Poważną”. 

Usiedliśmy przy koniaku. Staszek: 
„Tadek, dobiegły mnie słuchy, że ro-
mansowałeś z Kaliną. Tylko, proszę, 
powiedz mi prawdę”. Zdębiałem. 
Moja pierwsza odruchowa reakcja: 
„Z Kaliną? Ja? Co za bzdury!”. Zrobi-
łem wszystko, żeby mi uwierzył. Nie 
wiem, co pomyślał, ale widziałem, że 
odetchnął z ulgą. Nie mogłem powie-
dzieć mu prawdy. Czułem się fatal-
nie, że tak niefortunnie zakochałem 
się w jego żonie.

Plotkowano paskudnie, że ko-
chałem się z Kaliną u nich w domu, 
co podglądał Staś impotent. Mówię 
o tym z obrzydzeniem. Po pierwsze, 
nigdy, przenigdy nie robiłbym takich 
rzeczy, wiedząc, że Staszek jest w po-
koju obok. Po drugie, Staszek mógłby 
oglądać mnie w negliżu wyłącznie na 
stadionie Legii, gdzie trenowałem.

Kalina nie była uderzającej urody 
ani zgrabna. Koneser kobiecego pięk-
na zgłosiłby wiele rzeczy do popraw-
ki. Ale miała w sobie coś takiego...

Nie mieściła się w ciasnych ra-
mach PRL-u. Kusiła zmysłowymi 
ustami, spojrzeniem, zachrypniętym 
głosem, biustem. Całkowicie zasłu-
giwała na status bogini seksu. Jak 
Marilyn Monroe. Kobiety nienawi-
dziły jej szczerze.

Była prowokująca i odważna. Gdy 
występowała w audycji telewizyjnej 
dla robotników, wszystkim ukazał 
się jej olbrzymi dekolt i bujny biust 
z krzyżykiem, który dostała od Sta-
sia. Pierwszy sekretarz KC Włady-
sław Gomułka podobno rozbił wte-
dy telewizor. Uznał strój Kaliny za 

obrazę klasy robotniczej, a jego żo-
na, Zofia Gomułkowa – za obrazę ko-
biet i swoją własną. Kalina musiała 
ponieść karę. Na jakiś czas zniknęła 
z ekranu. Gdy wróciła do łask, posta-
wiono jej warunek, że nie może wię-
cej pokazywać biustu. Wystąpiła więc 
w programie telewizyjnym w sukni 
szczelnie zapiętej po szyję. Jednak 
nie mogła na tym poprzestać, zasto-
sować się do poleceń i być grzecz-
na, nie byłaby wtedy Kaliną. Prze-
chytrzyła wszystkich. Nagle odwró-
ciła się tyłem do kamery i pokazała 
wielki dekolt na plecach, obnażają-
cy kawałek pupy. Rozstaliśmy się po 
pięciu latach. Romans ze mną był jej 
premierową zdradą.

Krystyna Mazurówna...
Krysia. Gdy ją poznałem, była pie-

kielnie inteligentną i zgrabną tancer-
ką z wielką przyszłością. Ambitna, 
twarda, konsekwentna. Miała ma-
rzenia i cele, które po kolei spełnia-
ła. Barwna postać, inna, trochę szo-
kowała w szarych czasach PRL-u. 
Dziś też jest ekstrawagancka, ma 
futurystyczne kreacje i  fryzury, co 
bardzo jej pasuje.

Moja trzecia żona. Miała swój ze-
spół, żyła próbami, układami, choreo-
grafią. Wyjechała do Paryża na stypen-
dium, po powrocie powiedziała: „Tadek, 
musimy się tam przeprowadzić”. Nie 
chciałem wyjeżdżać z Polski. Była na 
mnie o to bardzo zła. Pamiętam, jecha-
liśmy samochodem, garbusem, który 
dostałem od Mirki i mamy, ja prowa-
dziłem, Kryśka siedziała obok. Znów 
namawiała mnie do wyjazdu. Popro-
siłem: „Krysiu, nie teraz, prowadzę, 
nie chcę w tym momencie rozmawiać 
o przeprowadzce do Paryża”. A ona za 
hamulec, za kierownicę, auto stanęło 
w poprzek na Krakowskim Przedmie-
ściu przy pomniku Mickiewicza. Otwo-
rzyła drzwiczki garbusa i wyskoczyła. 
Pojechałem dalej.

Szalona dziewczyna, ale bardzo to 
w niej lubiłem, tę nieprzewidywal-
ność. Ciekawa osobowość. Po pro-
stu mieliśmy totalnie rozbieżne po-
mysły na życie i plany.

Miała synka Kacpra z poprzednie-
go związku, dwuletniego wówczas 
chłopca, którego bardzo lubiłem, 
myślę, że z wzajemnością.

Nasze małżeństwo trwało trzy la-
ta. W tym czasie Kryśka sporo cza-
su spędziła w Paryżu. Później wyje-
chała na stałe. Została solistką w te-
atrze tańca Casino de Paris, tańczyła 
z Josephine Baker, założyła też wła-
sny zespół Ballet Mazurowna. Chy-
ba spełniła swoje marzenia.

Jolanta Wołłejko...
Piękna para na tej fotografii. 

Rzuca się w oczy, choć jest czar-
no-biała. Zerkam na nią od począt-
ku naszych rozmów.

Czarno-biała, ale jak się bliżej przyj-
rzeć, to pełno na niej kolorów. Powie-
siłem ją sobie na widoku. Przypomi-
na mi o naszych najlepszych czasach 
z Jolą. Wakacje w Bułgarii. Ona ma 
tutaj białą koszulę, ja T-shirt w pa-
ski i w dłoni papieros. Siedzimy wpa-
trzeni w siebie. Najważniejsza kobie-
ta mojego życia. Jolanta Wołłejko.

Kiedy zobaczył pan ją pierw-
szy raz?

Pamiętam, kiedy przyszła do Te-
atru Polskiego. Ciemnooka, pełna 
wdzięku, z tajemniczym uśmiechem, 
taka niejednoznaczna, a jednocześnie 
swojska, ciepła. Śliczna. Długowłosa. 
Była drobna, niewysoka. Ja wielki. 
Bardzo mi się to podobało.

Przez głowę przeleciała mi myśl, 
że to kobieta, z którą chce się stwo-
rzyć rodzinę. Taka na życie, na do-
bre i na złe. To był 1965 rok. Jola 
miała 23 lata, ja byłem 18 lat od niej 
starszy. Graliśmy razem z Niną An-
drycz w Balladynie Słowackiego. Jo-
la Skierkę, ja Kostryna.

Skierka wpadła panu w oko...
Od razu. Kto oglądał Stawkę więk-

szą niż życie w telewizji, wie, o czym 
mówię. Jola, prawie półnaga, wyko-
nywała w jednym z odcinków taniec 
brzucha i terroryzowała Hansa Klos-
sa. Grała w filmach, zawsze śliczna. 
A gdy już byliśmy parą, mogłem ob-
serwować jej karierę, duże, główne 
role w Teatrze Polskim. Brawurowe. 
Dostawała świetne recenzje. Utalen-
towana, po rodzicach aktorach, ma-
mie Halinie Czengery i ojcu Czesła-
wie Wołłejce. Miała dużo młodszą 
siostrę Magdę, która później też zo-
stała aktorką.

Rodzice nie byli przeciwni, że 
młodziutka córka, świeżo po stu-
diach, wiąże się z dużo starszym 
od siebie mężczyzną? Co na to 
słynny tata?

Czesiek, który był wcześniej mo-
im kolegą z teatru i z jednej garde-
roby, gdy dowiedział się, że jeste-
śmy z Jolą blisko, wpadł w szał. Ma-
ło mnie nie rozszarpał. Wiedział, że 
oglądam się za kobietami. Jego zda-
niem miałem zszarganą reputację.

Mama Joli, Halina, bardzo dobra 
i niedoceniona aktorka, wspaniały 
człowiek. Była dla mnie przyjaciół-
ką. Nigdy nie okazała mi niechęci, lu-
biła mnie. Przypominała mi mamę, 
były tak samo dobre, serdeczne, cie-
płe, gotowe na każde poświęcenie dla 
dobra rodziny. To zdjęcie w Bułgarii, 
które wisi nad moim łóżkiem i które 
tak bardzo lubię, zrobiła nam wła-
śnie Halina. A ja, cóż ja... Wpadłem. 
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Miłość ci wszystko wybaczy...

Całkowicie i po same uszy. Szalałem. 
Czułem, że to miłość. Prawdziwa.

Proszę opowiedzieć o tym sza-
leństwie...

Pojechaliśmy z Jolką na Zachód. 
W czasach PRL-u to był inny świat, 
oddychało się tam innym powietrzem. 
Prawdziwe szaleństwo. Wybraliśmy 
się do Wiednia. Okazało się, że ma-
ją tam potwornie drogie hotele, więc 
pojechaliśmy na nocleg do Bratysła-
wy. Ale tam chyba się zorientowali, 
że my tak sobie sprytnie wykombi-
nowaliśmy, wpadając tylko na jedną 
noc, i zażądali od nas jeszcze więk-
szej opłaty niż w Wiedniu. Wróciliśmy 
więc do stolicy Austrii, a że z finan-
sami nam się nie przelewało, prze-
spacerowaliśmy całą noc. Cudowne 
przeżycie. Byliśmy bardzo zakocha-
ni. Czas nie istniał.

Pamiętam, że paliłem wtedy pa-
pierosy, dużo papierosów, i akurat 
się skończyły, więc postanowiłem 
kupić paczkę w automacie. Wrzu-
ciłem monety, wyskoczyły paczusz-
ka i reszta, i raptem usłyszałem na-
grany kobiecy głos: „Danke schön 
– kto u nas kupuje, to odwiedzi nas 
ponownie, zapraszamy”. Oczywiście 
wszystko po niemiecku. Prawie cisnę-
ło mną o bruk – w środku nocy ktoś 
dziękuje mi za to, że kupiłem pacz-
kę papierosów w automacie, zapra-
sza... Proszę pamiętać, że wówczas 
w Polsce automaty i  tym podobne 
udogodnienia, tudzież podziękowa-
nia za zakupy, były abstrakcją. Szli-
śmy dalej, a ja co jakiś czas odwra-
całem się w obawie, czy ktoś nas nie 
śledzi, nie zatrzyma. Po Wiedniu cho-
dziliśmy jak po innej planecie. Gdy 
wróciliśmy do Warszawy, przywitały 
nas szare ulice i transparenty o pra-
cującym narodzie.

Ale było za to mnóstwo przyjaciół.
O, tak. Stale gdzieś chodziliśmy, na 

prywatki, przyjęcia. Umawialiśmy się 
na pokera i brydża z Jankiem Suzi-
nem i jego żoną, aktorką Alicją Paw-
licką, w ich mieszkaniu na Saskiej Kę-
pie. Jeździliśmy razem z nimi do la-
su, nad jezioro do Zegrza. Janeczek 
świetny, dowcipny... Przyjaźniliśmy 
się też z Anią Nehrebecką i jej mę-
żem, z nimi z kolei wypuszczaliśmy 
się do leśniczówki pod Chodzież. Na-
tomiast z Bohdanem Łazuką miesz-
kaliśmy przez jakiś czas w jednym 
domu przy Wałowej. Bodzio dwa pię-
tra niżej. Pamiętam, wychodził z ku-
błem śmieci do zsypu i tak jakoś klu-
czył, że zawsze z tym kubłem do nas 
przychodził i już zostawał. Na kawę 
i pogaduchy. Jego żoną była wtedy 
tancerka Daniela Pacholczyk, bar-
dzo fajna dziewczyna. Chodziliśmy 
do nich, oni do nas, mieliśmy pod rę-
ką bardzo fajne towarzystwo.

Jola była i jest bardzo łubiana. Na-
wet przez tych, którzy jej nie zna-
ją osobiście. Kiedyś występowałem 
w Kanadzie i podchodzi do mnie 
małżeństwo, ona i on przemili. Py-
tają: „Pan jest mężem Joli Wołłejko? 
Niech pan ją od nas ucałuje, jesteśmy 

jej daleką rodziną”. Wycałowali mnie, 
dotykali tak, jakby szukali we mnie 
choć cząstki Joli. Ona nigdy się z ni-
mi nie spotkała, ale ma rodzinę rów-
nież za oceanem.

Powiedział pan, że to kobieta, 
z którą chce się mieć dzieci i iść 
przez życie. Kiedy rodzina się po-
większyła i został pan ojcem?

Po pięciu latach urodził nam się 
syn Paweł. Grałem akurat w Teatrze 
Polskim zbójnika Łamagę w spekta-
klu Na szkle malowane. Pamiętam, 
że bez przerwy dzwoniłem do szpi-
tala. Biegałem do portierni teatru, 
nie było przecież komórek, to był 
1970 rok. To były też takie czasy, że 
szpitale były dla tatusiów zamknię-
te, lekarze uważali ich za zbędny re-
kwizyt. Więc co miałem robić? Posze-
dłem do teatru. Tuż przed rozpoczę-
ciem spektaklu wreszcie usłyszałem 
w słuchawce: „Ma pan bruneta!”. Sza-
lałem, rozsadzałem scenę. W prze-
rwie coś wypiłem, w garderobie by-
ły jakieś toasty. Upiłem się wtedy 
z radości. Szczęśliwy pękałem z du-
my, że zostałem ojcem. Do szpitala 
wpuszczono mnie następnego dnia, 
ale na Pawełka i Jolę mogłem popa-
trzeć tylko przez szybę.

Gdy urodził się drugi syn, też 
pan szalał?

Jasne! Byłem wtedy w Łodzi, gra-
łem w jakimś filmie. To był 1975 rok. 
Denerwowałem się, wydzwaniałem. 
I kiedy Jola zaczęła rodzić, odwiózł ją 
do szpitala Wacio Stępień, z Ogrodo-
wej, gdzie mieszkaliśmy, na oddział 
do szpitala przy Żelaznej. Na świat 
przyszedł Piotr. Przyjechałem tak 
szybko, jak się dało. Ale znów nie 
pozwolono mi wejść na oddział, mo-
głem dojść tylko do drzwi. Gdy zabie-
rałem ich do domu, położna przynio-
sła Piotrusia, obok szła Jola. Prze-
raziłem się na jego widok, omal nie 
krzyknąłem. Synek był fioletowy na 
buzi. Uspokoili mnie – został lekko 
posmarowany gencjaną. Co za czasy!

No dobrze, na świat przyszły 
dzieci, miał pan rodzinne szczę-
ście. A kiedy poprosił pan ukocha-
ną kobietę o rękę?

To był 1974 rok. Miałem wyjechać 
z Teatrem Syrena do Stanów. Uważa-
łem, że czasy są niepewne, a ja będę 
daleko od moich bliskich. Chciałem 
zabezpieczyć Jolę i synka. Postara-
łem się o szybki ślub.

Pamiętam, jak Pawełek w urzędzie 
stanu cywilnego, ubrany w elegancki 
garniturek, wołał uradowany: „Moi 
rodzice biorą ślub! Moi rodzice biorą 
ślub!”. Było wesoło. Naszym świad-
kiem był Janek Kociniak, a jednym 
z gości – Janek Kobuszewski. Szep-
tem dawali niewybredne rady Joli, 
pannie młodej, tak że wszyscy sły-
szeli. Byłem szczęśliwy. Obiecywa-
łem sobie nigdy się nie rozwieść. Tym 
razem to już na zawsze, do końca.

Miał pan wszystko...
Ale licho nie śpi. Kusi. Z Jolą, naj-

bliższą mi emocjonalnie, byłem bar-
dzo związany, wszystko nam się świet-
nie układało, tylko ja nie wytrzymy-
wałem, interesowały mnie inne panie, 
nie mogłem się powstrzymać, by się 
za nimi nie obejrzeć, nawet w obecno-
ści Joli. Wiem, to okropne. Przyznaję 

się do tego. Wiem, że cierpiała. Stwo-
rzyliśmy wieloletni związek, mamy 
wspaniałe dzieci. Człowiek pewne 
rzeczy zaczyna cenić z perspekty-
wy czasu. To może banał, ale bar-
dzo, bardzo prawdziwy.

Gdy Jola pierwszy raz wspomniała 
o rozwodzie, nie potraktowałem tego 
poważnie. Drugi i trzeci raz – też nie. 
Potem zaczynałem rozumieć, że ona 
nie żartuje. Ale nie wierzyłem w to 
do końca. Nawet w sądzie myślałem, 
że ona tak tylko gra. Że wyjdziemy 
za chwilę i będzie po dawnemu. Wła-
ściwie nie wiem, co myślałem. Prosi-
łem, by dała mi szansę. Ale ona już 
nie chciała mi jej dać.

Rozwiedliśmy się. Piotr zamiesz-
kał z Jolą, Paweł ze mną. Powiedział: 
„Tato, ja ciebie nie zostawię...”. Na ja-
kiś czas zamknąłem się w sobie, za-
ciąłem i nie odzywałem się do Joli. 
Dopiero po kilku miesiącach znów 
zaczęliśmy z sobą rozmawiać i przy-
jaźnimy się do dziś.

Krążyły plotki, że wśród pana 
kochanek były kobiety o bardzo 
znanych nazwiskach.

To prawda. O jednej z nich, Kali-
nie Jędrusik, opowiedziałem, zresz-
tą ona też się z tym nie kryła. Innych 
nazwisk nie zdradzę, ponieważ te pa-
nie żyją, są dużo młodsze ode mnie 
i mają szczęśliwe rodziny.

Podobał się pan...
No podobno byłem niebrzydki 

chłopak... Zdarzało się, że zerkały 
na mnie nie tylko kobiety.

Gdy studiowałem w szkole teatral-
nej, zaprosił mnie na kawę do Grand 
Hotelu, vis-à-vis lokalu, który prowa-
dziły mama z Mirką, Karol Hanusz, 
jeden z największych polskich gwiaz-
dorów kabaretowych i rewiowych, 
legenda przedwojennej Warszawy, 
przyjaciel Eugeniusza Bodo i Han-
ki Ordonówny.

Był gejem, o czym nie miałem po-
jęcia. Nie mam nic do gejów, jestem 
bardzo tolerancyjny wobec różnych 
orientacji, uważam, że każdy ma 

prawo do swojego szczęścia, pod wa-
runkiem że nic nie dzieje się z krzyw-
dą dla drugiego człowieka. Ale wte-
dy, w latach czterdziestych, ludzie 
myśleli inaczej. Zdzisław Gozdawa 
i Wacław Stępień, dyrektorzy Syre-
ny, których już wtedy znałem, zawo-
łali mnie na rozmowę. Zapytali: „Ta-
dek, gdzieś wczoraj był?”. Zdębiałem, 
od lat nie tłumaczyłem się rodzicom, 
a oni wypytują, gdzie byłem. Ciągnę-
li dalej: „Wiesz, kto to jest? Przecież 
to pedał, król pedałów. Będziesz miał 
zszarganą reputację”. Wzruszyłem ra-
mionami: „No i co z tego?”. Nie ob-
chodziła mnie jego orientacja. Lubi-
łem go, był świetnym estradowcem 

i człowiekiem. Podobałem mu się, ale 
nigdy niczego nie próbował.

Lubiłem gejów, znałem ich, by-
li moimi kolegami. Kiedy mieszka-
łem z moją pierwszą żoną Bożeną 
w Poznaniu, pewien gej, nasz przy-
jaciel, zrobił na drutach dla mnie 
piękny sweter.

Moimi przyjaciółmi byli aktor Ju-
rek Pietraszkiewicz i tancerz Witek 
Gruca. Mieszkali na warszawskiej 
Saskiej Kępie. Przygarniali mnie 
czasem, gdy w moim małżeństwie 
przychodził ten moment, kiedy mu-
siałem już wyjść z domu ze szczo-
teczką do zębów w kieszeni. Dzwo-
niłem do nich: „Słuchajcie, nie mam 
się gdzie podziać, przygarniecie 
mnie na dzisiaj?”. Zapraszali mnie 
bez wahania: „Jasne, przyjeżdżaj!”. 
Tworzyli udany, wieloletni związek, 
byli z sobą szczęśliwi i sobie wierni. 
Wielka klasa.

Tylko raz przyłożyłem gejowi 
w dziób. Był nim pisarz Jerzy An-
drzejewski, o którym dziś już oficjal-
nie wiadomo, że był homoseksualistą. 
Miał dwie żony, od pierwszej odszedł 
dzień po ślubie, drugą zdradzał z mło-
dymi chłopcami. Mieszkałem wte-
dy w Poznaniu i on tam przyjechał. 
Po jakimś spektaklu zaprosił Ada-
ma Hanuszkiewicza, mnie i jeszcze 
kilka osób na kolację do restauracji. 

Od razu usiadł przy mnie. Kilka razy 
zdejmowałem jego rękę z moich ko-
lan. Wsiadając do swojego samochodu 
z szoferem, z którym przyjechał z tej 
racji, że był też posłem, zaprosił mnie 
do środka. Odmówiłem. Zaczął mnie 
szarpać: „Chodź, no chodź!”. Przyło-
żyłem mu, poleciał na siedzenie, za-
trzasnąłem drzwi i klepnąłem auto 
w dach, dając znak szoferowi, że mo-
że już jechać. Czułem niesmak. Adam 
Hanuszkiewicz do mnie: „Tadek, coś 
ty zrobił?”. Prychnąłem: „No, co?”. 
Adam: „No, nie będzie on miał pokie-
reszowanej mordy, ale wiesz, w koń-
cu to poseł.. Przyłożyłem mu chyba 
właśnie dlatego. Nie z powodu orien-
tacji, tylko że był nachalny, przekra-
czał pewne granice i myślał, że sko-
ro jest posłem i znanym pisarzem, 
to mu wszystko wolno.

Był pan trochę skandalistą swo-
ich czasów. Zawodowo i prywatnie.

Uwielbiałem prowokacje, skanda-
le, balansowanie na krawędzi. W ogó-
le się nie przejmowałem tym, co po-
wiedzą o mnie zasadniczo poważ-
ne ponuraki.

Portale plotkarskie pisały, że 
przyznaje się pan do seksoholizmu...

To radosna twórczość dzienni-
karza podpisanego pseudonimem. 
Większości wywiadów nie autoryzo-
wałem, mało tego, nawet nie widzia-
łem na oczy dziennikarza. Czegoś się 
uczepili i tak poszło – że płytki, cynik, 
idiota, że właśnie po raz dziesiąty się 
żenię, nie robię w życiu nic innego, 
tylko uganiam się za spódniczkami 
i przed chwilą wróciłem z sex shopu.

A ja przecież grałem wiele ról, pra-
cowałem w teatrze, kinie, telewizji, 
naprawdę zapieprzałem i czasem in-
teresowały mnie kobiety.

Wybaczam. Każdy musi z czegoś żyć.
Co najbardziej pociąga pana 

w kobietach?
To, że kobiety nie można zrozumieć 

do końca. Nie wiadomo, co zrobi za 
chwilę, za miesiąc, za rok. Tkwi w niej 
tajemnica, której nie sposób zgłębić.

To do czego się pan przyznaje?
Przyznaję się do uwielbienia dla 

kobiet. Do flirtów, romansów. Ale za-
wsze musiałem coś w kobiecie zoba-
czyć, coś musiało mnie zafascynować. 
Ja wręcz chciałem za kobietą się na-
chodzić, zabiegać o nią, bardzo się 
postarać. Tylko wtedy jest ciekawie.

***
Tadeusz Pluciński zmarł w 2019 

roku.

Pierwszy amant 
PRL-u
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Przyznaję się do uwielbienia dla kobiet, do flirtów i romansów Fot. wikimedia

„Na wieki wieków AMANT, 
Tadeusz Pluciński w rozmowie 
z Magdaleną Adaszewską”, War-
szawa 2014, s. 268.
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 Dzwoni facet do matki:
– Mamo, nie denerwuj się, pro-

szę, ale jestem w szpitalu i za-
raz będę miał amputację nogi.

– Jasiu, ty mnie nie denerwuj 
stale tym samym kawałem. Za-
chowujesz się tak samo, odkąd 
osiem lat temu zacząłeś praco-
wać jako chirurg!

* * *
Po meczu piłkarskim zawod-

nik pyta sędziego:
– A gdzie pana pies?
– Nie mam psa.
– Współczuję... ślepy i bez psa!

* * *
Przychodzi Marian do biu-

ra i siada za biurkiem z bardzo 
smutną miną.

– Helena jutro wyjeżdża na 
dwa miesiące do mamusi – mówi.

– Aaa i dlatego masz taką smut-
ną minę... – zagaduje kolega.

– A jakże... Inaczej nie pojedzie...
* * *

Dziadek długo i barwnie opo-
wiadał wnukowi o swoich do-
świadczeniach z frontu drugiej 
wojny światowej.

– Może masz jakieś pytania? 
– zagaduje na koniec chłopca.

– Tylko jedno, dziadku...
– Słucham?
– Po co oprócz ciebie, dziadku, 

byli tam potrzebni inni żołnierze?
* * *

Krzysiek pyta kolegę:
– Co dostałeś od taty na uro-

dziny?
– Piłkę i procę.
– Hmm, piłka, fajnie, ale po 

co ci proca?
– Widzisz, mój ojciec jest szkla-

rzem...
* * *

Ksiądz na lekcji religii py-
ta dzieci:

– Co robimy, gdy jest post?
Jasio się zgłasza:
– Lajkujemy i udostępniamy.

* * *
Trwają zawody lekkoatletyczne. 

Mistrz w pchnięciu kulą zwierza 
się swojemu trenerowi:

– Dzisiaj muszę pokazać klasę! 
Moja teściowa siedzi na widowni!

– Eee... – mówi trener. – Nie 
dorzucisz!

* * *
W nocy mąż chodzi nerwowo 

w tę i z powrotem. Rozbudzona 
żona pyta:

– Co tak chodzisz?
– Mam ochotę...
– No to chodź.
– Właśnie chodzę.

* * *
– Dlaczego jeszcze nie wyszłaś 

za mąż? Nikt cię nie prosił?
– Prosili, i to nie jeden raz!
– A kto?
– Mama z tatą.

* * *
– Co pijecie, kumie?
– Ukraińskie mojito.
– Rum i mięta?
– Nie, wódka i pietruszka.

* * *
– Jak żegna się okulista?
– Do zobaczenia.
– A laryngolog?
– Do usłyszenia.
– A ginekolog?
– Jeszcze do pani zajrzę...

* * *
Gruba baba do grubej baby:
– Jem tyle co wróbelek, a je-

stem taka gruba!
Na to druga:
– A ja słyszałam, że wróbelki 

jedzą tyle, ile ważą.
* * *

Rozmawiają dwie gwiazdy 
filmowe:

– Ogarnia mnie przerażenie 
na samą myśl o pięćdziesiątce...

– Moja droga, a co ci się wte-
dy przydarzyło?!

* * *
– Był tu dziś pewien młody 

człowiek i prosił o twoją rękę.
– I co, zgodziłeś się, tatusiu?
– Wybiłem mu ten pomysł z gło-

wy. Szkoda mi się go zrobiło...
* * *

– Po czym poznać wesołego 
motocyklistę?

– Po muchach między zębami.
* * *

– Mamo, czy łatwo dotrzymać 
tajemnicy?

– Nie wiem, córeczko. Nigdy 
nie próbowałam!

* * *
– Mamo, mamo, wychodzę 

za mąż. Znalazłam takiego fa-
ceta jak tata.

– I czego ty chcesz, dziecko, 
ode mnie? Współczucia?!

* * *
– Ten lekarz jest niesamowi-

ty! W kilka sekund wyleczył moją 
żonę ze wszystkich dolegliwości!

– Jak to zrobił?
– Powiedział, że to objawy nad-

chodzącej starości.
* * *

Córka wraca wieczorem do do-
mu, ojciec informuje ją:

– Był ten twój wielbiciel i chciał 
prosić cię o rękę.

– To bardzo miłe z jego stro-
ny, tylko jak ja mogę opuścić 
mamusię?

– Możesz ją sobie zabrać.
* * *

– Wiesz? Kupiłem córce pia-
nino na urodziny i myślałem, 
że będzie na nim grać. Nieste-
ty, nie wyszło...

– Podobnie było u mnie, gdy 
kupiłem teściowej walizkę...

* * *
– Poproszę rosół z makaronem 

i schabowego z kapustą.
– A skąd pan wie, co mamy 

w menu?
– Obejrzałem obrus.

* * *
– Janie, czy cytryna ma nóżki?
– Ależ nie, panie hrabio.
– A to pech. Chyba wycisną-

łem kanarka do herbaty!

Rozmaitości  

Współczesne samochody zwy-
kle mają dwa liczniki. Jeden, 
główny, pokazuje łączną licz-
bę przejechanych mil i nie mo-
że być wyzerowany. Drugi, bie-
żący, który można wyzerować, 
pokazuje liczbę mil, które sa-
mochód przejechał w czasie na 
przykład jednej podróży. Jeśli 

licznik rejestruje także metry, 
to na pozycjach wskazujących 
je po samych dziewiątkach po-
jawią się same zera.

Wyobraźmy sobie, że pierw-
sze cztery cyfry na obu liczni-
kach, głównym i bieżącym, są 
takie, jak poniżej:

123456
1234

Jeśli nie można wyzerować licz-
nika bieżącego, to za ile mil na 
głównym liczniku cztery pierw-
sze cyfry będą ponownie takie 
same, jak na liczniku bieżącym?

Wytęż wzrok...

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

Rozwiązanie 12/2022

Uśmiechnij się...

 (cdn.)

Łamigłówka

Przebiegła 
zagadka
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Dziwny jest ten świat
Karnawał po chińsku

Święto Latarni – 15-dniowy Nowy Rok
Nowy Rok to największe świę-

to Chińczyków. Zapowiada na-
dejście wiosny, jest więc czasem 
szczególnie radosnym. Rozmaite 
uroczystości, obrzędy oraz spo-
tkania z rodziną i przyjaciółmi 
zajmują w sumie aż 15 dni.

Kiedy nadchodzi kolejny rok, 
Chińczyk powinien zostawić za 
sobą wszystko to, co stare. Sprzą-
ta więc dokładnie dom, stara się 
spłacić wszystkie długi, zabiega 
o to, by dojść do porozumienia z ty-
mi, z którymi był skłócony, malu-
je drzwi i okna. Niekiedy zmienia 
nawet fryzurę. Do pracy wraca 
wprawdzie od piątego do ósmego 
dnia tego nowego roku, ale podnio-
sły nastrój święta utrzymuje się 
aż do piętnastego dnia, kiedy od-
bywa się ważne w chińskiej kultu-
rze Święto Latarni, kończące świę-
towanie Nowego Roku.

Datę Nowego Roku ustala się we-
dług kalendarza słonecznego i księ-
życowego, dlatego co roku wypada 
ona inaczej. To pierwszy dzień po 
nowiu, po wejściu Słońca w znak 
Wodnika, może więc wypaść każ-
dego dnia od 20 stycznia do 19 lu-
tego. W 2006 roku był to 29 stycz-
nia. W dniu poprzedzającym Nowy 

Rok przygotowuje się wystawny 
obiad dla rodziny. Ma on służyć 
pogodzeniu wszystkich jej człon-
ków i uczczeniu pamięci zmar-
łych przodków. Tradycyjnie przy-
gotowuje się rybę, której... nikt nie 
je. Ów obyczaj wywodzi się z tego, 
że zdanie „Co roku zostaje ryba” 
brzmi po chińsku identycznie jak 
życzenie pomyślności lub zysków 
każdego roku.

Prawdziwe świętowanie zaczy-
na się o północy. Niebo rozświe-
tlają fajerwerki. Według starych 
wierzeń huk obudzi smoka, a ten 
przyniesie deszcz konieczny dla 
obfitych zbiorów.

Smok, jak powszechnie wiado-
mo, jest bardzo ważny w chińskiej 
mitologii. Symbolizuje siłę, dobroć 
oraz szczęście. Podczas świętowa-
nia Nowego Roku organizuje się 
parady, w których idą ludzie prze-
brani za smoki. Niekiedy tworzą oni 
nawet kilkudziesięciometrowe ba-
śniowe istoty. To jedyny czas smo-
ków – resztę roku te dobroczynne 
stwory przeznaczają na sen.

W dzień Nowego Roku należy 
się ubrać w nowe rzeczy, najle-
piej czerwone, ponieważ czerwień 
to kolor szczęścia. Nie wolno myć 

włosów ani witać się z ludźmi w ża-
łobie. Nie należy też wymawiać li-
czebnika „cztery”, gdyż brzmi on 
tak samo jak słowo „śmierć” (ssu), 
a to może przynieść nieszczęście. 
Chińczyk nie powinien też w ten 
dzień pożyczać pieniędzy – ani od 
kogoś, ani komuś. Nie zamiata się 

także podłóg. Kwestia używania 
szczotek w kolejnych dniach jest 
dość zawiła. W drugi dzień moż-
na już wprawdzie zamieść pod-
łogę, ale trzeba przy tym prze-
strzegać określonego porządku: 
od drzwi do środka pomieszcze-
nia, po czym kurz zamiata się 

do narożników. Można go wyrzu-
cić dopiero w piąty dzień. Przez 
cały ten czas trzeba uważać, by 
nie nastąpić na śmieci.

Chińczycy pieczołowicie prze-
strzegają ustalonego harmono-
gramu pierwszych dni roku. Ter-
miny wizyt i obrzędów są ściśle 

Jak w Belgii obchodzi się Nowy Rok

Karnawał w Binche – świat na opak
Imprezując w Binche, trzeba 

pamiętać o ważnej zasadzie – wy-
chodząc z baru i idąc do następ-
nego, nie dopija się piwa. Zosta-
wia się go sporo w szklance, bo 
dowodzi to radosnej beztroski 
i frajdy marnotrawienia.

Przepocieszne stroje, wojna 
na pomarańcze i strumienie leją-
cego się piwa. Nie trzeba udawać 

się do Rio, by zaznać atmosfe-
ry prawdziwie surrealistycznego 
karnawału. Jeden z najstarszych 
to trzydniowa impreza urządzana 
w 30-tysięcznym, sennym na co 
dzień belgijskim miasteczku Bin-
che, leżącym około 70 kilometrów 
na południe od Brukseli, do któ-
rego ściągają na ten czas tysią-
ce turystów.

Karnawał odgrywał wielką rolę 
w dawnej Europie. Był to nie tylko 
czas zabawy, ale także prześmiew-
czego stawiania świata na głowie. 
Kiedy na biskupich tronach sadza-
no błaznów, odprawiano szydercze 
msze oraz parodie najpoważniej-
szych ceremonii, zanikały na pe-
wien czas sztywne podziały spo-
łeczne. Ludzie mogli wówczas 

być tylko ludźmi, bez obowiązu-
jących przez cały rok etykietek; 
zawieszano też „zwykłe” obycza-
je. Nędzarz mógł poczuć się kró-
lem, a raczej poczuć, że król to ta-
ki sam nędzarz jak on.

Impreza urządzana w Binche, 
podobnie jak inne znane karna-
wały europejskie, wywodzi się ze 
średniowiecza. Obecny kształt 
zawdzięcza uroczystemu powi-
taniu zgotowanemu w 1549 roku 
przez Marię Węgierską, regent-
kę Niderlandów, bratu – cesarzo-
wi Karolowi V, władającemu mię-
dzy innymi Hiszpanią. Nie moż-
na jednak wykluczyć, że cała ta 
historia stanowi wyłącznie le-
gendę. Kwestia początków te-
go karnawału jest ważna o tyle, 
o ile ciekawi nas, skąd się wzię-
ły prześmieszne stroje błaznów 
zwanych gilles, idących w para-
dzie w ostatni dzień karnawa-
łu – w mardi gras (mięsopust), 
czyli dosłownie „tłusty wtorek”. 
Parada ta stanowi najważniej-
szy punkt imprezy. Mimo po-
ciesznego wyglądu gilles spra-
wę traktuje się niezmiernie po-
ważnie. Nie każdy może dostąpić 
zaszczytu zostania nim – trze-
ba być poważanym mieszkań-
cem Binche, urodzonym w tym 

miasteczku. Większość mężczyzn 
marzy o tym, by choć raz w ży-
ciu odegrać tę rolę.

Mówi się, że obywatele Binche 
właśnie w takich cudacznych stro-
jach powitali cesarza w 1549 roku. 
Ponoć według ich wyobrażeń tak 
ubierali się Inkowie, a Maria Wę-
gierska chciała uczcić podbój Peru 
przez Hiszpanię. Gilles, których 
można zobaczyć tylko w ostatki, 
pojawiają się na ulicach już od 
wczesnego ranka. Mają na twa-
rzach maski z zielonymi oczami 
i tęgo popijają szampana. Nowi-
cjusze starają się wykazać i wę-
drują ulicami, weterani raczej od-
wiedzają kolejne knajpki. Przed 
południem gilles chodzą z pękami 
rózeg i odganiają złe duchy. W po-
łudnie głos bębna i trąbki wzywa 
ich do centrum miasteczka. Są 
już przebrani – można ich wów-
czas zobaczyć w wielkich, osiąga-
jących niemal metr nakryciach 
głowy ze strusich piór, ważących 
ponad 3 kilogramy. Ustawiają się 
w krąg i zaczynają tańczyć. Mają 
na sobie nader wymyślne stroje: 
wielobarwne bluzy zdobione ha-
ftowanymi lwami wypychają sło-
mą, spodnie upiększają liczny-
mi lamówkami. Strasznie hała-
sują, bo u kołnierzy zawieszają Karnawał w Binche jest gratką dla miłośników absurdu. Stroje mają uchodzić za indiańskie  Fot. Wikipedia

W Chinach symbolem Nowego Roku jest smok przynoszący szczęście Fot. lidiatur.ru
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określone. Drugi dzień zastrzeżo-
no na wizytę u rodziny żony. Dla od-
miany nie odwiedza się krewnych 
oraz przyjaciół piątego dnia, ponie-
waż może to przynieść pecha. Zo-
staje się wówczas w domu i odda-
je cześć bogu zapewniającemu za-
możność. W kolejne dni odwiedza 
się rodzinę i znajomych oraz mo-
dli o powodzenie i zdrowie. Siód-
mego dnia rolnicy chlubią się swo-
imi produktami. Ten dzień uważa 
się też za dzień narodzin każdego 
człowieka – mówi się, że wtedy wła-
śnie wszyscy stają się o rok star-
si. Chińczycy jedzą tego dnia dłu-
gi makaron, co ma zapewniać im 
długowieczność.

Piętnasty dzień to ważne w re-
ligii buddyjskiej Święto Latarni. 
Nocą dzieci chodzą z kolorowymi 
lampionami. To pora miłości – za-
czyna się przecież wiosna. Mło-
dzi ludzie mogą się wtedy zacho-
wywać dużo swobodniej niż zwy-
kle, dlatego dzień ten nazywa się 
chińskimi walentynkami. Dawniej 
był to jedyny dzień w roku, kiedy 

Chinka mogła się pokazać publicz-
nie. W czasach, gdy kobiety ban-
dażowały stopy, mogły wyjść z do-
mu, nie krępując ich.

Na temat genezy Święta Latar-
ni krąży wiele legend i opowieści. 
Według jednej z nich cesarska słu-
żąca Juanxiao powiedziała cesa-
rzowi, że trzeba urządzić pokaz 
fajerwerków, by zadowolić boga 
ognia, w przeciwnym razie bo-
wiem ten spali pałac. Podczas po-
kazu zapalono wiele latarni. Słu-
żąca wykorzystała zamieszanie 
i wymknęła się z pałacu, by spo-
tkać się z rodziną, za którą bar-
dzo tęskniła. Na jej cześć w tym 
dniu tradycja nakazuje jeść pie-
rożki zwane juanxiao. Mówi się 
również, że latarnie zapalano na 
cześć Buddy.

Aleksandra Lang, Jacek Lang, 
Renata Ponaratt,  

Radosław Ratajszczak

„Świat. Najbardziej niesa-
mowite fakty!”, Poznań, s. 318.

sobie dzwonki, a ponadto ciężki-
mi drewnianymi chodakami wybi-
jają rytm, tańcząc na ulicach mia-
steczka. Oprócz podania o powita-
niu cesarza opowiada się także, że 
gilles to tradycyjni bogowie zwia-
stujący nadejście wiosny. Prawdy 
nie da się dojść. W każdym razie 
według powszechnej opinii ich ta-
niec ostatecznie wypędza zimę.

Po południu gilles idą przez mia-
sto z koszami z pomarańczami 
i rzucają w przechodniów tymi 
owocami. Robią to dość bezce-
remonialnie, więc łatwo o ob-
rażenia. Pod wieczór ulice mia-
steczka spływają sokiem poma-
rańczowym niczym krwią. Pełno 
na nich potłuczonych szklanek 
od piwa. Rzucanie owocami ma 
przynieść szczęście uczestnikom 
zabawy, a pomarańcze z Hiszpa-
nii, sprowadzane tonami przed 
karnawałem, upamiętniają hisz-
pańskie podboje w Ameryce. Jak 
opowiadają mieszkańcy Binche, 
podczas parady w 1549 roku 
rozrzucano złote monety. Wiel-
ka wojna na pomarańcze może 
konkurować ze słynną hiszpań-
ską La Tomatiną. Za zbrojnymi 

w pomarańcze gilles w paradzie 
podążają dziesiątki arlekinów, 
błaznów i chłopów. Na brak za-
jęcia nie narzekają lekarze, bo 
poturbowanych pomarańczami 
jest naprawdę sporo.

Oprócz gilles przez miasto cią-
gną orkiestry dęte i inne zespo-
ły muzyczne. Wzdłuż całej trasy 
ustawia się namioty, w których 
strumieniami leje się znakomi-
te belgijskie piwo. Ów szczegól-
ny karnawał znalazł się na liście 
zabytków kultury UNESCO. Na 
zakończenie imprezy urządza się 
pokaz sztucznych ogni. Parada gil-
les stanowi najważniejszą atrak-
cję Binche, ale warto przyjechać 
do tego miasteczka przed ostatka-
mi. W niedzielę bowiem odbywa-
ją się próby bębnów przed wtor-
kową imprezą, a poniedziałek 
jest dniem młodzieży – urządza 
się wtedy parady przebierańców. 
Okazji do integracji nie brakuje.

Aleksandra Lang, Jacek Lang, 
Renata Ponaratt,

Radosław Ratajszczak
„Świat. Najbardziej niesa-

mowite fakty!”, Poznań, s. 318.

20 ciekawostek 
o zwierzętach

Jedną z największych tajem-
nic przyrody jest liczba gatun-
ków zwierząt występujących na 
Ziemi. Według różnych szacun-
ków zakłada się, że może być 
ich ponad 20 milionów. Tylko 
10 proc. z nich zostało do tej 
pory opisanych. Tak ogromna 
różnorodność sprawia, że po-
znawanie zwierząt jest wyjąt-
kowo ciekawe i zaskakujące. 
Aż trudno uwierzyć, że dzie-
limy planetę z tak niesamo-
witymi istotami.

Poznajcie ciekawostki o zwie-
rzętach, o których większość 
osób nie ma pojęcia:

1. W Polsce hoduje się ponad 
120 milionów kur. Czy wiedzieli-
ście, że są one najbliższymi krew-
nymi dinozaura T-Rexa? W 2007 
roku potwierdziły to testy DNA.

2. 10 tysięcy lat temu żyły leniw-
ce wielkości dzisiejszego słonia.

3. Najmniejszym ptakiem na 
świecie jest koliber. Jako jedy-
ny potrafi latać do tyłu. Te nie-
zwykłe ptaki są również rekor-
dzistami w prędkości porusza-
nia skrzydełkami. Najmniejsze 
osobniki umieją wykonać około 
90 machnięć na sekundę.

4. Hipopotam nilowy może wa-
żyć ponad 4 tony. Aż 25 proc. je-
go wagi stanowi gruba na 4 cm 
skóra. Istny czołg. Nic dziwne-
go, że hipopotamy nie mają na-
turalnych wrogów.

5. Największym zabójcą ludzi 
wśród zwierząt jest... komar. Sza-
cuje się, że za jego sprawą rocz-
nie umiera ponad 2 miliony osób. 
Na szczęście komary występują-
ce w Polsce, mimo że są uciążli-
we, nie stwarzają dla nas poważ-
nego zagrożenia.

6. Wśród ptaków niezwykłym 
okazem jest jerzyk zwyczajny. 
Ciężko w to uwierzyć, ale potrafi 
bez przerwy znajdować się w po-
wietrzu przez ponad dwa lata. 
Zastanawiacie się, jak to możli-
we? Jerzyk zwyczajny opraco-
wał taką taktykę, że gdy czuje 

się zmęczony, wznosi się na wy-
sokość ponad 3 tysięcy metrów 
i swobodnie szybując, ucina so-
bie krótkie drzemki.

7. Jednym z największych gry-
zoni jest jeżozwierz, mający na 
swym ciele ponad 30 000 ostrych 
jak brzytwa kolców.

8. Czy wiedzieliście, że płeć 
krokodyla zależy od temperatu-
ry, w jakiej znajdowało się jajko? 
W niskiej wykluwają się samice, 
a w wysokiej – samce.

9. Rozpędzony kangur wyko-
nuje bez większego problemu 
skoki o długości około 9 metrów. 
Dla porównania rekord świata 
w skoku w dal mężczyzn wyno-
si 8,95 metra.

10. Dużo osób może to zdzi-
wić, ale kameleon tak napraw-
dę nie dostosowuje swojej bar-
wy do otoczenia. Na jego skórze 
znajdują się nanokryształki, któ-
re w zależności od jego nastro-
ju w różnie odbijają fale światła.

11. Najszybszym zwierzęciem 
lądowym jest gepard. Aż trud-
no w to uwierzyć, ale potrafi 

rozpędzić się do 110 km/godz. 
w trzy sekundy. Niewiele jest 
samochodów sportowych, któ-
re mogą pochwalić się takim 
wynikiem.

12. W dżunglach Ameryki Połu-
dniowej żyją mrówki mające dłu-
gość 2,5 cm. Ból po ich ukąszeniu, 
który utrzymuje się przez 24 go-
dziny, można porównać z postrza-
łem z pistoletu.

13. Krowę zna każdy, ale czy 
wiedzieliście, że w ciągu doby 
potrafi ona wytworzyć ponad 
150 litrów śliny?

14. Jednym z najbardziej nie-
samowitych zwierząt na świe-
cie jest dziobak. Jest to jeden 
z dwóch znanych ssaków, które 
składają jaja.

15. Dla wielu osób może być to 
zaskoczenie, ale kruki są jednymi 
z najinteligentniejszych zwierząt 
na świecie. Stawiane są na rów-
ni z szympansami i delfinami. Co 
ciekawe, potrafią doskonale na-
śladować ludzką mowę. Po odpo-
wiednim szkoleniu radzą sobie 
z tym lepiej od większości papug.

16. Niedźwiedź polarny tak na-
prawdę nie jest biały. To złudze-
nie optyczne spowodowane odbi-
jającym się światłem jego prze-
zroczystej sierści.

17. Czy pingwin ma kolana? Tak! 
Patrząc na niego, ma się wraże-
nie, że ma króciutkie nóżki. To nie-
prawda. Większa ich część scho-
wana jest pod piórami.

18. Każde z  ośmiu ramion 
ośmiornicy ma oddzielne neuro-
ny. Mówiąc prościej, każde jej ra-
mię „myśli” oddzielnie.

19. Pszczoły podczas szukania 
kwiatów mogą oddalić się od ula 
na odległość aż 5 km, doskonale 
zapamiętując drogę powrotną.

20. Każdy zna dźwięk, jaki wyda-
je pies – „hau-hau”. Czy wiedzieli-
ście, że w zależności od kraju róż-
nie się go zapisuje? W Chinach to 
„wang-wang”, w Czechach – „haf-
f-haff”, w Hiszpanii – „guau-gu-
au”, a we Włoszech „bau-bau”.

Źródło: 
 https://poznajnieznane.pl

Ciekawostki
 z Świętowanie przez nas 1 stycznia nie ma żadnego uzasadnienia historycznego 

ani kulturowego. Datę tę przyjął rzymski senat, wprowadzając reformę kalendarza.

 z Przez wiele wieków władze Kościoła piętnowały świętowanie Nowego Roku.

 z W wielu kulturach za początek roku przyjmuje się początek wiosny, kiedy to ro-
dzi się nowe życie. Na przykład w Babilonii uważano, że rok zaczyna się po pierw-
szym nowiu po przesileniu wiosennym.

Ciekawostki
 z W poniedziałek na ulice Binche wylegają rzesze ludzi pragnących napić się pi-

wa na czyjś koszt. Wyśmiewają oni wszystko – czyjeś stroje, charakter, a nawet wy-
wlekają intymne szczegóły z cudzego życia (jeśli je znają). Żeby ich powstrzymać, 
trzeba im postawić piwo. Inny sposób umknięcia prześmiewcom to założenie maski.

 z Pierwsze wzmianki o karnawale w Binche pochodzą z 1395 r., ale jest on z pew-
nością starszy. Jeżozwierz to jeden z największych gryzoni Fot. Wikipedia

Koliber, ptak, który potrafi latać do tyłu.  Fot. Wikipedia



Samo Życie 1/23 (612)24

Smacznego

Wielokrotnie powtarzam, że 
jestem zwolenniczką pielęgno-
wania naszych rodzimych tra-
dycji. Niedawno dostałam od 
właściciela zaprzyjaźnione-
go gospodarstwa tuszkę gęsią 
i postanowiłam upiec ją w całości. 
Dzisiaj więc podzielę się przepisem 
na gęś faszerowaną porami oraz 

suszonymi śliwkami. Gęś przygo-
towuję na wiele różnych sposobów. 
Nierzadko stawiam na gęsie piersi 
albo nóżki, jeśli jednak mam całą 
sztukę, a goście już zapowiedzie-
li swoją wizytę, to chętnie robię 
ją w całości. Wygląda efektownie 
i smakuje doskonale. Jakiś czas 
temu zamarynowałam gruszki 

i zdecydowałam, że to właśnie 
w ich towarzystwie zaserwuję to 
danie. Jeśli wy takich gruszek nie 
macie, to produkt ten bez proble-
mu dostaniecie w wielu sklepach 
spożywczych. Wciąż też możecie je 
przygotować samodzielnie i poni-
żej znajdziecie przepis na grusz-
ki w occie.

Składniki:
• 3 kg niedużych twardych 

gruszek
• 1 szklanka octu spirytuso-

wego 10 proc.
• 1½ l wody
• 1½ szklanki cukru
• 1 łyżeczka goździków
• kora cynamonu
Przygotowanie:
1. Przygotować zalewę. Do 

garnka wlać wodę i ocet. Dodać 
cukier, goździki i połamaną korę 
cynamonu.

2. Gruszki obrać, usunąć 
gniazda nasienne. Pokroić na 
połówki lub ćwiartki i obgotować 
w zalewie. Przełożyć do wcześ-
niej wyparzonych słoików. Dorzu-
cić kawałki cynamonu i goździki.

3. Zalewę ponownie zagoto-
wać i zalać owoce. Słoiki zakręcić 
i odwrócić do góry dnem. Moż-
na zapasteryzować.

Jeśli chodzi o gęsinę, to mięso 
jest nie tylko smaczne i ma specy-
ficzny aromat, ale także korzystnie 
oddziałuje na zdrowie. Znajdują 

się w nim kwasy omega-3 i ome-
ga-6. Pozytywnie wpływają one 
na pracę mózgu oraz serca. Mię-
so gęsi pomaga zwalczać „zły” 
cholesterol. Oczywiście – tak jak 
w przypadku każdego produktu 
– należy zachować umiar w spo-
żywaniu. Poniżej prezentuję prze-
pis na gęś nadziewaną porami 
i śliwkami.

Składniki:
• gęś o wadze 4-5 kg
• 5 porów
• 500 g suszonych, wędzo-

nych śliwek
• sól morska w płatkach
Do podania:
• gruszki marynowane w occie
• kilka gałązek rozmarynu
Przygotowanie:
1. Gęś natrzeć solą. Jeśli nie 

dostaniecie soli w płatkach, może-
cie użyć innej.

2. Pory umyć i pokroić w krąż-
ki. Wymieszać ze śliwkami. Wło-
żyć do środka gęsiej tuszki. Spiąć 
wykałaczkami i zasznurować 
dratwą.

3. Tak przygotowaną tuszkę 
przełożyć do gęsiarki lub żaro-
odpornego naczynia i wstawić na 
5 godzin do piekarnika nagrza-
nego do 110 st. C.

4. Po tym czasie gęś wyjąć, 
przykryć folią i odstawić na pół 
godziny. Następnie zdjąć folię 
i ponownie włożyć do piekarni-
ka – tym razem rozgrzanego do 
220 st. C. Piec przez 20 minut.

5. Wyjąć, przełożyć na półmisek 
w towarzystwie gruszek. Udeko-
rować rozmarynem.

Fot. G. Kozakiewicz

To jest tradycyjne danie we 
francuskiej kuchni, które ucho-
dzi za kulinarny szlagier sztuki 
kulinarnej regionu stołecznego 
– Île-de-France. Tak jak boeuf 
miroton, czyli powoli smażone, 
marynowane kawałki wołowiny, 
pozostałe z pot-au-feu w białym 
winie i occie winnym. Albo inny 
przysmak z Bercy – teraz to też 
dzielnica Paryża – nerki cielę-
ce ze szpikiem wołowym i oczy-
wiście sporym kielichem białe-
go wina.

Wbrew temu, co opowiadają 
kpiarze, w stołecznym regionie 
Île-de-France, poza wyżej wspo-
mnianymi potrawami, jest pięk-
nie prezentująca się lista potraw. 

Wołowina w winie z szalotką 
i sokiem z cytryny, jagnięca łopat-
ka w pomidorach, z bukietem 
gotowanych warzyw czy zupa 
St-Germain z sałaty i zielonego 
groszku. A co do dolewania wina 
do potraw, to jeden z szefów aka-
demii Le Cordon Bleu powtarzał, 
że nawet jeśli do stołu zasiada-
ją dzieci, to też można dolewać 
do potraw, w trakcie gotowania, 
wino. Alkohol wyparuje, a aro-
mat pozostanie. Według niego 
sok tego nie zastąpi.

Lista składników zmienia się 
w zależności już nawet nie od 
regionu, Owernii lub Alzacji, 
czy od wioski do wioski, lecz 
także od domu do domu. Każ-
da francuska rodzina przygoto-
wuje ją według swojego przepi-
su przekazywanego z pokolenia 
na pokolenie. Jednak kilka skład-
ników jest tradycyjnie zawsze 
obecnych w garnku, w którym 
gotuje się pot-au-feu. A gotuje 
się długo, bo co najmniej czte-
ry godziny. Przygotowania też 
zabierają sporo czasu. Trzeba 
obrać marchew, co najmniej pół 

kilograma, i tyle samo czarnej, 
czyli w sumie po zdjęciu skórki 
białej, rzodkwi. Kroimy na pla-
sterki cztery pory. Wbijamy trzy 
goździki w cebulę. Przygotowu-
jemy zielonego selera i pół głów-
ki tego warzywa. Obieramy kilka 
ziemniaków średniej wielkości. 
Wszystko to gotujemy na wol-
nym ogniu przez mniej więcej 
dwie i pół godziny. Są tacy, którzy 
stronę „mięsną” opierają głów-
nie na wołowinie i cielęcinie. Ale 
inne przepisy przewidują małe 
kurczaki lub wieprzowinę. My 

pójdziemy śladem tej tradycji 
i w zimnej wodzie gotujemy golon-
kę. Kiedy woda zacznie wrzeć, 
musimy zdjąć z niej tak zwane 
burzyny, czyli pianę pojawiającą 
się na niej w wyniku gotowania 
mięsa. Po jakimś czasie dokła-
damy kapustę, a potem wcześ-
niej gotowane warzywa. W nie-
których kuchniach doradzają 
dołożenie wołowych kości ze 
szpikiem, bo to nadaje bardzo 
charakterystyczny smak. Mniej 
więcej po czterech i pół godzi-
ny odcedzamy mięso, warzywa 

i zioła – tymianek, rozmaryn, 
pietruszkę i bazylię lub czosnek 
niedźwiedzi, które najlepiej jest 
wkładać w czasie gotowania do 
płóciennego woreczka zawią-
zanego sznurkiem, dzięki cze-
mu możemy je zgrabnie usunąć, 
a one i tak zostawią w naszej 
potrawie swój aromat. Teraz 
całość na głęboki talerz i do tego 
gruby wiejski chleb – może być 
w formie grzanek, w które wcie-
ramy czosnek i podsmażamy 
na patelni, ale może być także 
w formie świeżej pajdy. No a co 
podajemy do picia? Jeśli „mięs-
nym wkładem” jest wołowina 
z cielęciną, to wytrawne, czer-
wone wino bordoskie, Médoc 
albo St. Émilion; jeśli pójdzie-
my śladem naszego przepisu 
i użyjemy golonki wieprzowej, 
to może być białe. Chardonnay 
z Burgundii, skąd ten szczep 
pochodzi, chociaż teraz można 
wina z niego produkowane kupić 
na całym świecie od Rumunii po 
Nową Zelandię, ewentualnie viog-
nier z Doliny Rodanu, chociaż 
sama nazwa ma swoje korzenie 
w... Sabaudii, wywodząc się od 
słowa „vidu”, czyli drewno. Nie 
zrażajmy się tymi historyczny-
mi skojarzeniami. Ma aromat 
cytrusów i wybornie smakuje 
do naszego „zimowego garnka”.

Fot. autor

Potée, czyli gorący garnek, 
albo pot-au-feu

Marek Brzeziński
PROPONUJE

W kuchni Ewy Wachowicz

Gęś faszerowana porami 
i suszonymi śliwkami
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Rozrywka

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

Unikaj zatłoczonych miejsc. 
Obecnie to mekka szalejących 
zarazków grypy. Jeśli możesz, 
część prac wykonaj w domu. Nie 
zapomnij o owocach z witaminą 
C. Twój partner obecnie też nie 
ma się najlepiej. Musicie się na-
wzajem sobą opiekować. 

BYK
Przedkładasz bezpieczeństwo 

na szybkie, ale i ryzykowne zdo-
bywanie majątku. I dobrze. Nie 
rób nic wbrew własnej naturze. 
Spekulowanie pieniędzmi jest dla 
tych z silnymi nerwami. W tym ty-
godniu siedzieć będziesz przy ko-
lejnym projekcie. Bądź dokładny, 
aż do najdrobniejszego szczegółu.

BLIŹNIĘTA
Nie promuj się tanimi chwy-

tami. Masz przecież znakomity 
warsztat. Takiego CV, jakie posia-
dasz, może ci pozazdrościć nieje-
den konkurent na obecne stano-
wisko. Jest ono naprawdę na two-
ją miarę. Warto w siebie uwie-
rzyć. Nie słuchaj tych, którzy pró-
bują podciąć ci skrzydła.

RAK
Ten tydzień upłynie ci na czyn-

nościach, które lubisz. Dasz sobie 
jak zwykle radę z trudnymi nego-
cjacjami. Nie nakręcaj się zbytnio. 
Ewentualne klęski mogą przyćmić 
wcześniejsze sukcesy. Wykaż się 
większa wrażliwością w kontak-
tach z poznaną niedawno osobą. 

LEW
Pamiętaj, że działasz w gospo-

darce wolnorynkowej. W tym ty-
godniu zbadaj popyt na swoje wy-
roby. Ci, którzy chodzą za tobą jak 
cienie, zintensyfikują promocje 
podobnych produktów. Na szczę-
ście jesteś podopiecznym Słońca 
i zwycięsko wyjdziesz na prostą.

PANNA
Powściągnij swoją potrzebę kry-

tykowania otoczenia. „Nie sądź 
innych, a nie będziesz sądzony”. 
Weź sobie to motto do serca. 
Twój partner sądzi, że jesteś nie-
czuła. Pewnie tak jest, więc prze-
stań tłumić swoje uczucia. To one 
odbijają się na twoim żołądku. 

WAGA
Jeśli sądzisz, że sprawy odłożo-

ne na później sama się załatwią, 
to się mylisz. Gdybyś się w tym 
tygodniu do nich przyłożył, osią-
gniesz niezły wynik. Ba, może 
nawet i ponadprzeciętny. Gdy-
byś jednak opadł z sił - zrób sobie 
koniecznie przerwę. 

SKORPION
Nie przepadasz za obecną pra-

cą. Chyba też nie najlepiej czujesz 
się wśród pozostałej kadry. Nieste-
ty możesz w tym tygodniu popeł-
nić więcej błędów niż oni. Sądzisz, 
że robisz to, co należy, i za ile ci 
płacą. No cóż, wynagrodzenie jest 
niewielkie. Może byś pomyślał 
o bardziej interesującej pracy? 

STRZELEC
Osoby spod twojego znaku zmie-

niają prace, ale i partnerów czę-
ściej niż inni. Masz niezależną na-
turę i nie lubisz się podporządko-
wywać. Te cechy mogą ci w tym ty-
godniu zaszkodzić. Szef nie doce-
nia twoich osiągnięć. Wręcz prze-
ciwnie. Także w życiu osobistym 
niechętnie idziesz w „niewolę”.

KOZIOROŻEC
Na początku tygodnia ktoś z two-

ich starych znajomych zaproponu-
je ci współpracę. Może być znako-
mitym partnerem w interesach. Bę-
dzie jednak mu potrzebny okres 
adaptacyjny. Jego największa zale-
tą okaże się lojalność. Ale i zasobne 
konto. Rozważ tę propozycję. 

WODNIK
W tym tygodniu nie przece-

niaj swoich możliwości. Przyha-
muj swoje skłonności do afekta-
cji i doktrynerstwa. Możesz zni-
weczyć wszystko, co do tej pory 
zdobyłeś. Nie obstawaj przy wła-
snym zdaniu, zwłaszcza gdy do-
strzeżesz, że inni mają rację.

RYBY
Dobrze by było, gdybyś nauczył 

się mowy ludzkiego ciała. Gesty 
i mimika potrafią wiele zdradzić. 
W tym tygodniu szykuje się wie-
le spotkań. Na nich zapadać bę-
dą ważne decyzje. Spróbuj prawi-
dłowo odbierać sygnały wysyłane 
przez innych ludzi.
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Krzyżówka z przymrużeniem oka

Jolka



Putin. Człowiek bez twarzy - Masha Gessen
To opowie rowicza Putina – pozba-
wionego b ntów funkcjonariusza KGB, który zosta Rosji
i niemal b demokratycznych przemian, sprawiaj
że kraj ponownie sta asnych obywateli.
Wyniesiony na stanowisko przez otoczenie chorego i szybko trac
Borysa Jelcyna, Putin wydawa tem na marionetkowego
prezydenta, pos garchom. Re li.

ść równie niezwykła jak kariera Władimira Władimi
łyskotliwych tale ł prezydentem
łyskawicznie zlikwidował dorobek ąc,

ł się zagrożeniem dla świata i swoich wł
ącego popularność

ł się idealnym kandyda
łusznego oli żyserzy tego spektaklu grubo się pomyli

Noce w Rodanthe - Nicholas Sparks
Adrienne Willis została porzucona przez męża dla młodszej kobiety. Chcąc oderwać się
od pełnej chaosu rzeczywistości, przyjeżdża do Rodanthe, aby pomóc przyjaciółce w
prowadzeniu pensjonatu. Jednym z gości hotelu jest chirurg, Paul Flanner. Oboje są
ludźmi po przejściach i dla obojga Rodanthe jest miejscem ucieczki. Kilkudniowa
znajomość wywraca ich świat do góry nogami. Postanawiają wspólnie spędzić resztę
życia, ale co innego jest im pisane…
Na podstawie książki powstał film z Diane Lane i Richardem Gere'em.

Punkt zwrotny - Danielle Steel
Bill po rozwodzie z Stephanie usi

godzi ukochanych synów. Wendy tkwi w zwi -
ło a przystojny Tom z

o dnia zostaj szkolenie z udziela-
nia pomocy ofiarom katastrof. Miasto miliona god

wo . Jednak nowe umiej ści przydadz
w mie dochodzi do ataku, natychmiast zostaj zaanga

żoną arystokratką całkowicie poświęca się pracy. łuje
po ć karierę z wychowaniem ązku bez przy
sz ści, łamie kobietom serca, lec żadnej nie pozwala się do siebie
zbliżyć. Pewneg ą zaproszeni do Paryża na prestiżowe

świateł oferuje im ekscytującą przy ę
i mnóstwo możli ści ętno ą się im szybciej, niż myśleli.
Kiedy ście ą żowani do pomocy.

Szukaj mnie - Weronika Wierzchowska
Julia i Józia – dwie bliskie sobie kobiety, które dzieli przepa

-

ść 150 lat. Ta żyjąca dziś,
Julia, nie zdaje sobie sprawy, jak dalece zmieni się jej życie, gdy zacznie szukać Józi,
swojej praprababki. Typowa singielka z wielkiego miasta trwoni życie na monotonną
pracę i wieczorne upijanie się winem w towarzystwie złośliwego kocura. Pewnego dnia
w jej ręce trafia list napisany przez niedawno zmarłą ciotkę, a wraz z nim fragment stare
go pamiętnika. Rozpoczyna się gra. Julia musi odnaleźć wszystko, co zostawiła po sobie
Józia. Czas płynie, a kolejne zagadki stają się coraz trudniejsze.
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1945–1979. Historia i tera

Sebastian

źniejszość - Wojciech Roszkowski

Alianci. Opowieści niepoprawne politycznie - Piotr Zychowicz

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

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

Czas wyklętych. Przeciwko sowieckiemu zniewoleniu - Dionizy Garbacz

Czas zabijania - Stephan Lehnstaedt

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

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

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

- Monika Odrobińska tw.opr

Dziecko gułagu. Okruchy wspomnień z nieludzkiej ziemi - Julian Better

Dziewczyny sprawiedliwe. Polki, które ratowały Żydów. Prawdziwe historie

- Anna Herbich tw.opr.

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

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

- Piotr Zychowicz

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

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

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

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

- Ewa Kołodziejska tw.opr.

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

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

Rozkaz mordować Polaków - Marek A. Koprowski

Sowieci. Opowieści niepoprawne politycznie. - Piotr Zychowicz

.

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

Szt. Ksi ki - historia Cenaąż

1945–1979. Historia i teraźniejszość
- Wojciech Roszkowski
Autor wybitny badacz, historyk i ekonomista, człowiek bardzo aktywny społecznie po
stawił na narracyjność. W połączeniu z atrakcyjnym stylem pisania powinno przynieść to
istotny efekt dydaktyczny, pobudza bowiem ciekawość czytelnika-ucznia. Samo przeczy
tanie tej książki spowoduje przyswojenie i zapamiętanie części zjawisk oraz tendencji
występujących w najnowszej historii Polski oraz świata. Tekst został wsparty prawie
pół tysiącem świetnie dobranych ilustracji, w większości unikatowych...

- -

-

Ko
Wspomnienia i dokumenty

łyma. Polacy w sowieckich Łagrach.
.

Ksi kszo , którzy prze
bia dalekiej pó t ze
starych maszynopisów i odr iadectw. Publikujemy tak
listów, pami Ci, którzy ocaleli, opowia-
daj ...

- S Warlikowski
ążka zawiera w wię ści nigdy nie publikowane drukiem relacje tych żyli
łe piekło sowieckich łagrów łnocy. Ze wzruszeniem spisywaliśmy teks

ęcznie pisanych św że reprodukcje
ątek i dokumentów, które pozostały w archiwach.

ą o obozowym życiu na Kołymie, o dramatycznych zajściach, których byli świadkami
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Antoni Macierewicz. Biografia nieautoryzowana - Gielewska & Dzier

.

. .

żanowski

Brat bez brata. Dokąd prowadzi Polskę Jarosław Kaczyński - Janicki & Władyka

Czarni - Paweł Reszka

Duda i jego tajemnice - Tomasz Piątek, Marcin Celiński

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

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

Lawendowa mafia - ks. Dariusz Oko

Mecze polskich spraw - Stefan Szczepłek

Morawiecki i jego tajemnice - Tomasz Piątek

Macierewicz i jego tajemnice - T Piątek

Putin. Człowiek bez twarzy - Masha Gessen

omasz

Szt. Ksi ki - biografia, religia Cenaąż

Macierewicz i jego tajemnice - Tomasz Piątek
Ksi ka z

Autor -

ąż awiera fakty na temat niepokojących koneksji obecnego ministra obrony
Antoniego Macierewicza. Jej główną treścią jest dokładny i udokumentowany opis
licznych powiązań ministra z wybitnym gangsterem-finansistą Siemionem Mogilewiczem.
Mogilewicz od dziesięcioleci współpracuje z sowieckim/rosyjskim wywiadem wojskowym
GRU. Jak również z samym Władimirem Putinem. prowadzi śledztwo dziennikar
skie w sprawie Antoniego Macierewicza od półtora roku. Niektóre ze swoich ustaleń
publikował już na łamach „Wyborczej".

Książka - najlepszy prezent

na Dzień Babci i Dziadka
Wi cej prezent w na ie :

lub pod numerem telefonu:
Zamówienia pisemne:

ę ó stron internetowej www.sklep.de
02174 8964480

Verlag Matuszczyk KG, Luisental 2, 51399 Burscheid
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Anioł stróż - Nicholas Sparks tw.opr.

Bezpieczna przystań - Nicholas Sparks tw.opr.

Catherine - Nora Roberts

Cicha noc - Danielle Steel, pocket

Dziecinna gra - Danielle Steel

Dziewięć losów - Danielle Steel

Jej portret - Anna H. Niemczynow

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

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

Jesienna miłość - Nicholas Sparks tw.opr.

Kamerdyner - Danielle Steel

Kaprys milionera - Izabella Frączyk, Jagna Rolska

Karuzela - Paulina Świst

Karuzela uczuć - Jodi Picoult tw.opr.

Komplikacje - Danielle Steel

Księżna - Danielle Steel

Latające Anioły - Danielle Steel

Lilah - Nora Roberts

List w butelce - Nicholas Sparks tw.opr.

Na ratunek - Nicholas Sparks tw.opr.

Najdłuższa podróż - Nicholas Sparks tw.opr.

Niewidzialna - Danielle Steel

Odnaleźć Ashley - Danielle Steel

Odpowiedni moment - Danielle Steel

Ostatnia piosenka - Nicholas Sparks tw.opr.

Prawdziwy cud - Nicholas Sparks tw.opr.

Sąsiedzi - Danielle Steel

Siostry - Danielle Steel

Spójrz na mnie - Nicholas Sparks tw.opr.

Suzanna - Nora Roberts

Szczęściarz - Nicholas Sparks tw.opr.

Szczęście w nieszczęściu - Danielle Steel

Szczęście w nieszczęściu - Danielle Steel, pocket

Szczęśliwe liczby - Danielle Steel, pocket

Szpieg - Danielle Steel, pocket

Wysoka stawka - Danielle Steel

Zamek Beauchamp Hall - Danielle Steel, pocket

Zgubić i odnaleźć - Danielle Steel, pocket

Noce w Rodanthe - Nicholas Sparks tw.opr.

Punkt zwrotny - Danielle Steel, pocket

Szukaj mnie - Weronika Wierzchowska

Szt. Ksi ki - powieści, romanse Cenaąż

Prenumerata w prezencie:www.sklep de
także mo liwo zamówienia pojedynczych egzemplarzy gazetż ść



Kołysanka z Auschwitz - Mario Escobar
JOpowie spirowana prawdziw emki,
i matki pi a swoj W maju 1943 r.
do domu Helene Hannemann brutalnie wkracza policja, która z rozkazu H. Himmlera
zabiera do obozów Romów i Sinti. M i
ale ona, jako przedstawicielka czystej aryjskiej krwi, mo ć. Decyduje si
jednak na dobrowolne zes piek
i powierza Helene prowadzenie przedszkola, kobieta rozpoczyna heroiczn ...

ść in ą historią Helene Hannemann - Ni żony Roma
ęciorga dzieci, która z ą rodziną poszła prosto do piekła.

ąż i dzieci Helene mają traf ć do Auschwitz-Birkenau,
że wybrać wolnoś ę

łanie do ła. Kiedy do obozu przyjeżdża doktor Mengele
ą walkę

Którędy na wolność? - M. Byczkowska-Nowak
P

P

owieściowa Janka jest każdą kobietą, która przeżyła piekło obozu i zdecydowała się
o nim opowiedzieć, nie będąc jednocześnie żadną z nich. Jest postacią fikcyjną, której
los został utkany na kanwie kilku kluczowych faktów z życia pierwowzoru, setek relacji
byłych więźniów obozów koncentracyjnych, drobiazgowo oddanych realiów życia
w obozie i wizji autorskiej na temat tego, jak mogła wyglądać historia ucieczki w stronę
wolności. owieść inspirowana prawdziwą historią Janiny Nowak, pierwszej kobiety,
której udało się uciec z KL Auschwitz.

Kontratyp - Remigiusz Mróz
W drodze na Annapurn -

-

ę, jeden z najgroźniejszych szczytów na świecie, ginie troje pol
skich wspinaczy. Ekipy ratunkowe odnajdują jedynie przysypane śniegiem, poskręcane
liny, ale nie trafiają na żaden inny ślad po grupie. Kilka tygodni później jedyna członkini
wyprawy pojawia się na granicy nepalsko-tybetańskiej, po czym zostaje zatrzymana.
Polscy śledczy przewożą ją do kraju, gdzie ma odpowiadać za zabójstwo - okazuje się
bowiem, że aby przeżyć w górach, doprowadziła do śmierci swoich towarzyszy. Co wy
darzyło się w drodze na Annapurnę? I skąd śledczy mają dowody obciążające kobietę?

Na skraju załamania - B.A. Paris
Wszystko zaczęło się tamtej nocy w lesie. Cass Anderson nie sprawdziła, czy samotna
kobieta siedząca w samochodzie zaparkowanym na odludziu nie potrzebuje pomocy.
A teraz okazało się, że kobieta została zamordowana. Od tamtej pory Cass nie może się
pozbierać. Nękana wyrzutami sumienia i głuchymi telefonami, zaczyna popadać w obłęd.
Coraz częściej nie może sobie przypomnieć, czy zażyła lekarstwa, jaki jest jej kod do
alarmu i czy leżący na blacie nóż na pewno nie był pokryty krwią...
A skoro nie może zaufać sobie, to czy może ufać komukolwiek?
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12,90

11,90

11,90

9,90
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Alkoholowe dzieje Polski. Czasy PRL - Jerzy Besala tw.opr.

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

gierkowskiej - Małgorzata Czapczyńska, Marcin Ziętkiewicz

Czas Gierka. Epoka socjalistycznej dekadencji - Piotr Gajdziński

Diabelski urok - Janusz Rolicki

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

Gierek i jego czerwony dwór - Iwona Kienzler

Katastrofy. Zapomniane i przemilczane tragedie w powojennej Polsce

- Leszek Adamczewski

Operacja Papież - Dariusz Dyrda

Dźbowieść. My w sPRLowanej codzienności - Olga Ptak

Nieznośny urok PRL - Janusz Rolicki

Szt. Ksi ki - historia PRL-u Cenaąż

Dźbowieść. My w sPRLowanej codzienności

D
-

- Olga Ptak
źbowieść dzieje się w Dźbowie, choć mogłaby dziać się wszędzie. Zapewne odnajdziesz w niej

siebie, choć mogłeś nigdy nie słyszeć o tym miejscu. A jednak znasz takie osiedle, taki blok i po
dwórko. Drzwi do komórki skrzypią dziwnie znajomo, ławeczka przed blokiem kusi, by choć na chwilę
na niej przysiąść. Tuż obok suszy się pranie, a w oddali słychać śmiechy ganiających się dzieci.
Poznajesz ten trzepak, chodnik, altankę na działkach. Wielu z nas swój własny Dźbów zachowało
we wspomnieniach. Te mamy wspólne.

Śląski Kopciuszek - Gabriela Anna Kańtor
Wszyscy lubimy historie o Pi otre-Dame i o Kopciuszku -
w których dobro zwyci ża. Jednak wiemy doskonale, . W
Joanny Gryzik ba d
Kopciuszek przyniós nie odwrotnie. Czwarta powie autorki
opowiada o spotkaniu dwóch osób; w Kopciuszka”- ubogiej
sieroty z kopalnianych slamsów i magnata przemys a,
który w latach 1801-1848 dorobi zacowanego na 2 miliony talarów.

ęknej i Bestii, o Dzwonniku z N
ę że to po prostu baśnie życiu

śń wydarzyła się napraw ę. Tyle tylko, że w tej niesamowitej historii to
ł złoty pantofelek księciu, a ść

łaśnie Joanny – „Śląskiego
łowego, słynnego self-made man

ł się majątku s
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Behawiorysta - Remigiusz Mróz tw.opr.

Czarna Madonna - Remigiusz Mróz tw.opr.

Czarownica - Camilla Läckberg tw.opr.

Deniwelacja - Remigiusz Mróz tw.opr.

Erynie - Marek Krajewski tw.opr.

Fabrykantka aniołków - Camilla Läckberg tw.opr.

Halny - Remigiusz Mróz

Hashtag - Remigiusz Mróz tw.opr.

Inwigilacja - Remigiusz Mróz tw.opr.

Kasacja - Remigiusz Mróz tw.opr.

Krótka piłka - Harlan Coben tw.opr.

Kto czyni zło - Agnieszka Pietrzyk

Liczby Charona - Marek Krajewski tw.opr.

Mock - Marek Krajewski tw.opr.

Mock. Ludzkie ZOO - Marek Krajewski tw.opr.

Mock. Pojedynek - Marek Krajewski tw.opr.

Nie mów nikomu - Harlan Coben tw.opr.

Nieodgadniona - Remigiusz Mróz tw.opr.

Nieodnaleziona - Remigiusz Mróz tw.opr.

Nikt się nie dowie - Agnieszka Pietrzyk

Osaczona - Tess Gerritsen

Oskarżenie - Remigiusz Mróz tw.opr.

Parabellum. Głębia osobliwości cz.1 - Remigiusz Mróz tw.opr.

Parabellum. Głębia osobliwości cz.2 - Remigiusz Mróz tw.opr.

Parabellum. Horyzont zdarzeń - Remigiusz Mróz tw.opr.

Parabellum. Prędkość ucieczki - Remigiusz Mróz tw.opr.

Pogromca lwów - Camilla Läckberg tw.opr.

Rozdarta zasłona - Maryla Szymiczkowa tw.opr.

Rzeka zimna - Magdalena Kawka

Seans w Domu Egipskim - Maryla Szymiczkowa tw.opr.

Skaza - Robert Małecki

Świt, który nie nadejdzie - Remigiusz Mróz tw.opr.

Wada - Robert Małecki

Większość bezwzględna - Remigiusz Mróz tw.opr.

Wyrwa - Wojciech Chmielarz

Zadra - Robert Małecki

Zbrodnia w szkarłacie - Katarzyna Kwiatkowska tw.opr.

Zmora - Robert Małecki

Zostań w domu - Agnieszka Pietrzyk

Żałobnica - Robert Małecki

Kontratyp - Remigiusz Mróz

Na skraju załamania - B.A. Paris

Szt. Ksi ki - kryminały, thrillery Cenaąż
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Asty kasztana czyli opowieści o Śląsku niewymyślonym - Ginter Pierończyk

Ciotka Flora - Helena Buchner

Dzieci hanyski - Helena Buchner

Dziewczyny z Koziej Górki - Helena Buchner

Gizdy - Andrzej Kapłanek

Gott mit uns! Ostatni żołnierze - Marian Kulik

Hajmat - Dariusz Dyrda

Hanyska - Helena Buchner

Historia narodu śląskiego - Dariusz Jerczyński

Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku - Zbigniew Rokita

Komisorz Hanusik - Marcin Melon

Komisorz Hanusik i Sznupok - Marcin Melon

Komisorz Hanusik i umrzik we szranku - Marcin Melon

Komisorz Hanusik we tajnyj służbie - Marcin Melon

Koronki z płatków śniegu - Gabriela Anna Kańtor

Krąg świętej góry - Malik & Plaskon

Ławeczka księżnej Daisy - Gabriela Anna Kańtor tw.opr.

Opowieści o śląskiej historii - Jan Lubos

Pani na Kopicach - Gabriela Anna Kańtor tw. opr.

Rychtig Gryfno Godka - Dariusz Dyrda

Wiatr od wschodu. Śląska opowieść sowizdrzalska - August Scholtis

Wihajster do godki. Lekcje śląskiego - Barbara Szmatloch

Wojewoda śląski Jorg. W kotle czarownic - Krzysztof Lewandowski

Śląski Kopciuszek - Gabriela Anna Kańtor tw.opr.

Szt. Ksi ki - Cenaąż śląsk
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łopiec z listy Schindlera - Leon Leyson

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

Dziewczynka w zielonym sweterku - Daniel Paisner, Krystyna Chiger

Esesman i Żydówka. Wojna i miłość - Justyna Wydra

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

Miłość 44. 44 prawdziwe historie powstańczej miłości - Agnieszka Cubała

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

Podróż Cilki - Heather Morris

Tatuażysta z Auschwitz - Heather Morris

Uciekłem z getta - John Carr

Kołysanka z Auschwitz - Mario Escobar

Którędy na wolność? - Marta Byczkowska-Nowak

Szt. Ksi ki - powieści historyczne Cenaąż

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

ZAM WIENIEÓ
P atno z g ry.ł 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 €

�

� ł ó

Oferta obowi zuje do wyczerpania zapasu towaru.ą

Data, podpis

Nr telefonu

Kod pocztowy, miejscowość

Ulica, nr domu

Imi , nazwiskoę

S 1/2023Ż

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

Nieznośny urok PRL - Janusz Rolicki
F

.
-

. . . ...

ascynujący wielowątkowy dreszczowiec o ludziach trzymających władzę w Polsce lat
siedemdziesiątych W swojej najnowszej książce Niezwykły urok PRL Janusz Rolicki,
znany dziennikarz i jeden z najlepszych znawców dawno minionej epoki, a nade wszy
stko autor Przerwanej dekady, wywiadu rzeki z Edwardem Gierkiem, sprzedanego w
przeszło milionie egzemplarzy, z werwą i niezwykle sugestywnie opisuje epokę Gierka –
Polskę Ludową i obowiązujące wówczas reguły rządzące dyktatorskim pojałtańskim
światem. Na kartach książki występują E Gierek, P Jaroszewicz, L Breżniew i inni

� Te książki sprawdzą się na prezent
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gabriele-publishing.com

€ 12,90
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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
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� Polska telewizja satelitarna na umow i bez,
atrakcyjne pakiety w cenach z olski
Do adowywania kart TNK
Digitalizacja starych kaset video
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� 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
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� rozliczenie podatk w (Lohnsteuerjahresausgleich) do 4 lat wstecz
wnioski o Kindergeld i Kinderfreibetrag
decyzje podatkowe i formu owanie odwo a
oraz kasacji od decyzji podatkowych
wnioski o przed u enie termin w
pomoc w uzyskiwaniu kart podatkowych
pomoc w wyborze optymalnej klasy podatkowej
pomoc w uzyskaniu numeru podatkowego
zwolnienia podatkowe (Steuerfreibeträge)
pomoc w uzyskaniu Betriebsnummer
analiza i optymalizacja ofert ubezpieczeniowych
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POLONEZ
LOHNSTEUERHILFE

TEL. 0049-711-531334
FAX 0049-711-485329
MOBIL 0049-1727172246
MAIL: PYREK@T-ONLINE.DE

FLAMINGOWEG 44
(D) 70378 STUTTGART

Mit Gewalt oder mit Menschen?
Schutz und Perspek tiven für Geflüchtete im Nahen Osten.  
misereor.de/mitmenschen

M I T  M E N S C H E N .

Schütze, 
was du liebst. 
Mit deiner 
Spende.

www.schuetze-was-du-liebst.de 
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ADWOKACI w DORTMUNDZIE

SEROWIK
Rechtsanwälte Serowik
Rosental 1
44135 Dortmund

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

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: 
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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 

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!

�

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

ęT umacz przysi g ył ę ł

� polski
angielski niemiecki

ń�

� �

ukrai ski

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

Firma budowlana z Polski

Tel: 0048-608-729122

szuka zleceń na budowy domów
od podstaw, dachy.

www.sklep.de
Prenumerata
Nie przegap kolejnych numerów gazet, wykup prenumerat , dzięki niej otrzymasz
każdy numer naszego dowolnego czasopisma prosto do domowej skrzynki pocztowej.
To wygoda i oszczędność czasu. W cenie zawarty jest już także koszt przesyłki.

ę

Zajrzyj do naszego sklepu i kup gazet :ę

Zam wienia telefoniczne:ó 02174 89 644 80

Podaruj bliskiej osobie prenumerat na ca y rok, to najlepszy pomys
, bez wychodzenia z domu.

Prenumerata w prezencie
ę ł ł

na prezent w ostatniej chwili

J mo liwo zamówienia pojedynczych egzemplarzy gazet
Wybierz sw j ulubiony tytu i zam w aktualne wydanie czasopis
Cena przesy ki do 1000 g tylko 2,25 €

Pojedynczy egzemplarz
est także ż ść .

ó ł ó ma.
ł Wysy ka

z Niemiec

ł

Handy: -

Tel.: 02174-8941155

0173 2106849

ładunki do 1,5 tony

Niemcy Polska

KURIER
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Reklama

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

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

Jeste my
dla was online

ś

www.samo-zycie.de

Quiz Polska Gola

55 kart do gry, format: 62x100 mm, 27 kart z pytaniami,
, w : od .

.
Zawarto :ść
farbka do malowania twarzy wewnątrz opakowania iek 6 lat

Oficjalne produkty Polskiej reprezentacji! Graj w swoje ulubione
gry karciane z wizerunkami najpopularniejszych piłkarzy z polskiej
kadry. Lewandowski, Milik, Pazdan, Kapustka, Boruc, Fabiański i inni

Zam w na: lub telefonicznie:ó www.sklep.de 02174 8964480

Gra Polska Quiz. Jak było kiedyś?

, , od lat.

Wesoła i ciekawa zabawa dla całej rodziny. Czy wiesz, jak było
kiedyś? Co to Pewex, Polo Cocta, walkman i kasety magnetofonowe?

Zabawne pytania i odpowiedzi przypomną jak żyło się w latach
80-tych i 90-tych w Polsce. 50 kart do gry, 150 pytań,

instrukcja wiek: 7
Zawarto :ść

400 kart odpowiedzi

Wciągające gry dla całej rodziny

4,50 €

6,90 €

Wszystkim naszym Prenumeratorom

i Klientom życzymy, aby kolejny rok

był wyjątkowym i bardzo spokojnym

czasem, ym

.

pełn optymizmu,

radości, szczęścia

i powodzenia
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Ciekawostki

W Moskwie z triumfem ogłoszono, że z taśmociągu 
zjechały pierwsze krajowe auta mające wypełnić niszę 
na rynku opuszczonym przez zachodnie koncerny 
motoryzacyjne. Nie dało się jednak ukryć, że nowy 
rosyjski samochód jest w 100 procentach... chiński.

W tej historii wszystko okazu-
je się nie takie, jak wydawało się 
na pozór. Rzekomo nowa rosyj-
ska fabryka, z której miały zjeż-
dżać właśnie legendarne mos-
kwicze, tak naprawdę jest byłą 
montownią firmy Renault. Od 
2006 roku składano tam dacie, 
które sprzedawano pod orygi-
nalną francuską marką. Kiedy 
Francuzi wycofali się z Rosji 
w ramach sankcji, zakład przeję-
ły władze Moskwy. – Kiedy ktoś 
odchodzi z naszego rynku, to 
oczywiście „święte miejsce nie 
pozostanie puste”. Bardzo bym 
chciał, żeby nasi rodzimi produ-
cenci zajęli te miejsca – mówił 
wówczas Władimir Putin.

Posłusznie zaczęli je więc 
zajmować, jak umieli. Przede 
wszystkim opuszczoną przez 
Renault montownię dumnie 
(i zdecydowanie na wyrost) nazwa-
no Moskiewską Fabryką Samo-
chodów Moskwicz, nawiązującą 
do marki auta znanego nie tyl-
ko w ZSRR, lecz także w całym 

obozie socjalistycznym. W pew-
nym sensie istotnie był to powrót 
do korzeni, bo zanim w stołecz-
nych zakładach zjawili się Fran-
cuzi, przez 70 lat produkowano 
tam moskwicze. Historia zatoczy-
ła koło? Raczej skręciła z powro-
tem z Zachodu na Wschód. I to 
jeszcze dalszy.

– Wraz z KamAZ-em oraz mini-
sterstwem przemysłu i handlu 
pracujemy nad tym, aby mak-
symalna liczba części była pro-
dukowana w Rosji – obiecywał 
mer Moskwy Siergiej Sobianin.

Wymieniając KamAZ-a, miał 
on na myśli to, że na „kluczo-
wego partnera technologiczne-
go” zakładów Moskwicz wybra-
no znaną fabrykę ciężarówek 
z Tatarstanu. 

Jasne było jednak, że z wywrotki 
osobówki się nie zrobi, więc nikt 
nie ukrywał, że nowe rosyjskie 
samochody muszą powstawać 
we współpracy z zagranicznym 
partnerem. Wybór padł na chiń-
ski koncern JAC – i stąd zapewne 

słowa Sobianina, że wypada-
łoby, aby produkcja krajowych 
aut choćby częściowo odbywa-
ła się w kraju.

W praktyce wyszło inaczej. Jak 
przystępnie (i odważnie) wytłu-
maczyli dziennikarze czasopisma 
motoryzacyjnego „Za ruliom”, 
współpraca wygląda dość ory-
ginalnie, bo praktycznie bez 
wykorzystania mocy przerobo-
wych Renault. Francuzi, opusz-
czając montownię, „wyłączyli 
w niej światło” i zostawili wszyst-
ko, jak było. 

A bez nich nie wiadomo, jak co 
powinno działać i jak to urucho-
mić. Cała Moskiewska Fabryka 
Samochodów Moskwicz działa 
więc na jednej jedynej prostej 
linii produkcyjnej, na której skrę-
ca się nowe samochody wcześ-
niej... rozkręcone w Chinach. To 
nie pomyłka. 

– Z taśmy w Chinach scho-
dzą gotowe samochody. Potem 
są częściowo demontowane, bo 
wyjmuje się z nich kilka zespo-
łów. Następnie pakuje się je 
w kontenery, przywozi do nas, 
rozpakowuje i składa z powro-
tem – mówi dziennikarz.

W Rosji po prostu na nowo 
przykręca się silnik, zawiesze-
nie, układ wydechowy, zbiornik 

paliwa i koła. Po to, żeby takie 
samochody, będące w rzeczywi-
stości w 100 procentach chińskim 
cross overem JAC JS4, mogły 
dostać rosyjski numer VIN, pla-
kietkę „Made in Russia” i oczy-
wiście znaczek z nową nazwą. 
Czyli stać się moskwiczem 3.

Nie wszystko da się jednak 
sprowadzić z Chin i sprzedać jako 
swoje, a tym bardziej nowe. Pod 
koniec listopada dziennik „Kom-
miersant” doniósł o nowym sposo-
bie na przeżycie pokrewnej bran-
ży. Jeszcze w tym roku, po raz 
pierwszy w historii rosyjskiego 
lotnictwa, jeden z przewoźników 

dostanie nowy samolot... z uży-
wanymi silnikami. W maszynie 
Suchoj Super Jet-100 dla linii 
Azymut z Rostowa nad Donem 
zamontowano silniki złożone 
„z posiadanych części zamiennych 
o niewielkim stopniu zużycia”. To 
skutek objęcia zachodnimi sank-
cjami francusko-rosyjskiej spółki 
PowerJet – producenta silników 
SaM146 stosowanych w samo-
lotach SSJ-100, które miały się 
stać konkurencją dla Embrare-
ra E-Jets i Airbusa A200. (CEZ)

Na podst.: zr.ru, ria.ru, 
tass.ru, kommersant.ru

Angora nr 50/2022

Moskwicz prosto z Chin

Zarówno na aktualizowanej w czasie rzeczywistym liście 
miliarderów Forbesa, jak i w codziennym indeksie 
miliarderów Bloomberga Elon Musk jest najbogatszym 
człowiekiem na świecie. Dla Włochów satysfakcjonujący 
był moment, w którym król Nutelli i czekolady Giovanni 
Ferrero o kilka oczek przebił Zuckerberga z jego 
Facebookiem. Czwarty wśród globalnych krezusów 
– Bezos – ogłosił, że rozda większą część swoich 
ziemskich dóbr.

Rankingi opracowywane przez 
Forbesa i Bloomberga monito-
rują codzienne wzloty i upadki 
miliarderów i zapewniają sta-
łą aktualizację ich majątków. 
Superbogacze są szeregowani 
według stanu posiadania netto, 
przy czym dobowe przetasowa-
nia w ich portfelach liczą się na 
setki milionów dolarów. Urodzo-
ny w Singapurze król węgla Low 
Tuck Kwong potrafi zwiększyć 
swoje zasoby w ciągu 24 godzin 
o półtora miliarda dolarów, pod-
czas gdy Elon Musk – nawet po 
uszczupleniu mienia o 5 miliar-
dów – pozostaje niepokonany.

Pierwszy miliarder świata ma 
51 lat i jest kojarzony z syste-
mem płatności PayPal, samo-
chodami elektrycznymi Tesla, 
rakietami SpaceX, tunelami 

i jako dominujący udziałowiec 
Twittera. Wierzy w piąty – po 
autach, pociągach, samolotach 
i statkach – futurystyczny środek 
transportu Hyperloop i pomaga 
w rozwoju sztucznej inteligencji, 
by była bezpieczna i korzystna 
dla ludzkości. 

Dla kogoś takiego jak Musk 
załatwienie sobie zaproszenia 
na prywatne spotkanie z papie-
żem to pestka, mimo że jego 
funkcjonujący na hiperobrotach 
umysł ze zdiagnozowanym syn-
dromem Aspergera nie znajdu-
je ukojenia w tradycji. Był dwu-
krotnie żonaty, a romansował 
m.in. z Amber Heard. Z pierw-
szego małżeństwa dzięki meto-
dzie in vitro ma 18-letnie bliźnia-
ki i 16-letnie trojaczki. Przed tą 
piątką zmarł – dziesięć tygodni 

po urodzeniu – jego pierworod-
ny. Z wolnego związku z artyst-
ką Grimes przy zaangażowaniu 
surogatki doczekał się X Æ A-XII 
oraz Exy Dark Sideræl, dla bliskich po 
prostu Y. Jest też ponoć ojcem 
urodzonych przez jego współpra-
cowniczkę kolejnych bliźniaków. 
Liczba dzieci nie przekłada się 
na jakość relacji. Jego transpłcio-
wa córka Vivian Jenna, dawniej 
Xavier Alexander, oficjalnie się 
go wyrzekła. Jednak nie wszy-
scy postrzegają go tak negatyw-
nie jak własne dziecko. Zwłasz-
cza po tym, jak pomógł Ukrainie 

rozwiązać problemy z komuni-
kacją podczas rosyjskiej inwazji, 
udostępniając systemy Starlink, 
i jak wyzwał Putina na pojedy-
nek właśnie o Ukrainę.

Więcej aż takich ekscentryków 
w finansowej czołówce świata już 
raczej nie znajdziemy. „Ekono-
miczny król Francji, mody i luk-
susu” 73-letni Bernard Arnault, 
założyciel i prezes LVMH, pro-
wadzi dość powściągliwe życie. 
60-letni indyjski potentat Gautam 
Adani, odkąd w 1998 roku został 
porwany, z pewnością nie szuka 
rozgłosu. Legendarny inwestor 

Warren Buffett, rocznik 1930, nie 
ma już metryki do ekscesów, 
a poza tym zawsze wolał dzia-
łalność charytatywną, do czego 
przekonał też Billa Gatesa. Gigant 
oprogramowania Oracle Larry 
Ellison spełnia się jako „faktycz-
ny król Hawajów”. Niebudzącą 
kontrowersji słabością „żelazne-
go króla” przemysłu rafineryjne-
go i petrochemicznego Mukes-
ha Ambaniego – posiadacza 
najdroższej prywatnej rezyden-
cji, przy której pracuje 600 osób 
– jest krykiet. Carlos Slim Helu 
– najbogatszy obywatel Meksy-
ku pochłonięty dbaniem o serce 
i największą firmę telekomuni-
kacyjną w Ameryce Łacińskiej 
– szokuje dorobkiem w biednym 
kraju i... niechęcią do korzysta-
nia z komputera.

Na ich tle może jedynie współ-
twórca Google’a Larry Page, zain-
teresowany badaniami kosmosu 
i latającymi samochodami, wydaje 
się trochę szalony. Podobnie jak 
Jeff Bezos, bohater najdroższe-
go rozwodu w historii. Pan Ama-
zon, który zaczynał w garażu 
w Bellevue, wyznał CNN, że jest 
gotów oddać większość swojej for-
tuny szacowanej na 124 miliar-
dy dolarów. Szczegółów, do czy-
ich rąk i na jakich zasadach trafi 
bogactwo, nie ujawnił. (ANS)

Na podst.: forbes.com, 
Il Fatto Quotidiano,

il Riformista, 
Il Corriere della Sera, elle.com

Angora nr 48/2022

Na podium króluje wizjoner z aspergerem

Ranking portfeli

Elon Musk   Fot. Britta Pedersen/AFP/East News
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