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Uchwalona nowelizacja usta-
wy o Sądzie najwyższym ma 
wypełnić kluczowy „kamień 
milowy” dla odblokowania przez 
Komisję Europejską pieniędzy 
z KPO. Ale czy wypełni, to wca-
le nie jest takie pewne. Prze-
de wszystkim znowelizowana 
ustawa to kolejny bubel praw-
ny, całkowicie niezgodny z kon-
stytucją RP. 

Po zmianach sprawy dyscypli-
narne i immunitetowe sędziów 
miałby rozstrzygać Naczelny 
Sąd Administracyjny, a nie, jak 
obecnie, Izba Odpowiedzialno-
ści Zawodowej SN. NSA ma roz-
strzygać sprawy dyscyplinar-
ne sędziów Sądu Najwyższego 
w pierwszej instancji w trzy-
osobowym składzie, a w drugiej 
instancji w składzie pięcioosobo-
wym. Szkopuł jednak w tym, że 
NSA to nie jest sąd, który miał-
by się takim sprawami zajmo-
wać. NSA jest sądem państwo-
wym, sprawującym kontrolę nad 
działalnością administracji pub-
licznej. Kontrola ta oznacza m.in. 
rozpatrywanie skarg na decyzje 
administracyjne. Zmienią się 
też zasady tzw. testu niezawi-
słości i bezstronności sędziego. 

To stosunkowo nowa instytucja, 
która została wprowadzona pre-
zydencką nowelizacją ustawy 
o Sądzie Najwyższym latem 2022 
roku. Umożliwia ona zbadanie 
spełnienia przez sędziego wymo-
gów niezawisłości i bezstronności 
z uwzględnieniem okoliczności 
towarzyszących jego powołaniu 
i jego postępowania po powoła-
niu. Możliwość takich testów 
przewidziano wobec wszystkich 
sędziów, a zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami wniosek o taki 
test może złożyć strona postę-
powania prowadzonego przez 
danego sędziego. Teraz jednak 
taką możliwość ma mieć rów-
nież sąd „z urzędu”. Wyłączona 
ma być również odpowiedzial-
ność dyscyplinarna sędziów za 
badanie, w ramach wszelkich 
procedur, spełnienia przez inne-
go sędziego wymogów niezawi-
słości, bezstronności i ustano-
wienia go na podstawie ustawy. 
Oznacza to, że sędziowie nie 
będą ponosić odpowiedzialności 
dyscyplinarnej za ustalanie lub 
ocenę zgodności z prawem pra-
widłowości powołania sędziego 
czy wynikającego z tego powo-
łania uprawnienia do orzekania.

Ustawę poparło 203 posłów, 
sprzeciw wyraziły 52 osoby, a 189 
polityków wstrzymało się od gło-
su. Ci ostatni to posłowie opozy-
cyjni, którzy przyznali, że ustawa 
ma liczne wady, ale de facto, odda-
jąc wstrzymujący głos ją popar-
li. Tym samym PiS, mimo braku 
większości w związku ze sprze-
ciwem Solidarnej Polski, osta-
tecznie przeprowadziło ustawę 
przez Sejm.

–  Uważamy, że przegłosowa-
na ustawa o Sądzie Najwyższym 
jest niezgodna z konstytucją, 
a Kaczyński stawia ludzi przed 
fałszywym wyborem: albo pie-
niądze z Unii, albo praworząd-
ność. A my uważamy, że można 
mieć i jedno, i drugie. Do projek-
tu ustawy ugrupowania opozy-
cyjne zgłosiły cztery poprawki, 
wspólnie wypracowane. Gdyby 
Kaczyńskiemu rzeczywiście zale-
żało na tym, żeby te pieniądze 
trafiły do Polaków, mógł z nami 
rozmawiać – wskazuje Szymon 
Hołownia.

I pomyśleć, że jeszcze na kilka 
godzin przed głosowaniem nad 
zmianami w ustawie o Sądzie 
Najwyższym wszystkie partie 
opozycji deklarowały pójście ręka 

w rękę. Plan na demonstrację 
jedności wziął w łeb.

–  Gdyby Lewica, Koalicja Pol-
ska i Porozumienie nie wstrzy-
mały się od głosu, projekt trafił-
by do kosza. Trzy partie miały 59 
głosów wstrzymujących się. Do 
odrzucenia ustawy potrzeba było 
56 głosów. Teraz słyszymy lament, 
jaka to zła ustawa. W lamentach 
są naprawdę dobrzy” – analizował 
europoseł Leszek Miller.

Głosowanie opozycji ostro skry-
tykował Lech Wałęsa. 

– W związku z głosowaniem 
posłów Platformy Obywatelskiej 
otwierającej drogę PiS-owi do 
środków Unijnych, mimo łama-
nia Konstytucji i zasad demokra-
cji, postanowiłem wycofać swoje 
sympatyzowanie z PO – oświad-
czył były prezydent. 

Oznajmił, że wycofuje swoje 
poparcie dla ugrupowania.

Decyzję o wstrzymaniu się od 
głosu większości pozycji tłuma-
czył lider PO Donald Tusk:

–  Zdecydowaliśmy się zagło-
sować za odblokowaniem euro-
pejskich pieniędzy i za ustawą, 
która jest zła i być może nie-
konstytucyjna, ale obiektywnie 
jest lepsza niż ziobrowy status 

quo, czyli kompletne pogwałce-
nie systemu sprawiedliwości 
w Polsce, w tym przede wszyst-
kim polskiego sądownictwa 
– powiedział.

Chyba najostrzej o głosowaniu 
wypowiedział się Zbigniew Ziobro:

–  Nie zamierzamy oddawać 
władzy Donaldowi Tuskowi i zgrai 
kolaborantów niemieckich, któ-
rzy chcieliby wprowadzać porzą-
dek pod dyktando już nie z Bruk-
seli, ale bezpośrednio z Berlina 
– wyjaśnił minister sprawied-
liwości. W liście do prezydenta 
Andrzeja Dudy napisał, że ustawa 
o sądownictwie mogąca odbloko-
wać pieniądze dla Polski została 
podyktowana przez Komisję Euro-
pejską. Jego zdaniem „podważa 
konstytucyjne uprawnienia Pre-
zydenta do powoływania sędziów 
i trwałość dokonanych powołań 
i uderza w zasadę nieodwołalno-
ści, a co za tym idzie – ogranicza 
niezawisłość sędziowską.

Wiosną – przypomnijmy, w gło-
sowaniu Sejmu nad Funduszem 
Odbudowy UE, PiS-owi pomo-
gła lewica.

Teraz nasuwa się pytanie, czy 
KE da się nabrać na niekonsty-
tucyjną ustawę. Jeśli tak, to PiS 
z pewnością na tym zyska i to 
przed wyborami, a o pomocnej 
dłoni opozycji szybko zapomni. 

TK

Kamieniem milowym w konstytucję

Czy Julia Przyłębska jest prze-
wodniczącą Trybuna Konstytu-
cyjnego, a może już nie? – oto jest 
pytanie. Przyłębska ani myśli opusz-
czać swego fotela, choć według eks-
pertów dawno powinna to zrobić. 
Minęło bowiem 6 lat od jej wyboru.

Interpretacje przepisów są roz-
bieżne. Według jednych kaden-
cja Przyłębskiej jako prezes TK 
kończy się w grudniu tego roku, 
według innych w grudniu 2024 r. 
Dla przykładu rzecznik rządu Piotr 
Mueller uważa, że Julia Przyłęb-
ska zakończy swoją kadencję jako 
prezes Trybunału Konstytucyj-
nego za dwa lata. W ten sposób 
podziela opinie samej zaintere-
sowanej, czyli Julii Przyłębskiej.

Posłanka Kamila Gasiuk-Piho-
wicz jest z kolei zdania, że zgodnie 
z nowymi przepisami o Trybunale 
Konstytucyjnym kadencja prezes 
Julii Przyłębskiej dobiegła koń-
ca we wtorek 20 grudnia 2022 r.

Okres, w którym Julia Przy-
łębska kierowała Trybunałem 
Konstytucyjnym, miał upłynąć 
20 grudnia 2022 roku. Minęło bowiem 
6 lat od jej wyboru. Zdaniem praw-
ników, nie ma ona możliwości 
ubiegania się o ponowny wybór 
na to stanowisko – uważają eks-
perci z Prawo.pl.

Jakub Stelina, jeden z sędziów, 
którzy zażądali wyboru nowe-
go prezesa TK, odpowiedział 
w środę Przyłębskiej. „Według 
niebudzącej wątpliwości wykład-
ni przepisów ustawy z dnia 30 
listopada 2016 roku o organizacji 
i trybie postępowania przed Try-
bunałem Konstytucyjnym oraz 
ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. 
– Przepisy wprowadzające ustawę 
o organizacji i trybie postępowa-
nia przed Trybunałem Konstytu-
cyjnym oraz ustawę o statusie 
sędziów Trybunału Konstytucyj-
nego, kadencja Pani jako Prezesa 

Trybunału Konstytucyjnego już 
wygasła” – napisał.

Szóstka członków Trybunału 
Konstytucyjnego żąda od Julii 
Przyłębskiej zwołania Zgroma-
dzenia Ogólnego sędziów TK 
i wyłonienia kandydatur, spośród 
których prezydent Andrzej Duda 
wskaże nowego prezesa. Pod pis-
mami do Przyłębskiej i prezyden-
ta Dudy podpisali się sędziowie 
TK: Wojciech Sych, Jakub Steli-
na, Mariusz Muszyński, Andrzej 
Zielonacki, Zbigniew Jędrzejew-
ski oraz Bogdan Święczkowski.

Były wiceprezes TK Stanisław 
Biernat podkreśla, że zadziałać 
mogłaby też sama Julia Przyłęb-
ska, ogłaszając zakończenie swo-
jej kadencji. Jego zdaniem wybór 
kandydatów na nowego prezesa 
powinni też zacząć sami sędzio-
wie TK, zwłaszcza najstarszy sta-
żem – wyjaśnia. Przypomnijmy, że 
niespełna miesiąc po wyborach 

w 2015 r. nowa większość sejmo-
wa zmieniła ustawę o Trybuna-
le Konstytucyjnym tak, by unie-
możliwić rozpoczęcie kadencji 
pięciu sędziom wybranym 8 paź-
dziernika 2015 r. przez poprzed-
ni Sejm. 2 grudnia 2015 r. Sejm 
wybrał pięciu nowych sędziów, 
w tym Julię Przyłębską. W uchwa-
le o jej wyborze zapisano, że jej 
kadencja jako sędziego TK roz-
poczyna się 9 grudnia 2015 r. 

i zgodnie z art. 194 Konstytucji 
RP trwa dziewięć lat. W trakcie 
następnego roku PiS uchwalił 
sześć ustaw dotyczących Try-
bunału Konstytucyjnego – ostat-
nią 30 listopada 2016 r. To ustawa 
o organizacji i trybie postępowa-
nia przed Trybunałem Konstytu-
cyjnym. W art. 10 ust. 2 tej ustawy 
zapisano: Kadencja Prezesa Try-
bunału trwa sześć lat. Ten prze-
pis, jak i większość pozostałych 
przepisów tej ustawy wchodziły 
w życie 3 stycznia 2017 r. Prezy-
dent Andrzej Duda 21 grudnia 
2016 r na mocy art. 194 Konstytu-
cji RP powołał Julię Przyłębską 
na prezesa TK, ale wówczas obo-
wiązywały jeszcze przepisy sta-
rej ustawy o TK z 22 lipca 2016 r., 
w której nie określono długości 
kadencji prezesa trybunału. Teraz 
każdy dopisuje swój scenariusz 
do tej układanki. Sama Przyłęb-
ska twierdzi, że pełniona przez 
nią funkcja prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego wygasa wraz 
z końcem jej kadencji sędziego. 

TK

Bezterminowa pani prezes

Julia Przyłębska 
Fot. Stanisław Loba/wikipedia.org
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Donald Tusk ma ochronę. 
Nie zabiegał o nią. Jest naj-
prawdopodobniej z jego bez-
pieczeństwem na tyle źle, że 
Służba Ochrony Państwa sama 
zaproponowała mu oddelego-
wanie do dyspozycji swoich 
funkcjonariuszy. Ostateczną 
decyzję wydał minister spraw 
wewnętrznych i administracji 
Mariusz Kamiński.

Newsweek ujawnił treść gróźb, 
jakie miał otrzymywać Donald 
Tusk. Z ustaleń tygodnika wyni-
ka, że na wolność wyszedł męż-
czyzna, który groził liderowi PO 
tuż po zamachu na Pawła Ada-
mowicza.

Nie sprecyzowano o jakiego 
mężczyznę chodzi. Najprawdo-
podobniej jest nim Marcin L., 
który został skazany i wyszedł 
już na wolność. Do końca maja 
2024 r. ma sądowy zakaz zbliża-
nia się do Donalda Tuska. 

–  Pewnie zauważyli, że jed-
nak przekracza ten zakaz, a jest 
z Trójmiasta, więc istnieje real-
ne zagrożenie, że tym razem 
zrealizuje swój zamiar i dopuści 

się zamachu na Tuska. Dlatego 
funkcjonariusze sami zgłosili się 
do Tuska, że jego bezpieczeń-
stwo jest zagrożone – przeka-
zał w rozmowie z dziennikarza-
mi jeden ze współpracowników 
przewodniczącego Platformy 
Obywatelskiej.

Marcin L. groził byłemu pre-
mierowi po zamachu na prezyden-
ta Gdańska Pawła Adamowicza. 
„Zginął Adamowicz, teraz zginie 
Tusk” – powiedział operatorowi 
numeru alarmowego 112, po czym 
się rozłączył. Zadzwonił jednak 
ponownie i zagroził: „Niech pani 
powie: zabiję ku***”. Mężczyzna 
został zatrzymany i skazany, ale 
wyszedł już na wolność.

 „Każdego tygodnia w listach 
i mediach społecznościowych 
znajduję groźby pod adresem 
moich bliskich i wyroki śmier-
ci oraz zapowiedzi zamachu na 
mnie. W grudniu policja poin-
formowała mnie, że zagrożenie 
zamachem jest realne i konkret-
ne jak nigdy przedtem” – ujawnił 
były premier na Twitterze. Wśród 
treści anonimów adresowanych 

do Donalda Tuska pojawiały się 
groźby i określenia takie jak: „pro-
niemiecki popychl”, „zdradziecka 
ku*wa”, „folksdojcz” czy „ubecki 
donosiciel”. Jeden z nadawców 
ostrzegał przewodniczącego PO, 
by „oglądał się za siebie”, ponie-
waż „kupił już pistolet czarnopro-
chowy” i „odstrzeli go jak kacz-
kę”. Podkreślał, że „nie żartuje” 
i jest zdeterminowany, by zrea-
lizować swoje groźby. 

TK

Ochrona Tuska

Będzie nowy Kodeks wyborczy. 
Sejm przesłał projekt do dalszych 
prac. PiS-owi pomogła opozycja. 
63 posłów opozycji wstrzymało 
się od głosu, zamiast głosować 
przeciw. To posłowie głównie 
z Lewicy i PSL. komentatorzy 
polskiej sceny politycznej uzna-
li to za kompromitacje opozycji.

PSL nie może zagłosować prze-
ciw nowelizacji, która ułatwia gło-
sowanie na wsiach, bo uderzyłby 
po pierwsze we własny elektorat 

– to tłumaczenie partii Władysła-
wa Kosiniaka Kamysza. Lewica 
podkreśla, że równość i sprawied-
liwość społeczna nie może głoso-
wać przeciw ustawie, która ma 
w założeniu podnieść frekwencję 
wyborczą. Sprawa jest więc jasna.

W projekcie jest też możliwość 
tworzenia obwodów wyborczych 
w miejscowościach liczących 
200 lub 300 osób, gdy wcześniej 
wymagana była liczba 500 miesz-
kańców. Istotna zmiana dotyczy 

również sposobu liczenia głosów. 
Do tej pory mogły one być liczo-
ne przez komisje w podgrupach. 
Projekt zakłada zliczanie głosów 
przez cały skład osobowy komisji. 
Posłowie PiS argumentują, że nowe 
przepisy mają zwiększyć dostęp-
ność do lokali wyborczych poprzez 
zmniejszenie obwodów wybor-
czych oraz uruchomienie dodat-
kowego bezpłatnego transportu.

Na skutek proponowa-
nych zmian – jak zaznaczono 

– „szacowana liczba nowych 
obwodowych komisji, to około 
6 tysięcy”. Jak wynika ze stro-
ny Państwowej Komisji Wybor-
czej w wyborach parlamentar-
nych w 2019 r. liczba obwodów 
wraz z zagranicznymi wynosi-
ła ponad 27,5 tys.

Ponadto inny z projektowanych 
przepisów przewiduje, że „wybor-
ca niepełnosprawny o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności oraz wyborca, 

który najpóźniej w dniu głoso-
wania kończy 60 lat, mają pra-
wo do bezpłatnego transportu 
z miejsca zamieszkania do loka-
lu wyborczego właściwego dla
obwodu głosowania. Zadania 
związane z zapewnieniem bez-
płatnego transportu na wybory 
wyborcom niepełnosprawnym
i co najmniej 60-letnim oraz bez-
płatnego przewozu pasażerskie-
go osób w celu wzięcia udziału 
w głosowaniu na terenie gminy 
jest zadaniem z zakresu admi-
nistracji rządowej, które finan-
suje wojewoda” – przewidziano 
w projekcie.  TK

PiS forsuje nowy regulamin wyborczy

Poseł PiS-u Marek Suski na 
pewno nie należy do orłów inte-
lektu. Natomiast to, co ostatnio 
powiedział znakomicie wpisuje się 
w antyniemiecką narrację swojej 
partii. W wywiadzie dla radia Zet 
stwierdził: „Patrząc na nastroje 
w społeczeństwie niemieckim, to 
pewnie myśl o budowie IV Rze-
szy gdzieś tam się kołacze w ser-
cach. W jednej z moich rozmów z 
ambasadorem Niemiec usłysza-
łem, że to jest wojna o ustalanie 
na nowej geopolitycznej mapie, 
czyli o rewizję granic. Są ruchy 
w Niemczech zmierzające do 
odzyskania Śląska i Pomorza”.

Suski nie wyjaśnił w jakim języ-
ku rozmawiał z ambasadorem 
i ewentualnie kto tłumaczył roz-
mowę i w jakim był stanie. Jako 
absolwent studium zawodowego 
o specjalności technik teatralny 
(czyli mówiąc inaczej – pan od 
spuszczania kurtyny) ma pra-
wo powiedzieć wszystko, robiąc 
przy tym teatralną minę. Jednak 
zasiada w radzie doradców poli-
tycznych premiera, a to już ozna-
cza inny kaliber jego słów. No chy-
ba, że ktoś w ogóle poważnie nie 

traktuje premiera.  Antyniemie-
ckość to jeden z wyznaczników
polityki PiS-u. Wszystko zaczę-
ło się już na początku rządów
tej partii, od słów J. Kaczyńskie-
go o „ukrytej opcji niemieckiej” 
i „folksdojczach”. Potem wiele
razy mówiono i pisano o groźbie 
niemieckiej hegemonii w Europie, 
wykorzystywano Donalda Tuska 
do prowadzenia antyniemieckiej 
polityki, od czasu do czasu podsy-
cając ją chwytliwymi tematami, 
jak sprawa żądania od Niemiec 
reparacji wojennych (w ślad za 
tym poszła jednak oficjalna nota 
dyplomatyczna). 

Partia PiS karmi się antyniemie-
cką obsesją i rację miał komen-
tator Die Welt, który napisał, iż
„PiS ma do zaoferowania tyl-
ko nienawiść do Niemiec”. A to 
dlatego, że Kaczyński potrze-
buje obrazu złego Niemca, aby 
w roku wyborczym odwrócić uwa-
gę od własnych porażek. 

Złego Niemca i złego Europej-
czyka... Oto jeszcze jeden cytat
z wypowiedzi Suskiego: „Trybu-
nał Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej i te wszystkie różne orga-
na chcą po prostu zlikwidować
państwo polskie. Wspieram nasz 
rząd w walce z Unią, która chce
zlikwidować państwo polskie”.

(kor)

Marek Suski 
straszy

Zaskoczenie na miarę dekady. Zamiast podwyżki 
cen polscy kierowcy ujrzeli na stacjach 
benzynowych nawet niższe ceny niż były na 
koniec 2022 r. Orlen obniżył ceny hurtowe 
benzyny i oleju napędowego, mimo że od 
początku roku mocno wzrosły podatki od paliw. 

Kierowcy zadają pytanie, czy 
tygodniami płacili za paliwo wię-
cej niż powinni, a ceny od listopa-
da były zawyżane? Na to pytanie 
odpowiedzi nie usłyszeli.

PKN Orlen obniżył ceny hurto-
we paliw o ponad 80 gr na litrze, 
aby tylko wzrost VAT nie wywo-
łał wzrostu cen na stacjach ben-
zynowych. Posłowie Koalicji Oby-
watelskiej stworzyli internetowy 
kalkulator pozwalający wyliczyć 
kierowcom poniesione straty, pre-
zes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów Tomasz Chróstny 
wszczął postępowanie wyjaśniające 

w sprawie praktyk PKN Orlen, 
a firmy i spółki miejskie grzmią, 
że będą żądać odszkodowań.

Jak podał „Dziennik Gaze-
ta Prawna, eksperci od prawa 
konkurencji przyznają, że prze-
pisy dają taką możliwość w zasa-
dzie każdemu obywatelowi, który 
czuje się poszkodowany działa-
niem koncernu. Stanisław Drozd, 
adwokat, partner w kancelarii 
Wardyński i Wspólnicy, wyjaśnił 
w „DGP”, że prawo domagania 
się odszkodowania od PKN Orlen 
mogą mieć nie tylko inne stacje 
benzynowe, które kupowały od 

koncernu paliwa w hurcie. Mają 
je też bezpośredni klienci stacji. 

To nie wszystko, bo jak poda-
je ekspert, roszczenia mogą 
zgłaszać również poszkodowa-
ni pośrednio, np. klienci przed-
siębiorstw wykorzystujących 
w swojej działalności paliwa 
i uwzględniających ich koszt 
w cenach własnych produktów 
i usług. Krzysztof Balawejder, 
prezes Miejskiego Przedsię-
biorstwa Komunikacyjnego już 
zapowiedział pozew. 

Twierdzi, że firma, którą kie-
ruje wydała w samym grudniu 
tylko 967 tys. więcej za paliwo, 
pomimo niskiej ceny ropy na 
giełdach światowych. 

Przyczyna takiego stanu rze-
czy – jak nietrudno sobie uświa-
domić – był sprytny ruch Orlenu 
kierowanego przez ulubieńca PiS 
Daniela Obajtka. Skoro nie ma 
podwyżek, to oznacza, że rząd 
rządzi dobrze i zbiera punkty 
do wyborów.  TK

Cud na stacjach paliw

Donald Tusk 
Fot. European People‘s Party/wikimedia.org

Co prawda w Polsce mówi się, 
że „Tylko Daniel i jelenie dziś 
tankują na Orlenie”, ale prezes 
koncernu Daniel Obajtek wcale 
się tym nie przejmuje. Zresztą 
będąc pupilkiem J. Kaczyńskie-
go, od dawna robi to co chce.

Najpierw Orlen kupił tygodniki 
regionalne w Polsce, dzięki cze-
mu PiS kontroluje znaczną część 
rynku medialnego. Niedawno po 
połączeniu z koncernem Lotos, 
Orlen sprzedał części akcji Loto-
su spółce Saudi Aramco, co zda-
niem specjalistów odbyło się 
z naruszeniem Ustawy o kontroli 
niektórych inwestycji. Służbom 

specjalnym nie pozwolono ocenić, 
czy transakcja zagraża bezpie-
czeństwu Polski mimo, że Saudi 
Aramco współpracuje z... Rosją. 

Teraz Grupa Orlen finalizuje
zakup 17 stacji paliw w południo-
wych Niemczech, w Bawarii oraz 
Badenii-Wirtembergii. Tym samym
Orlen powiększy niemiecką sieć 
do 604 obiektów i uzupełni jej geo-
graficzny zasięg, gdyż dotychczas 
stacje paliwowe Grupy Orlen zlo-
kalizowane były przede wszyst-
kim w zachodnich i północnych 
krajach związkowych Niemiec.

Do 2030 r. koncern będzie
posiadał 3,5 tys. stacji paliw na co
najmniej sześciu rynkach Euro-
py Środkowej, przy czym udział
stacji zagranicznych w całej sie-
ci sprzedaży ma wzrosnąć z 37 
proc. do aż 45 proc. Dodajmy, iż 
12 spośród 17 nowych obiektów
znajduje się na terenach dys-
kontów sieci Aldi Süd. (kor)

Ekspansja 
Orlenu 
na... Niemcy
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Sport

Paweł Fajdek: Jest pięciokrotnym mistrzem świata, 
czego w polskim sporcie jeszcze nie było. 
I zajął dopiero... 9. miejsce. 
Kto jest najlepszą polską sport-

menką lub sportowcem? Odpo-
wiedź na to pytanie przynosi co 
roku Plebiscyt Przeglądu Spor-
towego i Polsatu, w którym wybo-
ru dokonują kibice. Niedawno 
zakończyła się jego 88. edycja 
i jej wyniki po raz pierwszy tak 
otwarcie i publicznie poddano 
w wątpliwość. Uczynił to podczas 
uroczystej gali jeden z najlepszych 
zawodników ostatnich lat. Najlep-
szym sportowcem Polski uznano 
w plebiscycie Igę Świątek i to dla 
nikogo nie było niespodzianką. 
Polska tenisistka zdecydowanie 
wyprzedziła innych sportowców 

– oddano na nią 215.574 głosy. 
Na drugiej pozycji uplasował się 
Bartosz Zmarzlik (żużel, 135.619 
głosów), a na trzeciej Robert 
Lewandowski (piłka nożna, 120.632 
głosy). Dziesiątkę uzupełnili: 
4. Kamil Semeniuk (siatkówka), 
5. Dawid Kubacki (skoki narciarskie), 
6. Mateusz Ponitka (koszyków-
ka), 7. Adrian Meronk (golf), 
8. Katarzyna Wasick (pływa-
nie), Paweł Fajdek (lekkoatlety-
ka), 10. Fabian Barański, Miro-
sław Ziętarski, Mateusz Biskup, 
Dominik Czaja (wioślarstwo). 
Rozgoryczony, podczas plebiscy-
towej gali Paweł Fajdek, był nie 

tylko dlatego, że zajął 9. miejsce, 
a wyprzedzili go golfista i na 
pewno mniej znana od niego 
pływaczka i koszykarz, ale tak-
że dlatego, że w 2022 roku pol-
scy lekkoatleci zdobyli 18 medali 
w mistrzostwach świata i Euro-
py, a tylko on znalazł się w dzie-
siątce plebiscytu.

–  Co mogę powiedzieć? Na 
wstępie może, że im więcej tytu-
łów, tym niżej spadam w tym ple-
biscycie – powiedział podczas gali, 
a w jednym z wywiadów dodał: 
– Dla mnie to nie jest rozczaro-
wanie, ale myślę, że dla całego 
środowiska lekkoatletycznego 
i dla kibiców, którzy na mnie gło-
sowali już tak. Ja jestem przyzwy-
czajony. Ja robię swoje: trenuję, 
poświęcam zdrowie, poświęcam 

czas, który powinienem spędzać 
z dzieckiem i z żoną. Chcę wygry-
wać, zdobywać medale dla kra-
ju, a jeżeli ludzie wolą doceniać 
inne wydarzenia, inne dyscypli-
ny, które nie zawsze są okraszo-
ne wielkimi sukcesami, to już 
ich wybór. Ja mam wiernych 
kibiców i dla nich będę dawał 
z siebie 120, a nawet 300 procent.

Sytuację tę wyjaśnił faktem, 
że lekkoatletów-kandydatów do 
grona najlepszych było wielu, 
bowiem nominowanych znala-
zło się aż siedem nazwisk, więc 
głosy się podzieliły. 

–  Jestem w szoku, że w dzie-
siątce nie było Kasi Zdziebło, któ-
ra miała trzy medale mistrzostw 
świata, albo Wojtka Nowickiego, 
który wywalczył dwa. Na kogo 
mamy głosować jak nie na meda-
listów mistrzostw świata i Euro-
py? Wszyscy, z którymi rozma-
wiam, są zniesmaczeni. Nie ulega 

wątpliwości, że Iga Świątek była 
bezkonkurencyjna. Tenis to sport 
globalny, niesamowicie się go oglą-
da, a takie sukcesy, w tak młodym 
wieku, to coś fenomenalnego. Cha-
peau bas, wielki szacunek. Takie 
historie rzadko się zdarzają. Na 
drugim miejscu chciałbym widzieć 
siebie. Jestem pięciokrotnym 
mistrzem świata i czegoś takie-
go w Polsce nie było. Na świecie 
jest tylko jeden człowiek, który 
miał tego więcej: Serhij Bubka 
– dodał – brązowy medalista 
igrzysk olimpijskich z 2020 roku.

Jak stwierdził przedstawiciel 
organizatorów plebiscytu Boży-
dar Iwanow: „Głos kibiców nie 
wszystkim musi się podobać”. 
To prawda, bo w tym plebiscy-
cie słowo „najlepszy” powinno 
zostać zamienione na „najpopu-
larniejszy”. I wtedy wszystko było-
by jasne i nikt do nikogo nie móg-
łby mieć pretensji. (kor)

Plebiscyt z wątpliwościami

Mieszkający w Niemczech 
Zbigniew Żedzicki, olimpij-
czyk, trzykrotny medalista 
mistrzostw Europy był jed-
nym z najbardziej utytułowa-
nych zapaśników GKS Tychy.

Urodził się w Niemczech 
w miejscowości Alfeld, zapaś-
niczego abecadła uczył się 
w Dąbrowie Górniczej, a najwięk-
sze sukcesy odnosił w barwach 
GKS Tychy. Trzykrotny olimpij-
czyk i trzykrotny brązowy meda-
lista mistrzostw Europy, mul-
timedalista mistrzostw Polski, 
a potem trener i sędzia. Zbigniew 
Żedzicki to jedna z ikon tyskich 
zapasów. Niedawno został zapro-
szony na Galę 100-lecia Polskie-
go Związku Zapaśniczego.

–  To był niezapomniany czas, 
bo choć w Polsce bywam przy-
najmniej raz w roku u moje-
go brata w Rybniku, z wieloma 
zawodnikami, moimi kolegami 
i przyjaciółmi nie widzieliśmy 
się od wielu lat – powiedział. 
W 2023 roku we wrześniu odbę-
dą się w Warszawie mistrzostwa 
świata i już się cieszę na kolej-
ne spotkania i na zobaczenie 
w akcji naszych następców.

Od lat 80. Zbigniew Żedzicki miesz-
ka w miejscowści Cham w Bawarii, 

gdzie pracował w niewielkim klu-
bie, szkoląc zawodników. Cieka-
wie układały się jego życiowe losy...

Dwa style
–  Rodzice poznali się i pobrali 

w Niemczech, tam się urodziłem, 
podobnie jak mój brat – wspo-
mina. – W 1946 roku postanowi-
li wrócić do Polski, zamieszkali-
śmy w Dąbrowie Górniczej i po 
latach, mając 13 czy 14 lat tra-
fiłem do klubu MZKS. Zajęcia 
prowadził mieszkający w Kato-
wicach w Wełnowcu trener Stani-
sław Maruszewski. Od początku 
przejawiałem talent w tej dyscy-
plinie, bo sukcesy przyszły dość 
szybko – jako junior pięć razy zdo-
byłem mistrzostwo Polski w sty-
lu wolnym i klasycznym, a jako 
18-latek wywalczyłem mistrzo-
stwo Polski seniorów. Zawsze 
lubiłem sporty walki, myślę, że 
do zapasów, boksu, judo, karate 
trafiają ludzie z duszą wojow-
nika, tacy, którzy nie boją się 
i lubią bezpośrednią konfron-
tację. Te sporty potrafią zahar-
tować, uczą odporności na ból 
i psychicznej. W czasach mojej 
młodości walczyliśmy zarówno 
w stylu klasycznym, jak i wolnym, bo 
w latach 60. dozwolone były starty 

w obu zapaśniczych stylach, któ-
re rozdzielono dopiero na prze-
łomie lat 60. i 70. Fakt, że przez 
lata uczyłem się podstaw stylu 
klasycznego bardzo mi pomógł 
później, jako wolniakowi. Do Gór-
nika Wesoła trafiłem za namową 
Bernarda Knittera, olimpijczy-
ka z Rzymu i Tokio, medalisty 
mistrzostw świata. Był to dla 
nas wówczas wielki autorytet, 
a przy tym człowiek bardzo bez-
pośredni, lubiący żartować. A po 
pewnym czasie zaproponowano 
nam kolejną przeprowadzkę – do 
GKS Tychy. 

Zapaśnicza potęga
Zapaśnicza drużyna GKS Tychy 

wcześniej niż piłkarze, bo w 1974 
roku, zdobyła wicemistrzostwo 
Polski, a sukces ten powtórzył się 
jeszcze 7 razy. Ponadto dwukrot-
nie zdobywała brązowe medale 
MP. Przez lata tyszanie toczyli 
medalową batalię z najlepszymi 
polskimi klubami – Stalą Rze-
szów, Slavią Ruda Śląska czy 
Gwardią Warszawa. I choć z cza-
sem większe sukcesy na arenie 
międzynarodowej zaczęli odno-
sić „klasycy”, rywalizacja wolnia-
ków cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem z uwagi na dynamikę 

tego stylu. A zapaśnicza sekcja 
GKS Tychy od początku spe-
cjalizowała się w stylu wolnym. 
Trenowało tutaj wielu znanych 
zawodników, którzy w różnych 
okrasach czasu byli powoływani 
do reprezentacji Polski. Jednak 
takiej kolekcji sportowych tro-
feów, jaką zgromadził pan Zbi-
gniew żaden z jego kolegów klu-
bowych nie może się pochwalić.

Olimpiady, mistrzostwa...
–  Jednak jeszcze będąc zawod-

nikiem Wesołej startowałem 
w reprezentacji Polski. Naj-
pierw były mistrzostwa Europy. 
W Skopje w 1968 roku zdobyłem 
brązowy medal, a potem kolejne 
dwa brązowe krążki już w bar-
wach tyskiego klubu – w Kato-
wicach w 1972 i w Ludwigshafen 
w 1975 r. Trzykrotnie startowa-
łem też na Igrzyskach Olimpij-
skich, ale medalu nie udało mi 
się zdobyć. W Meksyku byłem 6., 
w Monachium – 10., a w Montre-
alu skończyłem rywalizację na 
8. miejscu. Warto wspomnieć 
o mistrzostwach świata, w któ-
rych w 1970 r. zająłem 4. miejsce, 
a rok później piąte – opowiada.

Dodajmy, iż wspaniałą serię 
zanotował Zbigniew Żedzicki 

w mistrzostwach Polski. Po zło-
te medale sięgał w latach 1963, 
1967, 1969, 1973 – 1976, wice-
mistrzem Polski był w 1968 
i 1972 oraz brązowym medalistą 
– w 1965, 1966, 1971 r.

Nowy rozdział 
–  Na przełomie lat 80. i 90. 

Sekcję zapaśniczą z GKS Tychy 
przeniesiono do Czeczotta Wola. 
Podjąłem się pracy trenerskiej 
i prowadziłem zajęcia w tyskiej 
Szkole Podstawowej nr 5. Przez 
jakiś czas pełniłem też funkcję tre-
nera kadry narodowej juniorów 
w stylu wolnym. W końcu lat 80. 
postanowiłem z rodziną wyjechać 
do Niemiec. Od kilku lat miesz-
kała tam już moja starsza córka, 
poza tym któregoś dnia przyje-
chał do Tychów prezes małego 
klubu z Bawarii i zaprosił mnie 
do siebie. Pojechałem nie waha-
łem się długo, by zostać w Niem-
czech. Co prawda były proble-
my, by załatwić stały pobyt, ale 
w końcu się udało. Cieszyłem 
się, że mogę robić to, co napraw-
dę kocham, że nie muszę zmie-
niać pracy i właściwie robiłem to 
samo co w Polsce. Przez wiele lat 
związany byłem w Niemczech 
z miejscowym klubem i szkoli-
łem głównie młodzież, a od cza-
su do czasu spotykałem zawod-
ników z Polski, którzy walczyli 
w ligowych klubach.  (kor) 

Z Niemiec do Polski i... odwrotnie

Paweł Fajdek  Fot. FacebookDawid Kubacki  Fot. Granada/wikimedia.orgKamil Semeniuk  Fot. Lega Pallavolo Serie A/wikimedia.orgBartosz Zmarzlik  Fot. Hubczaj/wikimedia.orgIga Świątek  Fot. Carine06/wikimedia.org



Samo Życie 2/23 (613) 5

Idzie ku lepszemu...

Rozpoczął się ósmy rok rzą-
dów PiS, które przyniosły nam 
mnóstwo szkód: mierzalnych 
i niemierzalnych, niepoweto-
wanych i możliwych do odro-
bienia.

Żeby napisać o wszystkich 
szkodach, jakie wyrządził Pol-
sce i Polakom PiS, trzeba by 
wytrwałości i szybkości Remi-
giusza Mroza (i objętości jego 
książek). No to wybrałem to, co 
dla mnie najbardziej jaskrawe. 
I uwaga – są też pozytywy!!!

Jak żyć?
Kiedy PiS obejmował władzę 

w październiku 2015 r., było nas – 
według danych GUS na 30 czerw-
ca – 38 455 tys. Na koniec roku 
ostało się 38 437 tys. PiS rządził, 
przyszedł covid i zostało nas 
37 979 tys. Nic dziwnego: w okre-
sie styczeń – wrzesień 2022 r. 
odnotowano ujemny przyrost 
naturalny, który wyniósł ok. 102,5 
tys. Szacuje się, że przeciętnie 
na każde 10 tys. ludności ubyło 
36 osób. O ile w 2015 r. urodzi-
ło się 369,3 tys. dzieci, to Pol-
ki powoli rezygnowały z ciąż. 
W 2021 r. zarejestrowano 331 tys. 
żywych urodzeń. W tym roku 
przez dziewięć miesięcy uro-
dziło się ok. 235 tys. dzieci, ok. 
17 tys. mniej niż rok wcześniej.

Nic dziwnego, warunki nie 
sprzyjają. Ot, chociażby kosz-
ty życia. PiS przejął od PO kraj 
z deflacją – na koniec 2015 r. 
ceny rok do roku były niższe 
o 0,5 proc. W 2016 r. już wzrosły 
– i tak co roku przybywało po 
kilka procent, by w ubiegłym 

sięgnąć 8,6 proc., i pognać 
w tym roku – do 17,4 proc. w listo-
padzie. A perspektywy są fatal-
ne: to uwertura do inflacji prze-
kraczającej 20 proc., co według 
prognoz będzie miało miejsce w 
I kwartale 2023 roku. 

Tak zachwalane jako mnożnik 
dzietności 500 plus efektów nie 
przyniosło, a dzięki wzrostowi 
inflacji warte jest obecnie 360 zł.

Dług na wieki
Ułatwianie życia – a właściwie 

kupowanie wyborców – przyświe-
cało też innym działaniom PiS-
-u. Kolejne emerytury cieszyły 
odbiorców niezauważających, 
że ewentualnie wyrównują one 
straty ponoszone na skutek opo-
datkowania ich świadczeń. Inne 
pomoce zawiodły – zwłaszcza dla 
szukających lokum młodych. Ale 
kosztowały, więc PiS zadłużał kraj. 

Żeby nie było tego za bardzo 
widać, rząd wyprowadził część 
wydatków z budżetu do Banku 
Gospodarstwa Krajowego (BGK) 
i Polskiego Funduszu Rozwoju 
(PFR). Ale i tak zadłużenie Skar-
bu Państwa na koniec września 
2022 r. wyniosło 1205 904,5 mln 
zł. Na koniec 2015 r. było to 834,6 
mld zł. Ale wszystko zależy, kto 
liczy. Licznik długu podaje: pra-
wie 1543 mld zł długu publiczne-
go i niemal 370 mld zł poza kon-
trolą parlamentu.

I rosną koszty obsługi tego dłu-
gu – w 2023 roku mają wynieść 
66 mld zł. Wzrost rentowności 
polskich obligacji spowodował, 
że BGK odwołał emisję papie-
rów, z których środki miały zasilić 

nowiutki Fundusz Wsparcia Sił 
Zbrojnych.

Pieniądze w błoto
Siły zbrojne to jeden z elemen-

tów planu PiS wyssania do imentu 
obywatelskich portfeli na mniej 
lub bardziej odjechane inwesty-
cje. Kosztowny: nowe uzbrojenie 
w tym roku ma kosztować 137-
-144 mld zł, a resort zaplanował 
na rok przyszły 147 mld zł. Na tle 
tych astronomicznych kwot bla-
do wyglądają inne wpadki PiS. 
Dziennikarze „Gazety Wybor-
czej” podsumowali inwestycje 
PiS i błędy polityczne: koszto-
wały nas ponad 6,1 mld zł. Taki 
blok C elektrowni w Ostrołęce 
– zburzony – to 1,35 mld zł. Prze-
kopana Mierzeja Wiślana – według 
planu za 880 mln zł, wykonanie 
– prawie 2 mld zł. A toru wodne-
go do Elbląga nie ma...

Polityczne gierki PiS z Komisją 
Europejską – „reforma” sądow-
nictwa – to do początku listopada 
1,72 mld zł kar. A do tego jeszcze 
Turów czy Caracale. No i jeszcze 
Centralny Port Komunikacyjny. 
Na razie w planach (bardzo dro-
gich, wraz z płacami krewnych 
i znajomych prezesa pochłonął 
już 243 mln zł). Do 2027 r. ma 
kosztować 35 mld zł.

Żyje się lepiej...
W historii rankingu wolności 

prasy Polska zajęła najwyższą 
(18.) lokatę w 2015 r., a najniższą 
(66.) w 2022 r., co stanowi zmia-
nę o 48 pozycji. Koszt prowadze-
nia działalności gospodarczej 
– czyli składki ZUS – to w 2015 

roku 1 092,28 zł miesięcznie. 
W tym roku nie dość, że skład-
ki zdrowotnej nie można odli-
czyć od podatku, to zależy ona 
od dochodów. A minimalną jej 
wartością jest haracz dla ZUS 
– to w tym roku 1 482,18 zł, 
w przyszłym skoczy o ponad 300 
złotych. Przedsiębiorcy nisko oce-
niają stabilność przepisów podat-
kowych oraz wcześniejsze infor-
mowanie o planowanych zmianach 
w prawie podatkowym.

Od 2020 r., dzięki Trybunało-
wi Przyłębskiej, legalna aborcja 
w Polsce praktycznie nie istnieje. 
Według polskiego prawa gwałt to 
występek, ale w Polsce do wię-
zienia trafi co setny gwałciciel! 
– alarmowała posłanka Nowej 
Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic.

Są i pozytywy!

Całej zasługi sobie nie przypi-
szemy, ale część – tak. Od począt-
ku 2020 r. o dziewięć punktów pro-
centowych spadła liczba Polaków,
którzy przynajmniej raz w tygo-
dniu chodzą do kościoła – wyni-
ka z badania CBOS. 

Młodzież masowo rezygnuje
z religii: w szczecińskich liceach 
ogólnokształcących frekwen-
cja nie sięga 20 proc., podobnie
w Warszawie; w Łodzi to około 
28 proc. Przez 9 miesięcy tego
roku 63 proc. par zawierających
związek małżeński wybrało ślub 
cywilny. Czyli chociaż tu idzie ku 
lepszemu...

GRZEGORZ SZOKIŃSKI
Angora nr 1/2023

Polska w pisowskiej ruinie

W tygodniu przedświątecznym 
Polskę obiegła wesoła nowina: 
zebrano 100 tysięcy podpisów pod 
propozycją likwidacji TVP Info. 
Długo zbierała PO te podpisy, ale 
w końcu uzbierała. Czy przynie-
sie to jakiś efekt i czy rzeczywi-
ście program TVP Info powinien 
być zlikwidowany?

Ustawa o radiofonii i telewizji 
w art. 21, pkt 1 mówi m.in. o tym, 
że „publiczna radiofonia i tele-
wizja realizuje misję publiczną, 
oferując (...) zróżnicowane pro-
gramy i inne usługi w zakresie 

informacji, publicystyki, kultu-
ry, rozrywki, edukacji i sportu, 
cechujące się pluralizmem, bez-
stronnością, wyważeniem i nieza-
leżnością oraz innowacyjnością, 
wysoką jakością i integralnością 
przekazu”. Ten punkt jest ważny, 
bo jego konfrontacja z rzeczywi-
stością pokazuje, że obecna TVP 
sprzeniewierzyła się tym zasadom. 
Niemal każdy program informa-
cyjny w TVP cechuje brak plura-
lizmu, stronniczość, niska jakość 
warsztatowa, manipulacja fakta-
mi, ideologiczna jednostronność 

i napastliwość oraz uprawianie 
prorządowej propagandy. Pro-
gram TVP Info w obecnym kształ-
cie jest nie do obrony. Ale czy to 
znaczy, że należy zlikwidować 
programy informacyjne w ogó-
le, czy należy opinię publiczną 
pozbawić nieprywatnego, pub-
licznego medium, które powin-
no realizować misję publiczną?

Projekt, który trafił do Sejmu 
(ws. likwidacji TVP Info i abona-
mentu) nazywany jest obywatel-
skim, ale tajemnicą poliszyne-
la jest, że zbieranie zainicjowała 
Platforma Obywatelska, a Rafał 
Trzaskowski pod projektem pod-
pisał się w lutym 2021 roku. Polity-
cy tej partii są najbardziej poszko-
dowani propagandą TVP, ale 
w atmosferze odwetu mogą wylać 
dziecko z kąpielą. Ustawa o radio-
fonii i telewizji zobowiązuje TVP 
do tworzenia „wyspecjalizowane-
go programu informacyjno-pub-
licystycznego”, a projekt zakłada 
jego likwidację. Jest oczywiście 
prawdą, że – jak napisali twórcy 
projektu – „TVP Info spełnia rolę 
typowej stacji propagandowej, któ-
rej celem jest utrwalenie władzy 
partii Jarosława Kaczyńskiego”. 

Ale czy naprawdę nie można sobie 
wyobrazić programu informacyj-
nego, który nie będzie realizował 
interesów określonej grupy poli-
tycznej? Czy naprawdę nie moż-
na oddać telewizji publicznej albo 
jej części w zarząd wolny od wpły-
wów i nacisków politycznych?

Taka rewolucja w myśleniu 
polityków jest trudna do wyob-
rażenia, co nie oznacza, że nie-
możliwa. Owszem, po 1989 roku 
kolejne ekipy polityczne zawłasz-
czały telewizję publiczną w mniej-
szym lub większym stopniu, 
a apogeum owa dominacja i pod-
porządkowanie celom politycznym 
osiągnęła po 2015 roku za rządów 
PiS. Ale i wcześniejsze zarządy 
nie były bez winy, bo likwidacja 
systemu redakcyjnego za pre-
zesury Roberta Kwiatkowskiego 
(wówczas SLD) oraz wprowadze-
nie tzw. outsourcingu i likwida-
cja wielu etatów dziennikarskich 
przez prezesa Juliusza Brauna (za 
rządów PO-PSL) były błędnymi 
posunięciami, które wpłynęły na 
upolitycznienie mediów publicz-
nych. Twórcy projektu chcą przy-
wrócenia rzetelności dziennikar-
skiej, ale gdzie ma ona zaistnieć, 

gdy zlikwiduje się wszelkie pub-
liczne programy informacyjne?
Chciałbym wiedzieć, jak będzie 
wyglądać budowa „nowej” tele-
wizji, a nie tylko, że „stara” zosta-
nie zburzona. TVP Info, „Wiado-
mości” TVP1 w obecnym kształcie
powinny zostać zlikwidowane, bo 
ich „dziennikarstwo” jest hańbą
dla polskich mediów, jednak nie 
wolno zrezygnować z misji infor-
macyjnej przypisanej mediom pub-
licznym ani z prób ich odpolitycz-
nienia. Dlatego popieram projekt 
przygotowany przez grupę eks-
pertów (m.in. Jana Dworaka oraz
profesorów Stanisława Jędrze-
jewskiego i Tadeusza Kowalskie-
go), aby TVP stała się naprawdę
medium obywatelskim, kierowa-
nym przez władze NIEWYBIE-
RANE przez polityków i kontro-
lowanym przez niezależne ciało. 
Trzeba raz na zawsze odspawać 
polityków od wpływu na media,
na które zrzuca się całe społe-
czeństwo. Inaczej będziemy mie-
li never ending story z politykami
i propagandą w mediach publicz-
nych w roli głównej.

MAREK PALCZEWSKI
Angora nr 1/2023

Medioznawca nie tylko o TVP

Hejtem po oczach

1 553 mld zł
tyle wyniesie do końca roku szacunkowa wielkość długu 

publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rosnąc 
z 1 415 mld zł na koniec grudnia 2021 roku: 376,8 mln zł na dobę, 
15,7 mln zł na godzinę i 4361 zł na sekundę.

66. miejsce
zajęła Polska w rankingu wolności prasy w 2022 r.; najwyższą 

(18.) lokatę zajęła w 2015 r. – czyli spadła o 48 pozycji.

147 mld zł
mają wynieść w przyszłym roku wydatki MON; to około 

4 proc. PKB.

243 mln zł
kosztował do tej pory CPK; ma powstać do 2027 r. za ok. 35 mld zł.

97,8 proc.
o tyle podrożał od października 2021 r. cukier.

63 proc.
par zawierających związek małżeński wybrało do listopada 

ub.r. ślub cywilny.

37 proc.
Polaków pojawia się w kościele przynajmniej raz w tygodniu; 

to o dziewięć punktów procentowych mniej niż dwa lata temu.
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Aktualności

Zmarł Patryk Kalski, mężczy-
zna związany z Zatoką sztuki 
w Sopocie. W styczniu miał spot-
kać się z reporterem lokalnego 
Dziennika Bałtyckiego i rozma-
wiać na temat m.in. sprawy Iwo-
ny Wieczorek. Tajemnica zniknię-
cia nastolatki wciąż nie znajduje 
rozwiązania.

Sprawa zaginionej dziewczy-
ny z Pomorza wraca. Policjanci 
przekopują plażę, parki i prze-
czesują posesje w poszukiwa-
niu szczątków Iwony Wieczorek. 
Zatokę Sztuki opisywały media 
w związku ze sprawą przestępstw 
seksualnych niejakiego Krystia-
na W. i innych osób, do których 
miało dochodzić też na terenie 
klubu. Istnieją podejrzenia, że 
19-latka mogła paść ofiarą prze-
stępcy, który gwałcił nastolatki. 

Nad sprawą pracują obecnie pro-
kuratorzy z Archiwum X, działa-
jącego w Małopolskim Wydziale 
Zamiejscowym Departamentu 
do Spraw Przestępczości Zor-
ganizowanej i Korupcji Proku-
ratury Krajowej w Krakowie. 
W momencie zaginięcia dziewczy-
ny, budynek był dopiero w fazie 
projektowania, a w jego miejscu 
znajdowały się zgliszcza po zbu-
rzonych Łazienkach Północnych. 
W toku śledztwa okazało się, że 
Iwona Wieczorek i jej znajomy 
mogli mieć kontakt z mężczyzną, 
który potem był ważnym pracow-
nikiem ochrony w Zatoce Sztuki. 
Istniały domniemania śledczych, 
że ciało zamordowanej dziewczy-
ny mogło zostać zabetonowane 
w fundamentach obiektu. Tym-
czasem dość nieoczekiwanie 

ujawnił się słynny z publikowa-
nych przez policję zdjęć „męż-
czyzna z ręcznikiem” widoczny 
na ostatniej fotografii z kame-
ry przedstawiającej Iwonę Wie-
czorek najprawdopodobniej tuż 
przed zaginięciem. Zgłosił się na 
policji w Chorzowie tuż po tym, 
jak śledczym udało się wykonać 
dość dobre jakościowo zbliże-
nie z telekamery monitoringu 
miejskiego. To Teodor N. Przez 
12 lat snuto domysły, że może mieć 
coś wspólnego z jej zaginięciem. 
W rozmowie z „Faktem” twier-
dził, że z zaginięciem Iwony Wie-
czorek nie ma nic wspólnego. 

Mieszka w Chorzowie. Do 
dziś nosi złoty kolczyk w uchu, 
ma także koszulę w kratę i cho-
dzi w niej. Niedawno śledczy 
po raz kolejny przeszukali dom 

Pawła P. Przeszukanie trwało 
kilka godzin. Funkcjonariusze 
zabrali mu i jego partnerce tele-
fony komórkowe, karty pamięci, 
tablety, stare zdjęcia. Podobno 
– jak twierdzą osoby, którym prze-
szukano mieszkania – policjanci 
działali dość brutalnie. Paweł P. 
po przesłuchaniu przez krakow-
ską prokuraturę usłyszał zarzu-
ty. Jak przekazała Prokuratura 
Krajowa, chodzi o przestępstwa 
narkotykowe, utrudnianie postę-
powania i podawanie niepraw-
dziwych informacji w sprawie 
dotyczącej Iwony Wieczorek. 
Zarzuty ma także jego partner-
ka Joanna S. 

Ponadto Pawłowi P. ogłoszo-
no zarzuty dotyczące utrud-
niania postępowania karne-
go poprzez usuwanie śladów 
i dowodów, zacieranie śladów 
przestępstwa, a także podawa-
nie nieprawdziwych informacji 
w sprawie dotyczącej Iwony Wie-
czorek – przekazała prokuratu-
ra w komunikacie.

Sama śmierć Patryka Kalskie-
go wywołała spory wstrząs wśród 

Mężczyzna z ręcznikiem 
i nagła śmierć

Do niecodziennej sytuacji 
doszło podczas jednego z pogrze-
bów odprawianych w Gdańsku. 
Podczas ceremonii na cmenta-
rzu Łostowickim prowadzący 
uroczystość duchowny ledwie 
trzymał się na nogach.

Od duchownego uczestnicy 
uroczystości wyczuli woń alko-
holu. Z relacji żałobników wyni-
ka, że przytrzymywał się ręką 
nagrobka i miał problem z utrzy-
maniem równowagi. To, że czy-
tał słowa Ewangelii dość beł-
kotliwie, to jeszcze nic, bowiem 
tuż przed końcem uroczystości 
omal nie wpadł do grobu, w któ-
rym wcześniej złożono trumnę 
z ciałem zmarłego parafianina. 

Na koniec ceremonii duchow-
ny został wyprowadzony z cmen-
tarza. Rodzina zmarłego, któ-
rego pogrzeb odprawiał pijany 
ksiądz skontaktowała się z pro-
boszczem parafii św. Maksy-
miliana Kolbego. Ten w liście 
przeprosił żałobników za zaist-
niały incydent. Jak stwierdził, 
nie powinno to mieć absolutnie 
miejsca i, że jest to skandal. Jak 
poinformowała parafia ksiądz 
prowadzący ceremonię pogrze-
bową trafił do szpitala. Potwier-
dził to radiu RMF FM ks. Maciej 
Kwiecień, rzecznik Archidiece-
zji Gdańskiej. Dodał, że ksiądz 
został odsunięty od duszpaster-
stwa i skierowany na leczenie. 
Chodzi o księdza z Parafii św. 
Maksymiliana Kolbe w Gdańsku. 

Pół roku wcześniej do podob-
nej sytuacji doszło w Kotinie 
w Wielkopolsce. Tam uczestni-
cy pogrzebu podejrzewając, że 
ksiądz dobrodziej jest na rauszu 
wezwali na cmentarz policję. 

Wikariusz w wydychanym powie-
trzu miał 2,7 promila alkoholu, 
czyli na granicy życia i śmierci. 
Policjanci pozwolili księdzu dokoń-
czyć uroczystości pogrzebowe, 
a następnie odjechali.

W Grudziądzu duchowny został 
zbadany po uroczystościach 
pogrzebowych przez wezwany 
patrol policji. Okazało się, że 
miał ponad dwa promile alkoho-
lu we krwi! To również poważ-
na dawka mogąca powodować 
zanik odruchów fizjologicznych. 
Ksiądz jednak odprawiał uroczy-
stości. Sprawa trafiła do kurii, 
a ta nabrała wody w usta. – Wika-
riusz nie był pijany tylko miał 
gorszy dzień. Może był zmę-
czony. Rodzina zmarłego zosta-
ła przeproszona. Nie ma do nas 
pretensji. W ogóle to nie ma żad-
nej sprawy – skwitował indago-
wany przez dziennikarzy pro-
boszcz Parafii św. Stanisława 
i św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
w Grudziądzu, Waldemar Deu-
ter. I tak sprawa rozeszła się po 
kościach. Tymczasem w Wydmi-
nach na Mazurach pijany ksiądz 
przyjechał do domu żałobnego 
autem. Miał prowadzić ceremo-
nię wyprowadzenia zwłok z domu 
do kościoła. Żałobnicy zobaczyli 
jednak, że ksiądz jest komplet-
nie pijany, dlatego nie pozwolili 
mu zacząć pogrzebu i wezwali 
policję. Tu sprawa jest jasna, bo 
duchowny prowadził samochód 
na podwójnym gazie i stracił pra-
wo jazdy. A to, że modlił się po 
pijaku nie jest przestępstwem 
w myśl prawa obowiązującego na 
Ziemi. Sądem właściwym do roz-
poznania tego konkretnego czynu 
będzie więc sąd ostateczny. TK

Zdrowaśka na cyku

Prokuratora skierowała do 
krakowskiego sądu akt oskarże-
nia przeciwko znanemu aktoro-
wi Jerzemu Stuhrowi. W połowie 
października został on zatrzy-
many podczas jazdy samocho-
dem pod wpływem alkoholu. Jak 
twierdzą oskarżyciele, kierowca 
zahaczył o motocyklistę, a póź-
niej odjechał z miejsca zdarze-
nia. Aktor chciał dobrowolnie 
poddać się karze, ale nie zgo-
dzili się na to śledczy – twierdzą 
reporterzy RMF FM.

Dziennik „Fakt” dotarł do zeznań 
potrąconego motocyklisty, z któ-
rych ma wynikać, że Stuhr uciekał 
dwukrotnie. Jak informuje gaze-
ta, po zderzeniu pojazdów kieru-
jący auta oddalił się, a motocykli-
sta Sławomir G. ruszył za nim 
w pogoń. Na jednym z kolejnych 
skrzyżowań motocyklista Sławo-
mir G. miał poinformować Jerze-
go Stuhra, że posiada nagranie 

z całego zajścia. Aktor wówczas 
miał ponownie oddalić się.

–  Próbował we mnie wjechać, 
zepchnąć mnie. Ja dodałem trosz-
kę gazu i znów zahamowałem. On 
wtedy jechał buspasem. Zablo-
kowałem mu możliwość dalszej 
jazdy – zeznał Sławomir G.

Z kolei Stuhr miał przekony-
wać policję, że to niemożliwe, by 
jego auto miało kontakt z moto-
cyklistą. Według ustaleń gazety, 
aktor miał twierdzić, iż „poszko-
dowany udaje, że coś go boli”. 
Celebryta miał też utrudniać 
policji zbadanie go alkomatem.

Ostatecznie usłyszał zarzut 
prowadzenia pojazdu w sta-
nie nietrzeźwości. Grozi mu od 
kary grzywny do 2 lat więzienia. 
Może również stracić prawo jaz-
dy na kilka lat. Wiadomo, że po 
przyjeździe funkcjonariuszy na 
miejsce zdarzenia motocyklista 
uskarżał się na ból ręki i został 

Wyjechał na wycieczkę 
do Polski i poniósł śmierć. 
W styczniu w potoku na gra-
nicy Wałbrzycha i Świebodzic, 
niedaleko zamku Książ (woj. 
dolnośląskie), znaleziono ciało 
starszego mężczyzny. To tury-
sta z Niemiec. Senior przyje-
chał na wycieczkę do polski 
i z niewiadomych przyczyn odłą-
czył się od swoich kompanów.

Najprawdopodobniej stracił 
orientację w terenie i zamiast 
do czekającego na parkingu 
przed Zamkiem Książ auto-
karu, poszedł w drugą stro-
nę. Mógł chcieć zrobić trochę 
zdjęć wokół zamku, w autobu-
sie czekała na niego żona, która 
miała problemy z poruszaniem 
się. Mężczyzna miał 84 lata.

–  Ciało znajdowało się 
w terenie bagnistym. Poszuki-
wany mężczyzna leżał twarzą 
w strumieniu tam przepływają-
cym. To zalesiony rejon znajdu-
jący się na granicy Świebodzic 
i Wałbrzycha. Już z pierw-
szych oględzin nie wynikało, 
by do śmierci mogły się przy-
czynić osoby trzecie – powie-
dział jeden ze śledczych pro-
wadzących sprawę.

84-letni obywatel Niemiec 
zaginął w niedzielę na zamku 
Książ. Był uczestnikiem auto-
karowej wycieczki, ale po połu-
dniu nie stawił się w miejscu 
zbiórki na parkingu. Gdy oka-
zało się, że cierpi na demen-
cję, rozpoczęły się poszukiwa-
nia. Przez dwie doby w akcji 
tej brało udział ponad 100 osób, 
m.in. policjanci, strażacy, ratow-
nicy. Użyto specjalistycznego 
sprzętu i helikoptera. W koń-
cu mężczyzna został dostrze-
żony na nagraniu monitorin-
gu. Widać na nim moment, 
w którym 84-latek idzie ulicą 
w Świebodzicach. 

Przeprowadzona sekcja 
zwłok wykluczyła udział osób 
trzecich. 84-letni mężczyzna 
zmarł z przyczyn naturalnych. 

TK

Turysta 
z Niemiec 
zmarł 
na wycieczce

Jerzy Stuhr  Fot. Silar/wikimedia.org

Aktor w opałach
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Szczypta perwersji

Znajdują się w nich często 
eksponaty bardziej przerażają-
ce niż to, co oglądamy w horro-
rach. Mimo to cieszą się one dużą 
popularnością wśród turystów.

Muzeum Medycyny 
w Szpitalu Siriraj 
w Bangkoku

Zbiory przy najstarszym i naj-
większym tajlandzkim szpita-
lu bywają nazywane muzeum 
śmierci. Zwiedzający zobaczą 
tu zakonserwowane w alkoholu 
chore ludzkie organy – serca po 
zawale, sczerniałe lub przebite 
nożem płuca, marskie wątroby 
i czaszki z dziurami po kulach. 
Są tu zdeformowane płody i cia-
ła ludzkie w przekroju, są zdję-
cia ofiar wypadków – ze zdartą 
w połowie skórą twarzy, z ode-
rwanymi członkami lub rozerwa-
ne na kawałki. Większość odwie-
dzających z fascynacją patrzy na 
zmumifikowane zwłoki ogrodni-
ka, który był kanibalem winnym 
śmierci kilkorga dzieci.

Muzeum Parazytologii 
i Pasożytów Meguro 
w Tokio

Na wystawie można zoba-
czyć oślizłe robaki i pasożyty 
w jelitach. Zgromadzono tu oko-
ło 60 tysięcy eksponatów, w tym 
300 pasożytów. Celem placówki 
jest szerzenie wiedzy z zakresu 
parazytologii i chorób tropikal-
nych. Pasożyty wyeksponowano 
na dwóch piętrach – są umiesz-
czone w szklanych pojemnikach 
i opatrzone wyczerpującymi opi-
sami. Przy muzeum znajduje się 
biblioteka naukowa oraz sklep 
z pamiątkami, w którym moż-
na nabyć na przykład koszulkę 
z tasiemcem.

Muzeum Mózgów przy  
Narodowym Instytucie 
Zdrowia Psychicznego 
i Neuronauk (NIMHANS) 
w Bengaluru

Inicjatorem utworzenia muze-
um był profesor S.K. Shankara, 
kierownik Katedry Neuropato-
logii w NIMHANS. Projekt mógł 
zostać zrealizowany dopiero po 
30 latach, bo wcześniej odda-
nie mózgu zmarłego dla celów 
naukowych było zbyt skompli-
kowane. Podczas przeprowa-
dzania autopsji profesor i jego 
zespół natknęli się na interesu-
jące odkrycia, niewidoczne pod-
czas badania MRI. Początkowo 
mózgi były wykorzystywane do 
celów edukacyjnych, dla studen-
tów medycyny, ale później posta-
nowiono podzielić się zdobywaną 
wiedzą z każdym, kto mógłby być 
nią zainteresowany. Tak powsta-
ło muzeum. Można tu zobaczyć 

setki mózgów – zarówno ludz-
kich, jak i zwierzęcych. W zbio-
rach są między innymi mózgi 
chorych na alzheimera, zmniej-
szone o połowę w porównaniu 
z pierwotnym rozmiarem, oraz 
mózgi wyniszczone przez paso-
żyty. Można nawet dotknąć móz-
gu, bo w specjalnie do tego celu 
przeznaczonym emaliowanym 
pojemniku pływają mózgi, ner-
wy i inne narządy, które bada się 
podczas wycieczki.

Naukowcy chcą uświadomić 
zwiedzającym, że wiele chorób 
da się wyleczyć, o ile zostaną 
wykryte wcześ nie. Liczą też, że 
muzeum przyczyni się do walki 
z uprzedzeniami i stereotypa-
mi dotyczącymi chorób neuro-
psychiatrycznych, a także prze-
kona więcej osób do oddawania 
narządów na cele naukowe.
Henkermuseum (muzeum 
katów) w Sissach 
niedaleko Bazylei

Ginęli przywiązani do piono-
wej belki, z półokrągłą metalo-
wą opaską wokół szyi, przez któ-
rą od tyłu wbijał się im w szyję 
gruby stalowy kolec. Aż do lat 70. 
XX wieku w Hiszpanii na takiej 
szubienicy zabijano skazanych 
na śmierć. Skazaniec umierał 
szybko na skutek złamania kar-
ku lub powoli – przez uduszenie. 
W muzeum znajduje się oryginał 
belki. Są tu też narzędzia tortur 
oraz miecz użyty w 1782 roku do 
ścięcia Anny Göldin – mieszkanki 
Szwajcarii, ostatniej w Europie 
kobiety uznanej za czarownicę.

Muzeum Tortur 
w Amsterdamie

Zwiedzający mogą się prze-
konać, jak wyglądały średnio-
wieczne narzędzia tortur. Zgro-
madzono tu rekonstrukcje około 
40 maszyn niegdyś wykorzysty-
wanych w Europie. Zbudowa-
ne z drewna i metalu wyglądają 
naprawdę przerażająco, widać, 
że służyły do zadawania cierpie-
nia. Jednym z ciekawszych eks-
ponatów jest krzesło stosowane 

przez świętą inkwizycję, mające 
pomagać grzesznikom w nawró-
ceniu. Są też różnego rodzaju 
zaciski, młoty i śruby do miaż-
dżenia kości oraz ławka grozy, 
której zadaniem było nakłonie-
nie do składania zeznań. Pla-
cówka powstała w 1988 roku, bo 
„tortury i kara śmierci przyna-
leżą do muzeum”. Zwiedzający 
mają też okazję dowiedzieć się 
o działalności Amnesty Interna-
tional oraz o traktatach chronią-
cych prawa człowieka i o współ-
czesnych torturach, do których 
nadal dochodzi w prawie stu pań-
stwach na świecie.

Kościół Santa Maria della 
Concezione w Rzymie

W krypcie kościoła kapucy-
nów można zobaczyć niezliczo-
ne ludzkie kości. Od 30-metro-
wego korytarza odchodzi sześć 
pomieszczeń, w których w XVII 
wieku umieszczano kości zmar-
łych. Ponoć tutejsza ziemia jest 
święta, bo została przywieziona 
z Jerozolimy. W tym miejscu znaj-
dują się szczątki około 4 tysięcy 
mnichów. Są tu między innymi 
kompletne szkielety przyodzia-
ne w mnisie szaty. Z kości i cza-
szek wykonano dekoracje ścien-
ne, mające w pozytywny sposób 
nawiązywać do chrześcijańskiej 
idei życia po śmierci. Utworzenie 
krypty było praktyczną koniecz-
nością, gdy mały cmentarz oka-
zał się niewystarczający i zaczę-
to ekshumować szczątki dawno 
zmarłych braci zakonnych, by 
przeprowadzać kolejne pogrzeby.

Przesłanie skierowane do 
odwiedzających brzmi: „Jacy wy 
jesteście, tacy my byliśmy; jacy 
my jesteśmy, tacy wy będziecie”.

Vent Haven Museum  
– Muzeum Brzuchomówstwa 
w Kentucky

To jedyne tego rodzaju muze-
um na świecie. Zgromadzono tu 
lalki wykorzystywane przez brzu-
chomówców. Jest ich około 900 
i choć większość nie wyglą-
da szczególnie groźnie, to 

zwiedzający często czują się 
nieswojo – szczególnie że nie-
które mają dziwny wyraz twa-
rzy i wytrzeszczone oczy. Tego 
rodzaju lalkę po raz pierwszy
zaprezentowano w XVIII-wiecz-
nym przedstawieniu. W muzeum 
są też inne przedmioty związa-
ne z brzuchomówcami. Zbio-
ry należały kiedyś do Williama 
Shakespeare’a Bergera – pre-
zesa bractwa brzuchomówców.

Międzynarodowe Muzeum 
Kryptozoologii w Portland

Muzeum Kryptozoologii poświę-
cono potworom i zwierzętom, któ-
rych istnienia nie udowodniono. 
Znajdują się tu nawet próbki wło-
sów mitycznych istot, takich jak
Wielka Stopa czy Yowie (tajem-
niczy, trzymetrowy człowiek 
występujący w legendach Abo-
rygenów). Są też odchody yeti...

Museo De Las Momias  
w Guanajuato

W zbiorach znajduje się 117 
tzw. naturalnych mumii. Możli-
we, że to największa tego rodza-
ju kolekcja na świecie. Znalazły
się tu ciała ludzi naturalnie zmu-
mifikowane za sprawą miejsco-
wego klimatu, bez dodatkowych 
zabiegów. W XIX wieku setki osób 
pochowano na cmentarzu Santa
Paula w małym górniczym mia-
steczku Guanajuato w Meksyku,
bo ich rodzin nie było stać, żeby
opłacić groby w mieście. Pierw-
szą mumię znaleziono podczas
ekshumacji w 1870 roku. Później 
okazało się, że zmumifikowanych
zwłok jest więcej, a w 1969 roku 
powstało muzeum, jedna z naj-
większych atrakcji turystycznych
w kraju. Najmłodsza mumia na 
wystawie pochodzi z 1984 roku.
O niektórych z nich krążą legen-
dy – na przykład o Danielu, któ-
ry zmarł dawno temu w wieku 
siedmiu miesięcy, ale nadal zda-
rza się ponoć usłyszeć jego płacz. 
O innych mówi się, że to ciała 
pogrzebanych za życia.

Wycieczki z założycielem 
Casa del Terror y lo 
Fantástico w Kadyksie

To był najsłynniejszy dom gro-
zy. Niestety, pandemia i kryzys 
sprawiły, że został zamknięty.
Można tu było zobaczyć prze-
rażające rzeźby, obrazy, plakaty 
czy artykuły prasowe związane
z potworami, demonami albo kos-
mitami. Nie brak było szczerzą-
cych kły zwierząt, jakie pojawiają
się w podaniach i legendach od 
wieków opowiadanych w Anda-
luzji. Muzeum działało przez trzy 
lata, a jego założyciel, filmowiec
i biznesmen José Manuel Serra-
no Cueto zamierza teraz organi-
zować tematyczne wycieczki po
okolicy. (AS)

Na podst.: rheinpfalz.de,
theguardian.com,

indiatimes.com, news24.com,
 timesofindia.indiatimes.com,

romatoday.it
Angora nr 52/2022

Tylko dla ludzi o silnych nerwach

Koszulka z tasiemcem

The Vent Haven Museum, USA  Fot. Andrew Spear/The New York Times/East News

osób interesujących się spawą. 
Dziennik Bałtycki ujawnił, że 
przed śmiercią Patryk umówił 
się z dziennikarzem Maciejem 
Naskrętem. Mieli rozmawiać 
o wejściu policji na teren Zato-
ki Sztuki i o sprawie zaginięcia 
Iwony Wieczorek. W trackie roz-
mowy telefonicznej zdradził, że 
jedyną osobą, która może coś 
wiedzieć o sprawie sprzed 12 
lat, to człowiek o pseudonimie 
„Bolo”, ale „on milczy jak grób”.

Iwona Wieczorek zaginęła 
w nocy z 16 na 17 lipca 2010 r. To 
jedna z najgłośniejszych spraw 
XXI wieku, wywołująca mnóstwo 
emocji. 19-latka wyszła ze znajo-
mymi do owianego złą sławą klu-
bu Dream Club w Sopocie. Do 
domu miała wracać sama, jed-
nak nigdy do niego nie dotarła. 
O godz. 3.07 kamery zarejestro-
wały  jak Iwona Wieczorek skrę-
ca na promenadę. Ok godz. 4.00 
jej telefon rozładował się. Ostat-
ni raz kamera zarejestrowała 
poszukiwaną przy wejściu nr 63 
na plażę w Gdańsku Jelitkowie. 
 TK

przetransportowany do szpita-
la. Aktor zaś tłumaczył, że nie 
zauważył kolizji. Kiedy został 
zatrzymany, badanie wykaza-
ło, że ma 0,7 promila alkoholu 
w organizmie.

„Nie ukrywam, że wydarzenia 
ostatniej doby były druzgoczące 
dla mnie i mojej rodziny. Pozwól-
cie, że tą drogą przekażę Pań-
stwu oświadczenie mojego Taty.

Czy wyrażenie szczerego ubo-
lewania odzwierciedla wszyst-
kie moje emocje? Nie. Czy napi-
sanie, że ogromnie mi przykro 
z powodu wydarzenia, do jakie-
go doszło w dniu 17 październi-
ka 2022 roku, cokolwiek zmienia? 
Niewiele. Niemniej, bez tych słów 
nie da się zacząć niczego. Sza-
nowni Państwo! Bardzo żałuję 
i przepraszam, że wczoraj pod-
jąłem tę najgorszą w moim życiu 
decyzję o prowadzeniu samocho-
du. Deklaruję pełną współpracę 
z organami powołanymi do wyjaś-
nienia wczorajszego incydentu. 
Jednocześnie chciałem zapewnić, 
że wbrew doniesieniom medial-
nym, nie zbiegłem z miejsca zda-
rzenia, lecz zatrzymałem się na 
życzenie jego uczestnika i razem 
oczekiwaliśmy na przyjazd policji 
– napisał Maciej Stuhr, syn Jerze-
go przytaczając słowa ojca.

Prokurator Janusz Hnat-
ko przypomniał, że Jery Stuhr 
przyznał się do spowodowania 
wypadku.

– Wynikało to z faktu, że był 
wcześniej umówiony z pewną oso-
bą, która przypomniała mu o tym 
spotkaniu nagle, on zapomniał 
o tym spotkaniu. W związku 
z tym, czując się dobrze po kilku 
godzinach od spożycia alkoholu, 
wsiadł do samochodu i jechał na 
to spotkanie – przekazał wów-
czas podczas konferencji pra-
sowej.  TK
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Witryna

Po wojnie byli dyrektora-
mi, lekarzami, prawnikami 
lub znanymi dziennikarzami. 
W karierze nie przeszkodzi-
ła im zbrodnicza przeszłość 
w okupowanej Polsce. 

W październiku 1975 roku przed 
sądem krajowym w Monachium 
rozpoczyna się proces Heinri-
cha Schütza. Chodzi o pseudo-
medyczne eksperymenty pro-
wadzone w 1942 roku w obozie 
koncentracyjnym w Dachau. Ich 
ofiarami padają głównie polscy 
księża. Schütz jest lekarzem 
SS odpowiedzialnym za ekspe-
ryment z sepsą i ropowicą. On 
i inni lekarze wstrzykują więź-
niom ropę, pobraną od chorych. 
Sztucznie zakażają ich ropowicą. 
Przez trzy dni zakazują jakiego-
kolwiek leczenia. Ci, którzy prze-
trwają, są dzieleni na dwie grupy. 
Grupa A leczona jest alopatycz-
nie, skutecznym sulfonamidem 
o nazwie tibatin. Grupa B – bio-
chemicznie, środkami, które już 
wtedy uchodzą za nieskuteczne. 

Więźniowie stopniowo tracą 
siły, następnego ranka po zastrzy-
ku nie mogą już siedzieć. Pie-
lęgniarze podają im pastylki co 
cztery godziny, mierzą tempe-
raturę, pobierają krew do bada-
nia, a wyniki zapisują na kar-
tach pacjenta zamocowanych 
na szpitalnych łóżkach. Karty 
te dokładnie ogląda Heinrich 
Schütz. Podczas wizyty pierw-
szy podchodzi do pacjenta, zada-
je pytania pielęgniarzom, dyk-
tuje bardzo dokładny protokół. 
Nie interesuje się losem więź-
niów. Są dla niego tylko króli-
kami doświadczalnymi.

Esesmani, którzy przecho-
dzą przez salę, z przerażeniem 
odwracają wzrok od pożółkłych 
ciał pacjentów. Z ich ran sączy się 
ropa. Niektórym trzeba amputo-
wać kończyny. Umierają powo-
li, w nieludzkich cierpieniach. 

„Leczył wszystkich Kruppów”
Trzydzieści lat po wojnie pro-

kuratorzy zdołają udowodnić 
Schützowi współudział w zabi-
ciu jedenastu osób i usiłowanie 
zabójstwa jednej, ale ofiar było 
o wiele więcej. 

Kiedy w 1966 roku niemiecka 
prokuratura zaczyna interesować 
się byłym lekarzem z Dachau, 
Schütz prowadzi w Essen w Zagłę-
biu Ruhry gabinet lekarski. Jest 
specjalistą od chorób wewnętrz-
nych. Chwali się, że do jego pacjen-
tów należą bogaci przemysłow-
cy, właściciele banków z całymi 
rodzinami. Sam zresztą jest człon-
kiem ekskluzywnego klubu cha-
rytatywnego Rotary. – To był taki 
dobry człowiek. W Essen leczył 
wszystkich Kruppów. Troskliwy, 
usłużny... – mówi jego znajoma. 

Oprawca z Dachau wiedzie 
spokojne życie w jednej z naj-
lepszych dzielnic. Krótko przed 
pięćdziesiątką zakłada rodzinę 
z o wiele od siebie młodszą stu-
dentką historii sztuki. Na świat 
przychodzi czwórka dzieci.

Dziesięć lat więzienia 
W 1971 roku policja aresztu-

je Heinricha Schütza, ale jego 
wpływowi znajomi będą za nie-
go poświadczać, a prywatny 
bank Burgkhardt & Co wpła-
ci do sądu horrendalną kau-
cję w wysokości 250 tys. marek. 
W areszcie Schütz spędza tylko 
dwa miesiące. 

Jesienią 1975 roku rozpoczy-
na się proces. „Zabijał, bo życie 
tych, na których wykonywano 
eksperymenty, było dla niego 
bezużyteczne i bezwartościo-
we. (...) Swoim ofiarom zada-
wał cierpienie i ból, kierując się 
obojętnością, okrucieństwem 
i fanatyzmem rasowym” – głosi 
akt oskarżenia. Po pięciu tygo-
dniach sąd w Monachium skazu-
je go na dziesięć lat pozbawienia 
wolności. O tym procesie dono-
szą agencje prasowe, dzienniki 
i największe magazyny. 

Wyrok uprawomocni się, ale 
Schütz nigdy nie trafi za kratki. 
Znajomi lekarze zaświadczą, że 
jest niezdolny do odbycia kary. 
Napiszą, że rozwija się u niego 
choroba Parkinsona, że cierpi 
na depresję i opada z sił. Póź-
niej zachoruje na raka prostaty.

Zamiast do więzienia przepro-
wadza się do Feldafing w Bawa-
rii. Tylko 50 km od Dachau. Tam 
nikt nie wie o jego przeszłości. 
Schütz nie rzuca się w oczy. 
Wynajmuje z rodziną dom na 
skraju wsi, jeszcze mało zabu-
dowanym. Przebywa w domu, 
czasem wychodzi na spacery. 
Umiera w 1986 roku, mając 80 lat.

I gdyby nie nasz reportaż Schütz 
pozostałby w pamięci mieszkań-
ców Feldafing miłym starszym 
panem. – To jakaś pomyłka. To 
był bardzo dobry człowiek, leczył 
innych, zawsze miły, uprzejmy, 
znałam go bardzo dobrze... – mówi 
była sąsiadka, która troszczy 
się o grób Schütza. Jego dzieci 
nie chcą rozmawiać o przeszło-
ści. Zmarłych trzeba zostawić 
w spokoju – przekazują. 

Dziennikarska akcja
Heinrich Schütz nie był wyjąt-

kiem. Zbrodnie tysięcy innych 
nazistów pozostały bez kary. 
Według obliczeń niemieckich 
historyków w czasie istnienia 
Trzeciej Rzeszy bezpośrednią 
odpowiedzialność za popełnione 
zbrodnie ponosi około 200 000 osób. 
Przeciwko 87 000 z nich wszczę-
to śledztwo, ale tylko około 7000 

dochodzeń zakończyło się wyro-
kami. Z kolei tylko 182 z nich to 
wyroki dożywocia.

Wielu z tych, którzy popełniali 
zbrodnie w okupowanej Polsce, 
nie zapamiętano jako zbrodnia-
rzy, tylko jako dyrektorów, leka-
rzy, prawników, dziennikarzy czy 
policjantów. Jak to możliwe, że 
uniknęli kary, a w powojennych 
Niemczech zrobili kariery? Na 
to pytanie odpowiada książka 
„Zbrodnia bez kary” – zbiór najcie-
kawszych reportaży i wywiadów 
cyklu, który powstał we współ-
pracy trzech redakcji: Deutsche 
Welle, Interii i Wirtualnej Polski. 

Zalążkiem dziennikarskiej 
akcji była tajemnicza tablicz-
ka na jednych z cmentarzy 
w Bonn. Pojawia się ona co jakiś 
czas, ale zawsze 1 listopada, na 
zadbanym grobie Wilhelma Kop-
pego. Napis na niej głosi: „Ober-
gruppenführer SS Wilhelm Kop-
pe, wyższy dowodca SS i policji 
w Generalnym Gubernatorstwie. 
Odpowiedzialny za terror, maso-
we morderstwa, rozstrzeliwania, 
Holokaust. Nigdy nieukarany!!!”. 
Pracownik cmentarza cierpliwie 
je usuwa, ale anonimowy twór-
ca nie rezygnuje. Chce zwrócić 
uwagę na zapomniany temat. 
Bo Wilhelm Koppe został przez 
wielu zapamiętany jako dyrek-
tor fabryki czekolady, a nie jako 
zbrodniarz. Dzięki córce, która 
poślubia barona, wchodzi w krę-
gi arystokracji, a dzięki syno-
wi – poważanemu prawnikowi 
i dyrektorowi Niemieckiej Agencji 
Rozwoju – ma znajomości wśród 
adwokatów i polityków.

Procesu nie będzie 
Swoją przeszłość szefa apa-

ratu policyjnego w okupowanej 
Polsce Koppe próbuje starannie 
zatrzeć. Zmienia nazwisko na 
Lohmann, w dokumentach wpi-
suje inną datę i miejsce urodze-
nia. Przez kilka lat jest ostrożny, 
ale potem przestaje być czujny. 
Przenosi się do Bonn – ówczes-
nej stolicy Niemiec – i pnie po 
szczeblach kariery. 

Jest rok 1960, kiedy śledczy 
wpadają na jego ślad i były gene-
rał SS trafia na ponad dwa lata 
do aresztu śledczego. Opuści go 
za sprawą kaucji, którą wpła-
ci jeden z banków. W 1964 roku 
prokuratura w Bonn ma gotowy 
akt oskarżenia. Na 348 stronach 
oskarża Koppego o współudział 
w mordowaniu i podżeganie 
do zabójstwa. Przypisuje mu 
m.in. współudział w morderstwie 
145 000 osób w obozie Kulmhof, 
współudział w morderstwie 1558 
chorych w KL Soldau w Działdo-
wie, a podczas służby w Krakowie 
– podżeganie do mordowania Pola-
ków i żądanie odpowiedzialności 

zbiorowej. Do procesu jednak 
nigdy nie dojdzie i Koppe nie 
odpowie za zbrodnie popełnione 
w Polsce. Lekarze zaświadczają 
o złym stanie zdrowia, a proku-
ratura zawiesza postępowanie. 

Wnuczki Koppego, które uda-
ło się odnaleźć, o przeszłości 
dziadka dowiadują się z Inter-
netu. Ponad dwadzieścia lat 
temu przeczesują sieć, szuka-
jąc odpowiedzi na pytania, które 
w ich rodzinnym domu pozosta-
wały bez odpowiedzi. Zapamię-
tują dziadka jako autorytarnego, 
wymagającego, trochę tyrana, 
ale jednak miłego i hojnego. Są 
wstrząśnięte zbrodniami, za jakie 
był odpowiedzialny ich dziadek, 
ale chcą o tym mówić. Przywo-
łują w pamięci spotkania z nim 
i rozmowy z matką, która jako 
nastolatka spędziła sześć lat 
w okupowanej Polsce. Burzą 
mur milczenia, który postawi-
li rodzice. 

Sprawcy i ofi ary 
Książka „Zbrodnia bez kary” 

dokumentuje historię Koppe-
go, Schütza i około dwudziestu 
innych zbrodniarzy. Ich zbrodnie 
w okupowanej Polsce i powojen-
ne kariery. Prace nad tekstami 
prowadzone były z reguły przez 
duety autorek i autorów – jedna 
osoba działała w Niemczech, 
druga w Polsce. – Współdziała-
nie trzech redakcji z Polski i Nie-
miec przy tym projekcie to nie 
tylko przykład znakomitej pol-
sko-niemieckiej współpracy, ale 
i unikalnego połączenia kompe-
tencji i możliwość przedstawie-
nia dwóch perspektyw – spraw-
ców i ofiar. Nieodpokutowane 
winy niemieckich zbrodniarzy 
pozostaną na zawsze plamą 
w historii Niemiec, zaś losy ofiar 
– przestrogą – mówi redaktor 
naczelny Polskiej Sekcji Deu-
tsche Welle i pomysłodawca 
cyklu Bartosz Dudek. 

Bywało, że dopiero od dzien-
nikarzy rodziny dowiedziały się 
o losach swoich krewnych. Jak 
w przypadku 11-letniego Stasia, 
który padł ofiarą eutanazji – akcji 

T4. Chory na padaczkę chło-
piec trafia w 1943 roku do klini-
ki w Lublińcu, gdzie niemieccy 
lekarze wstrzykują mu śmier-
telne dawki środka nasennego. 
Rodzice nie opowiadają rodzeń-
stwu Stasia o jego losie, nikt nie 
jeździ na zbiorowy grób, który 
do dzisiaj przetrwał za kliniką 
w Lublińcu. Rzadko płoną tam 
znicze, prawie nie ma kwiatów. 
Tylko blaszana tabliczka infor-
muje, że to „mogiła 194 dzieci 
– ofiar eksperymentu, przepro-
wadzonego przez hitlerowców 
w latach 1942-1944”. 

Przerwać milczenie
W rodzinach zbrodniarzy ich 

przeszłość ukrywano. Jak w domu 
Christiane Falge, spokrewnionej 
z Horstem Pilarzikiem, pierw-
szym komendantem niemieckie-
go obozu pracy w krakowskim 
Płaszowie. – Imię Horsta krążyło 
wokół mnie od dziecka, zawsze 
jakoś tak dziwnie o nim rozma-
wiano. Coś było nie tak – wspo-
mina Christiane, rocznik 1970. 

Cała rodzina była zaanga-
żowana w tę grę, wiedzieli, że 
Horst ukrywa się pod nazwi-
skiem Burkhart. W rodzinie krą-
żyły opowieści o ubraniach, które 
w czasie wojny rozdawał krew-
nym – odzież dziecięcą, skórzane 
trzewiki, ciepłe płaszcze. Musia-
ły należeć do więźniów Plaszo-
wa albo Auschwitz. 

To ona, Christiane, dzisiaj profe-
sorka na wyższej uczelni, po wielu 
latach i wbrew rodzinie postano-
wiła rzucić światło na tajemnicze 
losy Horsta, brata babki, którego 
sama nigdy nie poznała. Zmarł 
pięć lat przed jej narodzinami. 
Teraz nagłaśnia historię wuja-
-mordercy. Jako naukowczyni 
zajmuje się tematem różnorod-
ności kulturowej, angażuje w ini-
cjatywy przeciwko dyskryminacji 
i rasizmowi. Jak mówi, aby coś 
takiego jak ideologia nazistow-
ska nigdy już nie wróciło.

Katarzyna 
Domagała-Pereira (DW) 

„Zbrodnia bez kary”. Wydaw-
nictwo M, Kraków 2022.

„Zbrodnia bez kary”
Drugie życie hitlerowskich zbrodniarzy



Samo Życie 2/23 (613) 9

Muzyka

Jola Wolters to piosenkarka 
i aktorka mieszkająca od ponad 
20. lat w Niemczech, gdzie kon-
certuje i zbiera znakomite recen-
zje. śpiewa głównie utwory nie-
mieckie, polskie i francuskie: od 
Friedricha Holländera i Jacques’a 
Brela przez Agnieszkę Osiecką, 
Marka Grechutę i Ewę Demar-
czyk, od Bertholda Brechta, Kurta 
Weilla po Edith Piaf. Wszechstron-
na, świetnie czuje się zarówno 
w piosence lirycznej jak i w ostrym 
rocku. Serca publiczności pod-
bija brawurowo wykonując pio-
senki Marleny Dietrich i Olgi 
Jackowskiej – KORY.

„Wydarzeniem muzycznym 
extraklasy” nazwała Jolę gaze-
ta Westfälische Nachrichten. 
„Tęsknota w jej głosie jest pra-
wie namacalna”, komentowała 
gazeta Westdeutsche Allgeme-
ine Zeitung. „Jest fenomenal-
na” – pisała Rheinische Post. 
„umożliwiła odrodzenie się szan-
son wielkiego stylu”, ocenił prof. 
dr Wolfgang Victor Ruttkow-
ski, niemiecko-amerykański 
germanista i kulturoznawca, 
autor książki (Literacka piosenka 
w Niemczech). 

 Jola Wolters nagrała płyty 
śpiewając piosenkę aktorską 
i poezję śpiewaną w języku pol-
skim i niemieckim oraz czytając 
wiersze dla dzieci. Zrealizowa-
ła polsko-niemieckie spektakle 
muzyczne przy wsparciu mia-
sta Duisburg, patronatem Peł-
nomocnika Rządu Federalnego 
Niemiec ds. Kultury i Mediów, 
a także solowe projekty autorskie: 
„Szeptane wieczornym wiatrem 
– In den Abendwind geflüstert”, 
„Lieder von Damals, Liebe von 
heute”, „Piosenki życia i noce 
bezsenne” i „Wo die Blumen 
sind – Kwiaty z tamtych lat” 
w hołdzie dla Marleny Dietrich.
Ten muzyczny hołd zaprezen-
towała również w Krakowie, 
w Piwnicy pod Baranami. 

W 2019 powstał jej recital muzycz-
ny „Kochanie moje” poświęco-
ny twórczości KORY i Marka 
Jackowskiego (Maanam). W 2020 
roku na zaproszenie i we współ-
pracy z Filharmonią Duisburg 
w programie „Jeżeli miłość jest” 

– zaprezentowała Chansons
i pieśni Trójkąta Weimarskiego.

Jolantę Wolters będzie moż-
na usłyszeć 28.01.2023, ok. godz.
18.00, która wystąpi dla Wielkiej 
Orkiestry Swiątecznej Pomocy
w Bürgerverein, 53129 Dotten-
dorfer Str. 37 (31 Finał WOSP
w Bonn zaczyna się o godz. 13.00)
Mirosław Tybora – akordeon, oraz 
08.03.2023, godz. 18.00 w Volks-
hochschule Duisburg, 47051 Duis-
burg, Steinsche Gasse 26, z reper-
tuarem Marleny Dietrich „DIVA
in schweren Zeiten”. Moderacja
– Wolfgang Schwarzer.

Więcej informacji
www.jolantawolters.de

„Łudź, Jola”
Kora opowiadała już dawniej 

o nietypowym problemie: Mówią, 
że jestem szalona, a to szalony jest 
wiatr. Lucciola, ktoś woła mnie 
poprzez wiatr. Po odpakowaniu 
płyty KORZE, bez której Joli Wol-
ters i umieszczeniu tego krążka 
w odtwarzaczu CD, i po wysłu-
chaniu pierwszych taktów tej pio-
senki, przyszedł mi do głowy taki 
oto tytuł na recenzję: Łudź, Jola.

Prawda jest taka, że płyta Joli 
Wolters jest bowiem rodzajem 
złudzenia, czyli kontynuacją 

twórczego credo Kory: że skoro 
rzeczywistość nas zdradza (Zdra-
da), musimy rozciągać sieć złu-
dzenia jak pajęczynę, łudzić się, 
że ars longa, vita brevis. 

Mówiąc to, mam na myśli 
złudzenie o omnipotencji, ale 
i olśniewającą moc tego złudzenia. 

Istnieje pole poza wszelkimi 
koncepcjami tego,co dobre i złe, 
twierdzi Rumi. Eksplozja, w któ-
rej ognisku powietrze przybiera 
kształt rzeczy dowolny. Forma 
i treść zaklęte jak Dżin w butel-
ce, ulegają rozdzieleniu w chwili 
Eksplozji (to najlepszy utwór na 
płycie). W chwili, w której arty-
sta wybija się na niepodległość, 

a jego styl wyrasta ze wszystkich
zaczerpnięć powietrza z tych, 
którzy byli o krok (Wolters śpie-
wa oprócz nagrań Jackowskiej
także piosenki Dietrich). 

Wolters opowiada mi, z każdą 
kolejną piosenką Kory, przefil-
trowaną przez Jej serce, swoją 
własną historię. Kiedy w rytmie
niemalże bosanowy śpiewa, że 
dyskoteka gra (Cykady na Cykla-
dach), wiem, jak bije Jej własne
serce. Jak bardzo traktuje śpie-
wanie piosenek Kory jako zdzie-
ranie z siebie naciągniętej na sie-
bie, jak na drzewo, kory... "

„KORZE, bez której”
Jola Wolters: wokal
Zbigniew (Zibby) Krebs: gita-

ra, instrumenty elektroniczne
Arkadiusz Błeszyński: gitara,

harmonijka ustna
Płytę zamówić można na stro-

nie internetowej www.jolawol-
ters.de lub wysłuchać na porta-
lach streamingowych jak Spotify, 
YouTube i innych.

Książeczki dla dzieci
www.sklep.dewww.sklep.de

tel. tel. 02174 / 896448002174 / 8964480

Baśnie 
– Hans Christian Andersen

Pinokio 
– Carlo Collodi

Księga bajek 
– Charles Perrault

Cudaczek Wyśmiewaczek 
– Julia Duszyńska

Straż pożarna 
– Elżbieta Wójcik

Proszę państwa, oto miś 
– Jan Brzechwa, Julian Tuwim i inni

Wiersze dla dzieci 
– Julian Tuwim

Pociągi 
– Elżbieta Wójcik
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Czytelnicy pytają – prawnik wyjaśnia

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.

Pod paragrafem

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

Generalnie umowy zawarte 
drogą telefoniczną są wiążące, 
chyba że prawo przewiduje tutaj 
szczególną formę zawarcia umo-
wy (n.p. umowa notarialna w przy-
padku kupna nieruchomości). 
Pod pewnymi warunkami moż-
na jednak taką umowę odwołać 
(Widerruf), co przewiduje prawo 
konsumenckie. 

Zasadniczo odwołać taką umo-
wę można jedynie w terminie 
2 tygodni od chwili jej zawarcia. 
Odwołanie umowy nastąpić może 
przez zwrotne odesłania towaru 
albo przez oświadczenie o odwo-
łaniu umowy w formie pisemnej 
przez e-mail, fax albo list. Odwo-
łania umowy nie trzeba uzasad-
niać. Wysłanie e-maila albo faxu 

musi zostać – dla celów dowodo-
wych – odpowiednio udokumen-
towane. W przypadku listu najle-
piej jest go wysłać w formie listu 
poleconego za pokwitowaniem 
(Einschreiben mit Rückschein). 
Gdy 2-tygodniowy termin odwo-
łania umowy już upłynął, to umo-
wa taka jest zwykle ważna i nie 
można od niej odstąpić, chyba 
że firma będąca stroną umowy 
i powołująca się na fakt jej zawar-
cia nie poinformowała w formie 
pisemnej o prawie odwołania 
umowy. Ponadto firma ta powinna 
w formie pisemnej poinformować 
też o istotnych postanowieniach 
zawartej umowy, udzielić infor-
macji o firmie (adres) oraz świad-
czeniach wynikających z umowy. 
O ile brak jest tych informacji, to 
2-tygodniowy termin odwołania 
umowy nie obowiązuje i można 
od niej odstąpić w każdym czasie.

Musiałem zrezygnować 
z podróży wykupionej w niemie-
ckim biurze z powodu pogor-
szenia się stanu zdrowia. 

Wcześniej zawarłem odpo-
wiednie ubezpieczenie na wypa-
dek zwrotu kosztów podro-
ży w razie rezygnacji z niej: 
Reiserücktrittskosten-Versi-
cherung. 

Moje ubezpieczenie twier-
dzi, że nie należy mi się zwrot 
kosztów podróży, ponieważ 
chory już byłem przed zawar-
ciem umowy podróży. Wpraw-
dzie w chwili zawarcia umowy 
podróży byłem już lekko chory, 
mój stan zdrowia pogorszył się 
jednak z czasem do tego stop-
nia, że o podróży mowy być nie 
mogło. Czy mogę żądać zwro-
tu kosztów?

W podobnej sprawie Wyż-
szy Sąd Krajowy w Koblencji 

(sygnatura akt: 10 U 613/09) uznał 
prawo ubezpieczonego do zwro-
tu kosztów podróży. W tym kon-
kretnym przypadku ubezpieczo-
ny był już leczony z powodu bólu 
pleców jeszcze przed zawarciem 
umowy. Jednakże już po zawar-
ciu umowy bóle się wzmogły 
i stwierdzono u niego wypadnię-
cie dysku (Bandscheibenvorfall), 
co z medycznego punktu widze-
nia wykluczało odbycie podróży.

Mam problem z uzyska-
niem kaucji za wynajmowa-
ne w Niemczech mieszkanie. 
W jakim terminie wynajmują-
cy powinien ją wypłacić? 

Ustawa nie określa terminu, 
do którego nastąpić ma wypła-
ta kaucji za mieszkanie. Część 
orzecznictwa stoi jednak na 
stanowisku, że wypłata kaucji 
nastąpić powinna nie później niż 
w 6 miesięcy od chwili zakończenia 

stosunku najmu (Sąd Rejonowy 
w Koloni, sygnatura akt: 201 C 
168/00). 

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

Zachodniopomorski przed-
siębiorca miał się stać głównym 
ogniwem w wielkim, międzyna-
rodowym handlu kolumbijską 
kokainą. W tle są wielkie pie-
niądze, mafia z Ameryki Połu-
dniowej i znany z brutalności 
gang motocyklowy.

Do 15 lat więzienia – taka kara 
grozi Pawłowi N. – mieszkańco-
wi Szczecina, którego Zachodnio-
pomorski Wydział Prokuratury 
Krajowej ds. Przestępczości Zor-
ganizowanej i Korupcji oskar-
żył o udział w grupie przestęp-
czej handlującej narkotykami na 
wielką skalę. Śledztwo ujawniło 
wielki proceder sprowadzania 
do Europy kilogramów kokainy 
z Kolumbii, techniki przemytu 
i milionowe zyski dzielone mię-
dzy uczestników procederu.

Dziesiątki maili
Sprawa zaczęła się jesienią 

2020 roku. W Świnoujściu (woje-
wództwo zachodniopomorskie) 
zarejestrowana została jedno-
osobowa działalność gospodar-
cza. Jak wynika z klasyfikacji Pol-
skich Kodów Działalności, miała 
ona zajmować się handlem pro-
duktami spożywczymi, importo-
wać i eksportować towary prze-
znaczone do konsumpcji.

Następnego dnia właściciel fir-
my zaczął prowadzić korespon-
dencję mailową z hiszpańskimi 
przedsiębiorstwami oferujący-
mi sprzedaż cukru trzcinowe-
go. W swoich mailach pisał, że 
będzie importował ten produkt 
na rynek Polski, ale ma klientów 
w Danii, Norwegii i Niemczech 
i dlatego część towarów będzie 
odsprzedawał. Hiszpanie odpo-
wiedzieli wyrazami zaintereso-
wania. W następnych dniach 

i tygodniach ustalono szczegóły 
pierwszego zamówienia. Była to 
tzw. próbna partia. Hiszpańska 
firma wysłała 200 kilogramów 
cukru trzcinowego w opakowa-
niach po 0,5 kilograma. Zapłacił 
za ten towar mniej niż 800 euro. 
Jednak dostawca nie traktował 
tego jako jednorazowy „strzał”, 
lecz jako próbną partię, która 
ma pomóc pozyskać klienta do 
docelowej, długotrwałej współ-
pracy. Takie same plany wyni-
kały również z korespondencji 
mailowej Polaka zabezpieczo-
nej w trakcie śledztwa.

Wielka wpadka
Gdy Polak prowadził korespon-

dencję z hiszpańskimi partnerami, 
w lutym 2021 roku z Cartagena de 
Indias (największy morski port 
handlowy w Kolumbii) wypłynął 
statek. Na jego pokładzie znaj-
dował się ładunek z 10 tonami 
cukru trzcinowego. Adresowany 
był do prywatnej firmy hiszpań-
skiej, która chciała przejąć go 
w Marbelli koło Malagi. Gdy sta-
tek był już w drodze (cały rejs 
z Kolumbii do Hiszpanii zajął 
prawie dwa miesiące), odbior-
ca dokonał korekty zamówie-
nia. Wskazał jako odbiorcę pol-
ską firmę ze Świnoujścia i adres 
dostawy: Bremen – ważne miasto 
handlowe w północnych Niem-
czech. Kontener miał być ode-
brany w porcie Bremerhaven 
na wybrzeżu Morza Północnego.

Na tę dziwną zmianę zwrócili 
uwagę hiszpańscy celnicy. Wszyst-
ko przez algorytmy informatyczne, 
które wychwyciły dziwną zmianę 
adresu dostawy już w momen-
cie, kiedy towar płynął do portu. 
W kwietniu statek zatrzymano 
w porcie Algeciras, a hiszpańscy 

celnicy poddali go drobiazgowej 
kontroli. Wyciągnięto każdy z 1000 
worków z cukrem trzcinowym, 
aby przeskanować go za pomo-
cą urządzenia emitującego pro-
mienie rentgenowskie. Efekt tej 
czynności suchym urzędowym 
językiem opisał szef zespołu cel-
ników: Ujawniono 293,4 kilograma 
cukru nasycone w 5,6 proc. koka-
iną. Cały towar zarekwirowano 
i skierowano do ekspertyzy. Tech-
nik policyjny napisał w raporcie 
trzy tygodnie później: W 30 wor-
kach znajdowało się łącznie 16,1 
kilograma czystego chlorowo-
dorku kokainy o czarnorynkowej 
wartości 1,19 miliona euro. Poli-
cyjny specjalista zwrócił uwagę, 
że wartość zabezpieczonej koka-
iny aż 35-krotnie przewyższała 
wartość rynkową całego trans-
portu cukru.

Pod kontrolą
Celnicy zabrali worki z koka-

iną z ładunku i zabezpieczyli je 
w magazynach depozytowych. 
Pozostałe worki spakowano, 
opieczętowano jako odprawio-
ne i... wysłano w dalszą drogę. 
W takiej sytuacji policja rozpoczy-
na rutynowo procedurę współ-
pracy z zagranicznymi kolegami. 

Powiadomiono więc o sprawie 
Bundes kriminalamt – niemie-
cką policję zwalczającą zorgani-
zowaną przestępczość (to na jej 
terenie miała zostać odebrana 
trefna przesyłka) oraz Central-
ne Biuro Śledcze Policji (zama-
wiająca firma zarejestrowana 
była w Polsce i było prawdo-
podobne, że dotrze do naszego 
kraju). Polscy policjanci nabra-
li tym większych podejrzeń, gdy 
Paweł N. zlecił usługę polega-
jącą na dowiezieniu worków 
z cukrem trzcinowym do Świno-
ujścia, do magazynu niedaleko 
siedziby swojej firmy.

Polak nie wiedział, że cała 
procedura jest monitorowana. 
W ładunkach z cukrem znajdowały 
się policyjne mikronadajniki, któ-
re informowały o położeniu wor-
ków. Nie wiedział również, że on 
sam jest śledzony, a jego rozmo-
wy telefoniczne podsłuchiwane. 
Była to klasyczna operacja tzw. 
przesyłki kontrolowanej – mówi 
Krystyna Kuźmicz, emerytowa-
na oficer policji, dziś prywatny 
detektyw. – Polega ona na obję-
ciu przemycanego towaru nie-
jawnym nadzorem, aby zidenty-
fikować i zatrzymać osoby, które 
stoją za przemytem. Policjanci 

z CBŚP śledzili worki z cukrem 
trzcinowym aż do samego koń-
ca, czyli do garażów na posesji 
koło Świnoujścia. Tam N. został 
zatrzymany, gdy odbierał towar.

Anioły piekieł
Pawłowi N. zabrano telefon 

komórkowy. Aparat trafił do bie-
głych z zakresu informatyki śled-
czej. Ci poczynili zastanawiające 
ustalenia. Okazało się, że N. prawie 
w ogóle nie wykonywał połączeń 
telefonicznych. Na telefon ściąg-
nął sobie szyfrowany komunika-
tor internetowy i za jego pomo-
cą kontaktował się z pozostałymi 
uczestnikami grupy. Głównym 
jego rozmówcą był Carlos A. 
– obywatel Hiszpanii zamieszku-
jący na Teneryfie. Policja iden-
tyfikowała go jako ważną postać 
w Hells Angels (Anioły Piekieł) 
– owianym złą sławą międzyna-
rodowym gangu motocyklowym. 
Carlos A. chciał zarobić duże pie-
niądze, aby poprawić sobie kom-
fort życia (stracił pracę w czasie 
pandemii COVID-19, a później 
utrzymywał się z dorywczych 
zajęć). Nawiązał więc kontakt 
z innym członkiem Hells Angels, 
rezydującym w Kolumbii, i poprzez 
niego skontaktował się z kolum-
bijskimi producentami narko-
tyków. Wpadli na pomysł, aby 
zarobić na przemycie kokainy. 
Proceder miał być legalizowany 
dzięki firmom A. w Hiszpanii i N. 
w Polsce. – Podobnie jak oska-
rżony osoby firmujące hiszpań-
ską spółkę nie posiadały środ-
ków finansowych, znajdowały 
się w trudnej sytuacji majątko-
wej, nie wykazywały się wiedzą 
niezbędną do prowadzenia zgod-
nej z przepisami międzynarodo-
wej działalności gospodarczej, nie 
zatrudniały żadnych pracowni-
ków, nie posiadały zaplecza logi-
stycznego, magazynowego ani 
transportowego – mówi Łukasz 

Kokaina jak cukier

Rys. Katarzyna ZalepaRys. Katarzyna Zalepa



Samo Życie 2/23 (613) 11

Pod paragrafem

– W zasadzie macie rację, ale wiecie, że ta sprawa jest 
delikatna – słyszeli mieszkańcy domu przy ul. Zagajnikowej 
w Głownie. I szli spać, nie wiedząc, czy rano się obudzą.
Józefa Wysocka z parteru ma 

kłopot z odpowiedzią na pyta-
nie, kiedy zaczął się problem 
z sąsiadem, nazwijmy go panem 
Januszem. – Jeszcze jak młody 
był i trzeźwy, to „dzień dobry” 
mówił. Chodził też w płasz-
czu eleganckim, jak jaki dyrek-
tor. Tyle że jak popił, wszystko 
z niego wychodziło. A pił zawsze 
dużo. Kiedy rozstał się z żoną, 
jeszcze więcej. Kiedy na scho-
dach w poprzek spał, trudno 
było wejść na piętro. – Wtedy 
też zaczął się problem z tym 
jego zbieractwem – dodaje Bea-
ta Rajewska z pierwszego piętra. 
– Znosił wszystko: stare szmaty, 
jakieś sprzęty zużyte, różności 
z jakichś wysypisk, słoiki, garn-
ki. Patrzyliśmy na to wszystko 
z przerażeniem i już wtedy, kilka 
lat temu, zaczęliśmy kolędować 
do urzędników w mieście, żeby 
pomogli nam coś z tym zrobić.

Życie na bombie
Murowany dom komunalny 

przy ul. Zagajnikowej to dwa 
piętra i kilkunastu lokatorów. 
W charakterystycznym drewnia-
nym wykuszu na piętrze mieści 
się pokój pana Janusza. Beata 
Rajewska z rodziną mieszka tuż 
obok, za ścianą: dwa małe pokoje 
dla dzieci, elegancka, nowoczes-
na kuchnia z wygospodarowaną 
częścią wypoczynkową, łazien-
ka. – Sytuacja pogarszała się 
z miesiąca na miesiąc – opowiada 
kobieta. – W końcu w jego poko-
ju została tylko ścieżka wzdłuż 
stert zniesionych gratów, śmie-
ci, petów i butelek po wódce. 
W Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej, gdzie chodziliśmy 
po pomoc, słyszeliśmy wciąż to 
samo: „Wiemy, jak jest, ale nie 
możemy nic zrobić bez zgody 
lokatora, a pan Janusz pomocy 
nie chce”. Tymczasem u nas było 
coraz gorzej: latem plagi myszy 
i szczurów, które miały za ścianą 
raj i przechodziły do nas. Nawet 
kot nie pomagał. Zimą z kolei 
kosmiczny smród zgniłych resz-
tek jedzenia i odchodów sąsia-
da, który załatwiał potrzeby do 
wiadra. – Ostatnio pijany wycho-
dził z tym wiadrem na podwórko 
i się chyba potknął, bo wszyst-
ko mu się wylało na korytarz 
– dodaje Józefa Wysocka. – Pró-
bował nieudolnie sprzątać, ale 
w smrodzie wszyscy żyliśmy jesz-
cze przez dwa tygodnie.

Największym problemem loka-
torów domu nie są jednak codzien-
ne uciążliwości, ale realne zagro-
żenie życia, które czyha na nich 
ze strony ok. 70-letniego dziś 
pana Janusza. Beata Rajewska: 
– Naprzeciwko pokoju ma małą 
kuchnię i tam przygotowywał 

sobie na gazie posiłki. A butla 
gazowa i alkohol to oczywista 
recepta na kłopoty.

W ciągu ostatnich pięciu lat 
straż pożarna przyjeżdżała do 
domu przy ul. Zagajnikowej trzy 
razy; dzięki czujności lokatorów 
zawsze na czas. – Raz mięso 
w garnku po pijaku zostawił na 
gazie i się spaliło – wylicza pani 
Beata. – Na szczęście w dzień, 
więc wyczu liśmy dym i ugasili-
śmy ogień, nim przyjechała straż. 
Innym razem bodajże płyn jakiś 
wykipiał i płomień zdusił. Znów 
w dzień i znów daliśmy radę, bo 
wyczuliśmy gaz.

Wbrew nadziejom lokatorów 
straż pożarna nie pomogła im 
w pozbyciu się uciążliwego sąsia-
da. Funkcjonariusze za każdym 
razem spisywali protokół i roz-
kładali ręce. Okazało się, że 
gasząc pożar, lokatorzy działa-
li... na własną szkodę. – Osoba, 
która potencjalnie spowodowa-
ła zagrożenie, nie przyjmowa-
ła protokołów. Ma takie prawo, 
a my bez jej zgody nie możemy 
wejść do mieszkania i po wszyst-
kim sprawdzić, czy istnieje jakieś 
potencjalne zagrożenie – stresz-
cza przepisy Michał Mirowski 
z Państwowej Straży Pożarnej 
w Zgierzu. – Jeżeli w mieszka-
niu się pali, to oczywiście wcho-
dzimy i gasimy, ale jeśli jest „po 
wszystkim”, możemy działać tyl-
ko w tzw. częściach wspólnych 
budynku.

Wobec braku reakcji urzędni-
ków i służb, lokatorzy – łamiąc 
prawo – wzięli sprawy w swo-
je ręce. – Po prostu zabrałam 
mu butlę gazową – rozkłada 
ręce Beata Rajewska. – Wiem, 
że pozbawiłam go w ten sposób 
możliwości zjedzenia ciepłego 
posiłku, ale mam dzieci i wszy-
scy chcemy żyć.

Przyjdzie czas pamiętania
Radykalne działanie sąsiadki 

nie zlikwidowało jednak zagro-
żenia ze strony pana Janusza. 
Mężczyzna od lat nie reguluje 
czynszu i podstawowych opłat 
(lokatorzy usłyszeli w urzędzie, 
że „komorne zapłacił może raz”), 
co spowodowało m.in. odcięcie 
prądu. W efekcie lokatorzy nie-
mal codziennie widzą wieczorem 
w oknie sąsiada blask świeczki. 
– Pije i pali przy tym otwartym 
ogniu papierosy. To recepta na 
naszą tragedię – podsumowuje 
pani Beata.

Naszą rozmowę przerwał 
dochodzący z korytarza szczęk 
klucza w zamku – pan Janusz wró-
cił do domu. Podpity, ale stojący 
jeszcze na nogach. – Do miesz-
kania was nie wpuszczę – męż-
czyzna uśmiecha się, zasłaniając 

drzwi ciałem. – Wiem, co mam 
u siebie, ale sam to posprzątam, 
kiedy przyjdzie czas. – Czyli kie-
dy? – dopytujemy. – Gdy przyj-
dzie czas opamiętania – ucina 
filozoficznie pan Janusz i zapew-
nia, że niedawno rzucił palenie, 
a zamiast świeczki używa latarki.

Choć pan Janusz nie wpusz-
cza obcych do domu, mieszkań-
com, gdy spał pijany, wielokrot-
nie udało się nagrać wnętrze 
jego mieszkania. Filmy z pełnego 
śmieci i gruzu lokalu z resztka-
mi jedzenia, petami oraz palącą 
się świeczką widzieli też wielo-
krotnie głowieńscy urzędnicy, 
lecz wciąż rozkładali bezrad-
nie ręce. Pani Józefa z parteru: 
– Wydawało nam się, że sprawa 
jest prosta. Skoro facet nie pła-
ci czynszu i stwarza zagroże-
nie życia dla nas, lokatorów, to 
miasto w swoim własnym inte-
resie powinno się go natych-
miast pozbyć w drodze eksmisji. 
No, ale okazuje się, że cały czas 
górą jest sąsiad. Kiedy mówimy 
mu, żeby się wyniósł, albo zrobił 
ze sobą porządek, straszy nas 
swoim synusiem.

Wątek syna uciążliwego lokato-
ra pojawiał się już w publikacjach 
lokalnej prasy po majowej inter-
wencji straży pożarnej. Dorosły 
syn pana Janusza jest radnym 
w jednej z pobliskich gmin, ale 
– choć czasem odwiedza ojca 
– nigdy nie stawał w jego obro-
nie, a w rozmowach z sąsiada-
mi wyrażał nawet zrozumienie 
dla ich lęków. Z dziennikarza-
mi na temat tej sprawy w ogóle 
nie chciał rozmawiać. A jednak 
z jakiegoś powodu interweniu-
jący w urzędzie sąsiedzi słyszeli 
często z ust urzędników tajem-
nicze stwierdzenie, że „sprawa 
jest delikatna”.

Na co pozwala prawo?
Jacek Skwierczyński, dyrek-

tor Miejskiego Zakładu Komu-
nalnego w Głownie, przed naszą 
rozmową uzbroił się w zapisaną 
maczkiem kartkę. – W sprawie 
pana Janusza robiliśmy bardzo 
wiele. Nie wszystko pamiętam, 
więc spisałem te 25 różnych 
naszych aktywności – tłumaczy 
i wylicza jego zdaniem najważ-
niejsze z działań. – Dokonali-
śmy wizji lokalnej i stwierdzili-
śmy, że lokal jest zapuszczony 
i stwarza zagrożenie. Wysłali-
śmy do lokatora pismo z proś-
bą o utrzymanie mieszkania we 
właściwym stanie. Skierowali-
śmy wniosek na policję i spra-
wa trafiła do sądu, który ukarał 
lokatora grzywną w wysokości 

400 zł. Nigdy jej nie zapłacił
i w czerwcu wypowiedzieliśmy 
mu umowę najmu mieszkania, ale
tu z kolei próby doręczenia pis-
ma spełzły na niczym. W efekcie 
jesteśmy bezradni, bo na więcej 
nie pozwala nam prawo – pod-
sumowuje dyr. Skwierczyński.
– A co robi się z lokatorem, któ-
ry, jak wielokrotnie mówiliście 
sąsiadom, „od zawsze nie płaci
czynszu”? – dopytuję retorycz-
nie. – Wystąpienie do sądu o eks-
misję będzie naszym następnym
działaniem – z marszu odpowia-
da dyrektor. – Dlaczego dopiero 
teraz, skoro pan Janusz czynszu 
nie płaci od lat? – Bo wyczer-
paliśmy inne formuły prawne
w tym postępowaniu – stwier-
dza zagadkowo urzędnik.

Tuż przed naszą rozmową 
doszło do jeszcze jednego zaska-
kującego zwrotu akcji. Niemoż-
liwe przez kilka lat nakłonienie 
pana Janusza przez MOPS do 
uprzątnięcia mieszkania stało
się nagle realne. Gdy umówi-
łem się na spotkanie w urzędzie, 
przed dom podjechały cięża-
rówki, a urzędnicy, po krótkiej 
rozmowie z lokatorem, zaczęli
sprawnie wyrzucać przez okno 
do kontenerów złom z mieszka-
nia. – Uzyskanie zgody lokatora
to był długotrwały proces, roz-
mawialiśmy z nim na ten temat 
od miesięcy – zapewnia Bożena
Polak z MOPS, ale przyglądają-
cy się nagłej akcji ośrodka sąsie-
dzi widzieli co innego. – Popro-
sili pana Janusza, żeby trochę
wyszedł na korytarz. Część weszła
do środka, a inni podsunęli mu 
kartkę do podpisania ze zgodą.
I podpisał – relacjonuje Bea-
ta Rajewska. – Krótko mówiąc:
niemożliwe stało się, na nasze
szczęście, możliwe.

Dyrektor Zakładu Komunal-
nego zapewnia, że dokumen-
ty do sądu zostaną złożone
w tych dniach, by wyrok eksmi-
syjny i akcję komornika moż-
na było uzyskać tuż po ustaniu
zimowego okresu ochronnego.
Jeszcze jedno pytanie: – Co miał
pan na myśli, mówiąc, że spra-
wa zagrażającego życiu pozo-
stałych mieszkańców lokato-
ra jest „delikatna”? Dyrektor 
Skwierczyński chwilę się waha,
a w końcu wypala: – Bez komen-
tarza! – Czy chodzi o to, że syn 
tego pana jest radnym w pobli-
skiej gminie? – dopytuję. – Bez 
komentarza – powtarza dyrektor.

Tomasz Patora
PS Imię uciążliwego sąsia-

da zmieniłem.
Angora nr 3/2023

Delikatna sprawaŁapczyński, rzecznik Prokura-
tury Krajowej. – Pozyskanie tak 
dużej ilości surowca, odpowied-
nie spreparowanie chemiczne 
części cukru nierafinowanego 
przez nasączenie go kokainą, 
przygotowanie i opłacenie trans-
portu, wymagało zasobów finan-
sowych i ścisłej współpracy wie-
lu osób działających w sposób 
charakterystyczny dla między-
narodowych zorganizowanych 
grup przestępczych.

Śledztwo wykazało, że prze-
mytnicy bardzo starali się głębo-
ko zakonspirować swoje działa-
nia. Paweł N. zażądał od Aniołów 
Piekieł zapłaty za koszty związa-
ne z transportem cukru. Otrzy-
mał za to 1000 euro, ale nie ban-
kowym przelewem. Inna osoba 
związana z hiszpańskim gan-
giem umówiła się z nim nocą 
w lesie na przedmieściach Świ-
noujścia i tam wręczyła mu bank-
noty. Chodziło o to, aby nie pozo-
stawić śladu.

Paweł N., przesłuchiwany 
przez prokuratora, przyjął dość 
oczywistą linię obrony. Stwier-
dził, że jest przedsiębiorcą, któ-
ry zamierzał zająć się handlem 
cukrem trzcinowym, ale padł ofia-
rą mafii narkotykowej. Według 
jego wersji prowadził rzeczowe 
rozmowy handlowe z dostawcami 
i odbiorcami, ale nie mógł prze-
widzieć, że zostanie oszukany i że 
w transpor cie do jego firmy znaj-
dą się opakowania z narkotyka-
mi. Te wyjaśnienia miały jeden 
słaby punkt: N. nie był w stanie 
wskazać odbiorców, z którymi 
miałby się kontaktować w celu 
sprzedaży cukru, ani dowieść 
w jakikolwiek sposób, że rzeczy-
wiście takie rozmowy prowadził. 
W postanowieniu o przedstawieniu 
zarzutów szczeciński prokurator 
napisał, że Paweł N. nie zawarł 
żadnych wiążących uzgodnień 
z ewentualnymi odbiorcami. Nie 
potrafił nawet skonkretyzować 
osób, z którymi takie uzgodnie-
nia prowadził. Z ustaleń postępo-
wania wynika, że oskarżony nie 
posiadał środków finansowych 
nie tylko na zapłatę za zakup 10 
ton cukru, ale i nawet na zapła-
tę za przewiezienie cukru pomię-
dzy Niemcami a Świnoujściem. 
Podobnie jak właściciel hiszpań-
skiej firmy, oskarżony pełnił funk-
cję podmiotu symulującego, czyli 
firmy, która – pozorując działal-
ność gospodarczą – ma w isto-
cie maskować przemyt kokai-
ny z Kolumbii do Europy, a dalej 
z Hiszpanii do Niemiec lub Polski 
(...). Zadaniem Pawła N. było ukry-
cie przemytu pod pozorem legal-
nej działalności, stwarzanie wra-
żenia opłacalności gospodarczej 
przedsięwzięcia oraz zajęcie się 
ewentualną utylizacją produktu, 
w którym kokainę ukryto. Polak 
udający przedsiębiorcę trafił do 
aresztu. Kulisy funkcjonowania 
całego procederu badają dalej 
polscy i hiszpańscy prokuratorzy.

LESZEK SZYMOWSKI
Angora nr 2/2023
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Sztuka na skale
33 tysiące lat temu powstał „Panel koni” w jaskini Chauveta

Kto namalował pierwsze arcydzieło?
Nad francuską rzeką Ar-

dèche, w zasięgu wzroku od 
wspaniałego mostu naturalne-
go Pont d’Arc, w jaskini, któ-
rej wejście zabezpieczono sta-
lowymi drzwiami, na wapiennej 
ścianie znajduje się najstarszy 
namacalny dowód geniuszu.

Chodzi o malowidło nazywa-
ne przez archeologów „Pane-
lem koni”. Wyszło spod ręki 
jednego artysty, który przed 
33 tysiącami lat przyświecał 
sobie lampą, żeby węglem na-
szkicować na ścianie rysunek 
dziś uważany za niekwestiono-
wany przykład prehistoryczne-
go talentu.

W jaskini Chauveta znajduje 
się ponad 400 obrazów powsta-
łych na przestrzeni około 5 tys. 
lat – ludzie mieszkali tam w róż-
nych okresach aż do czasu, gdy 
25 tysięcy lat temu osunięcie się 
ziemi zablokowało wejście. Jaski-
nia pełna arcydzieł pozostawała 
ukryta aż do roku 1994, kiedy to 
znalazła ją grupa speleo logów 
pod kierownictwem Jeana-Ma-
rie Chauveta. Jak twierdzi Pe-
ter Robinson, artysta i redaktor 
w Bradshaw Foundation (orga-
nizacja zajmująca się badaniem 
i konserwacją sztuki naskal-
nej na całym świecie), jakość 
wszystkich malowideł jest tak 
wysoka, że na ścianach jaskini 
pozwalano malować prawdopo-
dobnie tylko najbardziej utalen-
towanym.

A jednak wśród wszystkich tych 
dzieł mistrzów wyraźnie wyróż-
nia się „Panel koni”. To arcydzie-
ło autorstwa artysty, który żył 
blisko 30 tysięcy lat przed zbu-
dowaniem pierwszej piramidy 
i przy migoczącym świetle pra-
starej lampki oliwnej szybkimi 
ruchami węgla stworzył praw-
dziwy majstersztyk.

Kim był ten artysta?
Nazwijmy go Jean. Uznajmy, 

że był mężczyzną, ponieważ je-
dyny zidentyfikowany bez żad-
nych wątpliwości malarz z jaski-
ni Chauveta miał około 180 cen-
tymetrów wzrostu (jak oceniają 
archeologowie na podstawie od-
cisku dłoni).

Jean urodził się blisko 33 ty-
siące lat temu na terenie obec-
nej Francji; niemal 30 tysięcy lat 
przed zapisaniem pierwszego sło-
wa. W tamtym okresie rozwija-
ła się kultura oryniacka, charak-
teryzująca się niezwykle wyszu-
kaną sztuką, w tym koralikami 
z kości słoniowej, rzeźbą i ma-
larstwem naściennym, jak rów-
nież jednymi z najstarszych in-
strumentów muzycznych.

Sam Jean miał prawdopodobnie 
ciemnobrązową skórę i ciemne 

kręcone włosy, oczy zaś najpew-
niej brązowe, jak wynika z ba-
dań nad DNA pobranym z ko-
ści znalezionych w belgijskich 
jaskiniach Goyet.

Wyglądał zupełnie jak współ-
cześni nam ludzie. Za czasów 
Jeana Homo sapiens nie mie-
li już wydatnych łuków brwio-
wych, zatem gdybyśmy minę-
li go na ulicy, raczej nie wyróż-
niałby się spośród przechodniów.

O ile jednak twarz Jeana wy-
glądałaby znajomo, o tyle ra-
czej nie rozpoznalibyśmy Eu-
ropy, w której żył. Skandyna-
wię pokrywał lądolód, lodowce 
w Alpach miały blisko dwa kilo-
metry grubości, a do Anglii dało 
się przejść po lodzie suchą sto-
pą. Żeby przeżyć, prehistorycz-
ny artysta ubierał się w ciężkie 
skóry niedźwiedzi i reniferów 
– szyte, skrojone i ocieplone fu-
trem borsuczym. Chociaż my-
śliwi europejskiej epoki lodow-
cowej kojarzą nam się głównie 
z polowaniem na mamuty, bada-
nia wskazują, że rzadko udawa-
ło im się łapać te wielkie zwie-
rzęta. Trzy czwarte szczątków 
znalezionych w obozowiskach 
oryniackich to kości kozioroż-
ców – zwinnych, wytrzymałych 
stworzeń podobnych do kozic, 

których mięso najwyraźniej sta-
nowiło podstawę diety Jeana.

Nasz praprzodek lubił muzy-
kę, być może nawet sam trochę 
grał. To z kultury oryniackiej po-
chodzą najstarsze instrumenty 
muzyczne, w tym niewielkie fle-
ty wyrzeźbione w kościach du-
żych ssaków i sępów. Dzięki re-
plikom dmuchawek wiemy, że 
brzmiały trochę jak flet prosty 
i grały pięć dźwięków na okta-
wę – skala ta, zwana pentatoni-
ką, jest wykorzystywana w wie-
lu współczesnych utworach, od 
pieśni ludowych po „Stairway to 
Heaven” Led Zeppelin.

Sąsiadami Jeana w Europie 
Zachodniej były niedźwiedzie 
jaskiniowe, nosorożce, renife-
ry, lwy jaskiniowe oraz oczywi-
ście inne grupy Homo sapiens, 
choć na tym niewyobrażalnie 
rzadko zaludnionym kontynen-
cie nie spotykał ich zbyt często. 
Więcej ludzi żyje dziś w Portlan-
dzie w stanie Oregon niż w ów-
czesnej Europie.

Prehistoryczna  
„akademia sztuki”

Jak wszyscy ludzie anatomicz-
nie współcześni, Jean urodził się 
z umiejętnością rysowania. Z ba-
dań nad małymi dziećmi, które 

nie miały styczności z tym zaję-
ciem, wiemy, że potrafią zarówno 
rysować rozpoznawalne kształty 
bez wcześniejszego instruktażu, 
jak i rozpoznawać obiekty przed-
stawione na rysunkach. Innymi 
słowy, czynność ta nie jest wyna-
lazkiem, a wrodzoną, instynktow-
ną umiejętnością.

Jednak aby talent malarski 
Jeana rozwinął się do takiej wir-
tuozerii, ktoś musiał zauważyć 
go u niego już w młodym wieku 
i szlifować. Są nawet pewne pod-
stawy, by sądzić, że Jean chodził 
do szkoły. Zapytany o możliwość 
istnienia formalnego systemu 
edukacji, Robinson powiedział 
mi, że malowidła oryniackie, 
jak te w Chauvet, są tak prze-
myślane i spójne stylistycznie, 
że przypuszczalnie w grę wcho-
dzi coś więcej niż naśladownic-
two – nawet w tej prastarej kul-
turze mógł się wykształcić sys-
tem nauki zawodu. „Naukowcy 
wspominają czasem o poten-
cjalnej prehistorycznej «akade-
mii sztuki»”, napisał do mnie ba-
dacz. Dzieła sztuki na ścianach 
tych jaskiń sugerują funkcjono-
wanie znacznie bardziej sforma-
lizowanego systemu edukacji, niż 
można by się spodziewać po tak 
pradawnych ludach. Malowanie 

nie było frywolną rozrywką, przy-
najmniej nie w jaskiniach takich 
jak Chauvet. „Sztukę traktowa-
no niezwykle poważnie” – doda-
je Robinson.

Wychowaliśmy się na obraz-
kach jaskiniowców odzianych 
w tygrysie skóry, którzy zajmo-
wali się głównie zdobywaniem 
pożywienia, bo w innym razie 
sami mogli zostać zjedzeni; dla-
tego może nam się wydawać ab-
surdalna wizja małej kultury 
łowiecko-zbierackiej ze zlodo-
waciałej Europy, która poświę-
całaby tyle czasu i zasobów na 
sztukę. Dowody naukowe prze-
czą jednak tym popkulturowym 
schematom i sugerują, że mogło 
być całkiem na odwrót. Nie ma 
żadnych powodów, by sądzić, że 
Jean miał mniejsze szanse być 
geniuszem niż jego potomek uro-
dzony w dzisiejszych czasach, 
a pewne ustalenia każą przy-
puszczać, że przeciętny współ-
czesny mu człowiek był od nas 
mądrzejszy. Na przykład mózg 
miał o 10 procent większy, co 
można tłumaczyć większą masą 
mięśniową wczesnych Homo sa-
piens lub tym, że nasz mózg stał 
się wydajniejszy. Nie można jed-
nak całkowicie wykluczyć tezy, 
że Jean po prostu górował nad 
nami intelektem.

Aby przeżyć, potrzebował znacz-
nie większej wiedzy na temat 
swojego środowiska niż my. Mu-
siał śledzić zwierzynę, polować, 
budować, oprawiać mięso, goto-
wać, walczyć, komunikować się, 
utrzymywać kontakty towarzy-
skie i wytwarzać narzędzia. Mu-
siał wiedzieć, które rośliny ma-
ją właściwości lecznicze, a które 
są trujące; gdzie znaleźć wodę 
i jak z ruchów gwiazd odczyty-
wać pory roku; znać szlaki mi-
gracyjne zwierząt i ich terytoria, 
a przede wszystkim wiedzieć, jak 
samodzielnie wyrabiać wszyst-
ko, czego potrzebował. A jako że 
nie znał jeszcze pisma, musiał to 
wszystko spamiętać.

Zastanówmy się, ile lat mógł 
mieć Jean, kiedy namalował swo-
je dzieło. Słowo „geniusz” na-
suwa na myśl arcydzieła stwo-
rzone przez młodych ludzi, jak 
na przykład pierwsza symfonia 
Mozarta, którą miał skompono-
wać w wieku ośmiu lat. O wie-
le częściej jednak do sukcesu 
prowadzi droga znacznie dłuż-
sza i bardziej kręta, jak wynika 
z badania holenderskiego eko-
nomisty Philipa Hansa Fran-
sesa. Wbrew obiegowej opinii 
nieliczni tylko malarze osiągają 
szczyt umiejętności przed trzy-
dziestką. Co więcej, najwybit-
niejsze obrazy mistrzowie two-
rzą zwykle tuż po czterdziestce. 

Malowidło „Panel koni” zostało wykonane węglem drzewnym na wapiennej skale Fot. Wikipedia
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Sztuka na skale
Według szacunków Komisji ds. 
Ludności ONZ średnia długość 
życia człowieka w czasach kul
tury oryniackiej wynosiła zaled
wie 24 lata, jeśli jednak komuś 
udało się przeżyć dzieciństwo, 
nierzadko dożywał 50 – 60 lat.

Rozsądnie byłoby założyć, że 
kiedy Jean stworzył „Panel ko
ni”, był już w średnim wieku. 
Do tego czasu zdążyłby nie tyl
ko opanować technikę malarską, 
lecz także wyrobić sobie pewną 
reputację w swojej społeczno
ści, co pozwoliłoby mu dostą
pić zaszczytu ozdobienia jaski
ni Chauveta.

Jaskinia jak świątynia
Kiedy Jean po raz pierwszy 

do niej wszedł, doświadczył wy
jątkowego doznania zmysłowego. 
Na spektrum światła pochmur
na noc jest bliżej białego dnia niż 
całkowitego braku światła w ja
skini; gdy więc artysta przekro
czył próg, znalazł się w rzadko 
spotykanej absolutnej ciemności. 
Żeby cokolwiek zobaczyć, mógł 
skorzystać wyłącznie z pochod
ni i lampek na tłuszcz zwierzęcy, 
emitujących niewiele więcej po
światy niż świeczka. W związku 
z tym nigdy nie widział swojego 
dzieła w całości; malowidła tań
czyły w cieniach. Ruchome źró
dło światła zdawało się animować 
zwierzęta, więc wyglądały, jakby 
wynurzały się prosto ze skały.

Aurę tajemnicy wzmagały od
głosy. Czasem w jaskini panowała 
martwa cisza, kiedy indziej miej
sce ożywało z gulgotem wody, 
która spływała z korzeni roślin 
i kapała ze stalaktytów, a stac
cato kropli niosło się echem 
przez rozległe komory.

Jeśli weźmiemy pod uwagę 
ciemność, migoczące światło, 
cienie i dźwięki, nietrudno zro
zumieć, dlaczego Jean mógł po
strzegać sztukę jako coś funda
mentalnie żywego i tajemnicze
go, łatwo też sobie wyobrazić, że 
jaskinie stanowiły coś w rodza
ju połączenia kościoła i teatru, 
miejsca pełnego nadprzyrodzonej 
mocy. Nie pełniły funkcji miesz
kaniowej – jasno świadczy o tym 
brak ludzkich kości, artefaktów 
oraz przedmiotów codziennego 
użytku. Przeciwnie, w jaskini 
Chauveta malowano, zwiedza
no ją, była być może miejscem 
kultu. Archeolodzy prawdopo
dobnie nigdy nie znajdą dowo
dów, że odbywały się tam cere
monie religijne, ale umieszczo
ny na środku najdłuższej groty 
kamień z czaszką niedźwiedzia 
jaskiniowego chyba każdemu ko
jarzy się z ołtarzem.

Malowanie panelu Jean rozpo
czął zapewne od uważnego zba
dania „płótna”: spękany wapień 
stawia wiele wyzwań, ale daje 
też spore możliwości. Ściany by
ły pokryte występami i niszami, 
co tworzyło nierówną powierzch
nię, ale jako utalentowany malarz 
nasz bohater mógł wykorzystać 

tę właściwość do stworzenia per
spektywy i wrażenia ruchu. Wziął 
pod uwagę kształt skały, zasta
nawiając się nad tematem dzie
ła – na pewno nie planował por
tretu ani pejzażu. Zamierzał jak 
zwykle namalować wielkie zwie
rzęta ze swojego świata.

Jedną z nierozwiązanych za
gadek sztuki oryniackiej jest to, 
dlaczego prawie nigdy nie malo
wano wówczas nic oprócz zwie
rząt. Wśród czterystu rysunków 
znalezionych w jaskini Chauveta 
znalazł się tylko jeden, niedokoń
czony, ukazujący człowieka. Żad
nych drzew, gór, krajobrazów. Ani 
śladu potężnego, spektakularne
go Pont d’Arc, który niemal widać 
z wejścia do jaskini. Nie dość, że 
artyści oryniaccy malowali wy
łącznie zwierzęta, to jeszcze tylko 
konkretne gatunki. Jean nie por
tretował tych, które często widy
wał, na przykład koziorożców. Tak 
jak we współczesnej sztuce i mi
tologii pomijamy wiewiórki oraz 
gołębie, tak koziorożce i króliki są 
niedoreprezentowane w owych 
czasach. Jean rysował wyłącz
nie potężne, budzące grozę be
stie: nosorożce, lwy, niedźwie
dzie jaskiniowe i bizony. Uwiecz
niał superbohaterów, a nie obiad.

Jak i czym  
pracował artysta

Przygotował podłoże: zeskro
bał z wapienia nacieki kalcyto
we, żeby czarny węgiel kontras
tował z bielą ściany. Rysował 
zwęglonym kawałkiem drewna 
sosny zwyczajnej; zgodnie z wy
nikami badań nad utalentowa
nymi artystami przeprowadzo
nymi przez Normana Geschwin
da, neurologa z Harvardu, Jean 

z większym prawdopodobień
stwem trzymał swój „pędzel” 
w lewej dłoni.

Na podstawie przebiegu linii na 
„Panelu koni” Robinson uważa, 
że Jean na początku przykucnął 
i narysował dwa nosorożce zde
rzające się rogami w dolnej czę
ści malowidła, po prawej. Ślady 
palców na ścianie świadczą, że 
w trakcie pracy od czasu do cza
su przesuwał dłońmi po obrazie. 
Archeolog Jean Clottes, autor 
„Cave Art” („Sztuka jaskiniowa”) 
i jeden z pierwszych współcze
snych, którzy przekroczyli próg 
jaskini, uważa, że malarze, tacy 
jak Jean, dotykali swoich dzieł, 
żeby nawiązać więź z duchami. 
W szamanizmie komunikacja 
z nadprzyrodzonym jest dwu
kierunkowa, więc artyści ory
niaccy mogli rysować zwierzę
ta także po to, żeby rozmawiać 
z ich duszami.

Jean pracował szybko. Po wal
czących nosorożcach malował 
zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara, w lewą stronę. Najpierw 
narysował jelenia, potem dwa 
mamuty, a na górze tura – dzikie
go przodka naszej udomowionej 
krowy. W końcu w samym środ
ku, „w miejscu, które specjalnie 
dla nich zarezerwował”, jak po
wiedział mi Robinson, nasz bo
hater stworzył swoje arcydzie
ło: cztery konie.

Zaczął na górze, po lewej, i ry
sował w dół. Wszystkie konie 
sprawiają wrażenie, jakby bie
gły w pełnym galopie od prawej 
do lewej; trzy mają uchylone py
ski, czwarty rży.

Wreszcie, aby dokończyć dzie
ła, Jean wyrył kontury koni, jak
by szczególnie chciał je wyróżnić. 

Analizując technikę, szybkość po
ciągnięć węglem i barwę sierści 
uzyskaną dzięki połączeniu wę
gla drzewnego i gliny specjaliści 
orzekli, że konie są dziełem tego 
samego artysty, który namalował 
je szybko podczas jednej sesji.

Kiedy Pablo Picasso zwiedził 
jaskinie Lascaux z  ich równie 
spektakularnymi malowidła
mi naskalnymi, które odkryto 
w 1940 roku w południowoza
chodniej Francji, miał podobno 
powiedzieć:

„Oni wynaleźli wszystko”
Lista innowacji wprowadzo

nych przez Jeana i innych arty
stów oryniackich jest długa. Za
stosowanie perspektywy, czyli 
użycie różnych kątów i rozmia
rów w celu stworzenia iluzji trój
wymiarowości na dwuwymiaro
wej płaszczyźnie, przypisywano 
dawniej starożytnym Ateńczy
kom, a udoskonalenie tej tech
niki – renesansowym malarzom; 
Jean jednak wykorzystał ją bli
sko 30 tysięcy lat wcześniej, żeby 
narysować starcie nosorożców 
i rząd koni. Puentylizm (techni
ka malarska polegająca na uży
ciu kropek i odstępów między ni
mi) uważano z kolei za wynala
zek francuskich artystów z końca 
XIX wieku; tymczasem w pobli
żu wejścia do groty Chauveta in
ny artysta „wykropkował” czer
wonego mamuta.

W jaskini powszechnie wykorzy
stywano też szablony i negatywy. 
Za pomocą cienkich, pustych ko
ści artyści wydmuchiwali ochrę 
na przyciśniętą do ściany rękę. 
W rezultacie na skale zostawał 
cień, niepowtarzalny odcisk dło
ni, prehistoryczny odpowiednik 

naszego: „Byłem tu”. Jeden ze 
śladów jest tak wyraźny, że kie
dy pokazałem go chirurżce dło
ni, bez problemu oceniła przyczy
nę dziwnego skrzywienia małego 
palca – zdiagnozowała pęknięcie 
czwartej lub piątej kości śródrę
cza. „Zrosła się, ale niedokład
nie” – orzekła.

Niektórzy artyści najwyraź
niej stosowali również anima
cję. Jeden z bizonów na ścianach 
jaskini Chauveta ma osiem roz
mazanych nóg – pomysł uznany 
za nowatorski jakieś 32 tysiące 
lat później.

Jeśli Jean w młodości rzeczy
wiście uczył się warsztatu od mi
strzów, być może już jako dojrzały 
malarz kontynuował tę tradycję. 
Może oprowadzał po pieczarach 
nowe pokolenie artystów. Na ty
łach jaskini Chauveta, przy wej
ściu do komory ołtarzowej, obok 
odłamków węgla drzewnego z po
chodni znajduje się wgłębienie 
w błocie – jeden z najstarszych 
odcisków stopy na świecie, po
zostawiony przez małe dziecko.

Jako mężczyzna w podeszłym 
wieku (jak na kulturę oryniacką) 
Jean mógł umrzeć niedługo po 
narysowaniu koni. Mógł paść 
ofiarą wypadku, infekcji lub aktu 
przemocy. A ponieważ jego pobra
tymcy prawdopodobnie wierzy
li w dusze i odprawiali obrzędy 
pogrzebowe, nie można wyklu
czyć, że mężczyzna tak wysoko 
ceniony za talent artystyczny zo
stał po śmierci uczczony sztuką.

Cody Cassidy
„Kto zjadł pierwszą ostry-

gę? Niezwykli prekursorzy, 
odkrywcy i pionierzy”, War-
szawa 2021, s. 239.

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.
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lub wpłacając należność na konto: PL 35 1020 1390 0000 6302 0422 1602
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Na żelaznym szlaku
Co widać z kabiny maszynisty kolejowego

Przypadki i wypadki  
na polskich torach

Wydawać by się mogło, że pra-
ca maszynisty należy do lekkich, 
łatwych i przyjemnych. W końcu 
jest obwarowana mnóstwem za-
bezpieczeń, dyżurni ruchu układa-
ją nam drogę, a nam zostaje jedy-
nie rozpędzić pociąg i podziwiać 
krajobrazy. Nic bardziej mylnego. 

Jak mówi stare powiedzenie ma-
szynistów: „Przed nami jest śmierć, 
za nami prokurator, a nad nami Świę-
ty Piotr”. Instrukcje, z których korzy-
stamy, pisane są krwią, a przynaj-
mniej zdrowiem naszych kolegów. 
Wydawać by się mogło, że wszystkie 
możliwości zostały przewidziane i na 
każdą okoliczność jest jakaś proce-
dura. A jednak gdy dochodzi do wy-
padku, nagle okazuje się, że ktoś jed-
nak czegoś nie przewidział, że można 
spróbować to jeszcze jakoś zabezpie-
czyć. I tak co jakiś czas dodawane są 
kolejne aktualizacje instrukcji zawie-
rające mniej lub bardziej istotne dla 
bezpieczeństwu zmiany.

Awarie przed startem
Zacznijmy od sytuacji mniej po-

ważnych. Wdrapujemy się na loko-
motywę, uruchamiamy ją, a ona... 
złośliwie nie chce współpracować. 
Albo nie da się podnieść pantogra-
fów, albo załączyć przetwornic, al-
bo po prostu nie chce jechać z bli-
żej nieznanego powodu. Teoretycz-
nie moglibyśmy trzasnąć drzwiami 
i powiedzieć, że maszyna jest ze-
psuta, dajcie mi inną, bo tą nie po-
jadę. W praktyce... nie zawsze jest 
jakaś lokomotywa w zapasie, więc 
po takiej decyzji trzeba by odwołać 
pociąg. Lata zaniedbań doprowadzi-
ły do tego, że najzwyczajniej w świe-
cie brakuje maszyn w tak zwanej re-
zerwie. Do tego wiele lokomotyw ma 
już swoje lata i ma prawo czasami 
strajkować. Duże zakupy taboru do-
piero przed nami, na razie jest to, co 
jest. No więc zaciskamy zęby, mamy 
jeszcze trochę czasu do odjazdu. Za-
stanawiamy się, co może być nie tak 
i co zrobić, żeby jechało.

Opiszę sytuacje, które spotkały mię-
dzy innymi mnie. Jak już wcześniej 
wspomniałem, aby podnieść panto-
graf przed uruchomieniem lokomo-
tywy, trzeba skorzystać z tak zwanej 
małej sprężarki. Pewnego razu chcę 
uruchomić pojazd przed trasą. Włą-
czam sprężarkę i czekam. Wskazów-
ka manometru zatrzymała się na 
dwóch atmosferach, ale ja potrze-
buję jeszcze drugie tyle, żeby w ogó-
le móc myśleć o uruchomieniu loko-
motywy. Sprężarka klekocze, napię-
cie baterii coraz niższe. Nie ma opcji, 
nie napompuję tego. Wszelkie stu-
kania, pukania i magiczne zaklęcia 
nie działają. Teoretycznie mógłbym 

się poddać, ale przecież ludzie chcą 
jechać... Dzwonię do dyspozytora 
z prośbą, żeby lokomotywa manew-
rowa przerwała teraz to, co właśnie 
robi, i przyjechała do mnie ze wspar-
ciem. Gdy już dojechała, byłem ura-
towany. Wystarczyło zejść na ziemię, 
połączyć przewody powietrzne obu lo-
komotyw i wpuścić powietrze z dru-
giej maszyny na moją. Podziękowa-
łem koledze z manewrów, po czym on 
odjechał, a ja wdrapałem się na swój 
pojazd. Powietrze jest, patyki (czyli 
w żargonie kolejowym – pantografy) 
do góry, zamknąć wyłącznik szybki, 
przetwornice, sprężarki i już produ-
kuję sobie swoje powietrze. Pociąg 
uratowany. Sporządzam opis usterki 
w książce pokładowej i wykonuję tele-
fon do dyspozytora z zakładu, do któ-
rego zmierza pociąg. Żeby wiedzieli, 
jak wygląda sytuacja, i w miarę moż-
liwości puścili maszynę do warsztatu 
albo po prostu pamiętali o tej usterce, 
by kolejny maszynista się nie zdziwił 
przy uruchamianiu.

Uderzyłem... nie wiem w co
Ale gdy już uda nam się ruszyć, 

wcale nie oznacza to końca kłopo-
tów. Jednym z nich, który możemy 
napotkać na szlaku, jest gęsta mgła. 
I to naprawdę gęsta, tak nieprzenik-
niona, że maszynista widzi właściwie 
tylko przednią szybę i nic więcej. Se-
mafor można dostrzec w ostatniej 
chwili; na szczęście poprzedni se-
mafor lub tak zwana tarcza ostrze-
gawcza informuje nas o tym, jakie-
go sygnału możemy się spodziewać. 
Niemniej rozpoczyna się wtedy skra-
danie i wypatrywanie krawędzi pero-
nu czy też semafora. W takim przy-
padku możemy dowolnie zmniejszyć 
prędkość, aby dostosować się do pa-
nujących warunków. Tyle tylko... że 
niewiele to pomaga, bo nadal nic nie 
widzimy. Najgorsze są uderzenia... 
Przy dobrej widoczności widzimy, 
w co uderzyliśmy. Przy dużej mgle 

po uderzeniu zatrzymujemy się i... 
z duszą na ramieniu sprawdzamy, 
co się wydarzyło.

Któregoś dnia wieczorem wraca-
łem już do Katowic. Prędkość nie 
była duża, bo akurat w tym miejscu 
było zwolnienie do 60 km/godz. Wy-
jechałem zza łuku i w tej mgle zdąży-
łem zobaczyć jedynie ciemne „coś”. 
Nie wiedziałem, co to było. Pociągną-
łem za hamulec i w kabinie rozległ 
się głośny huk. To mógł być leżący 
człowiek, może jakieś zwierzę... Nie 
byłem pewny. Pociąg się zatrzymał, 
ja zszedłem na dół zobaczyć, co się 
wydarzyło. Pierwsze, na co spojrza-
łem, to zgarniacz lokomotywy. Świe-
że ślady krwi. Czyli to było coś żywe-
go. Pytanie: co... albo kto? Poszedłem 
wzdłuż pociągu, szukając sprawcy te-
go zamieszania. W oddali już widzę, 
że coś leży przy torach. Podchodzę 
bliżej, świecę latarką i dostrzegam... 
sporego dzika. Na szczęście to był „tyl-
ko” dzik. I na szczęście nie uszkodził 
lokomotywy, bo te zwierzęta są na ty-
le masywne, że potrafią narobić wie-
lu szkód, z unieruchomieniem pocią-
gu włącznie. Wróciłem do swojej ka-
biny i kontynuowałem jazdę.

Kolejnym problemem, który czę-
sto powiązany jest z mglistym dniem, 
jest deszcz, a jeszcze gorzej – mżaw-
ka. Lub mgła opadająca na tory. Szy-
ny robią się wtedy tak okropnie śli-
skie, że ciężko jest utrzymać przy-
czepność. Z pomocą w przypadku 
większości maszyn przychodzą nam 
piasecznice, czyli urządzenia, które 
sypią piach bezpośrednio pod koła, 
co pozwala na zwiększenie ich przy-
czepności. Jednak często to za ma-
ło. Przy mokrych szynach, ciężkim 
pociągu i stromym podjeździe pod 
górę może być problem z wciągnię-
ciem składu. Tu już liczą się umie-
jętności, ale także odrobina szczę-
ścia. Bo przy złych warunkach nawet 
umiejętności nie pomogą. Po prostu 
wielu rzeczy nie da się przeskoczyć. 

Co robimy w razie, gdy z jakiegoś po-
wodu nie damy rady podjechać pod 
wzniesienie, a nie ma skąd na szyb-
ko przysłać lokomotywy popychają-
cej? W ruchu osobowym po prostu 
cofamy pociąg do poprzedniej sta-
cji (kierownik idzie na koniec pocią-
gu i przez radio lub za pomocą sy-
gnałów ręcznych informuje nas, czy 
możemy spychać), po czym podejmu-
jemy kolejną próbę podjazdu, stara-
jąc się inaczej dawkować moc, cza-
sami obejść jakieś zabezpieczenia 
lokomotywy (dzięki czemu zdołamy 
podjechać z lekko zaciągniętym ha-
mulcem, co może zwiększyć przy-
czepność kół). Generalnie robimy, 
co możemy. Czasami jednak mimo 
szczerych chęci może się nie udać 
– wtedy pociąg kończy bieg, a pa-
sażerowie najczęściej rozwożeni są 
do miejsc docelowych środkami za-
stępczej komunikacji autobusowej. 
W przypadku utknięcia pociągu to-
warowego raczej czeka się na loko-
motywę, która dojedzie do nas od tyłu 
i popychając nas, pomoże wyjechać.

Napady na pociągi
Jeżeli myślisz, że napady na po-

ciągi można zobaczyć co najwyżej na 
westernie, bo należą one do zamierz-
chłej przeszłości, jesteś w dużym błę-
dzie. Może nie są już tak efektowne 
i nikt do nikogo nie strzela, ale na-
dal są na porządku dziennym. Oczy-
wiście pasażerowie mogą czuć się 
bezpieczni – obecnie napadane są 
tylko pociągi towarowe. Najczęściej 
te przewożące węgiel lub złom, ale 
zdarzają się również takie przewo-
żące kontenery z różnymi dobrami. 
Zasada napadu jest prosta: złodzieje 
albo otwierają podczas jazdy burty 
wagonów, przez co węgiel wysypu-
je się na tory, albo wręcz zatrzymu-
ją tabor, robią tak zwany usyp i zni-
kają. Jak zatrzymać pociąg? Jeśli 
się zna zasadę działania hamulca, 
bardzo prosto. Gdy w którymś miej-
scu w pociągu nastąpi nagła uciecz-
ka powietrza, pociąg się zatrzyma. 
Żeby zatrzymać pociąg, trzeba więc 
w jakiś sposób do takiej ucieczki po-
wietrza doprowadzić. Nie będę tu-
taj oczywiście wchodził w szczegóły, 
ale jest to prostsze, niż się wydaje. 
Oprócz tego można też rzucić prze-
szkodę na tory. Złom, gruz, wanny... 
Wszystko, co wymusi na maszyniście 
hamowanie pociągu, jest na porząd-
ku dziennym.

Jechał ze mną kiedyś na zapo-
znanie szlaku maszynista z  jednej 
ze spółek towarowych. Opowiadał, 
jak na torach zauważył stertę pudeł. 
Oczywiście zatrzymał przed nimi po-
ciąg i poszedł sprawdzić, o co cho-
dzi. Jak się okazało, w pudłach sie-
dział mały chłopiec. Facet zapytał 
go, co on tam robi i czy wie, że mógł 
go przejechać. Młody stwierdził, że 
wysłali go koledzy, zapewniwszy, że 
pociąg i tak się przed nim zatrzyma.

Zgroza. Zapewne zastanawia cię, 
co robi maszynista w trakcie takiego 
napadu. Cóż... Nie może zrobić wła-
ściwie nic. Maszynista jest od pro-
wadzenia i zabezpieczenia pociągu. 
Gdy zostanie zatrzymany i widzi, co 
się dzieje, nawet nie opuszcza kabi-
ny. Zgłasza napad przez radio i dy-
żurny ruchu wzywa patrol Straży 
Ochrony Kolei oraz inne niezbęd-
ne służby. Trwa to tyle, że złodzieje 
zdążą zazwyczaj zrobić swoje i poza-
mykać z powrotem wagony. Z tego, 
co opowiadali mi inni maszyniści, to 
potrafią chwilę po zatrzymaniu po-
dejść do maszynisty i powiedzieć mu, 
że jak skończą, to przygotują pociąg 
do dalszej jazdy. I często faktycznie 
tak się dzieje – po zakończonym ra-
bunku przychodzą, mówią, że wszyst-
ko pozamykane, można pompować 
skład powietrzem i ruszać dalej... 
Robią to fachowcy, którzy doskona-
le wiedzą, jak działa kolej. Wyposa-
żeni są też w przenośne radia, dzię-
ki czemu mają orientację, kto i kiedy 
zgłasza napad, kiedy patrol się zbli-
ża i trzeba uciekać... Kradzież złomu 
natomiast najczęściej odbywa się na 
postoju pociągów. Złodzieje wchodzą 
na wagon, nie bacząc na bliskość sie-
ci trakcyjnej, i po prostu zrzucają co 
ciekawsze zdobycze na ziemię, skąd 
później je zabierają. Wagony coraz 
częściej zabezpieczane są specjal-
ną siatką, aby nie dało się z nich nic 
wyciągnąć, ale mimo wszystko na-
dal nie odstrasza to złodziei.

Kierowcy na przejazdach
Przejdźmy pomału do bardziej 

drastycznych zjawisk, które czyhają 
na maszynistów, a są to nierozważni 
kierowcy. Zanim zacząłem pracę na 
kolei, myślałem, że to są jakieś poje-
dyncze przypadki podobnych zacho-
wań. Niestety, praktyka pokazała, że 
są szlaki, na których kierowcy ma-
ją w poważaniu przepisy i lekcewa-
żą znak STOP, migającą sygnaliza-
cję zabraniającą wjazdu na przejazd, 
a nawet opuszczone już półrogatki, ro-
biąc między nimi slalom. Oczywiście 
jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić, 
widząc na torach postronny pojazd, 
jest podanie sygnału dźwiękowego 
„Baczność” oraz wdrożenie hamo-
wania nagłego. Dalej wszystko w rę-
kach hamulców oraz kierowcy, któ-
ry może zdąży zjechać z torowiska.

Jak zachowują się nasi kierow-
cy? Na przejazdach bez rogatek 
notorycznie wjeżdżają na przejazd, 
nie zatrzymując się. Wjeżdżają na 
przejazd, widząc korek za nim, więc 
nie mają możliwości zjazdu z niego. 
Niejednokrotnie byłem zmuszony 
wdrożyć hamowanie nagłe, aby nie 
trafić auta na przejeździe. I często Po co maszyniście kierownica? Do rozpędzania pociągu, a nie do kierowania Fot. youtube.com



15Samo Życie 2/23 (613)

Na żelaznym szlaku
brakowało bardzo niewiele, bo po-
jazd wjeżdżał na tory tuż przed mo-
im pociągiem. Na szczęście jak do-
tąd wszystkim się udało. Kolejnym 
grzechem kierowców jest wjeżdża-
nie na właśnie zamykający się prze-
jazd albo – o zgrozo – robienie slalo-
mu przy zamkniętych już półrogat-
kach. Bo zawsze udawało mu się 
zdążyć. Cóż, wielu jednak nie zdąży-
ło. Zdarza się, że pojazd utknie mię-
dzy rogatkami. Kierowca wtedy w pa-
nice stara się szybko ustawić w taki 
sposób, aby pociąg o niego nie zawa-
dził. Sposób może i dobry, ale czaso-
chłonny i niedający stuprocentowej 
pewności. Co zatem powinien zrobić 
kierowca? Wyłamać szlaban! Rogat-
ki są skonstruowane w taki sposób, 
że wystarczy je lekko pchnąć, a one 
spadną. Nie trzeba do tego wielkiej 
siły. Jasne, prawdopodobnie auto 
zostanie porysowane, ale czym jest 
mała rysa od szlabanu w porówna-
niu z samochodem zmiażdżonym 
przez rozpędzony pociąg? Oczywi-
ście nie zawsze to kierowcy są win-
ni – często widoczność na niestrze-
żonych przejazdach jest mocno dys-
kusyjna, a na strzeżonych – no cóż... 
– dróżnik przejazdowy jest tylko czło-
wiekiem. Każdemu mogą przydarzyć 
się gorsze dni – z powodu na przy-
kład niepowiadomienia lub czegoś 
innego nie zamknie przejazdu. Dla-
tego bez znaczenia, na jaki przejazd 
wjeżdżasz samochodem – zachowaj 
maksimum ostrożności. 

Zwierzęta
Na swojej drodze spotykamy też 

zwierzęta. Psy, koty, sarny, dziki, jele-
nie... Jest ich cała masa. Wiele linii 
kolejowych przebiega przez lasy i łą-
ki, gdzie żyje i żeruje mnóstwo fauny. 
Niestety, często światła lub odgłosy 
pociągu wręcz je przyciągają i wów-
czas maszynista ma bliskie spotka-
nie ze zwierzyną, które dla niej koń-
czy się śmiercią, a dla pociągu... Róż-
nie to bywa. Starsze maszyny są pod 
tym względem bardziej wytrzyma-
łe, co nie znaczy, że nie zdarza się 
unieruchomienie ich przez dzika 
lub jelenia. Nowsze pojazdy są wy-
konane z lekkich materiałów, które 
przy zderzeniu mają pochłonąć jak 
najwięcej energii, aby zabezpieczyć 
kabinę maszynisty. Niedziwne więc, 
że przy każdym spotkaniu z nawet 
niewielkim zwierzęciem potrafią się 
całkiem mocno rozlecieć.

Zwierzęta zlewają się z torowi-
skiem, na dodatek wiele z nich jest 
aktywnych nocą. Wtedy mamy mi-
nimalne szanse na dostrzeżenie ich 
w odpowiednim czasie i zahamowa-
nie. Biedna sarna stoi sobie między 
szynami, skubie trawkę i nagle poja-
wia się pociąg. Najgorsze, co można 
wtedy zrobić, to zatrąbić. Oślepio-
ne reflektorami lokomotywy zwie-
rzę tkwi nieruchomo, a po sygnale 
dźwiękowym zazwyczaj dodatkowo 
drętwieje i gdy zorientuje się, w jak 
beznadziejnej jest sytuacji, docho-
dzi do zderzenia. Po takiej kolizji 
powinniśmy zatrzymać pociąg i do-
konać oględzin, czy nic nie uległo 
uszkodzeniu. Kolizja z większym 
zwierzęciem może zaowocować 

różnymi szkodami: urwaniem kur-
ków powietrznych lub ich pozakrę-
caniem, może nastąpić urwanie ja-
kichś części podwozia. W przypadku 
urwania przewodów powietrznych 
dalsza jazda często bywa niemożli-
wa. Próbujemy radzić sobie, szuka-
jąc kawałków drewna, którymi moż-
na by zatrzymać ucieczkę powietrza, 
ale nie zawsze jest to możliwe. Wte-
dy pojazd nadaje się jedynie do od-
stawienia i odholowania przez inny 
w celu naprawy. Najgorsze są dziki. 
Niewielkie, ale zbite, twarde, potra-
fią więc narobić sporo szkód. Do te-
go często chodzą stadami, więc za-
zwyczaj trafia się nie jednego, ale 
od razu kilka osobników. Sarny ro-
bią mniej szkód. Z dużych zwierząt 
często trafiają się jelenie. One rów-
nież z racji wielkości potrafią spra-
wić problemy.

Swego czasu, pędząc pociągiem 
przez Polskę, w oddali zauważyłem 
całe stado jeleni stojących na torach. 
Wdrożyłem hamowanie, przyciemni-
łem światła, żeby nie przyciągały ich 
uwagi. Hałas pociągu chyba je spło-
szył i zaczęły pospiesznie schodzić 
z torowiska. I wszystko byłoby pięk-
nie, gdyby nie fakt, że jeden posta-
nowił się jednak cofnąć. Dostał bo-
kiem lokomotywy. Powinienem się 
co prawda zatrzymać, ale pancer-
na EPO7 nadal jedzie, sterowanie 
jest, powietrze nie ucieka – zobaczę 
na najbliższej stacji, czy coś się sta-
ło. Przynajmniej światło jakieś bę-
dzie. Jakież było moje zdziwienie, 
gdy chcąc zejść na ziemię, nie mo-
głem trafić nogą w drabinkę. Okaza-
ło się, że jest cała wygięta. Oprócz 
tego uszkodzony reflektor, rozbity, 
choć nadal świecił. Usterki zgłosi-
łem dyspozytorowi i kontynuowałem 
jazdę. Zderzenia ze zwierzętami są 
bardzo częste. Ja mam już wyrobio-
ny taki nawyk, że jak w oddali widzę, 
że przez tory przechodzi jakaś sar-
na czy dzik – zakładam, że zaraz za 
pierwszym osobnikiem wyjdą kolej-
ne. To się bardzo często sprawdza, 
więc po prostu zmniejszam prędkość 
i pozwalam im wszystkim przejść na 
drugą stronę. Niestety, nie zawsze 
to się udaje, ale to jedyna rzecz, ja-
ką mogę zrobić.

Osoby postronne na torach
I ostatnia już pozycja z listy „Co 

czyha na torach na maszynistę”. 
Osoby postronne. Nie mówię tu wy-
łącznie o samobójcach, bo to wca-
le nie jest tak, że każda potrącona 
przez pociąg osoba chciała sama za-
kończyć swoje życie. Bardzo często 
jest to po prostu nieszczęśliwy wy-
padek. Częste pytanie, jakie słyszę 
od znajomych, zwłaszcza takich, któ-
rych nie widziałem przez długi czas, 
brzmi: „Przejechałeś już kogoś?”. 
Niezbyt taktowne pytanie, musisz 
przyznać. Ale doskonale rozumiem 
ludzką ciekawość. Wszak kolej koja-
rzy się przecież głównie z opóźnie-
niami, dziurą w toalecie, przez którą 
nieczystości wypadają na tory, i sa-
mobójcami. Zawsze odpowiadam, 
że „jeszcze nie”, choć to się może 
w jednej chwili zmienić. Wiele osób 
dziwnie reaguje na to jeszcze. Jak-
bym na to czekał. I w pewnym sen-
sie rzeczywiście tak jest, czasami 
przychodzi do głowy myśl, że może 
to dziś jest ten dzień. Staram się ją 
od siebie odpędzać, ale bywa strasz-
nie natarczywa. 

Wracałem z Wrocławia i gdzieś 
między Brzegiem a Opolem zauwa-
żyłem, że przy torach bawi się grupka 
młodzieży. Widoczność była doskona-
ła, miałem do nich jeszcze ponad ki-
lometr. Podałem sygnał „Baczność”, 
żeby wiedzieli, że się zbliżam. Ja je-
chałem 120 km/godz., ale maksy-
malna dozwolona prędkość na tym 
szlaku wynosi 160 km/godz. Osoby 
te nie oddaliły się z miejsca niebez-
piecznego, wręcz przeciwnie – kilka 
z nich weszło na tory. Podałem sygnał 
„Baczność” kolejny raz i trzymałem 
już rękę na hamulcu. W tym miejscu 
było tak zwane dzikie przejście, więc 
ludzie przeprawiający się tu na dru-
gą stronę nie zrobili na mnie wielkie-
go wrażenia – myślałem, że jak za-
wsze przejdą i będę mógł kontynu-
ować jazdę. Część osób usunęła się 
w bezpieczne miejsce, ale jedna od-
wróciła się tyłem i usiadła na torze. 
Wdrożyłem hamowanie nagłe, a dru-
gą rękę oparłem o dźwignię syreny. 
Pociąg zbliżał się do siedzącej posta-
ci, a ta nie reagowała. Przez głowę 
przemknęła mi myśl, że oto właśnie 

nadszedł ten dzień, w którym po raz 
pierwszy w mojej karierze prowadzo-
ny przeze mnie pociąg zabije czło-
wieka. A właściwie to człowiek za-
bije się za pomocą prowadzonego 
przeze mnie pociągu. Bo żadna by-
łaby w tym moja wina. Prędkość po-
ciągu malała, ale niewystarczająco, 
żeby uniknąć zderzenia. Jakieś dwie-
ście metrów przed czołem człowiek 
odskoczył, a mój skład zatrzymał się 
raptem kilka metrów za miejscem, 
w którym siedział. Gówniarze mieli 
niezły ubaw, mnie natomiast do śmie-
chu nie było. Pociąg był dość długi, 
jak na pasażerskie warunki. Jego wy-
luzowanie zajęło jakieś dwie minuty.

Co się dzieje, gdy jednak dojdzie 
do zderzenia ze skutkiem śmiertel-
nym? Pociąg staje, maszynista po-
wiadamia dyżurnego ruchu oraz 
dyspozytora o wypadku. Dyżurny 
wzywa odpowiednie służby, poli-
cję i pogotowie – ktoś musi stwier-
dzić zgon. Ciało najczęściej jest roz-
członkowane. Na miejscu zazwy-
czaj najszybciej pojawia się patrol 
Służby Ochrony Kolei, który zabez-
piecza miejsce zdarzenia. Kierow-
nik pociągu (jeśli jest) idzie spraw-
dzić, czy poszkodowanej osobie nie 
trzeba udzielić pierwszej pomocy. 
Czasami mimo wszystko potrącony 
człowiek przeżywa wypadek, ale na 
przykład urwało mu nogę. Trzeba 
wtedy zatamować krwawienie, za-
nim przyjedzie pogotowie. Gdy się 
okaże, że ofiara jednak straciła ży-
cie, na miejsce wkracza prokurator. 
Na niego czekamy czasami godzi-
nę, czasami trzy. W tym czasie po-
ciąg ciągle stoi. Prokurator sporzą-
dza protokół, przesłuchuje nas, o ile 
czujemy się na siłach. Dmuchamy 
w alkomat, jakby nasza trzeźwość 
miała w tym przypadku cokolwiek 
zmienić. No ale dzięki temu gazety 
mogą zakończyć swoje artykuły na 
ten temat stwierdzeniem: „Maszy-
nista był trzeźwy”. Jest to strasz-
nie nielubiany przez maszynistów 
zwrot. Możemy odmówić składania 
zeznań na miejscu wypadku i zro-
bić to na przykład na drugi dzień. 
Potem trwa sprzątanie torowiska. 
Trzeba znaleźć wszystkie frag-
menty ciała i pozbierać je do kupy. 

Czasami denat rozrzucony jest na 
dwóch torach, więc ruch pociągów 
w obu kierunkach jest wstrzyma-
ny. Tymczasem na miejsce dojeż-
dża drugi maszynista – ten, który 
brał udział w wypadku, nawet jeśli 
czuje się na siłach, nie powinien już 
tego dnia prowadzić. Chociaż oczy-
wiście to tylko zalecenie, nie nakaz. 
Na szczęście przybywa firm, w któ-
rych zapisach regulaminowych po-
jawia się adnotacja, że po takim zda-
rzeniu maszynista obligatoryjnie 
na ten dzień zostaje odsunięty od 
dalszej pracy. 

Z racji swojego jak na razie czy-
stego konta nie mogę przytoczyć tu 
żadnej własnej historii, dlatego po-
służę się opowieściami zasłyszanymi 
od kolegów. Maszynista, który mnie 
szkolił, opowiadał, jak swego czasu 
został ostrzeżony przez pociąg ja-
dący z przeciwnej strony, że w pew-
nym konkretnym miejscu stoi dziew-
czyna, która prawdopodobnie chce 
rzucić się pod pociąg. Ów maszyni-
sta zwolnił i zobaczył, że faktycznie 
za słupem stała młoda dziewczyna, 
na oko w kiepskim stanie psychicz-
nym. Zgłosił ten fakt dyżurnemu ru-
chu, ale dziewczyna, widząc, że po-
ciąg jedzie bardzo powoli i najpraw-
dopodobniej nie uda jej się targnąć 
na swoje życie – uciekła. Ten maszy-
nista miał kilka wypadków z udzia-
łem ludzi, ale do samej emerytury 
ani jednego śmiertelnego. Druga hi-
storia to dwie dziewczyny, które po-
łożyły się na torach. Jedna z nich 
myślała chyba, że to tylko zabawa. 
Tak czy inaczej, gdy chciała wstać 
i uciec sprzed kół pociągu, ta dru-
ga ją przytrzymała i pociąg dokonał 
dekapitacji obu... Trzecia z historii 
to z pozoru zwykłe potrącenie czło-
wieka. Gorzej, że nigdzie nie można 
było znaleźć ciała. Człowiek na pew-
no był, na pewno skoczył, ale za nic 
nie można zlokalizować zwłok. Ani 
pod pociągiem, ani obok. Jakież by-
ło zdziwienie maszynisty, gdy zna-
lazł je wiszące na przednim haku lo-
komotywy... Ot, jeden z „ciekawych” 
widoków, z którymi maszyniści prę-
dzej czy później muszą się zmierzyć.

Niestety, prokuratorzy (a jak się 
również okazuje – biegli) nie mają 
pojęcia o pracy maszynisty. Niech 
za dowód posłużą autentyczne pyta-
nia, które padły podczas dochodzeń 
w sprawie innych wypadków znajo-
mych mi maszynistów: „Dlaczego go 
pan nie ominął?” albo: „Dlaczego je-
chał pan 120 km/godz. w terenie za-
budowanym?”. Nie jesteśmy w stanie 
zauważyć wszystkiego. Podczas jaz-
dy mamy mnóstwo rzeczy do obser-
wacji – od szlaku, przez pilnowanie 
rozkładu jazdy i wykazu ostrzeżeń, 
po kontrolowanie wskazań urządzeń 
pomiarowych. Nie ma szans, abyśmy 
byli cały czas skupieni wyłącznie na 
torach. Druga sprawa, że teraz po 
uderzeniu w cokolwiek najwyraźniej 
powinniśmy stać i do skutku szukać 
ciała, bo jak nie znajdziemy, to cze-
ka nas surowy wyrok za wykonywa-
nie naszej pracy.

Marcin Antosz
„Opóźnienie może ulec zmia-

nie”, Warszawa 2021, s. 284.

Po wypadku maszynista nie powinien już tego dnia prowadzić pociągu   Fot. Komenda Policji w Piszu
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Turystyka

Stadiony budowano już w sta-
rożytności. Od tego czasu dużo 
się w architekturze oraz spor-
cie wydarzyło i podczas gdy pił-
ka nożna stała się najbardziej 
popularnym sportem świata, 
na całym globie powstało tysią-
ce stadionów piłkarskich. Nie 
wszystkie mogą być porównywa-
ne z rzymskim Koloseum, lecz 
w masie piłkarskich obiektów 
sportowych istnieją takie, któ-
re są szczególnie warte uwagi. 
Przedstawiamy listę tych, przy 
których tworzeniu interpreta-
cja antycznego konceptu areny 
sportowej poszła w zaskakują-
cym kierunku.

Bursaspor 
to turecki klub, który po raz 

pierwszy (i na razie ostatni) zdo-
był mistrzostwo kraju w 2010 
roku. Osiąg nięcie bardzo duże, 
ponieważ dokonali tego jako 
drugi klub w historii Turcji, któ-
ry nie wywodzi się ze Stambu-
łu. Ich stadion, Bursa Atatürk, 
mieścił wtedy zaledwie 25 tysięcy 
widzów, należało więc go powięk-
szyć, aby nowo ukoronowani 
tureccy mistrzowie mogli przy-
jąć więcej publiczności. W 2011 
roku rozpoczęto budowę obiektu. 
Inwestycja pochłonęła 70 milio-
nów euro i została ukończona 
cztery lata później. Projektanci 
często poszukują tematów prze-
wodnich dla swoich dzieł w toż-
samości gospodarzy, a ponieważ 

przydomek Bursasporu to Zie-
lone Krokodyle, użyto go jako 
dosłownej inspiracji dla nowego 
obiektu. Nazwana Timsah Are-
na (Timsah po turecku znaczy 
krokodyl) nowa rezydencja klu-
bu jest dokładnie tym, co suge-
ruje nazwa. Zewnętrzne ścia-
ny stadionu mieszczącego teraz 
45 tysięcy widzów wykończone są 
na zielono, ale najważniejszym 
elementem jest zwieńczenie ele-
wacji jednej ze stron budowli 
w formie głowy krokodyla. Wraz 
z paszczą, oczami i zębami Tim-
sah Arena jest bez wątpienia 
unikatem na arenie światowej.

Singapur nie jest szczególnie 
znany z osiągnięć sportowych. 
Faktem jest, że przy ponad pięciu 
milionach mieszkańców (na 716 
kilometrach kwadratowych) ten 
azjatycki tygrys należy do czo-
łówki najbardziej zaludnionych 
państw świata, co dla architektów 
obiektów sportowych, szczegól-
nie dużych, jak stadiony piłkar-
skie, stanowi ogromne wyzwa-
nie. Mimo wszystko nie było to 
przeszkodą dla Singapurczyków 
i w 2007 roku powstał tam nie-
codzienny, bo unoszący się na 
wodzie, stadion Float@Marina 
Bay. Wybudowany w zatoce Mari-
na jest trochę większy niż boi-
sko na warszawskim Stadionie 
Narodowym, a umocowano go na 
stalowej platformie umieszczo-
nej na pontonach. Może udźwig-
nąć ponad tysiąc ton. Kto lubi 

oglądać mecz zza bramki, tutaj 
tego nie uświadczy. Obiekt ma 
tylko jedną trybunę znajdującą 
się na lądzie, która może jednak 
pomieścić 30-tysięczną widow-
nię. Na początku był przewidzia-
ny jako rozwiązanie tymczasowe 
i miał zostać rozebrany w 2012 
roku, jednak z uwagi na popular-
ność zachowano go. Poza wyda-
rzeniami sportowymi odbywa-
ją się tu także liczne koncerty. 
Zaprojektowany przez Singa-
purską Agencję Nauki i Tech-
nologii jest świadectwem mocy 
i potencjału ludzkiej kreatywności.

Przenieśmy się bliżej... Aku-
rat ten stadion kojarzy każ-
dy, bo mowa o Allianz Arenie 
w Monachium. Został wybudowany 
w 2005 roku, miał zastąpić Olym-
piastadion, uważany jest za jeden 
z najnowocześniejszych stadio-
nów świata. Jego budowa rozpo-
częła się w 2002 roku i pochłonęła 
350 milionów euro. Ten spekta-
kularny obiekt może ugościć 75 
tysięcy fanów piłki nożnej. Wśród 
innych obiektów tego typu wyróż-
niają go fasada i dach skonstru-
owane z prawie trzech tysięcy 
poduszek, które są bez przerwy 
napełniane powietrzem. Nowo-
czesna technologia sprawia, że 
jeżeli na dachu zbierze się za dużo 
śniegu, specjalne czujniki infor-
mują o tym system i ciśnienie 
w poduszkach ulega zwiększeniu, 
by zrównoważyć ciężar. Podusz-
ki mogą też świecić w różnych 

kolorach, co pozwala na uzy-
skanie niesamowitych efektów 
wizualnych. Warto wspomnieć, 
że Allianz Arena ma największy 
parking podziemny w Europie 
z miejscami dla 9800 samochodów.

Niedaleko, w pobliskiej Szwaj-
carii, znajduje się z kolei najwyżej 
położony stadion w Europie. To 
obiekt klubu FC Gspon, a ci, któ-
rzy mają szczęście u nich gościć, 
grają na dwóch tysiącach metrów 
nad poziomem morza, zarazem 
mogąc podziwiać spektakularne 
widoki. Przewagę mają oczywi-
ście gospodarze, którzy są przy-
zwyczajeni do grania na tej wyso-
kości. Murawa jest sztuczna, zaś 
na miejsce da się dojechać jedy-
nie kolejką górską.

W Chorwacji 
jest również kilka pięknie 

położonych stadionów, ale na 
szczególną uwagę zasługuje ten 
w Trogirze. Jak wiele chorwa-
ckich nadmorskich miejsco-
wości, tak i założony w III wie-
ku przed naszą erą Trogir to 
miasto historia. Średniowiecz-
na starówka wpisana na listę 
UNESCO zachwyca turystów 
z całego świata. Kluby, które roz-
grywają mecze z NK Trogir, też 
mają przyjemność obcować z tą 
wspaniałą architekturą. Stadion 
klubu usytuowany jest bowiem 
na starówce między XV-wiecz-
ną wieżą św. Marka a Twierdzą 
Kamerlengo, w której kręco-
no sceny do „Gry o tron”. Zna-
ny jako Batarija stadionik może 
pomieścić jedynie 160 kibiców, ale 
szczęśliwcy znajdują się wtedy 
ledwie kilkanaście metrów od 
ciepłych wód Adriatyku.

Pozostając w regionie, war-
to wspomnieć o belgradzkim 
stadionie klubu FK Vożdovac. 
Został otwarty latem 2013 roku 
i zadziwił świat usytuowaniem 
na dachu... centrum handlowe-
go. Poprzedni stadion klubu zbu-
rzono w 2010 roku i w jego miej-
scu postawiono pięciopiętrową 
budowlę, w której dwie kondyg-
nacje zajmuje parking, tyle samo 
przeznaczono na galerię handlo-
wą, a ostatnie piętro to właśnie 
stadion piłkarski.

Z kolei klub piłkarski w nie-
wielkiej miejscowości Czarny 
Balog na Słowacji nie ma na 
koncie żadnych wielkich suk-
cesów, lecz jest dosyć znany 
ze względu na obiekt, którego 
jest gospodarzem. Położony na 
malowniczych, porośniętych sos-
nami wzgórzach stadion mieści 
niespełna 200 widzów, a słynie 
z tego, że między jego trybu-
nami a boiskiem przebiegają 
tory kolejowe, a pociągi prze-
jeżdżają nawet w trakcie meczu. 
Kibice często biją brawo jadą-
cym kolejkom również dlatego, 
że większość z nich to pojazdy 
z początku XX wieku. Gdy pociąg 
pojawia się obok boiska, piłkarze 
nie przerywają gry, choć skar-
żą się, że nie mogą się nawza-
jem usłyszeć.

Trudno zdecydować, czy stadion 
Mmabatho w RPA jest dziwny, 
czy genialny, gdyż jest podobny 
zupełnie do... niczego. Poza swo-
im bliźniakiem 250 kilometrów 
dalej, czyli stadionem Odi. Oba 
zostały zbudowane w latach 80. 
przez izraelską firmę, a zapro-
jektowane podobno przez archi-
tektów z ZSRR. Mmabatho mie-
ści 60 tysięcy widzów, jednak nie 
są organizowane na nim ważne 
rozgrywki ze względu na stan, 
w jakim się znajduje, oraz skom-
plikowaną sytuację polityczną 
w kraju, przez którą nie ma swo-
jego gospodarza. Czemu o nim 
wspominamy? Otóż ten unikat 
na światowej liście stadionów 
ma trybuny rozwidlające się na 
wiele mniejszych odnóg i kształ-
tem przypomina trochę diament, 
a trochę UFO. Trudno sobie 
wyobrazić, jak widzowie odnaj-
dują miejsca, ale kiedy im się to 
już uda, to niektórzy z nich sie-
dzą tak, że muszą odwracać gło-
wę, by widzieć mecz.

Projektanci
stadionów prześcigają się 

w coraz to nowocześniejszych 
rozwiązaniach, stawiając na 
zrównoważony rozwój albo dając 
upust ekstrawagancji. Przykła-
dem jest imponujący projekt sta-
dionu Rock Stadium na pustyni 
w Abu Zabi. Al-Ajn, czyli najbar-
dziej utytułowany klub piłkarski 
ZEA, którego prezesem jest pre-
zydent państwa, ma mieć w przy-
szłości nową siedzibę wykutą 
w skale, a dokładnie na zboczu 
jednej z najwyższych gór Emira-
tów, Jabel Hafeet. Dla jego pro-
jektantów ogromną inspiracją 
były ruiny w Petrze oraz archi-
tektura starożytnego Egiptu. 
– Skały i piasek znajdujące się 
w okolicy są idealne do wykorzy-
stania w budownictwie i zapewnią 
wtopienie się stadionu w otocze-
nie, co będzie miało minimalny 
wpływ na środowisko – zazna-
czył jeden z twórców projektu 
Marwan Zgheib. Trybuny zosta-
ną wykute w skale, co uchroni 
widzów przed pustynnym upałem 
i jednocześnie zmniejszy kosz-
ty, które trzeba by było ponieść 
na klimatyzację.

Stadion narodowy na Tajwa-
nie, w Kaohsiung, to kolejny przy-
kład zrównoważonego rozwoju. 
Ten kolosalny obiekt nie został 
zbudowany z drewna z odzy-
sku, lecz jest pokryty panelami 
słonecznymi wytwarzającymi 
energię nie tylko dla stadionu, 
ale także dla okolicy. Działa od 
2009 roku i jest wykorzystywa-
ny przez reprezentację Tajwanu 
w piłce nożnej. Budowla przypo-
mina śpiącego smoka, a panele 
słoneczne to mieniące się łuski, 
stąd potoczna nazwa tego miej-
sca Dragon Stadion. Tajwańskie 
Biuro Pogody pomogło w projek-
cie i stadion ustawiony jest tak, 
by otwarta część wpuszczała do 
środka letni wiatr, dzięki czemu 
kibice mogą podziwiać drużynę 

Fascynujące stadiony

Stadion miejski w Trogirze, Chorwacja
Fot. Mercury Press/Caters News/Forum
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Orszak
bez konieczności zastosowania 
klimatyzacji.

Jak w każdej dziedzinie, rów-
nież w budownictwie ekologia 
wyznacza największe trendy. Na 
obrzeżach Kurytyby w południo-
wej Brazylii znajduje się mały 
stadion piłkarski wyprzedzający 
swoje czasy. Oficjalnie nazwany 
Stadionem Janguito Malucelli, 
znany jest też pod nazwą Eco-
estadio ze względu na przyja-
zną dla środowiska konstruk-
cję. Powstał w 2007 roku bez 
jednej kropli... betonu. Zamiast 
budować dużą trybunę, klub 
zdecydował się ulokować swoje 
boisko obok łagodnego zbocza, 
zapewniając idealną natural-
ną trybunę dla widzów. Prawie 
każda część infrastruktury sta-
dionu jest drewniana, ale drew-
no zebrano z terenów ponownie 
zalesionych. Z kolei żelazo uży-
wane do metalowych okuć zosta-
ło odzyskane ze starych podkła-
dów kolejowych.

Forest Green Rovers 
to IV-ligowy angielski klub, 

o którym świat usłyszał w 2010 
roku, gdy nabył go właściciel fir-
my zajmującej się zieloną ener-
gią Dale Vince. Od tego czasu 
klub przekształcono w całkowi-
cie wegański. Stroje graczy wyko-
nane są z ekologicznych mate-
riałów, piłkarze oraz pracownicy 
klubu jedzą jedynie wegańskie 
posiłki, a energia jest dostar-
czana przez panele słoneczne. 
Na stronie internetowej klubu 
czytamy: „Jako najbardziej zie-
lony klub piłkarski świata pla-
nujemy wybudować najbardziej 
zielony stadion świata”. Rewo-
lucyjny projekt przewiduje uży-
cie do budowy głównie drewna. 
Planuje się w nim miejsce dla 
pięciu tysięcy kibiców, obowią-
zywać będzie całkowity zakaz 
sprzedaży mięsa i znajdować 
się przy nim będą liczne punk-
ty do ładowania samochodów 
i rowerów elektrycznych. Przy 
obiekcie ma też powstać cen-
trum badawcze zajmujące się 
źródłami energii odnawialnej.

W brazylijskiej faweli osiem 
lat temu Pelé otworzył lokalne 
boisko, które piłkarze amato-
rzy sami zasilają, grając na nim. 
Technologia zainstalowana pod 
murawą nazywa się Pavegen 
i w uproszczeniu działa tak, że 
im więcej się po niej biega, tym 
więcej produkuje energii. Pod-
czas ceremonii otwarcia słyn-
ny piłkarz powiedział, nie kry-
jąc wzruszenia, że ma nadzieję, 
iż „nowe boisko pomoże wzbu-
dzić zainteresowanie lokalnych 
dzieci nie tylko piłką nożną, lecz 
także nauką” i najprawdopodob-
niej to połączenie jawi się jako 
przyszłość wielu stadionów pił-
karskich.

Magdalena Herman
Na podst.: listverse.com, 

bbc.com, www.thesportster.com, 
www.thenationalnews.com
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W styczniu 2009 roku na ulice 
Warszawy wyszedł po raz pierw-
szy Orszak Trzech Króli. Od tego 
czasu organizowany jest on już 
w prawie 1000 miejscowościach 
w Polsce i poza jej granicami. 
Barwne i rozśpiewane korowody 
wyruszyły w tym roku również 
w Berlinie, Hamburgu, Görlitz 
oraz 7 stycznia w Wuppertalu. 
Inicjatorem pierwszego Orsza-
ku w Wuppertalu był Zespół Folk-
lorystyczny „Polskie Kwiaty” 
z PMK Wuppertal. Członkowie 
zespołu kierowali i czuwali nad 
całością tych wspaniałych ulicz-
nych „Jasełek”, które nazwano 
„Niech prowadzi nas gwiazda”. 

Do udziału zaproszono min. 
Teatr Poezjada z Oberhausen, 
który odegrał dwie scenki oraz 
Zespół Pieśni i Tańca „Marysień-
ka” z Wuppertalu. Warszawska 

Fundacja Orszaku Trzech Kró-
li udostępniła materiały, propo-
zycję scenariusza, teksty sce-
nek, wzory plakatów, korony 
i śpiewniki. 

Punktualnie o godz. 15:30 
po rozdaniu koron śpiewników 
i chorągiewek z Geschwiester-
-Schol Platz w Wuppertal-Bar-
men ruszył barwny korowód, 
a na jego czele Gwiazda, która 
prowadziła przez miasto. Po dro-
dze Orszak zatrzymywał się dwa 
razy, a jego uczestnicy inscenizo-
wali różne scenki, m.in. „Taniec 
wielbłądów”, „Dwór Heroda”, 
„Scenka w Gospodzie”, „Walka 
dobra ze złem”, „Taniec aniołów”, 
„Pokłon pastuszkom”.

Przy dźwiękach kolędy „Bóg się 
rodzi” parami, w rytmie Poloneza 
uczestnicy podążyli do stajenki 
i na mszę św., a Trzej Królowie 

złożyli pokłon Jezusowi w żłob-
ku . Po mszy uczestników orsza-
ku zaproszono na poczęstunek, 
gorący barszcz, grzane wino 
oraz pajdę chleba ze smalcem 
i ogórkiem kiszonym. 

Na zakończenie wybrano 
Króla Orszaku, którym został 
Andreas Hoffman z Zespołu 

Folklorystycznego „Marysień-
ka”. Cały korowód i impreza 
odbyły się w radosnej, pokojo-
wej atmosferze. 

Dziesiątki kolorowych koron
i chorągiewek ubarwiło ten stycz-
niowy ponury dzien. 

Tekst i zdjęcie
Robert Widera

Trzech Króli 
w Wuppertalu

Ponad 20 lat temu 5 muzyków 
pochodzących z Polski założyło 
w Essen zespół rockowy. Na co 
dzień każdy z nich miał swoją 
rodzinę, pracę i w miarę dostat-
nie życie. Czegoś jednak im 
brakowało. Mimo bezpiecznego 
życia, nie potrafili zastąpić tym 
muzyki, która towarzyszyła im 
w Polsce. Wszyscy urodzili się 
w latach 60., i na przełomie lat 
80/90 osiedlili się w Niemczech. 
Nie znali się wcześniej, usłyszeli 
tylko, że „gdzieś tam, ktoś tam” 
w bunkrze w Essen zakłada pol-
ski zespół. Natychmiast przypo-
mnieli sobie o muzycznej przy-
godzie, jaką przeżywali w Polsce 
i zainteresowali się tematem. 
Tak powstał pierwszy polonij-
ny zespół rockowy w Essen. 
Jednak zanim z instrumentów 

popłynęły pierwsze harmonijne 
dźwięki, czasu trochę zleciało. 
Wielu było chętnych do grania, 
jednak nie każdy potrafił pogo-
dzić muzykę, próby i nieustanne 
doskonalenie warsztatu z życiem 
zawodowym i rodzinnym. Jedni 
muzycy przychodzili, inni odcho-
dzili, zmieniały się nazwy, aż 
w końcu postanowiono zostać 
przy nazwie „Syndykat”, i tak 
już jest 20 lat. W międzyczasie 
zmieniali się muzycy i repertu-
ar. Obecnie ze starego składu 
został perkusista Robert Kem-
pa i gitarzysta Robert Mnich. 
Od 20 lat fascynuje ich muzy-
ka i nadal z takim samym zapa-
łem stają na scenie i ze swoich 
instrumentów wydobywają blu-
esowe dźwięki. Muzyka stanowi 
ważny element ich życia. Cała 

reszta jest jej podporządkowa-
na. O sobie mówią: „Jesteśmy 
zafascynowani rockiem i blue-
sem lat 60. i 70. oraz nienasy-
ceni słowiańskimi dźwiękami 
i harmoniami współczesnych 
polskich zespołów.” 

Przez pierwsze lata grali naj-
częściej covery „Dżemu”. Zakwa-
lifikowali się na Festiwal Ryśka 
Riedla w Tychach oraz Festi-
wal im. Pawła Bergera w Kali-
szu. Grali również na festiwalu 
„Fedrujemy w rocku” w Zabrzu, 
reprezentowali Polskę w 2004 
roku w Düsseldorf podczas świę-
towania wejścia Polski do Unii 
Europejskiej. Obecność na tych 
imprezach była dla nich wielkim 
przeżyciem i bogatym doświadcze-
niem. Z zespołem „Dżem” spot-
kali się również w Hanowerze, 
występując przed nim jako sup-
port. Usłyszeli wtedy słowa uzna-
nia od Styczyńskiego i Bergera. 
Oprócz Dżemu chętnie sięgali do 
repertuaru takich zespołów jak: 
Gang Olsena, Estep, Deep Purp-
le, Free, S.R.V., Lynyrd Skynyrd, 
czy Bad Company. Na samym 
początku postanowili sobie, że 
nigdy nie zagrają do kotleta, 
i słowa dotrzymują. 

Po kilku latach postanowili 
zerwać z przydomkiem zespo-
łu coverowego i zaczęli kompo-
nować własne utwory. Powstało 
ich bardzo dużo. Są zarejestro-
wane na płytach CD. Wiele z nich 
posiada bardzo osobiste teksty 
nawiązujące do przeżyć, suk-
cesów i porażek na emigracji 
w Niemczech. Z tekstami identy-
fikują się często słuchacze i fani 
zespołu, gdyż odnoszą je do włas-
nej, osobistej sytuacji życiowej. 

Przez 20 lat „Syndykat” odwie-
dził wiele niemieckich i polskich 
miast. Grali na festiwalach oraz 

gościnnie z innymi zespołami. 
Z ich inicjatywy 20 lat temu 
zorganizowano Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Oberhausen. Zdobyli nagro-
dę specjalną jury za „podtrzy-
mywanie dobrej tradycji pol-
skiego rocka” podczas festiwalu 
Polskie Tony w Essen. Grali 
w Aachen ze skrzypkiem Janem 
Błędowskim i resztą Krzaku, 
z zespołem CREE, Kasa Cho-
rych, Janem „Kyksem” Skrze-
kiem, zespołem Schau Pau Aco-
ustic Blues. Kosztem niemałych
wyrzeczeń dorobili się własne-
go sprzętu i nagłośnienia. Mają
swoje pomieszczenie, gdzie spo-
tykają się na próbach oraz i na
Jam Session dla przyjaciół. Nie 
ukrywają swoich polskich korze-
ni. Wręcz przeciwnie, z powo-
dzeniem grają polskiego rocka
na niemieckich i wielokulturo-
wych imprezach. Międzynaro-
dowa publiczność odbiera ich 
często entuzjastycznie. Dorobili
się licznego grona swoich fanów, 
którzy regularnie towarzyszą im 
na koncertach. „Syndykat” robi
dobrą robotę, bo starszym przy-
pomina starego dobrego polskie-
go rocka, a młodych nim zaraża.

Zespół wznowił działalność
koncertową po dwuletniej prze-
rwie w lekko zmienionym skła-
dzie. Wokalistą zespołu został 
Tomasz „Dynam” Domieracki, 
który wcześniej grał w Polsce
w zespole Higway. Nowym nabyt-
kiem w zespole jest również gita-
rzysta Rheinhold Dorn. Na gita-
rze basowej gra Siegmund Danch.

Zespół planuje w tym roku hucz-
nie obchodzić swoje 20 urodziny. 
Z pewnością redakcja będzie na 
nich obecna.

Leonard Paszek
Zdjęcie: archiwum zespołu

Skazani na bluesa, 
czyli 20 lat zespołu 
„Syndykat” z Essen
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Uczta pod czerwoną gwiazdą
Wiktor Biełajew – kucharz Kremla

Gierek przywoził najlepszą kiełbasę
Pierwszy raz zobaczyłem Le-

onida Iljicza Breżniewa, kiedy 
jako młody kucharczyk zostałem 
wysłany do pomocy na Kreml, 
na przyjęciu z okazji trzydzie-
stej rocznicy zwycięstwa nad 
faszyzmem. Patrzyłem na nie-
go i myślałem, że patrzę w te-
lewizor. Nie umiałem sobie uło-
żyć w głowie, że naprawdę ja, 
Wiktor, chłopaczek z Izmajło-
wa, gotuję dla szefa państwa 
i jego gości.

Później byli Gorbaczow, Jel-
cyn, Putin. Gotowałem dla nich 
wszystkich; obudzony w środku 
nocy powiem ci, co który z nich 
lubi najbardziej. Richard Nixon, 
gdy odwiedził Gorbaczowa, ka-
zał sfotografować wszystkie moje 
potrawy i codziennie wieczorem 
zachodził się ze mną przywitać. 
Margaret Thatcher zamawiała 
niewyobrażalne ilości moich na-
leśników. A wasz Gierek przywo-
ził mi zawsze polską kiełbasę, bo 
tak dobrej kiełbasy nie robił nikt 
w całym sowieckim bloku.

Od czego mam zacząć? Chyba 
zacznę od początku. Od młodego 
chłopaka z Izmajłowa, którym by-
łem, a który jedyne, co miał, to 
wielkie marzenia.

Postanowiłem iść do technikum 
archiwistyki. Było takie niedaleko 
mnie, też na Izmajłowie. Tak so-
bie wymyśliłem – że będę badał 
stare dokumenty, czytał książki 
i robił inne równie ciekawe rzeczy.

Dziadek zrobił ze mnie 
kucharza

Wychowywałem się bez ojca, 
tylko z mamą, babcią i dziad-
kiem. Centralną osobą w domu był 
dziadek, weteran wojenny – do-
dał sobie dwa lata, bo inaczej by 
go do armii nie wzięli, i do Ber-
lina doszedł na jednej nodze, bo 
drugą stracił w czasie bitwy pod 
Smoleńskiem.

No i dziadek, który był człowie-
kiem bardzo praktycznym, pyta 
mnie któregoś dnia:

– Wiktorku, a gdzie ty się wy-
bierasz do szkoły?

– Do technikum – mówię – dziad-
ku, na archiwistę.

Dziadek miał taki zwyczaj, że 
raz w tygodniu wieszał te swo-
je wszystkie medale na klapach 
marynarki i szedł do miejscowe-
go baru wypić sobie piwko albo 
dwa. I tak się zdarzyło, że niedłu-
go po naszej rozmowie otworzyli 
nowy bar, niedaleko naszego do-
mu. Dziadek tam poszedł, wypił 
swoje dwa piwka, wychodzi, pa-
trzy, a dokładnie naprzeciw nie-
go napis: SZKOŁA KULINAR-
NA. DNI OTWARTE.

O, myśli sobie dziadek, cieka-
we. Poszedł pod szkołę, stanął pod 
drzwiami, a akurat przechodziła 

tam jedna z moich przyszłych na-
uczycielek, Walentyna Piotrow-
na Minajewa. Popatrzyła na te-
go mojego dziadka, na jego me-
dale, i pyta:

– A wy co, do szkoły się chce-
cie na stare lata zapisać?

– Nie siebie. Wnuka – dzia-
dek na to.

I ją to tak ujęło, że zrobiła dziad-
kowi wycieczkę, oprowadziła go po 
różnych zakamarkach i wszystko 
mu w tej szkole pokazała.

Dziadek wyszedł i skierował się 
do sklepu. Kupił dwie czekuszki, 
czyli ćwiartki wódki. Przyszedł 
do domu, postawił czekuszki na 
stół, otworzył, upił. I mówi:

– Wiktorku, byłem w szkole ku-
linarnej. Dwa lata nauki, tydzień 
teorii, tydzień praktyki. Potem zo-
stajesz kucharzem. I całe życie 
jesteś syty i masz nos w tabace; 
to takie rosyjskie powiedzenie, 
że żyjesz bogato i dobrze.

Czy pomysł dziadka mi się 
spodobał? Tu już nie miałem 
pewności. Ale z nim trudno było 
dyskutować, zabrałem więc do-
kumenty z technikum i przenio-
słem do szkoły kulinarnej.

Szkoła była wspaniała, miała 
bardzo dobry poziom, do dziś ko-
rzystam z tego, czego mnie wte-
dy nauczyli. Bo uczyli nas wszyst-
kiego: rozbiórki tuszy, rozbiórki 
drobiu, nawet dziczyzny. Do te-
go odrobinę księgowości, odro-
binę technologii żywienia. Dużo 
wiedzy, wspaniali nauczyciele. 
I rzeczywiście, jak dziadek mó-
wił, tydzień mieliśmy w szkole 
zajęć praktycznych i, od samego 
początku, tydzień praktyki w re-
stauracjach.

Z „Pragi” na Kreml
Po roku szkoły zaczęli nas wysy-

łać na praktyki w naprawdę dobre 
miejsca. A wtedy mapa kulinarna 
Moskwy nie była tak skompliko-
wana jak dziś. Było pięć najważ-
niejszych restauracji: „Metropol”, 
„Ukraina”, „Moskwa”, „Praga” 
i „Nacjonal”. Tyle.

Ja trafiłem do restauracji „Pra-
ga”. To była szykarna restaura-
cja, z białymi obrusami, bardzo 
eleganckimi kelnerami i świet-
ną kuchnią, położona w centrum 
Moskwy, na słynnym Arbacie. Na-
wet nasi kelnerzy byli legendar-
ni. Ich szefem był niejaki Grigo-
riew, który jednego wieczoru ob-
sługiwał trzy, maksymalnie cztery 
stoły. Ludzie zapisywali się w ko-
lejce, rezerwacje robili nawet kil-
ka miesięcy wcześniej, żeby tylko 
trafić na niego. Piękny, elegancki, 
wszystko miał wymuskane. Umiał 
doskonale doradzić. A do tego bar-
dzo dbał, żeby kuchnia dla jego 
klientów robiła wszystko na naj-
wyższym poziomie. Sam patrzył 

kucharzom na ręce, czy smażą na 
maśle, czy gramatura jest odpo-
wiednia i tak dalej.

Dobrze się tam dogadywałem 
z personelem. A że szkołę skoń-
czyłem z czerwonym dyplomem, 
szef zaproponował mi pracę. Zgo-
dziłem się bardzo chętnie. Jesz-
cze nie byłem do końca przeko-
nany, czy chcę być kucharzem.

Nie wiedziałem tego jeszcze, 
ale z tych pięciu dobrych restau-
racji kelnerzy i kucharze byli za-
trudniani na Kremlu na różne du-
że przyjęcia. Ale szybko miałem 
się dowiedzieć. Jak tylko zaczą-
łem pracę, zbliżało się wielkie 
wydarzenie: trzydzieści lat od 
zwycięstwa nad faszyzmem. Na 

Kremlu, jak zawsze, miało być 
przyjęcie z tej okazji i szef powie-
dział, że dołącza mnie do grupy 
kucharzy, która będzie to przyję-
cie obsługiwać.

Nogi się pode mną ugięły. Gdzie? 
Ja? Na jaki Kreml? Przecież ja 
nic nie umiem! Ale szef się tylko 
uśmiechnął. „Spokojnie, Wiktor” 
– powiedział. „Nauczysz się. Od 
czegoś trzeba zacząć”.

Kreml Kremlem, ale skończy-
łem szkołę i upomniała się o mnie 
armia. Trafiłem do wojsk pogra-
nicznych, które ochraniały na-
szą północną granicę: od Narjan-
-Mar, miasteczka w Nienieckim 
Okręgu Autonomicznym, do Mys 
Szmidta, małej wioski na Czukot-
ce, skąd – jak się dobrze przyjrzeć 
– widać Alaskę i gdzie się zaczy-
na Ocean Arktyczny.

Nasze oddziały nie podlega-
ły ministrowi obrony, ale KGB, 
a przez nie – Radzie Ministrów 
ZSRR. Na czym polegała różni-
ca? Z mojej perspektywy głów-
nie na jedzeniu. Zwykły sowiec-
ki żołnierz dostawał dziennie 
dwieście gramów masła, a po-
granicznik – pięćset. Podobnie 
było ze wszystkimi innymi racja-
mi. Mieliśmy też lepszej jakości 
koszary, trochę lepsze mundury. 

Dbała o nas radziecka władza, 
jak umiała.

Wróciłem z wojska, w restaura-
cji „Praga” przyjęli mnie z otwar-
tymi ramionami. Ale dla wszyst-
kich było zaskakująco jasne, że 
długo tam miejsca nie zagrzeję 
i że pójdę pracować na Kreml. 
Dla wszystkich oprócz mnie, bo 
ja nie miałem o sobie najlepsze-
go zdania jako o kucharzu.

I tak się rzeczywiście stało. Oka-
zało się, że wujek jednej z moich 
nauczycielek, Aleksander Fiedo-
rowicz, został tam dyrektorem ży-
wienia – nie mogłem się nawet 
spodziewać, że kiedyś go na tym 
stanowisku zastąpię. Zapytał ją, 
czy ma jakichś zdolnych absol-

wentów, i ona wskazała na mnie 
– rzadko się zdarzało, żeby ktoś 
kończył szkołę z samymi piątka-
mi, a tak właśnie było w moim wy-
padku. Aleksander Fiedorowicz 
zaprosił mnie więc na rozmowę.

– Masz żonę, chłopcze? – spytał.
– Nie –  ja na to. – Ale mam 

dziewczynę.
– Tutaj w dwa lata dostaniesz 

ładne mieszkanie. Będzie jak zna-
lazł, gdybyście chcieli wziąć ślub.

Na mieszkania w tym czasie 
czekało się dużo dłużej, więc to 
był poważny argument. Nie za-
stanawiałem się długo.

Mój dobry kolega, Żenia Gri-
szyn, gotował z nim kiedyś raki 
na bankiet dla rosyjskich filmow-
ców. To była jakaś ważna okazja, 
bo miało ich być pięciuset, więc 
potrzebowali tych raków kilka ty-
sięcy. Gotowali je do późna w nocy 
i w którymś momencie Timofie-
jewicz spojrzał na zegarek i mó-
wi: „Żenia, jedź do domu, bo za-
raz ci ostatnie metro ucieknie. Ja 
dokończę te raki za nas dwóch”.

Gierek zajadał się 
parówkami

Na początku pracowałem w tak 
zwanej speckuchni: obsługiwa-
liśmy przyjęcia kremlowskie. 

Gotowaliśmy dużo jedzenia dla 
naprawdę dużej liczby osób, bo 
czasami bywało u nas i po tysiąc 
gości. Jak kończyłem swoją pra-
cę, szukałem kogoś, komu trzeba 
pomóc. Koledzy bardzo byli z tego 
zadowoleni i dużo się w ten spo-
sób przy nich uczyłem.

Nie mogę powiedzieć, żebym 
w tym czasie miał mistrza. A to 
u tego trochę podpatrzyłem, a to 
u innego. Poznawałem coraz cie-
kawsze przepisy. Na przykład 
w dziale cukierniczym robiliśmy 
pierożki na jeden kęs. To był jeden 
z numerów popisowych kremlow-
skiej kuchni – bardzo dużo bar-
dzo małych, lepionych ręcznie 
pierogów. To robiło wielkie wra-
żenie na gościach, bo nie musisz 
być ekspertem od kulinariów, że-
by dostrzec, jak trudno je zrobić, 
a było ich na przyjęciach bez liku.

Piekliśmy też rastiegaje; to pie-
róg z ryby ze słonego ciasta. Zo-
stawiało się w nim trzy dziurki 
i po upieczeniu, z takiego chru-
stowego ciasta jak do faworków, 
robiło się warkoczyk. Pięknie to 
wyglądało, ale kosztowało tyle wy-
siłku i precyzji, że szkoda gadać. 
Trzy lata się tego nie mogłem na-
uczyć, aż w końcu coś zatrybiło 
w głowie i załapałem.

Uczyłem się też różnych kuchar-
skich trików. Weźmy barszcz. Go-
towało się go zawsze dzień przed 
przyjęciem, bo on może postać, 
nie zepsuje się. Tyle że barszcz 
po dobie traci kolor. Wtedy robiło 
się specjalną farbkę: trzesz bura-
ka na tarce, zalewasz wodą, do-
dajesz sok z cytryny i gotujesz. 
Jeśli dodasz to do barszczu, ko-
lor od razu mu wróci.

Najciekawiej było, jak przy-
jeżdżali liderzy jakichś ważnych 
krajów. Bardzo mnie polubił wasz 
pierwszy sekretarz Edward Gie-
rek. Przywoził mi za każdym ra-
zem prezenty, takie specjalnie dla 
mnie, a nie co mu tam w Warsza-
wie włożyli do samolotu. Kiedyś 
przywiózł mi koszulę, ręcznie szy-
tą gdzieś pod Krakowem, dokład-
nie na mój wymiar. Chciałem mu 
się odwdzięczyć i nauczyłem się 
robić bigos. Ale on mi na to po-
wiedział: „Wiktorze Borysewiczu. 
Polskie jedzenie ja mam na co 
dzień, w Warszawie. U was czło-
wiek chciałby pojeść waszego”.

Mieliśmy więc taki układ, że 
jak przyjeżdżał, to przychodził 
do mnie jego ochroniarz i mó-
wił: Szef chciałby kotlety po ki-
jowsku. Albo jesiotra po mona-
styrsku. Albo kurczaka tabaka. 
I ja wtedy szybko gotowałem, na 
co miał ochotę.

Pamiętam, że bardzo lubił pa-
rówki. Na śniadanie potrafił zjeść 
cztery albo pięć. Mieliśmy w Miko-
janowskich Zakładach Mięsnych, 

Wiktor Biełajew przygotowuje posiłek w kremlowskiej kuchni Fot. volga.news



19Samo Życie 2/23 (613)

Uczta pod czerwoną gwiazdą
największych w ZSRR, całą linię, 
która produkowała parówki lux, 
specjalnie na Kreml. Były rze-
czywiście pyszne, a my je robi-
liśmy na śniadanie z groszkiem.

Jak Gierek miał przyjechać, to 
mój szef już kilka dni wcześniej 
do mnie mówił: O, będzie ten twój 
Polak. Zasada była taka, że jeśli 
dobrze ci się pracowało z któ-
rymś z zagranicznych liderów, je-
żeli polubił twoją kuchnię, to by-
łeś do niego przypisywany już za-
wsze. I ja rzeczywiście z Gierkiem 
pracowałem wiele razy.

Jedyne, co Polacy przywozili ze 
sobą, to kiełbasy. Nie wiem, jak wy 
to robicie, ale tak dobrej kiełba-
sy jak w Polsce nie jadłem nigdy 
w życiu. Powiedziałem to kiedyś 
Gierkowi i zaczęli przywozić, nie 
tylko mnie, ale i na te spotkania 
oficjalne dobrą polską kiełbasę.

Tak więc dobrze wspominam 
relacje z Gierkiem. Za to ani ra-
zu nie pracowałem z jego następ-
cą, Jaruzelskim, bo za niego od-
powiadał już inny kucharz.

Kieliszek naleweczki 
z Breżniewem

Ponieważ byłem w pracy raczej 
lubiany i miałem dobrą opinię, po 
roku, może dwóch dostałem pro-
pozycję, żeby zostać licznikiem. 
Kto to taki? Licznyj powar, oso-
bisty kucharz którejś z najważ-
niejszych osób w kraju. Podział 
na Kremlu i w wielu innych kuch-
niach na świecie jest taki, że jed-
na kuchnia prezydencka usta-
la menu i gotuje dla wszystkich 
gości na przyjęciu. Ale dla lide-
ra kraju i najważniejszych osób 
gotuje druga kuchnia, a w niej 
–  liczniki, czyli osobiści kucha-
rze. To są ludzie najbardziej za-
ufani, w Rosji – zatrudnieni bez-
pośrednio przez KGB, spraw-
dzeni na każdy możliwy sposób. 
Nawet pracownicy Kremla mie-
li zakaz wchodzenia do ich kuch-
ni, bo żywienie głowy państwa 
to była jedna z najściślej strze-
żonych tajemnic. Nikt nie powi-
nien znać tego systemu ani tym 
bardziej wiedzieć, kim jest licz-
nik. To były sprawy związane 
z bezpieczeństwem.

Bycie licznikiem to dla kucha-
rza wielki prestiż. Znaczyło, że 
świetnie gotujesz oraz że ci ufa-
ją. Ale na szczęście ja, chociaż 
byłem jeszcze młodym szcza-
wikiem, miałem wystarczają-
co oleju w głowie, żeby trzymać 
się od licznikowania jak najdalej. 
Dlaczego? Po pierwsze, nie roz-
mawialibyśmy dzisiaj. Do końca 
życia wszystko, co robił osobisty 
kucharz, pozostaje tajne i nie wol-
no o tym mówić. Po drugie, oni 
do końca życia mają zakaz wy-
jeżdżania z kraju.

Nie zostałem więc licznikiem, 
ale często pracowałem z Leoni-
dem Iljiczem Breżniewem, za-
równo na Kremlu, jak i w jego 
prywatnej daczy. To był czas sta-
gnacji, kiedy Breżniew miał się 
coraz gorzej i był obiektem wielu 

żartów. Cóż, taka jest prawda, że 
Kremlem rządzili wtedy starzy 
ludzie. I że może przespali mo-
ment, kiedy trzeba było coś zre-
formować.

Ja ich jednak znałem wyłącz-
nie od kuchennej strony. A od tej 
nie mogę im nic zarzucić. Jedli 
skromnie, nie mieli jakichś nie-
zwykłych zachcianek. Na daczy 
w Zarzeczu zaś, gdzie żył Breż-
niew, rządziła jego żona, Wikto-
ria Pietrowna. Ona sama bardzo 
dobrze gotowała, lubiła to i nie 
chciała z tego rezygnować tyl-
ko dlatego, że mąż jest szefem 
państwa. Miała gospodynię, ale 
gotowała razem z nią. Robiła na 
przykład wspaniałe wareniki z na-
dzieniem z orzechów włoskich, 
sam nie umiałbym takich zrobić. 
Oprócz tego zawsze była u nich 
nalewka na porzeczkach, robio-
na przez panią domu. Podawali 
ją specjalnym gościom.

Zawsze po dużym przyjęciu 
– a odbywały się tam przyjęcia 
nawet na sto osób – Wiktoria Pie-
trowna schodziła do piwnicy, gdzie 
była kuchnia, żeby nam podzię-
kować. Kilka razy przyszedł też 
sam Breżniew – wcześniej podob-
no przychodził zawsze, ale kiedy 
ja zacząłem pracę, on już był na-
prawdę stary i schorowany. Był 
bardzo przyjazny, każdemu podał 
rękę, dziękował. Wypijaliśmy po 
kieliszku tej słynnej naleweczki, 
sprzątaliśmy i samochody odwo-
ziły nas do Moskwy.

Przyjęcia za czasów Breżnie-
wa były bardzo wystawne, stoły 
aż się uginały od jedzenia i za-
wsze było ono najlepsze. Wy-
obraź sobie, jak myśmy gotowali, 
jeśli z całego kraju wszyscy naj-
lepsi kucharze ściągani byli na 
Kreml? Byliśmy wtedy prawdo-
podobnie najlepszą profesjonal-
ną kuchnią na świecie.

Na przyjęciach bywało wiele 
setek ludzi, ale tylko kilkoro pod-
legało ścisłej ochronie. Pierwszy 
sekretarz KC KPZR, premier, mi-
nister obrony i  jeszcze siedem 

osób. To jest tak zwany pierwszy 
stół – wszyscy mieli swoich liczni-
ków, oddzielną kuchnię pod nad-
zorem KGB. Mieli nawet swoje 
własne łańcuchy dostaw, swoje 
oddzielne gospodarstwa i nikt nie 
miał prawa wiedzieć, skąd przy-
jeżdża do nich jedzenie.

Dla reszty gotowaliśmy my, 
speckuchnia. Pierwszy stół miał 
nawet swoich oddzielnych kel-
nerów, bardzo zaufanych ludzi. 
Breżniew zawsze chciał, żeby 
pracowali dla niego na przyję-
ciach bracia Kaliniczenko z mo-
jej dawnej restauracji „Praga”, 
Wasilij i Nikołaj. Bez przerwy po 
nich dzwonili z Kremla. To by-
li tacy kelnerzy, jakich już się 
dziś nie spotyka. Obaj praco-
wali w zawodzie od końca woj-
ny, czyli prawie czterdzieści lat. 
W Moskwie w tych czasach by-
ła specjalna szkoła dla kelne-
rów, która trwała dwa lata. Do-
bry kelner nie powinien ci opo-
wiadać żadnych historii, dzielić 
się swoim życiem ani w ogóle za-
wracać głowy sobą. Powinien po-
dejść, ukłonić się, być w cieniu, 
ale na każde zawołanie. Byłem 
kiedyś świadkiem rozmowy pre-
zydenta Władimira Putina z by-
łym prezydentem Ukrainy, Wik-
torem Janukowyczem. W któ-
rymś momencie Putin upuścił 
serwetkę i automatycznie, nie 
przerywając rozmowy, schylił 
się, żeby ją podnieść. Ale ser-
wetki już tam nie było. Bo był 
tam dobry kelner.

Podsmażcie mi ziemniaki
Oddzielna historia to kremlow-

skie stoły. Mieliśmy całą szkołę 
dekorowania, pracowały nad tym 
dziesiątki osób. Wiedza, która ku-
mulowała się jeszcze od czasów 
carskich, właśnie za Breżniewa 
miała swoje apogeum. Na sto-
łach stały pięknie udekorowane 
jesiotry, posrebrzane misy z ka-
wiorem czarnym, czerwonym, 
sałatka z kamczackich krabów, 
wszelkie rodzaje mięs i ryb.

A przecież dwaj kolejni sekre-
tarze, i Chruszczow, i Breżniew, 
pochodzili z Ukrainy, z wiosek al-
bo z małych miasteczek. Gdzie 
oni tam jesiotra widzieli u siebie 
na wsi? Albo kawior, albo kam-
czackiego kraba? Zupełnie nie 
byli przyzwyczajeni do takich 
dań, a jeśli każą ci takie rzeczy 
jeść codziennie, to wcale nie jest 
smaczne!

I nieraz widziałem taką sytu-
ację, że jest przyjęcie na sześć-
set osób, stoły aż się uginają od 
jedzenia. Przy każdym leży kom-
plet widelców i noży. A Breżniew 
siedzi i wkurzony jeździ jednym 
z tych swoich ośmiu widelców po 
talerzu. Bo dla niego tu nic nie 
ma! Nie ma na stole nic, co on by 
lubił albo na co by miał ochotę.

Przed takim przyjęciem  przy-
chodzili do nas licznicy, żeby zo-
baczyć menu i podpatrzyć, co go-
tujemy. I kiedyś przychodzi je-
den z nich, patrzy na Breżniewa 
i mówi: „Teraz nic nie je. A jak się 
skończy przyjęcie, będzie dzwo-
nił, żeby mu ziemniaczki podsma-
żyć. Z kiełbasą albo ze śmietaną”.

I tak rzeczywiście było. Koń-
czyło się przyjęcie, Breżniew je-
chał do domu i pierwsze, co robił, 
to dzwonił do kucharza, że chce 
smażone ziemniaki ze zsiadłym 
mlekiem. Albo śledzia, albo ka-
pustę kiszoną – zależy, jaki miał 
nastrój. Sam to kilka razy widzia-
łem po przyjęciach w jego willi. 
Ludzie wychodzą – dzwoni Breż-
niew: „Podsmażcie mi ziemniaki”.

Człowiek, który jest liderem 
największego kraju na świecie, 
który może zjeść wszystko: ka-
wior, jesiotra, ba, może kazać, że-
by mu na następny dzień ustrze-
lili niedźwiedzia albo przywieźli 
i upiekli muksuna, taki człowiek 
chce tylko ziemniaki z odrobiną 
śmietany. No i kieliszek wódki.

Bardzo ciekawie robili dla nie-
go zsiadłe mleko. Zapiekali je 
w glinianych garnkach w tem-
peraturze sześćdziesięciu, sie-
demdziesięciu stopni. Robiło się 

takie brązowe na wierzchu. Licz-
nik Breżniewa musiał specjalnie 
na Ukrainę jeździć, żeby się tego 
nauczyć od starych kobiet. Ale 
to była jedyna jedzeniowa non-
szalancja człowieka, który rzą-
dził jedną piątą kuli ziemskiej.

Z Nixonem po Moskwie
Z jakiegoś powodu ludzie lu-

bili, jak dla nich gotowałem. Moi 
szefowie zaczęli mnie więc wy-
syłać do ważnych zagranicznych 
delegacji.

Nawet nie pamiętam wszyst-
kich ważnych ludzi, dla których 
gotowałem, byli wśród nich Fi-
del Castro, Nicolae Ceauşescu, 
Saddam Husajn, Erich Honecker 
i oczywiście Edward Gierek. Ale 
prawdziwe przygody zaczęły się, 
kiedy za Gorbaczowa przyleciał 
do nas Richard Nixon, były pre-
zydent Stanów Zjednoczonych, 
żeby przygotować jego spotka-
nie z Ronaldem Reaganem. Już 
pierwszego wieczoru zszedł ze 
swoją asystentką na kolację i za-
padła cisza. Przygotowałem mu 
wspaniałe jedzenie – bliny, ryby, 
mięso na kilka sposobów. Wszyst-
ko pięknie ozdobione, pięknie po-
dane. A tam cisza.

Naradziliśmy się w kuchni, 
co robić, bo było to dla nas trud-
ne do zrozumienia. Wysłaliśmy 
więc kelnera z winem. Poszedł, 
wraca, przyskoczyliśmy wszyscy 
do niego. A on mówi:

– Nie uwierzycie, co się dzie-
je. Nixon i asystentka stoją przy 
ladzie z aparatem. I fotografują 
każde danie po kolei.

Tak im się spodobały nasze 
kremlowskie dania, że postano-
wili je wszystkie utrwalić.

Gotowałem dla niego przez kil-
ka dni, był bardzo zadowolony, aż 
któregoś dnia zwyczajnie wlazł 
do kuchni. Zapytał od progu: 
„Kto tu jest kucharzem?!”. Za-
wołali mnie, przyprowadzili, du-
kam po angielsku: „Dzień dobry”. 
A Nixon stoi jak wryty. Pewnie się 
spodziewał jakiegoś tłustego Iwa-
na z wąsem. A tu ja. Chłopaczek 
z Izmajłowa. Tak mu się spodo-
bało, że może sobie porozmawiać 
z młodym Rosjaninem, że zaczął 
przychodzić codziennie. I wypy-
tywał mnie: jak się młodym ży-
je, ile się na mieszkanie czeka, 
ile to kosztuje, ile tamto. Aż mi 
było niezręcznie, że tak do mnie 
przychodzi, ale szef powiedział, 
że w porządku, nie ma w tym nic 
złego. I żebym rozmawiał, skoro 
Nixon chce.

Któregoś dnia zebrałem się 
więc na odwagę i mówię, że cie-
szę się, jak widzę, że mu smaku-
je moje jedzenie. Ale moim zda-
niem traci z rosyjskiej kuchni to, 
co jest najlepsze.

– O! – zaciekawił się. – A co 
to takiego?

– Zupy, panie prezydencie – po-
wiedziałem, bo on zupy zawsze 
zostawiał. – Rosja słynie z wy-
śmienitych zup. Mamy barszcz, 
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Przyjęcia za czasów Breżniewa były bardzo wykwintne  Fot. Internet
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mamy soljankę, mamy uchę. 
Wszystkie są bardzo zdrowe. 
Szczególnie dla mężczyzn – po
wiedziałem znacząco.

– Dla mnie już za późno – wzru
szył ramionami.

– Panie prezydencie – odpo
wiedziałem – nigdy nie jest za 
późno. Zupy odmładzają. Niech 
pan sam sprawdzi.

A ponieważ wiedziałem, że jest 
zapalonym wędkarzem i uwiel
bia ryby, następnego dnia przy
gotowałem mu uchę. Zjadł, do
łożył sobie, znowu zjadł.

– Rzeczywiście dobre – powie
dział mi. – Chyba będę sobie mu
siał znaleźć w Ameryce rosyjskie
go kucharza – uśmiechnął się.

Ale najbardziej niezwykła rzecz 
wydarzyła się, kiedy ostatniego 
dnia pobytu Nixon poprosił mnie, 
żebym mu pokazał Moskwę. Mój 
szef się zgodził, więc Nixon wziął 
tylko jednego ochroniarza i poje
chaliśmy. Nie chciał oglądać za
bytków; chciał zobaczyć, jak ży
ją normalni ludzie. Pojechaliśmy 
do dzielnicy Czeriomuszki, bo 
gdzieś tam jeździł kilka lat wcześ
niej z Breżniewem. Gdy dotarliś
my, Nixon zapytał, gdzie tu jest lo
kalny rynek – kojarzył go z tamtej 
poprzedniej wizyty. Wymyślił so
bie, że jak będzie bez świty, tylko 
z ochroniarzem i ze mną, to nikt 
go nie rozpozna i popatrzy so
bie na zwykłe życie. I poszliśmy 
na ten czeriomuszewski rynek.

Oczywiście wszyscy go tam 
rozpoznali, zleciała się chmara 
ludzi, zaczęli mu dawać kwia
ty, warzywa, owoce, miód, ja to 
wszystko musiałem trzymać, 
potem taszczyć, a Nixon aż się 
z wrażenia popłakał.

W którymś momencie z tego 
tłumu wyszła starutka babcia, 
jedna z tych, co to siedzą na ba
zarze i sprzedają czosnek oraz 
trochę nasion słonecznika, że
by dorobić do emerytury. Oddała 
mu cały słonecznik, który miała 
na sprzedaż. I powiedziała tak: 
„Panie prezydencie, nie mam 
nic więcej. Ale chcę pana w za
mian prosić o jedno. Ja straciłam 
na wojnie dwóch synów. Wojna 
to jest najstraszniejsze, co mo
że być na świecie. Bardzo pana 
proszę, niech pan zrobi wszyst
ko, żeby więcej nie było wojny”.

Nixon ją uściskał, coś tam jej 
odpowiedział, ale widać było, 
że bardzo przeżywał to spotka
nie. Wróciliśmy do willi, w któ
rej mieszkał, ja przygotowałem 
obiad, ale on długo spacerował po 
parku i analizował to wszystko.

Potem zrobiłem mu jeszcze 
pożegnalną uchę, a on zapropo
nował, żebyśmy zrobili sobie ra
zem zdjęcie – i wyjechał.

Bliny  
dla Margaret Thatcher

Do pracy zaspałem tylko raz 
w życiu, ale był to najgorszy 

możliwy dzień, żeby to zrobić, bo 
tego dnia robiłem śniadanie dla 
Margaret Thatcher. Była w Mo
skwie z całą delegacją, siedzieli 
do późna w nocy, a o piątej rano 
mieli samolot powrotny.

Szef mi proponował, żebym 
przespał się na Kremlu, na so
fie. Ale ja nie znoszę spać poza 
domem. Podziękowałem więc 
i kremlowski samochód odwiózł 
mnie do domu. Wyszedłem z pra
cy o pierwszej, a o trzeciej trzy
dzieści musiałem już być z po
wrotem. Zamówiłem samochód 
z Kremla, ustawiłem budzik i... 
nie usłyszałem go.

Obudziłem się o trzeciej trzy
dzieści i zacząłem panikować. Za
alarmowałem całą rodzinę, żo
nę, dzieci; mama, która miesz
kała z nami, włożyła mi spodnie, 
żona wyprasowała koszulę. A ja 
zadzwoniłem do gospodyni na 
Kreml, żeby powiedzieć, co się 
stało, i poprosiłem: Otwórz, po
wiedziałem, puszki z groszkiem, 
zbij jajka do naleśników, wodę 
mi wstaw, żeby już bulgotała, 
jak przyjadę.

Ale najgorsze było jeszcze 
przede mną – samochód. Mo
skwa, lata osiemdziesiąte. Nie 
ma taksówek, na piechotę na 
Kreml miałem godzinę. A szo
ferzy kremlowscy, którzy jeź
dzili zbierać po mieście perso
nel, mieli taką zasadę, że czeka
li maksymalnie pół godziny. Nie 
pojawisz się w tym czasie – twoja 
sprawa. Będziesz się tłumaczył 
przed swoim szefem.

Pomyślałem sobie – nie ma 
szans, żeby samochód jeszcze 
tam był. Więc z sercem w gardle 
zadzwoniłem do kremlowskiego 
dyspozytora i tylko się modliłem, 
żeby dyżur miała akurat Luba, 
moja dobra znajoma.

Odebrała Luba. Już jest do
brze. Krzyknąłem:

– Luba, zaspałem! A u nas Mar
garet Thatcher, zrób coś, pomóż, 
muszę jej śniadanie zrobić!

– Uuu – powiedziała Luba 
– nieźle.

I wysłała mi drugi samochód.
Włożyłem koszulę, krawat, 

zbiegłem na dół, wsiadłem do sa
mochodu, a tu... podjechał dru
gi. Okazało się, że kierowca zro
bił wyjątek i na mnie poczekał. 
Pojechaliśmy więc, ja w jednym 
aucie, drugie za nami. Na wjeź
dzie żołnierze nam zasalutowali, 
ja im odsalutowałem i w śmiech. 
Spojrzeli na mnie ci wartownicy.

– Cholera jasna, Wiktor, co nas 
straszysz? Myśleliśmy, że jedzie 
jakaś szycha.

– Przyzwyczajajcie się, chłop
cy – ja na to. – Od teraz już za
wsze będę tak jeździł – wybuch
nęli śmiechem.

Potem biegiem po schodach na 
górę. Bliny, zakąska, ser, kiełba
ska, szyneczka, wszystko szybko 
pokroiłem. Zdążyłem w ostat
niej chwili.

Thatcher też przychodziła mi 
dziękować do kuchni, jak Nixon. 
To było zresztą zabawne, bo jak 
miała pierwszy raz przyjechać, 
inni kucharze powiedzieli mi, że 
nią nie należy się przejmować, bo 
ona nigdy nie je tego, co my gotu
jemy. Mówili, że w domu nie ma 
kucharza, gotuje sama i w ogóle 
nie przepada za jedzeniem goto
wanym przez innych.

Na jej pierwsze śniadanie w Mo
skwie zrobiłem więc po troszku 
wszystkiego, ale byłem przygoto
wany, że albo w ogóle nic nie zje, 
albo tylko trochę podziobie widel
cem w talerz. Dałem jej dwie sa
łatki, trochę kaszy, jakieś wędli
ny, tosty, dżem i naleśniki – bliny, 
i zająłem się robieniem obiadu.

Jakież było moje zaskocze
nie, kiedy po dziesięciu minu
tach przyszedł kelner z pustym 
talerzem po blinach.

– Ona chce jeszcze – powiedział.
– Jak to, cholera, jeszcze? Prze

cież miała nic nie jeść?!
W panice wtedy rozbijałem jaj

ka, mieszałem je z wodą, mlekiem, 
mąką i smażyłem na tempo te na
sze bliny. Szybko wydałem dwa. 
Przyszedł kelner: – Jeszcze. Zja
dła ich wtedy chyba osiem. Na
wet jej współpracownicy się dzi
wili, że tak jej to posmakowało.

Najtrudniej było, jak przyjeżdża
ły delegacje z Indii albo z krajów 
arabskich. Ci drudzy, jak choćby 
Saddam Husajn, przywozili czę
sto własnych kucharzy – musieli 
robić dania zgodne z zasadami is
lamu, z mięsa zwierząt, które zo
stały zabite w odpowiedni sposób. 
My tego nie umieliśmy, bo i skąd.

Za to Hindusi żywili się u nas. 
A tam jeden nie je mięsa, drugi 
nie je ryby, trzeci mięso i rybę 
tak, ale nie je jajek. W dodatku 
żadnemu nie można podać wo
łowiny i  jeszcze trzeba pamię
tać, co dokładnie dla kogo. Na
wet dania wegetariańskie były 
podzielone na trzy różne kate
gorie. Długo się zastanawiali
śmy z innymi kucharzami, jak to 
ugryźć, aż w końcu nie było wyj
ścia – każdemu członkowi dele
gacji indyjskiej musieliśmy go
tować oddzielnie.

Pamiętam, jak przyjechali i kel
ner, który zaniósł im do pokoju 

wodę i soki, wrócił zaaferowany, 
bo zastał ich... stojących na gło
wach. Potem się dowiedzieliśmy, 
że Gandhi codziennie ćwiczy jo
gę, i to od piątej rano.

Kawior z Astrachania, ryby 
z Murmańska

Kiedy nie mieliśmy delegacji 
zagranicznych, gotowanie na 
Kremlu to była proza powtarzal
ności. Na każdy obiad przygoto
wywaliśmy po piętnaście zaką
sek: rybne, mięsne, warzywne. 
Robiliśmy faszerowaną polędwi
cę, galantyny z kurczaków i z ryb.

Ale to, co na Kremlu było wy
jątkowe, to ozdabianie potraw. 
Każdy z nas przeszedł specjal
ny kurs: różyczka z pomidor

ka, płotek z ogóreczka, kwiatek 
z rzodkieweczki – wszystko umie
liśmy zrobić.

Zakąski nie mogły się powta
rzać częściej niż raz na tydzień. 
Tylko ikra mogła, ale jeśli jednego 
dnia była czerwona, następnego 
miała być czarna. Przyjeżdżała 
oczywiście z Astrachania, najlep
sza, z bieługi albo jesiotra. Tam 
jest specjalny kombinat dla po
zyskiwania kawioru, a każdy ta
ki kombinat miał speccech, któ
ry pracował dla Kremla. Astra
chań robił nam kawior, Murmańsk 
– wędzone ryby, a Mikojańskie 
Zakłady Mięsne – kiełbasę, pa
rówki i  inne wędliny. Jak były 
zjazdy partii, to delegacje przy
woziły jeszcze swoje smakoły
ki: Ukraina – kiełbasy, Pribał
tyka, czyli Litwa, Łotwa i Esto
nia – szproty i śledzie, republiki 
kaukaskie – baraninę, winogro
na i inne owoce. Ale na Kremlu 
kucharze byli tylko z Rosji. Nie 
pamiętam ani jednego nacmena, 
czyli członka mniejszości narodo
wej. Dlaczego? Nie wiem. Pew
nie nas, miejscowych, łatwiej by
ło im sprawdzić.

W pracy, owszem, zdarzały się 
konflikty, ale wszyscy dbali, żeby 
nie przekroczyć masy krytycznej, 
bo wiedzieliśmy, że jak ktoś prze
sadzi – zwolnią. A znajdź wtedy 
drugą pracę, w której w dwa la
ta dadzą ci mieszkanie, do tego 
wakacje na Krymie za półdar
mo, i to w luksusowych warun
kach, bo mieliśmy tam specjalny 

ośrodek dla pracowników Kremla. 
Raz na pół roku mogliśmy też 
iść do GUMu, wielkiego sklepu 
w centrum Moskwy, do specjal
nej sekcji, gdzie mieliśmy talo
ny i można było sobie kupić ubra
nie. W żadnej innej pracy to było 
nie do pomyślenia. I jeszcze kra
wiec kremlowski mógł ci uszyć 
palto. Szył garnitury, a jak ktoś 
chciał, to szewc jeszcze zrobił bu
ty. Wszystko z żoną u nich robili
śmy. Na samochód Żiguli też się 
czekało dwa lata, w czasach gdy 
ludzie niepracujący na Kremlu 
czekali po dziesięć. Nie pamię
tam więc, żeby ktoś się pokłócił 
na tyle, by stracić pracę.

Ale pamiętam jeden przypa
dek, kiedy kolegów poniosła fanta
zja. To był Dzień Kobiet, końców
ka lat osiemdziesiątych. Daliśmy 
koleżankom jakieś prezenty i usie
dliśmy na chwilę w Kremlu, żeby 
coś wypić i zakąsić. Nie wolno by
ło tego robić, szef nam powiedział: 
„Wypijcie po jednym i zmykajcie”. 
I ci, którzy jak ja byli już żonaci, 
rzeczywiście wypili po kieliszecz
ku i się rozeszli. Ale było czterech 
młodych chłopców, bez żon, bez 
dzieci, i oni sobie tam zostali. Jak 
wychodziłem, mówiłem im: „Chło
paki, zaraz komendant będzie ro
bił obchód, złapie was i będą pro
blemy”. „Jasne, Wiktor – oni na 
to – my też zaraz wychodzimy”.

I wyszli. Ale nie z Kremla. Siód
ma wieczór, Kreml zamknięty. 
I nagle z którejś wieży rozległ się 
śpiew. Słychać go było na całym 
placu Czerwonym. Cztery męskie 
głosy śpiewały wszystkie najważ
niejsze rosyjskie szlagiery: „Ka
tiuszę”, „Podmoskiewskie wieczo
ry”, potem coś z repertuaru Ał
ły Pugaczowej i innych znanych 
piosenkarzy.

Niestety, słyszeli to nie tylko tu
ryści, ale też komendant Kremla. 
Zawołał swoich ludzi, obchodzili 
Kreml dookoła i nie mogli dojść, 
skąd ten śpiew. Na murze? Niko
go. Na wieży? Nikogo. Na dzwon
nicy? Nikogo!

Godzinę ich szukali. I wiesz, 
gdzie poszli? Tam stoi tak zwany 
car kołokoł, największy dzwon na 
świecie, od którego w XVIII wie
ku odłamał się kawałek metalu. 
I przez tę dziurę po tym odła
maniu chłopcy weszli do środka 
dzwonu, usiedli, położyli kiełbasę, 
wódkę, siedzieli i śpiewali. Dla
tego tak dobrze się niosło. I dla
tego nie mogli ich znaleźć – sie
dzieli w środku dzwonu.

Niestety, zwolnili ich. Komen
dant mi potem opowiadał, że jak 
zobaczył tę ich imprezkę, to było 
mu strasznie żal, bo najchętniej 
usiadłby razem z nimi, też się na
pił i też pośpiewał. Pięknie bie
siadowali chłopcy. Ale nie wolno 
było. Nie na Kremlu.

Witold Szabłowski
„Rosja od kuchni. Jak zbu-

dować imperium nożem, cho-
chlą i widelcem”, Warszawa 
2021, s. 377.

Gierek przywoził najlepszą kiełbasę
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Leonid Breżniew i Richard Nixon wznoszą toast Fot. gordonua.com
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Jedną z niewyjaśnionych ta-
jemnic tego świata jest to, w jaki 
sposób 6 czekoladek może zmie-
nić się w 6 kilogramów nadwa-
gi u kobiety.

* * *
Na wytwornym przyjęciu ele-

gancka pani zwraca się do ele-
ganckiego pana:

– Pan musi być starszy ode 
mnie...

– Och, nigdy bym się nie ośmie-
lił pchać na świat przed łaska-
wą panią!

* * *
Fąfara mówi do znajomego:
– Po operacji lekarz powiedział, 

że żona powinna była mieć wy-
cięte migdałki, gdy była dziec-
kiem. Wobec tego rachunek za 
operację przesyłam teściowej.

* * *
Do pacjenta po poważnej opera-

cji podchodzi pielęgniarka i pyta:
– Jak się pan czuje?
– Dobrze.
– Ale widzę, że jest pan czymś 

wyraźnie zaniepokojony.
– No tak...
– Czym?
– Pewnym słowem chirurga 

podczas operacji.
– Co to za słowo?
– Ups!

* * *
– Czym się różni mąż od na-

rzeczonego?
– Zamiast kwiatów kupuje 

warzywa.
* * *

Przyprowadził syn do domu 
trzy dziewczyny i pyta matkę:

– Zgadnij, mamo, która to two-
ja przyszła synowa.

– Ta w środku!
– Niemożliwe, jak zgadłaś?
– Bo jak tak na nie patrzę, to 

ta mnie najbardziej denerwuje.
* * *

Rakietą kosmiczną lecą na 
Księżyc Niemiec i Polak. Patrzą 
z góry na Ziemię, Niemiec mó-
wi do Polaka:

– Ale ci twoi rodacy to inte-
lektualiści. Cały dzień przez lu-
nety patrzą.

A Polak na to:
– To nie luneta... Tylko nasi 

z gwinta piją.
* * *

Biegnie facet za odjeżdżającym 
z peronu pociągiem, macha rę-
kami, krzyczy... W końcu pociąg 
znika powoli w oddali, zdyszany 
facet ciężko opada na ławkę. Pod-
chodzi do niego kolejarz:

– Co, spóźnił się pan na pociąg?
– Nie! Wyganiałem go z dworca!

* * *
Szef wysyła telegram do pra-

cownika: PPPPPPP. W od-
powiedzi otrzymał telegram: 
DUPA. Po powrocie z wakacji 
szef zaprasza pracownika na 
dywanik...

– To ja piszę elegancko: „Po 
Przyznaną Premię Proszę Przy-
jechać Pociągiem Pospiesznym”, 
a pan mi tu wulgaryzmy?!

– Ależ jak? Ja odpisałem sze-
fowi: „Dziękuję Uprzejmie, Przy-
jadę Autobusem”.

Rozmaitości  

Przyjrzyj się uważnie przez 30 sekund przykładom wiktoriań-
skich strojów. Następnie zasłoń rysunki kartką papieru i odpo-
wiedz na następujące pytania:

1) Który element stroju pojawia się najczęściej: cylinder, suk-
nia czy czepek?

2) Który kolor pojawia się częściej: czerwony czy niebieski?
3) Który element stroju pojawia się dokładnie pięć razy?

Wytęż wzrok...

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

Rozwiązanie 1/2023

PIERWSZE OBLICZENIA 
POWINNY nastąpić wtedy, gdy 
pierwsze cztery cyfry liczników 
będą takie same ponownie, po 
tym, jak licznik bieżący zresetu-
je zegar do 000,0, po przejecha-
niu tysiąca mil.

Po przejechaniu 876,6 mili (to 
wynik odejmowania 1000 – 123,4) 

deska rozdzielcza będzie wyglą-
dała jak poniżej:

132222
0000

Po kolejnych 130 milach pierw-
sze dwie cyfry pozostaną ta-
kie same:

133522
1300

Po przebyciu następnych 
3,5 mili otrzymamy naszą od-
powiedź:

133557
1335

Pierwsze cyfry na obu liczni-
kach ponownie będą takie sa-
me po przejechaniu 1 010,1 mili.

Uśmiechnij się...

 (cdn.)

Zagadka pamięciowa

Wiktoriańska moda
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Co w trawie piszczy
Węże morskie – w końcu są czy ich nie ma

Przed wiekami, gdy tylko ludz-
kość rozpoczęła nieco śmielsze 
próby badań rozległych prze-
strzeni mórz i oceanów, po-
jawiły się opowieści o olbrzy-
mich wężach morskich. Miały 
to być stworzenia obdarzone 
potężnym cielskiem, o długości 
przekraczającej nierzadko 30 m 
i ogromnej głowie wyposażonej 
w wielkie zęby. Zaobserwowali 
również coś w rodzaju grzywy 
na grzbiecie, a nawet fontanny 
wody wydobywające się z ich 
nozdrzy. Niektórzy autorzy dla 
zobrazowania swych relacji do-
dawali mniej lub bardziej uda-
ne szkice. Oczywiście tak duże 
zwierzę musiało być drapieżni-
kiem. Wiele opisów dotyczyło 
ataków węży morskich na spo-
re jak na owe czasy statki i za-
topienia ich. Załoga oczywiście 
ginęła w przepastnej paszczy 
potwora.

Holenderski zoolog Anthoine 
Cornelis Oudemans w 1892 roku 
opublikował ponad 570-stronico-
wą pracę, w której zebrał wszyst-
kie doniesienia o spotkaniach 
węży morskich, jakie znalazły 
odzwierciedlenie w literaturze. 
Zgromadził także wielką ilość ilu-
stracji. Okazało się, że odnotowa-
no aż 187 takich opisów. Pierw-
szym, który bardzo dokładnie 

scharakteryzował i przedsta-
wił na ilustracji węża morskie-
go, był biskup Uppsali Olaf Wiel-
ki. W 1555 roku ukazała się jego 
praca o przyrodzie Szwecji i Nor-
wegii, a w niej specjalny rozdział 
o tym zwierzęciu. Miało ono za-
mieszkiwać skalne wybrzeża, ży-
wiąc się rybami, fokami, skoru-
piakami i zapewne dla rozrywki 
czasami atakując przepływają-
ce opodal statki.

W połowie XVIII wieku naj-
pierw w Sztokholmie, a następ-
nie w wielu innych miastach Eu-
ropy prezentowano na wystawie 

objazdowej szkielet węża morskie-
go o długości około 20 m i wiel-
kiej głowie opatrzonej ostrymi 
zębami.

Oudemans stwierdził, że 90 proc. 
relacji o wężach morskich przy-
pada na zimne wody opływają-
ce północne wybrzeża Eurazji, 
Grenlandię, Islandię i Kanadę. 
Co dziwne, zaledwie kilka obser-
wacji dotyczyło okolic ciepłych, 
znacznie korzystniejszych dla 
życia zmiennocieplnych gadów.

Doniesienia o olbrzymich wę-
żach morskich skończyły się z po-
czątkiem XX wieku. Nie udało się 

zrobić jakiegokolwiek, nawet naj-
gorszej jakości zdjęcia, nie istnie-
ją także żadne okazy muzealne. 
Czyżby więc dawni żeglarze ule-
gali zbiorowym halucynacjom lub 
ich opowieści były czystą fanta-
zją? Zapewne nie. Oni rzeczywi-
ście coś widzieli, lecz prawdopo-
dobnie były to osobniki innych ga-
tunków. Dużą część obserwacji 
można przypisać niezwykłej ry-
bie – wstęgorowi królewskiemu 
Regalecus glesne. Osiąga on dłu-
gość ponad 11 m, rzadko pojawia 
się w powierzchniowej warstwie 
wód i pływa wężowym ruchem. 

Pierwsze promienie płetwy grzbie-
towej wstęgora są znacznie wydłu-
żone i tworzą jakby grzywę – ce-
chę tę często opisywano u węży 
morskich. Inne przypadki mogły 
dotyczyć stada płynących w sze-
regu fok czy rzadko spotykanych 
gatunków waleni. Słynny szkie-
let węża morskiego okazał się 
jednak... „składakiem”. Do jego 
konstrukcji użyto kręgów wale-
ni i czaszki wykopaliskowego ga-
da. Czy to znaczy, że węży mor-
skich nie ma?

Nic bardziej mylnego. W cie-
płych wodach Oceanu Indyj-
skiego i częściowo Pacyfiku (je-
den gatunek zapuszcza się na-
wet do Atlantyku) żyje nie mniej 

Żaby owłosione i żaby goliaty  
– płazie zagadki Kamerunu

Płazy to zwierzęta na ogół 
niewielkich rozmiarów, pro-
wadzące skryty tryb życia. Od 
tej reguły są jednak wyjątki. 

W XX wieku coraz powszech-
niejsze stały się odkrycia no-
wych gatunków płazów. Pra-
wie każda wyprawa zoologiczna 

penetrująca mało zbadane frag-
menty dżungli Ameryki Połu-
dniowej, Afryki lub Azji przy-
woziła okazy nowych gatunków, 
a coraz liczniejsi specjaliści od 
tej gromady kręgowców ocho-
czo je opisywali. W zdecydowa-
nej większości były to gatunki 
niewielkie, podobne do wcze-
śniej znanych. Kilka jednak ga-
tunków żab wzbudziło prawdzi-
wą sensację.

W początkach XX wieku misjo-
narz i przyrodnik George Latimer 
Bates założył misję w Rio Muni 
(obecnie Gwinea Bissau). Stam-
tąd, wiedziony ciekawością świa-
ta, organizował wyprawy w inne 
rejony Afryki Zachodniej. Jedna 
z nich zaprowadziła go nad brze-
gi rzeki Benito na pograniczu dzi-
siejszego Gabonu i Kamerunu. 
W mniejszych dopływach roiło się 
od żab, z pozoru całkiem zwyczaj-
nych, choć sporych, bo osiągają-
cych długość 10 cm. Dopiero po 
bliższym przyjrzeniu się im Bates 
zwątpił we wszystko, co wiedział 
dotąd o płazach. Niektóre z nich 
miały bowiem na bokach ciała 
gęste, falujące w wodzie, brązo-
wawe „futro”. Przecież płazy to 
zwierzęta o gładkiej, pozbawio-
nej łusek czy sierści, wilgotnej 
skórze... Dopiero po dokładnym 

zbadaniu okazało się, że owo „fu-
tro” to w rzeczywistości moc-
no ukrwione wyrostki skóry. Co 
więcej, występowały one jedynie 
u samców, i to tylko w porze go-
dów. Samce prowadzą wtedy nie-
zwykle aktywny tryb życia, cały 
czas nawołując i goniąc samice. 
Ich słabo rozwinięte płuca nie są 
w stanie dostarczyć organizmowi 
wystarczającej ilości tlenu. „Fu-
tro” stanowi więc jakby dodat-
kowy narząd wymiany gazowej 
i chroni zalotnika przed udusze-
niem się. W 1909 roku znany zoo-
log George Albert Boulenger opi-
sał ten gatunek pod nazwą Tri-
choba-trachus robustus.

Bates nie poprzestał na tym 
odkryciu. W 1904 roku, wędru-
jąc wzdłuż rzeki Efulen w Ka-
merunie, zauważył niezwykle 
wielkie, lecz płochliwe żaby. Na 
jego życzenie tubylcy złapali jed-
ną z nich – miała 25 cm długo-
ści, ale badacz widział większe. 
W 1906 roku znów Boulengero-
wi przypadł w udziale niewątpli-
wy zaszczyt opisania pod nazwą 
Rana goliath największej żaby 
świata. Największy znany osobnik 
tego gatunku, przemianowanego 
w końcu na Conraua goliath, zo-
stał złowiony w 1992 roku w rze-
ce Sanga. Miał on długość oko-
ło 37 cm i ważył 3,6 kg. Był więc 
wielkości kury domowej!

Jak należy się spodziewać po 
tak masywnej żabie, jej pokarm 
stanowią, oprócz owadów, znacz-
nie większe zwierzęta: inne płazy, 

gady, drobne ssaki, a nawet pta-
ki. W żołądku żaby goliata znale-
ziono nawet małego, świeżo wy-
klutego... krokodyla.

Żaba goliat jest, niestety, gatun-
kiem bardzo rzadkim. O jej życiu 
w naturze nadal nie mamy wielu 
informacji, a większość z nich po-
chodzi z prac hiszpańskiego zoo-
loga Jordi Sabater Pi. Wiemy na 
przykład, że kijanki goliata są nie-
wielkie. W momencie przeobra-
żenia mierzą kilka centymetrów, 
a żabki po przeobrażeniu są za-
ledwie centymetrowe. Pod tym 
względem biją je na głowę choć-
by kijanki naszej grzebiuszki, cza-
sami osiągające długość kilkuna-
stu centymetrów. Młode goliaty ro-
sną jednak niezwykle szybko i już 
po roku osiągają długość 10 cm. 
W ogrodach zoologicznych gatu-
nek ten pokazywany jest nader 
rzadko. W latach 70. dyrektor zoo 
w Duisburgu, Wolfgang Gewalt, 
zorganizował specjalną wypra-
wę. Odłów żab w środowisku na-
turalnym okazał się jednak trud-
nym zadaniem. Nawet z pomocą 
tubylców udało się przywieźć za-
ledwie trzy żaby (Wolfgang Ge-
walt zapadł przy tym na rzadką 
odmianę malarii). Próby rozmno-
żenia tego gatunku w warunkach 
sztucznych także się nie powiodły.

Nie wszystkie odkrycia kończą 
się tak szczęśliwie. W 1960 roku 
członkowie australijskiej eks-
pedycji zoologicznej, badający 
dżungle w okolicach rzeki Jimi 
na Nowej Gwinei, opublikowali Żaba goliat może ważyć prawie cztery kilogramy Fot. shnyagi.net

Wstęgor królewski osiąga ponad 11 metrów długości Fot. Wikipedia
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Co w trawie piszczy

niż 70 gatunków tych gadów. Ża-
den z nich jednak nie mógł stać 
się podstawą opowieści o olbrzy-
mich wężach morskich północ-
nych mórz i oceanów. Najwięk-
szy gatunek – wąż morski Stokesa 
Astrotia stokesi osiąga maksy-
malnie długość 2,5 m. Pozosta-
łe są znacznie mniejsze, z regu-
ły nie przekraczają 1,5 m.

Większość z nich prowadzi wod-
ny tryb życia. Tylko nieliczne ga-
tunki z rodziny Laticaudinae wy-
chodzą na ląd, by złożyć jaja. Po-
zostałe są żyworodne, a ich młode 
od razu dobrze pływają. Zwierzę-
ta te są dość płochliwe. Na po-
wierzchni starają się przebywać 
możliwie krótko, gdyż zagrażają 
im ptaki morskie chętnie polujące 
na nieostrożne osobniki. Oprócz 
oddychania powietrzem atmosfe-
rycznym mogą dokonywać wymia-
ny gazowej przez skórę, a także 

wykorzystywać do tego silnie 
ukrwione ścianki jelita. Pozwala 
im to na przebywanie pod wodą 
nawet ponad dwie godziny. Od-
żywiają się rybami, preferując 
te o wydłużonym kształcie cia-
ła i pozbawione twardych łusek. 
Kilka gatunków z rodzaju Emy-
docephalus wyspecjalizowało się 
w pożeraniu ikry ryb.

Swoją zdobycz paraliżują za po-
mocą silnego jadu. Węże morskie 
pochodzą od naziemnych węży 
australijskich z rodziny zdrad-
nicowatych. Podobnie jak one 
mają jad o dużej zawartości neu-
rotoksyn, bardzo niebezpieczny 
dla człowieka. Na szczęście są 
łagodne, a ukąszenia zdarzają 
się rzadko.

Radosław Ratajszczak
„Świat. Najbardziej niesa-

mowite fakty!”, Poznań, s. 318.

informacje o ogromnej żabie ży-
jącej w tym miejscu.

Papuasi nazywali ją agak lub 
carnpang. Według odkrywców 
miała dorastać prawie do 40 cm, 
a masa jej ciała wynosiła jakoby 
3 kg – stała się zatem godnym ry-
walem żaby goliata. Kolejna wy-
prawa w ten sam rejon nie po-
twierdziła jednak tych danych. 
Faktycznie, zarejestrowano nowy 

gatunek żaby, nazwany Rana 
jimiensis, ale największy osob-
nik miał „zaledwie” 16 cm dłu-
gości i ustępował nawet znane-
mu już wcześniej gatunkowi Ra-
na arfaki, którego samice mogą 
mierzyć nieco ponad 20 cm.

Radosław Ratajszczak
„Świat. Najbardziej niesa-

mowite fakty!”, Poznań, s. 318.

Od zaspanych niedźwiedzi po...

Uśmiechnięte krokodyle
Czy niedźwiedzie 
hibernują?

Gdy zimą brakuje jedzenia, 
niektóre niedźwiedzie, usiłując 
się do tego przystosować, prze-
chodzą w stan hibernacji, czyli 
uśpienia albo zmniejszonej aktyw-
ności organizmu. Ale nie jest to 
taka sama hibernacja jak w przy-
padku nietoperzy, wiewiórek czy 
innych gryzoni, które w każdej 
chwili mogą ją przerwać, żeby 
się pożywić (zwłaszcza jeśli po-
goda nagle się poprawi), a w sy-
tuacji zagrożenia mogą zmienić 
kryjówkę, w której hibernują. 
Niedźwiedzie zapadają w głębo-
ki sen, z którego nic ich nie zbu-
dzi. Towarzyszy temu gwałtowne 
spowolnienie przemiany mate-
rii oraz obniżenie temperatury 
ciała. W pewnych przypadkach 
może ona spaść tak bardzo, że 
zwierzę znajduje się na granicy 
zamarznięcia i zapada w stan 
bliski śmierci pozornej.

Nie wszystkie niedźwiedzie 
hibernują. Dotyczy to tych, któ-
re zamieszkują obszary, gdzie 
zima nie jest zbyt surowa, i któ-
re w najzimniejszej porze roku 
są w stanie znaleźć pożywienie. 
Niedźwiedzie, które nie zdołały 
zgromadzić wystarczającej ilo-
ści tkanki tłuszczowej, albo wca-
le nie zapadają w sen zimowy, al-
bo robią to tylko na krótki czas. 
Chociaż zdarzają się również ta-
kie osobniki, które potrafią spę-
dzić w stanie hibernacji nawet 
siedem, osiem miesięcy.

Hibernacja polega na radykal-
nym spowolnieniu wszystkich 
procesów życiowych zwierzęcia. 
Niedźwiedzie wówczas nie jedzą, 
nie piją ani się nie wypróżniają; 
mocznik ulega ponownemu wchło-
nięciu – przez ścianki pęcherza 
przenika do krwi, gdzie uwolniony 
z mocznika azot, zamiast groma-
dzić się w organizmie, co mogło-
by doprowadzić do śmiertelnego 
zatrucia, jest w bezpieczny spo-
sób przekształcany w przydat-
ne dla organizmu aminokwasy 
oraz białka; temperatura cia-
ła spada o kilka stopni poniżej 
zwykłej temperatury 36,9°C, ni-
gdy jednak nie wynosi mniej niż 
31,6°C. Spowolnieniu ulega też od-
dech – z 98 oddechów na minu-
tę do 8 – 10 na minutę – normal-
ne zapotrzebowanie na tlen spa-
da o połowę, a układ pokarmowy 
zwierzęcia i jego nerki właściwie 
przestają funkcjonować.

Co ciekawe, chociaż podczas 
hibernacji zwierzę nie używa 
mięśni, nie dochodzi do ich sta-
łego zaniku; nie dochodzi też 
do utraty masy kostnej, a niedź-
wiedź się nie odwadnia, chociaż 
żeby utrzymać się przy życiu, 
musi codziennie spalić 4 tysią-
ce kalorii. Niezwykłe, prawda?

Dlaczego wiewiórki mają 
puszyste ogony?

Duże ogony są bardzo użytecz-
ne. Przede wszystkim gruby, pu-
szysty ogon pomaga wiewiórce 
utrzymać równowagę, dzięki cze-
mu może ona szybko zmieniać 
położenie swojego środka cięż-
kości. Przydaje się to zwłaszcza, 
gdy zwierzę śmiga wśród gałęzi 
drzew. Ogon może też zadziałać 
jak spadochron i spowolnić upa-
dek z większej wysokości: szyb-
ka zmiana jego ułożenia tuż nad 
ziemią pozwala wiewiórce wylą-
dować tak, żeby zrobiła sobie jak 
najmniejszą krzywdę. Poza tym 
zastępuje także ciepły koc, poma-
gając zwierzęciu utrzymać cie-
pło w czasie hibernacji.

Ogon odgrywa wreszcie waż-
ną rolę w porozumiewaniu się 
wiewiórek, na przykład szybkie 
machnięcia ogonem mogą ozna-
czać: „Lepiej zejdź mi z drogi!”.

Czy rogi u żyraf działają 
jak piorunochron?

Piorunochron umożliwia prze-
pływ dodatnich ładunków elek-
trycznych (gromadzących się na 
ziemi pod ujemnie naładowaną 
chmurą burzową) do atmosfery. 
Jeżeli ładunki elektryczne ulegną 
nagromadzeniu w taki sposób, że 
powstanie duża różnica pomiędzy 
ziemią a chmurą, wówczas poja-
wia się błyskawica. Ciało i krew 
nie najlepiej przewodzą ładunki 
elektryczne, dlatego też rogi ży-
rafy raczej nie sprawdziłyby się 
w roli piorunochronu. Co inne-
go, gdyby były wykonane ze stali.

Jeśli jednak spojrzymy na to 
z punktu widzenia ewolucji, szan-
se trafienia żyrafy przez piorun 
są tak małe, że nawet gdyby jej 
rogi rzeczywiście były czymś 
w rodzaju piorunochronu, ma-
ło prawdopodobne, aby stały 
się u tych zwierząt dominują-
cą cechą.

Ile nawozu wytwarza słoń?
Uwaga, to naprawdę ogromna 

ilość! Słoń wydala dziennie oko-
ło 150 kilogramów, co na tydzień 
daje nawet tonę nawozu.

Z jaką siłą krokodyl 
zaciska szczęki?

Mięśnie zaciskające szczęki 
krokodyla są bardzo silne – z ła-
twością kruszą żółwie skorupy. 
Wielki krokodyl różańcowy jed-
nym kłapnięciem potrafi zmiaż-
dżyć czaszkę świni. Tak więc siła, 
z jaką krokodyl potrafi zacisnąć 
szczęki, naprawdę robi wrażenie, 
ale już mięśnie odpowiadające za 
rozwieranie szczęk są bardzo sła-
be i wystarczy zwykła gumowa 
opaska, żeby dwumetrowy kro-
kodyl nie zdołał otworzyć pyska.

Dlaczego krokodyle 
przetrwały, a dinozaury 
wymarły?

Krokodyle to zwierzęta z  ła-
twością przystosowujące się 
do zmian środowiska naturalne-
go, podczas gdy dinozaury naj-
wyraźniej miały z tym spory kło-
pot. To samo dotyczy żółwi, wę-
ży oraz jaszczurek: im również 
groziło wymarcie, ale przetrwały, 
ponieważ zdołały się dostosować 
do zachodzących wokół zmian. 
Jedne zostawały padlinożerca-
mi, inne spowalniały swoją prze-
mianę materii, jeszcze inne za-
czynały gnieździć się w jamach 
w ziemi – to w zasadzie nieistot-
ne, grunt, że potrafiły się przy-
stosować. Dinozaurom taka myśl 
była zupełnie obca i jest to wła-
śnie jeden z powodów, dla któ-
rych wymarły.

Od milionów lat wygląd kro-
kodyli właściwie się nie zmienił, 
a to dlatego, że taka, a nie inna 
budowa ciała zwyczajnie im się 
opłaca. Czy wiedzieliście, że te 
gady nigdy nie przeżuwają po-
karmu? Wraz z ofiarą, pożeraną 
w całości, połykają zwykle kilka 
kamieni, które w ich pierwszym 
żołądku pomagają oderwać mię-
so od kości, zanim wszystko trafi 
do drugiego żołądka, gdzie zosta-
nie strawione. Krokodyl ma w żo-
łądku więcej soków trawiennych 
niż jakikolwiek inny kręgowiec.

Paul Heiney
„Czy koty mają pępki?”, War-

szawa 2014, s. 295

Ciekawostki
– Wbrew nazwie nie wszystkie węże morskie żyją w wodzie 

słonej. Na wyspie Luzon należącej do Archipelagu Filipińskiego 
w ogromnym kraterze wulkanicznym położone jest słodkowod-
ne jezioro Taal. Fauna tego zbiornika zawiera wiele gatunków ty-
powo morskich, które przystosowały się do życia w wodzie słod-
kiej, w tym pewien gatunek węża morskiego zwanego przez tu-
bylców duhol (łacińska nazwa gatunkowa: Hydrophis semperit). 
Przed tysiącami lat, gdy krater olbrzymiego wulkanu zapadł się, 
jego wnętrze wypełniła woda morska. Następna aktywność wul-
kaniczna odcięła zatokę od morza, a jej wody ulegały stopniowe-
mu wysłodzeniu, aż powstało jezioro. Powolne przemiany umoż-
liwiły występującym tam organizmom przystosowanie się do ży-
cia w odmiennym środowisku.

Ciekawostki
– Równie wielkie jak żaby mogą być niektóre gatunki ropuch. 

Powszechnie znana jest ropucha aga osiągająca maksymalnie 
długość 24 cm i wagę 1,3 kg. Ropucha ta, oprócz swojej ojczyzny, 
czyli tropików Ameryki Południowej, występuje dziś w Australii, 
prawie całej Azji i na Florydzie. Duże rozmiary i bardzo silny jad 
chronią ją przed drapieżnikami.

– W 1951 r. w Kolumbii znaleziono jeszcze nieco większy gatu-
nek ropuchy. Od nazwiska odkrywcy nazwano ją ropuchą Blom-
berga Bufo blombergi. Największa zmierzona samica tego ga-
tunku miała długość 25 cm i ważyła ponad 1 kg.

Żaba włochata Rana Fot. Wikipedia

Szczęki krokodyla z łatwością miażdżą skorupę żółwia Fot. terrao.livejournal.com
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Smacznego

Jeśli szukacie przepisu na szyb-
kie i smaczne danie, to duszona 
drobiowa wątróbka z dodatkiem 
cebulki na pewno spełni te kry-
teria. Taka potrawa doskonale 
będzie się nadawała zarówno na 
obiad, jak i na kolację. Wątróbka 
usmażona na gęsim smalcu jest 
wyjątkowo aromatyczna – poni-
żej znajdziecie przepis.

W okresie zimowym bardzo 
często sięgam po gęsi smalec. 

Bez problemu można nabyć 
go w sklepach spożywczych 
– polecam udać się do takich pod 
szyldem „eko”. Ja robię go jed-
nak samodzielnie – kupuję gęsi 
tłuszcz i wytapiam na głębokiej 
patelni lub w garnku. Następ-
nie przelewam do kamionko-
wego naczynia i przechowuję 
w lodówce. Dlaczego akurat sma-
lec gęsi? Ponieważ jest smaczny 
i bardzo zdrowy. Uznaje się go 

za znacznie korzystniejszy dla 
zdrowia komponent do smaże-
nia niż tłuszcze roślinne. Dlatego 
też to właśnie na nim proponu-
ję przyrządzić wątróbkę. Oczy-
wiście z powodzeniem możecie 
też użyć zwykłego smalcu albo 
masła klarowanego. Zanim jed-
nak podejmiecie ostateczną decy-
zję, podzielę się kilkoma walo-
rami smalcu gęsiego, a jest ich 
całkiem sporo! Po pierwsze, to 

naturalny środek konserwujący, 
który w kuchni można zastoso-
wać na wiele sposobów: od sma-
rowania nim pieczywa, po pie-
czenie i smażenie. 

Swój skład chemiczny zacho-
wuje nawet w temperaturze 
200 stopni Celsjusza! Zawiera 
również witaminy (A, E, D, B), 
a dodatkowo żelazo i cynk. Nie 
można też pominąć znakomite-
go smaku i aromatu.

Wątróbka również jest bar-
dzo zdrowa. Jeśli zaś chodzi 
o walory smakowe, to ma chy-
ba równie wielu zwolenników, 
co przeciwników. W mojej rodzi-
nie większość za nią przepada, 
ale nie wszyscy. To właśnie dla-
tego bardzo długo eksperymen-
towałam z różnego rodzaju prze-
pisami, by przekonać do niej jak 
najwięcej osób. Udało się! Jed-
nym z przepisów, który cieszy 
się w moim domu dużym powo-
dzeniem, jest właśnie wątrób-
ka smażona na aromatycznym 
gęsim smalcu z cebulką. Warto 

ją jeść, ponieważ dostarcza bar-
dzo dużo białka, witamin oraz 
kwasu foliowego. Jest to też nie-
drogi produkt, z którego smacz-
ne danie z łatwością mogą przy-
gotować nawet ci, którzy nie są 
fanami spędzania wielu godzin 
na pichceniu.

Składniki:
• 600 g wątróbki drobiowej 

– najlepiej z indyka
• 2 cebule
• 2 łyżki mąki pszennej
• smalec gęsi
• sól
• pieprz
• natka pietruszki
Do podania:
• ziemniaki z wody
• ogórki kiszone
Przygotowanie:
1. Cebule obrać i pokroić 

w cienkie piórka, a wątróbkę 
obtoczyć w mące.

2. Na patelni rozgrzać gęsi 
smalec i wrzucić cebulę, poso-
lić. Zmniejszyć ogień i smażyć, 
aż zrobi się szklista i rumiana.

3. Usmażoną cebulę przełożyć 
z patelni (pozostawiając tłuszcz) 
do miski.

4. Na tej samej patelni usma-
żyć wątróbkę – po około dwóch 
minut z każdej strony. Przypra-
wić solą i pieprzem.

5. Dodać do wątróbki odsta-
wioną cebulę i pod przykry-
ciem dusić jeszcze pięć minut. 
Na samym końcu posypać nat-
ką pietruszki.

6. Podawać z ziemniakami 
i ogórkami kiszonymi.

Fot. archiwum prywatne

Najczęściej kojarzy nam się 
z cieniusieńkimi plastrami woło-
winy posypanej parmezanem 
i obficie skropionej oliwą. Moż-
na do tego dorzucić kapary – te 
„prawdziwe”, duże, albo te małe 
zielone kulki sprzedawane w sło-
iczkach. Włosi mają niepraw-
dopodobnie słone kapary, bo są 
marynowane w zalewie z mor-
skiej soli. Pyszne, ale pyszczek 
skręca nawet największym sma-
koszom słonych potraw. Ale czy 
tylko na wołowinie kończą się 
możliwości? Przynajmniej nie we 
francuskiej kuchni. No i skąd się 
wzięła nazwa carpaccio?

Naprawdę nazywał się Vittore 
Scarpazza. Był Wenecjaninem. 

Malarzem znanym z portreto-
wania tamtejszych dygnitarzy, 
a także świętych – od Najświęt-
szej Panienki po Świętą Urszu-
lę. Żył na przełomie XV i XVI w. 
Ale dopiero w 1950 r. właściciel 
restauracji, też w Wenecji, Giu-
seppe Cipriani, przygotował dla 
comtessy Amalii Mocenigo spe-
cjalną potrawę z surowej woło-
winy, bo ona nie mogła jeść mię-
sa gotowanego, smażonego ani 
prużonego. Giuseppe podał pla-
stry wołowiny z ziołami i z cyko-
rią, która przygotowana w spe-
cjalny sposób – na przykład tak, 
jak to robią w Normandii, zdej-
mując z niej dużą warstwę liści 
– traci goryczkę odstraszającą 
wielu smakoszy. Giuseppe, na 
cześć weneckiego artysty, nazwał 
tę potrawę carpaccio.

Jakie mięso?
Jeśli zdecydujemy się na klasy-

kę, to musi to być mięso o inten-
sywnej czerwonej barwie. Trzeba 
unikać wołowiny i już przygoto-
wanych w plastrach carpaccio, 
gdy brzegi są nieco beżowe. Jak-
by wypłowiałe. Najpierw mięso 

wkładamy do zamrażalnika. Na 
pół godziny. Może być lodów-
ka, ale wtedy minimum półto-
rej godziny. Czym to ciąć i czym 
kroić warzywa? Najprostszym 
rozwiązaniem jest maszynka 
do krojenia chleba ustawiona na 
maksymalnie cieniutkie plaster-
ki, niemal przezroczyste. Chyba 
że mamy taką do mięsa. Można 
skorzystać z noża rzeźnika o nie-
zwykle sztywnej klindze. Ale do 
tego trzeba mieć cierpliwość, 
chęć i dużo czasu. Do warzyw 
potrzebna jest tak zwana z fran-
cuska mandolina. W sumie nie-
słychanie niebezpieczna tarka 
o ostrzach jak zębiska rekina. 
Można na niej ciąć warzywa 
w cieniusieńkie, niemal przezro-
czyste pasemka.

Słone? Słodkie?
Kulinarny świat Francji dzieli 

się właśnie na te dwie kategorie. 
Jedziesz do Bretanii. Gospodyni 
pyta: „Chcesz bretoński naleśnik 
na słodko czy na słono?”. Naleś-
nik jest z beżowej mąki grycza-
nej, tam zwanej saraceńską. 
Może być z łososiem i jajkiem, 

a może i z konfiturą. Tak samo 
jest w przypadku carpaccio. 
A zatem nie tylko mięso – i to 
wszelakie, niekoniecznie woło-
wina, ale i drób, ryby, owoce 
morza, w tym ostrygi – ale tak-
że warzywa świetnie się nadają 
na tego typu potrawę. Niektóre 
składniki mogą wywołać zdu-
mienie. Bo jak to? Na surowo? 
Nie do końca. Wcześniej je mary-
nujemy – od piętnastu minut do 
dwóch godzin. A wersja desero-
wa, na „słodko”? Na przykład 
plaster ananasa skropiony łychą 
rumu i posypany świeżą kolen-
drą. Albo z gruszkami maryno-
wanymi w cynamonie i czerwo-
nym winie bordoskim (pół litra). 

Łosoś, bakłażan, pierś kurczaka 
w soku winogronowym, cielęci-
na w kremie z kaparów. Możli-
wości jest wiele.

My sięgamy po wołowinę 
i cukinię. Czyli klasyka i nouvelle 
cuisine. Cukinię kroimy na cie-
niusieńkie pasemka. Szczyp-
ta soli. 10 minut marynowania. 
Ocet ryżowy. Japoński chrzan 
wasabi. Oliwa. Żółtko. Miesza-
my. Teraz plastry cukinii. Pole-
wamy zalewą, a obok pasemka 
wołowiny. Oliwa. Kapary. Sok 
z cytryny. Papryka espelette. 
A skoro Nowy Rok, to albo szam-
pan, albo Medoc. Czerwony. 
Wytrawny. O mocnym bukiecie 
leśnych owoców.

Carpaccio, czyli 
tak naprawdę co?

Marek Brzeziński
PROPONUJE

W kuchni Ewy Wachowicz

Wątróbka drobiowa z cebulką

Fot. East NewsFot. East News
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Ciekawostki

Europejska Agencja Kosmicz-
na ogłosiła nabór do grona astro-
nautów. Z 22 tysięcy ochotników 
wyłoniono grupę 17 szczęśliw-
ców, którzy w niedalekiej przy-
szłości mogą odbyć lot w kosmos. 
Jednym z nich jest doktor inży-
nier Sławosz Uznański. To drugi 
– po generale Mirosławie Herma-
szewskim – Polak, który otrzy-
mał zaszczytny tytuł astronauty.

Część nowych astronautów 
ESA już przygotowuje się do 
misji. Uznański jest w gronie 
osób, które nieco później roz-
poczną swoją kosmiczną przy-
godę. – Trening dla astronautów 
trochę trwa. To szkolenie jest 
podstawowe, a później zaczyna 
się szkolenie związane z misją. 
I pierwsza data, o której może-
my tutaj mówić, to jest pewnie 
2025 albo 2026 rok – dla tej pod-
stawowej piątki. Dla nas – nie 
wiadomo, ale myślę, że ta sama 
data jest w miarę realna – opo-
wiadał Uznański.

Astronauta na co dzień pra-
cuje w Europejskiej Organizacji 

Badań Jądrowych CERN. Jest 
operatorem Wielkiego Zderza-
cza Hadronów – największego 
na świecie akceleratora cząstek. 
W przeszłości zajmował się mię-
dzy innymi projektowaniem syste-
mów do tego urządzenia. Ogrom-
na wiedza i spore doświadczenie 
to wcale nie jedyne czynniki, któ-
re przyczyniły się do sukcesu 
w ESA. Jak powiedział Uznański, 
wzięto pod uwagę także inne ele-
menty. – Oczywiście pewne zdol-
ności psycho logiczne radzenia 
sobie ze stresem, jak również 
komunikatywność w grupie – to, 
jak komunikujemy się z innymi, 
jak współpracujemy w stresu-
jących sytua cjach. A ja bardzo 
lubię eksplorację i myślę, że ta 
część mojego charakteru rów-
nież mi pomogła – mówił.

Do jednego z testów ochotni-
cy zostali podzieleni na grupy 
i musieli rozwiązać zadanie mate-
matyczno-logiczne pod presją cza-
su. – Tutaj już trzeba było pora-
dzić sobie z syntezą informacji 
i komunikacją. W trakcie nic się 

nie działo, ale zadanie było skon-
struowane w ten sposób, żeby 
w zadanym czasie nie móc osiąg-
nąć celu. I oczywiście to gene-
ruje również konflikty w grupie, 
w której również jesteśmy bez-
pośrednimi konkurentami. Także 
z tymi wszystkimi emocjami trze-
ba sobie radzić i mimo wszystko 
dążyć do rozwiązania, jak również 
utrzymać otwartą komunikację 
z innymi – opowiadał. Wszystkie 
zadania były skonstruowane na 
podobnych schematach, tak aby 
poradzić sobie w rzeczywistości. 
Uznański był jedną z osób, któ-
re najlepiej przeszły testy. – To 
jest taka część mojego charak-
teru, która pozwala mi pozostać 
dosyć spokojnym, nadal myśleć 
analitycznie, dążyć do rozwiąza-
nia, szczególnie w stresujących 
sytua cjach – przyznał.

Uznański powiedział, że pod-
czas całego procesu rekrutacji 
miał szansę poznać niesamowi-
tych ludzi, wyspecjalizowanych 
nie tylko w matematyce, ale 
i w fizyce, biologii, medycynie 

i wojskowości. – Także moż-
liwość aplikacji jest otwarta 
dla wielu ścieżek zawodowych 
– mówił. – To spełnienie marzeń 
małego chłopca we mnie drze-
mało – wyjaś nił swoją decyzję 
o udziale w konkursie ESA. Swo-
je doświadczenie budował już 
od czasów studenckich. Teraz 
ma nadzieję rozwijać się i zdo-
bywać kolejne umiejętności już 
w przestrzeni kosmicznej, pra-
cując bezpośrednio na Między-
narodowej Stacji Kosmicznej 
(ISS). – Projektuję niezawodne 
systemy elektroniczne, szczegól-
nie dla przestrzeni kosmicznej, 
gdzie mamy duże promienio-
wanie i inne wyzwania środo-
wiskowe. To jest moja specja-
lizacja. Również ekspozycja na 
promieniowanie ciała ludzkiego 
i dawki promieniowania, na któ-
re astronauci są narażeni. Tak-
że to jest taka moja część – jak 
diagnozować pewne problemy 
i jak radzić sobie z tymi środowi-
skowymi na orbicie lub poza nią 
– opowiadał. W grupie jest też 

Belg, który pracuje nad mapo-
waniem ludzkiego mózgu. Drugi 
kolega – pochodzący ze Szwajca-
rii – pracuje jako lekarz w szpi-
talu. Wśród wyłonionych osób
znajduje się także Francuzka,
która jest pilotem helikopte-
rów, z dużym doświadczeniem 
wojskowym, dwoje Hiszpanów, 
którzy podobnie jak Uznański
są naukowcami.

Grupy astronautów formowa-
ne są tak, aby w każdej znalazł
się specjalista z danej dziedziny.
– Po bazowym szkoleniu astro-
nautów i szkoleniu do misji każ-
dy astronauta mimo wszystko 
jest postrzegany jako kandydat
z takim samym doświadczeniem. 
Także trzeba posiąść wiedzę z róż-
nych dziedzin i być efektywnym
w różnych sytuacjach – mówił. 
Teraz pozostaje oczekiwać na 
start misji z Polakiem. Jednak,
jak skromnie powiedział Uznań-
ski, „nie jest najlepszą osobą, któ-
ra czeka w takich sytuacjach”.
– Myślę, że cały proces budowa-
nia strategii, jak dążyć do tej misji
kosmicznej, jest również przede 
mną – podsumował.

Kw
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Polski inżynier czeka na lot w kosmos

Część granicy między Stanami 
Zjednoczonymi a Kanadą biegnie 
przez budynek mieszczący biblio-
tekę i operę. Z zewnątrz Haskell 
Free Library and Opera House 
wygląda jak każdy inny duży dom 
wzniesiony na początku XX w. 
w stylu wiktoriańskim. Ma pięk-
ną fasadę, łupkowy dach, witraże 
w oknach, ale wewnątrz, po podło-
dze, biegnie czarna taśma, prze-
cinając obiekt na pół. Większość 
bibliotecznych zbiorów, głównie 
w języku francuskim i angiel-
skim, znajduje się w Kanadzie, 
a większość krzeseł na widowni 
opery – w USA. Budynek ma też 
dwa adresy – jeden kanadyjski, 
drugi amerykański – lecz tylko 
jedno wejście po amerykańskiej 
stronie, dlatego nazywany jest 
często jedyną biblioteką w USA 
bez książek. Podczas gdy grani-
ce na świecie stają się coraz bar-
dziej szczelne, gdy obsadza się 
je wojskiem i wznosi się na nich 
mury, Haskel pozostaje świade-
ctwem czasów, kiedy obywatele 
obu krajów, z prowincji Quebec 
i stanu Vermont, przemieszcza-
li się swobodnie, odwiedzając 
się nawzajem, idąc do wspól-
nych szkół i kościołów, zawie-
rając przyjaźnie i związki mał-
żeńskie, bez oglądania się na 
administracyjne podziały. I taki 
właśnie był zamysł fundatorki 
gmachu Marthy Stewart Has-
kell, zwolenniczki solidarności 
mieszkańców przygranicznych 
terenów. Operę otwarto w 1904 

roku, bibliotekę rok później. Wtedy 
czarnej linii na podłodze jeszcze 
nie było, granicę wyznaczał żela-
zny słup osadzony w krawężniku 
chodnika jednej z ulic, wspólnej 
dla amerykańskiej wioski Derby
Line i kanadyjskiego miastecz-
ka Stanstead. Taśma pojawi-
ła się zaledwie kilkadziesiąt lat 
temu – po pożarze, który wybuchł 
w Haskell. Wywołał on istną woj-
nę między firmami ubezpiecze-
niowymi kłócącymi się, w jakim
kraju powstały szkody i kto ma
za nie zapłacić. Egzystowanie 
na styku dwóch światów niesie
problemy również z finansowa-
niem konserwacji i remontów.
Gmach jest miejscem historycz-
nym, podlega zatem określonym
zasadom dotyczącym renowacji
– zarówno amerykańskim, jak
i kanadyjskim – i czasem trud-
no je pogodzić. 

Problemy na szczęście nie są
udziałem czytelników czy wiel-
bicieli opery, dla nich Haskell
Free Library and Opera House
to wciąż ostoja wolności. Aby tu 
wejść, Kanadyjczycy nie potrze-
bują paszportu, muszą mieć przy
sobie tylko jakiś dowód tożsa-
mości, tak na wszelki wypadek.
Amerykanom czarna taśma też
nie przeszkadza w swobodnym
poruszaniu się po bibliotece 
i teatrze. Wszyscy już się do niej
przyzwyczaili, więc przekracza-
ją ją bez emocji. (EW)

Na podst. Al Jazeera
Angora nr 2/2023

Kraj bratanków stanął w obli-
czu gospodarczego koszmaru. 
Szaleje inflacja, kierowcy sztur-
mują stacje benzynowe, a droży-
zna bije rekordy. W ciągu roku 
ceny żywności wzrosły prawie 
o 44 procent. Sklepy wprowadza-
ją ograniczenia sprzedaży pro-
duktów, dla których rząd ogłosił 
pułap cenowy.

Obywatele panicznie wyku-
pują te towary – w obawie, że 
ich ceny zostaną uwolnione. 
W markecie Aldi klient może nabyć 
tylko litr mleka, jedno opakowa-
nie jajek i kilogram ziemniaków. 
Sklepy Tesco są bardziej wspa-
niałomyślne, pozwalają jednej 
osobie na zakup dwóch kilogra-
mów kartofli. Spar, Lidl i inne sie-
ci wprowadziły podobne limity. 
Starszym ludziom przypomina-
ją się czasy „gulaszowego socja-
lizmu” pod rządami towarzysza 
Jánosa Kádára. 67-letnia Mag-
dolna, mieszkanka Budapesztu, 
rozglądała się bezradnie po rega-
łach Aldi: „Przyszłam tu, ponie-
waż sąsiadka powiedziała mi, że 
jest mleko”. Felietoniści w Buda-
peszcie piszą, że markety prowa-
dzą wyrafinowaną grę z cukrem. 
Wystawiają tylko jedną paletę, 
z której cukier natychmiast znika.

Rządzący na Węgrzech od 2010 
roku Viktor Orbán, szef nacjo-
nalistycznej partii Fidesz, pod-
jął próbę złagodzenia kryzysu 
za pomocą elementów gospo-
darki nakazowo-rozdzielczej. 
W listopadzie 2021 roku rząd 

w Budapeszcie wprowadził mak-
symalne ceny na paliwo, zaś 
w lutym 2022 roku – na cukier, 
mąkę, mleko, olej słoneczniko-
wy i inne podstawowe produkty 
spożywcze. W listopadzie 2022 
roku lista została rozszerzona 
o ziemniaki i mleko. Władze ogło-
siły, że ceny tych produktów nie 
mogą wzrosnąć powyżej poziomu 
z 30 września. Firmy mają obo-
wiązek sprzedawania produktów 
z pułapem cenowym, ale tylko do 
nich dopłacają. Oczywiście chcą 
wynagrodzić sobie te straty. Towa-
ry, które nie znalazły się na rządo-
wej liście, błyskawicznie zdrożały. 
19 grudnia analityk węgierskie-
go banku centralnego, András-
nak Balatoni, opublikował artykuł, 
w którym przedstawia fiasko poli-
tyki swego rządu. Cukier krysz-
tał ma limit cenowy, ale cena 
cukru pudru wzrosła od lutego 
2022 roku o 222 procent. Zwy-
kła mąka ma limit cenowy, ale 
cena mąki cukierniczej wzrosła 
o 146 procent, podczas gdy cena 
tłuszczu wieprzowego, z które-
go wytwarzany jest olej jadal-
ny, zwiększyła się o 215 procent. 
Pierś z kurczaka ma limit cenowy, 
ale cena udek z kurczaka wzro-
sła o 167 procent, podczas gdy 
za pierś z indyka trzeba zapłacić 
o 180 procent więcej. Cena 2,8-pro-
centowego mleka UHT nie może 
wzrosnąć, ale mleko o zawarto-
ści tłuszczu 1,5 proc. podrożało 
prawie dwukrotnie. Produktów 
o zamrożonych cenach jest za 

mało, aby można było tylko na 
nich przeżyć. Madziarzy muszą 
więc kupować towary droższe, 
w rezultacie na rządowym puła-
pie cenowym niczego nie zyska-
li. Produkcja mleka przestała 
się opłacać, brakuje więc sera, 
twarogu i podobnych produktów, 
a ich jakość jest marna. Rozkrę-
ciła się spirala inflacji, która się-
ga 25 procent i jest najwyższa 
w Unii Europejskiej. Konsump-
cja nie nadąża za inflacją. We 
wrześniu 2022 roku Węgrzy wyda-
li o 133 miliardy forintów więcej 
niż w tym samym miesiącu roku 
poprzedniego, kupili jednak o 2,8 
procent mniej żywności.

Prezes banku centralnego 
György Matolcsy wezwał parla-
ment do natychmiastowego znie-
sienia pułapów cenowych, które 
powodują stagflację (wysoka infla-
cja i spowolnienie gospodarcze). 
Rząd zdecydował się 6 grudnia 
tylko na uwolnienie cen paliwa, 
po tym jak doszło do zakłóceń 
dostaw i panicznych zakupów 
na stacjach benzynowych. Vik-
tor Orbán i jego dygnitarze twier-
dzą, że powodem ekonomicznych 
zaburzeń są wojna w Ukrainie 
i sankcje nałożone na Rosję. Eks-
perci wskazują jednak, że to błęd-
na polityka władz przyczynia się 
do gospodarczej mizerii.

Rząd w Budapeszcie liczył, że 
opanuje sytuację dzięki pienią-
dzom z Brukseli. Unia Europej-
ska zamroziła jednak 6,3 miliar-
da euro funduszy dla Węgier 
z uwagi na ich problemy z pra-
worządnością. (KK)

Na podst.: Népszava, 
Bloomberg, Reuters, 

portal 444.hu, Die Presse
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Kilogram ziemniaków 
na Madziara

Dookoła świata

Free znaczy wolny
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Rozrywka

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

Komunikaty płynące z zewnątrz, 
mówiące, że najważniejszy jest 
sukces, już wydrenowały twój 
mózg. By go osiągnąć, na margines 
wyrzuciłeś swoje potrzeby osobi-
ste. Jesteś ekstrawertykiem, radu-
je cię więc bycie na świeczniku. 
Taki blichtr jednak sporo kosztuje. 

BYK
Potrzeba ci jest właściwa oce-

na sytuacji. Ponoć pieniądze 
szczęścia nie dają - dopiero za-
kupy. Ty jednak w tym zakupo-
wym szaleństwie przesadzasz. 
Jesteś podatny na wszelkie rekla-
my. W tym tygodniu przestań je 
oglądać. Już lepiej się oglądać za 
pięknymi dziewczynami...

BLIŹNIĘTA
Rywalizacja sama w sobie nie 

jest zła, pod warunkiem etycznej 
gry. Ty potrafisz przestrzegać ta-
kich zasad. Uważaj jednak! W tym 
tygodniu przyjcie ci się zmierzyć 
z osobą, która stosuje wszelkie 
środku, by tylko coś ugrać. Nadal 
walcz na zasadach fair play. 

RAK
Nastały kiepskie czasy dla in-

trowertyków. Mimo wymogów, 
by być „kimś”, trudno ci zmienić 
swoją naturę. Włącz mechanizmy 
obronne. Żyj w zgodzie ze sobą. 
„Korporacyjne szczury” szybko 
zaczną ci zazdrościć spokojnego 
życia. Masz prawo myśleć inaczej. 

LEW
Staniesz w tym tygodniu przed 

„gardłową” sprawą. To będzie 
twoje pięć minut. Jeśli dobrze je 
wykorzystasz, otworzą się drzwi 
do kariery. A że jesteś stworzony 
do spraw specjalnych, staniesz 
na wysokości zadania. Pamiętaj, 
że przyjaźń jest jak szlachetne 
wino - wymaga czasu, by dojrzeć.

PANNA
Spróbuj zachować równowagę 

między być a mieć, między pracą 
a życiem. Jeśli się w porę nie za-
trzymasz, zgotujesz sobie gorzki 
los. Bez opamiętania poświęcasz 
się pracy. Twoje hasło to „szyb-
ciej, więcej i jeszcze więcej”. Wy-
jedź w góry i ciesz się naturą.

WAGA
Nie daj sobą manipulować. Dla-

czego na to pozwalasz? Może kie-
ruje tobą strach związany z utra-
tą pracy. I tu jest pies pogrzebany. 
O taki stan chodzi twojemu pra-
codawcy - masz być na jego służ-
bowej smyczy. Uważaj, bo może 
stać się ona coraz krótsza. 

SKORPION
W tym tygodniu może cię do-

paść uczucie bezsilności. Znajdź 
koniecznie sposoby, by się je-
mu nie poddać. Jest szansa, że 
wreszcie gdzieś się zaczepisz. 
To może być początek dobrych 
zmian. Mimo kiepskiej pensji, 
pracuj pełną parą. Nowe zajęcie 
pomoże ci podnieść samoocenę. 

STRZELEC
Nic w tym złego, że masz wy-

sokie aspiracje. Nie myl ich jed-
nak z potrzebą posiadania. Mo-
żesz wkrótce już nie móc zaspo-
koić swojego rosnącego apetytu. 
Pamiętaj, że pracoholizmem też 
można się zatruć. W tym tygodniu 
spróbuj zbliżyć się do rodziny. 

KOZIOROŻEC
Pieniądze potrafią poprawić 

samopoczucie. W tym tygodniu 
przekonasz się, że tylko w ogra-
niczony sposób. Poczucie samo-
wystarczalności odcięło cię od 
przyjaznych kontaktów. Koncen-
trując się na sobie, przestałeś do-
strzegać potrzeby innych.

WODNIK
W tym tygodniu postaw na sa-

modzielność. Jednak otwarcie 
doceń pomoc, którą zaoferuje ci 
ktoś inny. Praca na nowym tere-
nie może być absorbująca. Jednak 
ma swoje tajemnice. Pamiętaj tak-
że o swoim fizycznym wizerunku. 
Kilkadziesiąt pompek dziennie na 
pewno ci nie zaszkodzi. 

RYBY
Uważaj, bo może ci się powinąć 

noga. Dotychczasowe sukcesy uśpi-
ły twój zdrowy rozsądek. W tym ty-
godniu możesz się znaleźć w skom-
plikowanym położeniu. Pochopne 
działania tylko cię pogrążą. Czekaj 
i obserwuj, w jakim kierunku roz-
winie się sytuacja.
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Rozrywka
Krzyżówka z przymrużeniem oka

Znaczenia wyrazów 
(w zmienionej kolejności):

dba o kierdel
taniec rodem z Kuby
nasączona tkanina przykładana
na chore miejsce
odporność na przeciwności
gaszony w popielniczce 
okaz określonego gatunku
opisany po raz pierwszy
Jan znany m.in. z roli Mundka
w serialu „Dom”
patrzy z góry na malucha
pierwiastek z grupy 
wanadowców
ruchoma część maszyny; wirnik
siodło wojskowe kryte skórą
sztuczka filmowa (pisownia ang-
ielska)
strącenie przeszkody przez
konia na parkurze
klucznik Gerwazy 
z „Pana Tadeusza”
część morza wcinająca się w ląd
małe... – to drobnostka
krócej o jednośladowej odmianie
wrotek

Antoni, były trener-selekcjoner
piłkarskiej reprezentacji Polski 
konstytucyjna stolica RPA
szklista masa do pokrywania
wyrobów ceramicznych
lepszy on w garści 
niż gołąb na dachu
przyczepy do butów; drzewołazy
składa się z lemiesza i odkładnicy
największa wśród 
wysp Polinezji Francuskiej
przewlekła choroba znana
jako miażdżyca
żal za popełnione błędy
regionalnie o nietoperzach
amerykańska aktorka
i piosenkarka określana 
jako „Bogini Pop”
drugi mąż matki
najniższy w grupie oficerów
starszych
starszy okres ery kenozoicznej
młodszy syn Adama i Ewy
największa atrakcja wieczoru
o ciężkiej, wyczerpującej pracy
nie tyka befsztyka
nierozważnie wzleciał ku słońcu

POZIOMO:

A1 przyłączenie terytorium 
do terytorium na siłę

A16 na murarską zaprawę, a cza-
sem na resztki

B7 piękna pięknie oprawiana
C2 portowy przedpokój
D7 wojownicza dama

D16 mineralna szczotka
E3 nie ostry... bystry inaczej

F16 wybuchowy fracht
G1 sielski żywot

H16 czasem nie chce puścić
I4 zafascynowane kolorem wrót

K1 odgłos lecących kasztanów
K17 naczynia... płynnoodpadkowe

Ł7 skarga rannego łosia
Ł16 surdut jak lok?
M1 rwane z wysiłkiem
M9 sus, sus, sus i looot

N16 kawa na karnawał
N20 oblewany morzami
O7 zaprawianie jadzikiem
P2 zawracający instrument

P16 w okienkach

PIONOWO:

1D pnie się i pnie, a potem
odpoczywa na półce

3A założył gniazdko 
w niejednym domu

3J poszarpane resztki
5A nóż do cięcia wyrostka
5K zaprzeczanie z odrzucaniem
6G harcerska mobilizacja
7A parzystokopytny... metal?
7L celowe łoże
9A zarabia na dawaniu baczenia
9L ładnie brzmiąca ósemka

12A danie z nieba
12M motocyklowa wyspa
14A granica samolotowych

możliwości
14M oszukańcza krawędź
16A but – z założenia – pełen

dziur
16L granica występowania faktu
17F aprobata, aż ręce bolą!
18A jazda w góry... na Mazury
18K wszyscy żołnierze

Dąbrowskiego
20A mruga nocą do sternika
20J robak okienny?
22D pan gwarancja

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

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

finanzwirt@gruchel.com

Tel.: 0202-60933172

Finanzwirt

Marian Gruchel
KANCELARIA ADWOKACKA 

 

 

DIPL.-JUR. MARKUS G. 

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

ADWOKAT •••• T UMACZ PRZYSI G Y 

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

m. 

Kommandanturstr. 8 
30 69   HANNOVER  

tel.:  +49 (0) 511 – 35 779 888 

e-mail: info@matuschczyk.com 

ADWOKACI w DORTMUNDZIE

SEROWIK
Rechtsanwälte Serowik
Rosental 1
44135 Dortmund

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

�

�

�

�

�

�

udzielamy porad tak yku p

0

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

www.serowik.de

Kancelaria adwokacka
w Monachium

Kompleksowa obs uga prawna
w jêzyku polskim i niemieckim

³

Izabela S. Demacker

Rechtsanwältin

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

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

Damian Ballon

Rechtsanwalt

Alt-Griesheim 18
65933 Frankfurt

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

Rechtsanwaltskanzlei
Gregor Matuszczyk

Springestraße 8
45894 Gelsenkirchen - Buer

Tel.: 0209 / 318 22 30 (sekretärin)

Tel.: 0209 / 318 22 22 (direkt)

Fax: 0209 / 318 22 12
Mobil: 0172 / 56 74 289
e-mail:Gmatuszczy@aol.com

Porady prawne w języku
polskim i niemieckim

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

Termine nach tel. Vereinbarung

Praktyka lekarska og lna

w Helmstedt,

lekarza, nast pcy

Tel. 05351-6267

praxis-staniek@t-online.de

ó

ę

za o ona od wielu
lat, dobra lokalizacja poszukuje

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

ł ż

óź
ść

ę

T umacz przysi g ył ę ł

� polski
angielski niemiecki

ń�

� �

ukrai ski

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

�

Tel: - oder 02174-89411550173 2106849

ładunki do 1,5 tony

KURIER

Niemcy Polska
www.prenumerata.de

Hurt
i kolportaż

polskiej prasy
Zadzwoń!

Zapytaj! Zamów!

Tel. 02174-8941155
Fax 02174-8941156

Gazety dla sklepów:

www.prasa.de
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Reklama

SAT - RUDEK

Sprzeda

P
z umow

adowanie kart NC+
D
M

ż anten satelitarnych
oraz akcesoriów

olska telewizja
ą lub bez umowy

oł
ekodery
oduły CI

�

�

�

�

NC+

D�

Gwarancja niskich cen

i pe !łnego serwisu

Odwiedź nasz sklep:

www.sat-rudek.de

Tel. 05031 9585207

0176 62596861

Oferujemy:

CENTRUM

DENTYSTYCZNE

Dr. Prośniak

Usługi dentystyczne

Wszystkie specjalności

Na miejscu Labor i RTG

Katowice ul. Zbożowa 20

Katowice ul. Dębowa 4

Tel. 0048 32 202 90 95

www.centrumdentystyczne.pl

biurop@centrumdentystyczne.pl

Rechtsanwälte
uprawnieni do występowania przed wszystkimi sądami w Niemczech

Marlies Ziemer

Markus Hüsges
Fachlehrgang Arbeitsrecht

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 08.00 Uhr - 18.00 Uhr

- Sprechstunden nach Vereinbarung -

Porady i obs ugi w
we wszystkich dziedzinach prawa

ł j zyku niemieckim

i polskim

ę

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

Tel: 02241/75001 - Fax: 02241 / 79690

Email: info@bzwh.de

Fachanwältin

für Familienrecht

Specialistka prawa rodzinnego

Max Ziemer
zugleich Fachanwalt für Miet- & WEG-Recht

zugleich Fachanwalt für Strafrecht

Mirka Johanna Ziemer
Fachanwältin für Familienrecht

Rechtsberatung auch in polnischer Sprache

Dierk Bernhardt
(ausgeschieden zum 31.12.2019)

Dr. Monika Everschor
Fachanwältin für VerkehrsrechtHerbert Ziemer

Mirka Johanna Ziemer

(geb. Barski)

Rechtsanwältin

I-

SKUTERY
ELEKTRYCZNE
Szybkie i oszcz dne do prze-

mieszczania si po mie cie

ę

ę ś

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

ę
P

ł�

�

� ż balkonowych paneli fotowoltaicznychSprzeda

Handelsagentur und Montage Kolaska

www.geokol.de, info@geokol.de

Tel. 0160 - 9040 3313 od 10 17, pon -pi tek- . ą

Odwied nas na lub

na ebay wpisz w wyszukiwarce.

ź www.geokol.de

"geokol"

Sprzeda kamer

i sprz tu do

monitoringu domowego

ż

ę

Firma budowlana z Polski

Tel: 0048-608-729122

szuka zleceń na budowy domów
od podstaw, dachy.

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 zyciewww.sklep.de
Jeste my
dla was online

ś

www.samo-zycie.de



DVD - Komisja morderstw. Sezon 1 (3DVD)
Nie ma zbrodni doskonałych, są tylko te nadal nie rozwiązane. Takimi sprawami zajmuje
się Wydział Spraw Niewyjaśnionych, jednostka potocznie nazywana Komisją Morderstw,
która zajmuje się rozwiązywaniem niewyjaśnionych zagadek sprzed lat, dotykających
spraw Żołnierzy Wyklętych, historii Ziem Odzyskanych czy tajemniczych przypadków z
czasów II wojny światowej. Na czele wydziału stoi piękna i ambitna inspektor Alicja
Grześkowiak, która wspólnie z młodszym inspektorem Stasińskim prowadzi dochodzenia
sprzed lat odsłaniając tajemnice i zbrodnie, które nigdy nie miały zostać ujawnione…

DVD - Nielegalni. Sezon 1 (3DVD)
Konrad Wolski, szef wydziału Q, elitarnej komórki polskiego wywiadu, przejmując w
Stambule białoruskiego handlarza bronią, dowiaduje się o planowanym w Szwecji zama-
chu terrorystycznym. Broń, która zostanie użyta w zamachu, ma pochodzić z sowieckiego
arsenału ukrytego na Białorusi. Konrad natychmiast uruchamia Travisa, polskiego szpie-
ga zakonspirowanego w mińskim KGB, by zdobył informacje wywiadowcze, które udare-
mnią plan terrorystów. Sprawę komplikuje fakt, że Travis został właśnie zdekonspirowany
przez jednego z białoruskich oficerów KGB.
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DVD Ach

X. J. K.

śpij kochanie / reż. Lang Krzysztof

DVD Bad Boy / reż. Vega Patryk

DVD Banksterzy / reż. Ziębiński Marcin

DVD Botoks / reż. Vega Patryk

DVD Czarny mercedes / reż. Majewski Janusz

DVD Dług / reż. Krauze Krzysztof

DVD Glina. Sezon 1-2 - 8DVD / reż. Pasikowski Władysław

DVD Kapitan SOWA na tropie / reż. Stanisław Bareja

DVD Kobiety mafii 2 / reż. Patryk Vega

DVD Komisarz Alex. Seria 1 - 4DVD / reż. Wichrowski Robert

DVD Komisarz Alex. Seria 2 - 4DVD / reż. Wichrowski Robert, Lang Krzysztof

D

DVD Krew z krwi. Sezon 1+2 - 5DVD / reż. Żuławski, Komasa, Adamik

DVD Król - 4DVD / reż. Matuszyński Jan P.

DVD Mój dług / reż. Delić Denis, Job Bogusław

DVD Oficer - 4DVD / reż. Dejczer Maciej

DVD Oficerowie - 4DVD / reż. Dejczer Maciej

DVD Pitbull / reż. Vega Patryk

DVD Pitbull. Ostatni pies / reż. Władysław Pasikowski

DVD Pitbull. Niebezpieczne kobiety / reż. Vega Patryk

DVD Pitbull. Nowe porządki / reż. Vega Patryk

DVD Pogranicze w ogniu - 8DVD / reż. Konic Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Psy / reż. Pasikowski Władysław

DVD Solid gold / reż. Bromski Jacek

DVD Trzeci oficer - 4DVD / reż. Dejczer Maciej

DVD Układ zamknięty / reż. Bugajski Ryszard

DVD Zabij mnie glino / reż. Bromski Jacek / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Zaćma / reż. Bugajski Ryszard

DVD Ziarno Prawdy / reż. Lankosz Borys

DVD Belfer - 3DVD / reż. Palkowski Łukasz

DVD Belfer. Sezon 2 - 3DVD / reż. Palkowski Łukasz

DVD Ekstradycja. Sezon 1-3 - 8DVD / reż. Wójcik Wojciech

VD Komisja morderstw. Sezon 1 - 3DVD / reż. Marszewski Panek

DVD Nielegalni. Sezon 1 - 3DVD / reż. Dawid Leszek , Matuszyński Jan P.

J. , A.

Szt. DVD - kryminały, thrillery, sensacje Cena

Prenumerata w prezencie: www.sklep de

DVD - 7 rzeczy których nie wiecie o facetach
Czego naprawd

-
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ę pragną fececi? Mądra i ciepła komedia o mężczyznach z muzyką Sylwii
Grzeszczak. Siedmiu mężczyzn poszukuje wielkiej miłości i odrobiny szczęścia, w świe
cie, w którym niełatwo być prawdziwym facetem i coraz trudniej zorientować się, czego
od nich oczekują kobiety. Filip ( aweł omagała),sympatyczny roztrzepaniec, właśnie
traci pracę, a dopiero co poznana Zosia ( leksandra amkało) oznajmia mu, że jest z
nim w ciąży. Z kolei jego przyjacielowi Tomaszowi ( ikołaj oznerski) zawsze wszystko
się udaje - narzeczona (wroli Basi licja achleda- uruś) i własny dom już czekają.

DVD - Druga połowa
Tchnąca lekkością i świeżością komedia romantyczna z Cezarym Pazurą, Maciejem
Musiałem, Marianna Zydek i Jackiem Knapem w rolach głównych. W tej historii pełnej
celnego humoru i zaskakujących zwrotów akcji wystąpiła plejada gwiazd, m.in.: Małgorza-
ta Rozenek-Majdan, Andrzej Grabowski, Leszek Lichota, Piotr Rogucki, Rafał Rutkowski,
Iwona Bielska oraz Grzegorz Krychowiak i Dariusz Szpakowski. Magda spotyka przypad-
kiem tajemniczego i przystojnego dziennikarza Mateusza. Szybko rodzi się miedzy nimi
uczucie. Niestety wychodzi na jaw, ze dziewczyna jest córka trenera reprezentacji Polski...

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

DVD - Ekstradycja. Sezon 1-3 (8DVD)
Jeden z najważniejszych polskich seriali sensacyjnych. Opowiada historię Olgierda Hal-
skiego, nieprzekupnego policjanta, który walczy z uzależnieniem od alkoholu i stara się
poukładać swoje życie rodzinne. Na jego drodze stają groźni przestępcy, członkowie ro-
syjskiej mafii przemycający do Polski heroinę. Halski rozpoczyna śledztwo pełne nagłych
zwrotów akcji i niebezpieczeństw. Kondrat Marek, Dancewicz Renata,

i inni.

Obsada: Englert
Jan, Pakulnis Maria, Foremniak Małgorzata, Fraszyńska Jolanta, Fronczewski Piotr,
Gajos Janusz, Kolberger Krzysztof, Lubaszenko Olaf, Machalica Piotr, Trela Jerzy

DVD - Polskie gówno
Polski show-biznes to gra dla wtajemniczonych – ten film zdradzi ci jej reguły. Grupa
Tranzystory z Pruszcza Gdańskiego wyrusza w trasę koncertową, zorganizowaną przez
komornika Czesława Skandala. Towarzyszy im psychodeliczny kierowca Stan Gudeyko -
niegdyś lider legendarnej grupy punkowej. Po drodze muzycy odkrywają ciemne karty
polskiego show-biznesu – bo czy w epoce talent show i wszechobecnej komercji można
odnieść sukces, nie rezygnując z ideałów? W świat rodzimego „show-bizu” wtajemniczą
ci, którzy jego zasady znają od podszewki.

Belfer.

Belfer. Sezon 2.

Śmier czno
w Dobrowicach zjawia si

z renomowanej warszawskiej szko ę na prowincji? Pawe -
W obliczu zbrodni nie ma miejsca na pó

Pawe zostaje zmuszony do podj
Wroc dochodzi do tragedii. Pojawia si

dno jest jasne: na terenie liceum
toczy si rcza gra. To nie jest szko T

ć młodej dziewczyny wstrząsa lokalną społe ścią. W tym samym
czasie ę Paweł Zalewski. Kim jest? Dlaczego nauczyciel

ły podejmuje prac ł rozpo
czyna własne śledztwo. łprawdy.

ł Zawadzki ęcia pracy w jednym
z prestiżowych liceów we ławiu. W liceum ę
milion pytań, na które nie ma odpowiedzi. Je

ę morde ła, jak każda inna. o nie są zwykli
uczniowie, a Belfer nie znalazł się tam przypadkowo.

DVD - Prosto w Serce. Sezon1, odc.1-30
DVD - Prosto w Serce. Sezon2, odc.31-60

(5DVD)
(5DVD)

Monika Milewska (Anna Mucha) pracuje na
-

-
A

-
-

...

życie w pocie czoła. Jest bokserką.
I to w dodatku całkiem niezłą. Jej sportowa kariera zapowiada się nad wyraz obie
cująco. Niestety, niespodziewana kontuzja krzyżuje jej plany. Monika musi poże
gnać się z ringiem i znaleźć nowy sposób na życie. rtur Sagowski (Filip Bobek)
to całkowite przeciwieństwo Moniki. Jest bogaty, pochodzi z dobrej rodziny i pro
wadzi świetnie prosperującą firmę budowlaną. Mimo, że sprawia wrażenie lekko
ducha, przeszedł już wiele w swoim życiu. Przypadkowe spotkanie tych dwojga
wywróci ich poukładane. jakby się wydawało, światy do góry nogami
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Szt. DVD - komedie Cena

DVD 7 rzeczy których nie wiecie o facetach / reż. Lewińska Kinga

DVD Druga połowa / reż. Wiśniewski Łukasz

DVD Polskie gówno / reż. Jankowski Grzegorz

DVD Prosto w Serce. Sezon 1, odc. 1-30 - 5DVD / reż. Banaszek Jarosław,

Zylber Filip, Lewińska Kinga, Jadowska Anna

DVD Prosto w Serce. Sezon 2, odc. 31-60 - 5DVD / reż. Banaszek Jarosław,

Lewińska Kinga, Jadowska Anna, Zylber Filip

DVD Ambassada / reż. Julisz Machulski

DVD Chłopaki nie płaczą / reż. Lubaszenko Olaf

DVD Cud purymowy / reż. Cywińska Izabela

DVD Czarodziej z Harlemu / reż. Karpiński Paweł

DVD Dlaczego nie / reż. Zatorski Ryszard

DVD Dzień świra / reż. Marek Koterski

DVD Dziewczyny ze Lwowa. Sezon 1 - 4DVD / reż. Adamczyk Wojciech

DVD Galimatias czyli Kogel-Mogel II / reż. Załuski Roman / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Idealny facet dla mojej dziewczyny / reż. Konecki Tomasz

DVD Jak zostać gwiazdą... i pozostać sobą / reż. Wieczur-Bluszcz Anna

DVD Kariera Nikosia Dyzmy / reż. Bromski Jacek

DVD Kingsajz / reż. Machulski Juliusz / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Kochaj albo rzuć / reż. Chęciński Sylwester

DVD Kogel-Mogel / reż. Załuski Roman / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Konsul / reż. Bork Mirosław

DVD Lejdis / reż. Tomasz Konecki

DVD Narzeczony na niby / reż. Prokopowicz Bartek

DVD Nic śmiesznego / reż. Koterski Marek

DVD Nie lubię poniedziałku / reż. Chmielewski Tadeusz / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Obywatel Piszczyk / reż. Kotowski Andrzej

DVD Och, Karol 2 / reż. Wereśniak Piotr

DVD Pan Dodek / reż. Łomnicki Jan

DVD Pieniądze to nie wszystko / reż. Machulski Juliusz

DVD Planeta Singli / reż. Okorn Mitja

DVD Planeta Singli 2 / reż. Akina Sam

DVD Planeta Singli 3 / reż. Akina Sam i Michał Chaciński

DVD Podejrzani zakochani / reż. Kryński Sławomir

DVD Pokaż kotku, co masz w środku / reż. Kryński Sławomir

DVD Porady na zdrady / reż. Zatorski Ryszard

DVD Poranek kojota / reż. Lubaszenko Olaf

DVD Poszukiwany, poszukiwana / reż. Bareja Stanisław

DVD Pułkownik Kwiatkowski / reż. Kutz Kazimierz

DVD Rodzina Leśniewskich / reż. Łęski Janusz

DVD Samiec Alfa / reż. Priwieziencew Katia & Priwieziencew Igor

DVD Siła Wyższa - 4DVD / reż. Adamczyk Wojciech

DVD Śniadanie do łóżka / reż. Lang Krzysztof

DVD Smarkula / reż. Buczkowski Leonard

DVD Sztos 2 / reż. Lubaszenko Olaf

DVD Testosteron / reż. Konecki Tomasz, Saramonowicz Andrzej

DVD To nie tak jak myślisz, kotku / reż. Kryński Sławomir

DVD Vabank 2

DVD Wkręceni 2 / reż. Wereśniak Piotr

DVD Yyyreek!!! Kosmiczna nominacja / reż. Gruza Jerzy

DVD Zmiennicy - 5DVD / reż. Bareja Stanisław

Zamówienia telefoniczne:
02174 8964480

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

Wysy ka
z Niemiec

łNa ie :stron internetowej
www.sklep.de

Filmy i muzyka na

zimowe wieczory

Filmy i muzyka na

zimowe wieczory



DVD - Dom. Serie 1-2, odc. 1-25 (13DVD)
Wielka historia i zwykli bohaterowie. Pi

-

..

ęknie skomponowany obraz obyczajowy o losach
mieszkańców warszawskiej kamiennicy, która staje się świadkiem ich codzienności.
Serial - epopeja i znakomita kronika przemian w Polsce od końca wojny po współcze
sność. Dla wielu brzmi niezwykle znajomo... Mimo upływających lat odzywają się echa
wojny. Dla mieszkańców kamiennicy przy ulicy Złotej oznaczają trudne chwile, które
udają im się przetrwać dzięki silnej więzi i poczuciu sąsiedzkiej wspólnoty. Niektórym
miłość i małżeństwo dodają entuzjazmu i zaczynają nowe życie.

DVD - Jestem przeciw
Na oddziale intensywnej terapii umiera dziewczyna, która przedawkowa

..

-
R. , D.

Z. , E. , A. , J. , M. , D. i inni.

ła narkotyki.
Lekarz dyżurny powiadamia kierownictwo "Monaru", gdzie zmarła leczyła się przed
ucieczką. Film porusza wstydliwie przemilczany w latach osiemdziesiątych problem
lawinowo narastającej narkomanii wśród młodzieży. Nie szuka przyczyn, lecz pokazuje
tragiczne skutki nałogu. Inspiracją utworu Trzosa-Rastawieckiego stała się kontrowersyj
na działalność "Monaru" Marka Kotańskiego. Wieczyński Olbrychski

Zapasiwicz Dałkowska Gornostaj Piętek Hryniewicz Jakubowski
Obsada:

DVD - Ludzie i bogowie
Wydarzenia przywo ran zainspirowane zosta tórych
g konania wyroku na znanym aktorze
i dyrektorze Theater der Stadt Warschau, volksdeutschu Igo Symie, który zadenuncjowa
mi , po spektakularny zamach na niemieckiego komisarza
warszawskich przedsi zgl
Dürrfelda. D. Dziarkowski, J. Knap, A. Wietrzy A. W.
M. , N. , A. A. J. i inni.

łane na ek ły prawdziwymi akcjami, o k
łośno było w okupowanej Warszawie – od wy

ł
ędzy innymi Hankę Ordonównę

ębiorstw komunalnych - bezw ędnego wroga Polaków, Ernsta
ński, Justa, Wolańska,

Zydek Rybicka Karczmarczyk, Mrozowska, Świeżewski
Obsada:
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DVD - Wałęsa. Człowiek z nadziei
Andrzej Wajda przedstawia historię wielkich przemian, która przetoczyła się nie tylko
przez zebrania partyjne, wiece i Okrągły Stół, ale także przez jedno z mieszkań na
gdańskim osiedlu z wielkiej płyty. Reżyser wdzierając się w prywatność, nawet intymność
związkowego przywódcy próbuje uchwycić fenomen przemiany prostego, skupionego
na codzienności człowieka w charyzmatycznego przywódcę. Kim jest Lech Wałęsa?
Historia transformacji to także historia jego żony Danuty i ich rodziny, która miała wieść
zwyczajne życie, a została wtłoczona w sam środek dziejowych wydarzeń.
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Szt. DVD - dramaty, biografie, historyczne Cena

DVD Amnestia / reż. Jędryka Stanisław

DVD Anna German - 3DVD / reż. Krzystek Waldemar , Timienko Aleksandr

DVD Antek / reż. Fiwek Wojciech

DVD Bez znieczulenia / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Blondynka - 4DVD / reż. Gronowski Mirosław

DVD Botoks / reż. Vega Patryk

DVD Boże Ciało / reż. Komasa Jan

DVD Chrzest / reż. Wrona Marcin

DVD Ciotka Hitlera / reż. Rogalski Michał

DVD Cisza nad rozlewiskiem - 4DVD / reż. Drabiński Adek

DVD Cudak / reż. Kazejak Anna

DVD Człowiek z marmuru / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Człowiek z żelaza / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Daleko od szosy - 4DVD / reż. Chmielewski Zbigniew

DVD Doktor Ewa - 2DVD / reż. Kluba Henryk

DVD Droga - 2DVD / reż. Chęciński Sylwester

DVD Dwie Korony / reż. Kondrat Michał

DVD Dziewczyny z Dubaju / reż. Sadowska Maria

DVD Echo serca. Sezon 1 - 5DVD / reż. Szafrański Tomasz

DVD Głosy / reż. Kijowski Janusz

DVD Historia niemoralna / reż. Sass Barbara

DVD Kamizelka / reż. Jędryka Stanisław

DVD Klakier / reż. Kondratiuk Janusz

DVD Kobieta z prowincji / reż. Barański Andrzej

DVD Kronika wypadków miłosnych / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Kurier / reż. Władysław Pasikowski

DVD Lalka - 5DVD / reż. Ber Ryszard / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Legiony / reż. Gajewski Dariusz

DVD Mała matura 1947 / reż. Majewski Janusz

DVD Matka swojej matki / reż. Gliński Robert

DVD Nad Niemnem - 2DVD / reż. Kuźmiński Zbigniew / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Najlepszy. Gdy słabość staje się siłą / reż. Grass Łukasz

DVD Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy - 4DVD / reż. Sztwiertnia Jerzy

DVD Nic śmiesznego / reż. Koterski Marek

DVD Noce i dnie - 4DVD serial / reż. Antczak Jerzy / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Obietnica / reż. Kazejak Anna

DVD Panny z wilka / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Pierścionek z orłem w koronie / reż. Wajda Andrzej

DVD Plac Zbawiciela / reż. Kos-Krauze Joanna, Krauze Krzysztof

DVD Polityka / reż. Vega Patryk

DVD Polskie drogi - 6DVD / reż. Morgenstern Janusz

DVD Popiełuszko. Wolność jest w nas / reż. Rafał Wieczyński

DVD Popioły - 2DVD / reż. Wajda Andrzej / rekonstrukcja cyfrowa

DVD Pornografia / reż. Kolski Jan Jakub

DVD Powrót na ziemię / reż. Jędryka Stanisław

DVD Rajska jabłoń / reż. Sass Barbara

DVD Samotność w sieci / reż. Adamek Witold

DVD Sezon na bażanty / reż. Saniewski Wiesław

DVD Siekierezada / reż. Leszczyński Witold

DVD Tajemnica twierdzy szyfrów - 4DVD / reż. Drabiński Adek

DVD Wielki tydzień / reż. Wajda Andrzej

DVD Wojenne dziewczyny. Sezon 1 - 4DVD / reż. Rogalski Michał

DVD Wrota Europy / reż. Jerzy Wójcik

DVD Dom. Serie 1-2, odc. 1-25 - 13DVD / reż. Łomnicki Jan , Łomnicki Marcin

DVD Jestem przeciw / reż. Trzos-Rastawiecki Andrzej

DVD Ludzie i bogowie - 4DVD / reż. Kox Bodo

DVD Wałęsa. Człowiek z nadziei / reż. Wajda Andrzej

Czerwone Gitary - Nie spoczniemy

Niemen Czesław - Czas jak rzeka
1. Przyjdź w taką noc
2. Sen o Warszawie
3. Wspomnienie
4. Pod Papugami
5. Hej dziewczyno hej
6. Czy mnie jeszcze pamiętasz
7. Zabawa w ciuciubabkę

8. Wiem, że nie wrócisz
9. Stoję w oknie
10. Klęcząc przed tobą
11. Płonąca stodoła
12. Czas jak rzeka
13. Obok nas
14. Sukces

15. Dziwny jest ten świat
16. Nim przyjdzie wiosna
17. Pokój
18. Jołoczki, sosionoczki
19. Italiam, Italiam
20. Dobranoc
21. Proroctow Wernyhory
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Szt. CD - Złota kolekcja Cena

CD 2 plus 1 - Iść w stronę słońca, złota kolekcja

CD Ale filmy - muzyka filmowa, piosenki z filmów, złota kolekcja 2CD

CD Alibabki - My z wielkiej gry, złota kolekcja

CD Bajor Michał - Błędny rycerz, złota kolekcja

CD Banaszak Hanna - W moim magicznym domu, złota kolekcja

CD Big Cyc - Jak słodko zostać świrem, złota kolekcja

CD Breakout - Oni zaraz przyjdą tu, złota kolekcja

CD Cygan Jacek - Laleczka z saskiej porcelany, złota kolekcja

CD De Mono - Znów jesteś ze mną, złota kolekcja

CD Exodus - Najpiękniejszy dzień, złota kolekcja

CD Fogg Mieczysław - Jesienne róże, złota kolekcja

CD Formacja Nieżywych Schabuff - Klub wesołego szampana, złota kolekcja

CD Frąckowiak Halina - Mały Elf, złota kolekcja

CD Gąssowski Wojciech - Zielone wzgórza nad Soliną, złota kolekcja

CD German Anna - Bal u Posejdona, złota kolekcja

CD Giżowska Krystyna - Bądź blisko mnie, złota kolekcja

CD Happy End - Jak się masz, kochanie, złota kolekcja

CD Jeżowska Majka - Najpiękniejsza w klasie, złota kolekcja

CD Kombi - Słodkiego, miłego życia, złota kolekcja

CD Kunicka Halina - Od nocy do nocy, złota kolekcja

CD Maanam - Kocham Cię kochanie moje, złota kolekcja

CD Majewska Alicja - Być kobietą, złota kolekcja

CD Mazowsze - Kukułeczka kuka, złota kolekcja

CD Niebiesko Czarni - Niedziela będzie dla nas, złota kolekcja

CD Papa Dance - Naj story, złota kolekcja

CD Połomski Jerzy - Sentymentalny świat, złota kolekcja

CD Republika - Biała flaga / Nowe sytuacje, złota kolekcja, 2CD

CD Róże Europy - Żyj szybko, kochaj mocno, umieraj młodo, złota kolekcja

CD Santor Irena - Embarras / Tych lat nie odda nikt, złota kolekcja 2CD

CD Schuberth Rudi - Wars wita, złota kolekcja

CD Sipińska Urszula - Są takie dni w tygodniu, złota kolekcja

CD Skaldowie - Wszystko kwitnie wkoło, złota kolekcja

CD Skubikowski Jacek - Dobre miejsce dla naiwnych, złota kolekcja

CD Sobczyk Kasia - O mnie się nie martw, złota kolekcja

CD Sośnicka Zdzisława - Serce pali się raz / Ta sama, złota kolekcja 2CD

CD Sztywny Pal Azji - Nieprzemakalni, złota kolekcja

CD Tercet Egzotyczny - Conga, bonga i cabasa, złota kolekcja

CD Trubadurzy - Cóż wiemy o miłości, złota kolekcja

CD Urszula - Baw mnie, złota kolekcja

CD Villas Violetta - Pocałunek ognia, złota kolekcja

CD Vox - Bananowy Song, złota kolekcja

CD Wanda i banda - Hi Fi, złota kolekcja

CD Wawele - Biały latawiec, złota kolekcja

CD Czerwone Gitary - Nie spoczniemy, złota kolekcja

CD Niemen Czesław - Czas jak rzeka, złota kolekcja

CD Wodecki Zbigniew - Zacznij od Bacha, złota kolekcja

1. Płoną góry, płoną lasy
2. Bo ty sie boisz myszy
3. Nie zadzieraj nosa
4. Historia jednej znajomości
5. Ciągle pada
6. Matura
7. Nikt na świecie nie wie
8. Była to głupia miłość

9. Dozwolone do lat 18
10. Słowo jedyne - ty
11. Niebo z moich stron
12. Jesień idzie przez park
13. Takie ładne oczy
14. Mam dobry dzień
15. W drogę
16. Powiedz stary gdzieś ty był

17. Tak bardzo się starałem
18. Kwiaty we włosach
19. Trzecia miłość - żagle
20. Wróćmy na jeziora
21. Nie spoczniemy
22. Wschód słońca w stadninie koni
23. Anna Maria
24. Tańczyła jedno lato
25. Epitafium dla Krzyśka

Wodecki - Zacznij od BachaZbigniew
1. Zacznij od Bacha
2. Z Toba chcę oglądać świat
3. Lubię wracać tam, gdzie byłam
4. Izolda
5. Opowiadaj mi tak
6. Sobą być

7. Nad wszystko uśmiech Twój
8. Tak bardzo wierzę w nas
9. Niech się w nas goi
10. Chłop z wiosną
11. Chałupy Welcome To
12. Wspomnienie tych dni

13. Oczarowanie
14. Teatr uczy nas żyć
15. Nauczymy się żyć obok
16. Tylko Ty, tylko Ty
17. Dobranoc, Dobranoc
18. Dziewczyna z konwaliami
19. Pszczółka Maja
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Ocean żałobników

Gdy po środowej audiencji 
w ostatnim tygodniu stare-
go roku Franciszek zaapelo-
wał, by modlić się za papieża 
emeryta, bo jest ciężko chory, 
świat włączył się w błagalne 
czuwanie, oczekując na nie-
uchronny komunikat z biu-
ra prasowego. Benedykt XVI 
w momencie kolapsu nie zgodził 
się na przewiezienie do szpi-
tala. Wybrał finalny wymarsz 
z Ogrodów Watykańskich, w oto-
czeniu sióstr Memores Domi-
ni oraz najdroższego przyja-
ciela i opiekuna, arcybiskupa 
Gänsweina.

Joseph Ratzinger nie był pupil-
kiem mas jak Jan Paweł II, ale 
jego odejście z Tronu Piotrowe-
go w 2013 roku – a potem kon-
klawe, na którym wybierano po 
nim następcę mimo braku trum-
ny, za to w tumanach skandalu 
rezygnacji – targnęło Kościołem 
na wszystkich kontynentach, i to 
po obu stronach ołtarza. Żegna-
jąc się, sądził, że nie pożyje dłu-
go, tymczasem na emeryturze 
spędził więcej czasu niż z pier-
ścieniem Rybaka na palcu. Jego 
śmierć w wieku 95 lat, ostatecz-
nie rozwiązująca dekadę dwóch 
papieży, nie jest zaskoczeniem, 
lecz scenariusz, jaki w jej następ-
stwie się otwiera, może być sen-
sacyjny, bo teraz dymisja Fran-
ciszka staje się, paradoksalnie, 
bardziej możliwa niż kiedykol-
wiek, chociaż dopiero zaczyna 
on solową grę.

W astronomii zaćmienie to 
zasłonięcie tarczy obserwowane-
go ciała niebieskiego przez inne 
ciało. Podobne zjawisko wystąpi-
ło za Spiżową Bramą po szoku-
jącym wycofaniu się Benedyk-
ta XVI: jego pontyfikat został 
jakby zasłonięty pontyfikatem 
Franciszka. Było to pierwsze 
takie eklezjastyczne zaćmie-
nie XXI wieku, ale czy jedyne? 
Sprawa dwóch Ojców Świętych 
w Watykanie – papież emeryt 
zaszył się w klasztorze Mater 
Ecclesiae, podczas gdy Bergo-
glio mieszka w Domu Świętej 

Marty – podzieliła wiernych 
i ekspertów. Są niszowe grupy, 
do dziś upierające się, że abdyka-
cja nigdy się nie uprawomocniła 
i Benedykt XVI odstąpił sukce-
sorowi miejsce, ale nie władzę. 
Te teorie spiskowe są już w tej 
chwili bezpodmiotowe.

Alarmujące zdjęcia papieża 
seniora z okresu przed gwał-
townym załamaniem się zdro-
wia ukazały się na Face booku 
jego fundacji 1 grudnia 2022 
roku. Tego dnia przyjął laure-
atów nagrody swojego imienia, 
francuskiego biblistę i żydowskie-
go prawnika. W kadrze uchwy-
cono jego kruchą i bezbronną, 
znikającą w fotelu postać w bia-
łej sutannie i spuchnięte stopy 
w brązowych sandałach. Nie było 
tajemnicą, że od wielu miesięcy 
prawie całkowicie stracił wzrok 
i głos, a także potrzebował pomo-
cy przy wstawaniu z łóżka i cho-
dzeniu. Niemniej, poza informa-
cjami o narastającej słabości, nie 
podawano nazw chorób. Osobi-
sty sekretarz Georg Gänswein 
zdefiniował ten powolny proces 
jako „dogasanie świecy”.

W zbiorowej pamięci pozosta-
nie jako najbardziej długowiecz-
ny pontyfik w historii, kościel-
ny odpowiednik obowiązkowej 
i sumiennej królowej Elżbie-
ty, jego rówieśniczki; pierwszy 
w XXI wieku tak ważny Niemiec 
w Watykanie, pierwszy suweren 
Państwa Watykańskiego w sta-
nie spoczynku i mądry teolog, 
o którego dziełach trudno jed-
nak coś bliżej powiedzieć zwy-
kłym chrześcijanom. Ci, którzy 
go znali osobiście albo z dru-
kowanego dorobku, cenili jego 
wrażliwość naukowca i to, że 
śladami proroków, apostołów 
i świętych chciał iść przez życie 
z Bogiem, dając świadectwo 
o miłości i miłosierdziu. Często 
o tym mówił i pisał w encykli-
kach, adhortacjach i orędziach 
do dyplomatów, ruchów, wspól-
not czy kurii rzymskiej. To dzie-
dzictwo czeka, aż kolejne poko-
lenia dojrzeją do praktycznej 

teologii wyłożonej w tych teks-
tach. Młodzi pewnie zdziwiliby 
się, jak poważny profesor potrafił 
pisać o miłości zmysłowej, i tłu-
maczyć, po co są kazania.

Benedykt XVI, chcąc ze swo-
imi naukami dotrzeć do maksy-
malnego korpusu odbiorców, nie 
unikał wojaży. Był poliglotą i – jak 
za Catholic News Agency rozgła-
szały portale – miał nawet zdo-
być licencję pilota na maszyny 
jednosilnikowe. Odbył ponad 20 
podróży apostolskich. Pierwszy 
raz udał się do Kolonii na Świa-
towe Dni Młodzieży, ostatni – do 
Libanu w 2012 roku. Był m.in. 
w Turcji, Brazylii, Stanach Zjed-
noczonych, Australii i Kamerunie, 
jeździł też po Europie. Rozbieżne 
kierunki, ale wspólne przesłanie 
– wszędzie zależało mu na gło-
szeniu Ewangelii i rozżarzeniu 
wiary. To był trzon jego progra-
mowej wizji, zabiegać o wiarę. 
Ogarnięcie chaosu administracji 
Stolicy Apostolskiej nie było aż 
takim priorytetem, a poza tym, 
jak żartobliwie wyznał, „jedną 
z rzeczy, które dobrze zrozumia-
łem w Rzymie, jest umiejętność 
odkładania na później”.

Podejmując schedę po Karo-
lu Wojtyle w wieku 78 lat, miał 
świadomość, że zamiast aspi-
rować do zmian w długotermi-
nowej perspektywie, trzeba się 
zająć tym, co pilne: zapaścią wia-
ry katolickiej, natarciem innych 
religii, globalnym zachłyśnię-
ciem się ateizmem i... zdystan-
sowaniem od nieco rockowe-
go wizerunku i popularności 
poprzednika. Pragnął, aby rozu-
miano, że to Słowo Boże wskazu-
je człowiekowi drogi życia, a nie-
znajomość Pisma Świętego jest 
nieznajomością Chrystusa. Prze-
pojony entuzjazmem poselstwa 
wiary, musiał się pilnować, żeby 
z pozycji zwierzchnika i pasterza 
metodycznie zaglądać do śmiet-
nika cudzych sumień. Wychodził 
z założenia, że największe prze-
śladowanie Kościoła nie pocho-
dzi od wrogów zewnętrznych, ale 
z grzechów wewnątrz instytucji.

Był pierwszym papieżem, 
który przepraszał ofiary nad-
użyć księży, spotykał się z nimi 
i narzucił duchowieństwu posta-
wę pokuty i odpowiedzialności. 
Od razu po wyborze z deter-
minacją zaczął rozprawiać się 
ze środowiskiem, podejmując 
wywrotowe decyzje, np. wydalił 
zajętych światowością i intryga-
mi mnichów z rzymskiej bazyliki 
Świętego Krzyża w Jerozolimie. 
Był nieśmiałym rewolucjonistą 
w płaszczyku – a raczej w pelle-
grinie – konserwatyzmu. Dzię-
ki niemu doszło do odrodzenia 
rytu łacińskiego, rozwoju pięk-
nego kaznodziejstwa, przepro-
jektowania watykańskiej biuro-
kracji, prób zmniejszenia liczby 
urzędów kurialnych; fenomenal-
nego debiutu w sieci profilu@
Pontifex, aktualnie śledzonego 
na dziewięciu kanałach języko-
wych przez 53 miliony użytkow-
ników, i do konfrontacji z kwestią 
papieskiej emerytury.

Zanim został głową Kościoła, 
był wybitnym prefektem Kongre-
gacji Nauki Wiary, a wcześniej 
sprawnym szefem archidiecezji 
Monachium i Fryzyngi – mimo 
bolesnych i, jak starał się udo-
wodnić, bezzasadnych oskarżeń 
o tuszowanie pedofilii, przez któ-
re w ostatnich latach przecho-
dził katusze. W tym cierpieniu 
pokazał się jako człowiek, które-
mu zawsze – zgodnie z przyjętą 
dewizą biskupią Cooperatores 
Veritatis – zależało na praw-
dzie. Nawet u schyłku ziemskiej 
kadencji zgodził się współpraco-
wać w procesie cywilnym z osobą 
pokrzywdzoną przez duchowne-
go w swojej ojczyźnie. Cierpie-
nia doświadczał od wczesnych 
lat, przez drugą wojnę, przy-
mus wcielenia do młodzieżówki 
hitlerowskiej, później kurczenie 
się kręgu najbliższych i niezro-
zumienie zapatrywań, choćby 
słynnego wykładu ratyzbońskie-
go, a także wstrząsającą wiedzę, 
z racji pełnionych funkcji, o mize-
rii na rozmaitych szczeblach hie-
rarchii. Pociechą po przykroś-
ciach było przeświadczenie, że 
są mgnienia, w których sekun-
duje mu natchnienie, jak przed 
decyzją o ustąpieniu.

Życie Ratzingera, od Wielkiej 
Soboty 1927 roku do ostatniej 
soboty 2022 roku, od sielskiej 
scenerii Bawarii do monumen-
talnej świetności Wiecznego Mia-
sta, wzbierało coraz większym 
oddaniem Bogu, na wzór Józefa 
z Nazaretu i Benedykta z Nursji. 
Pierwsze imię, patrona Kościo-
ła i rodzin, otrzymał jako zapo-
wiedź łask; drugie sam wybrał, 
podejmując się stymulacji chrześ-
cijańskiego krwiobiegu Europy. 
W rzeczywistości troszczył się 
o więcej, mając pod pieczą ponad 
miliard katolików na całym glo-
bie, przy czym nie wpadł w pułap-
kę zachwytu nad własną inteli-
gencją i erudycją. Do ostatnich 
ułamków świadomości starał się 
okazywać wdzięczność; odrywał 

się od cielesnej powłoki w eksta-
tycznym krzyku duszy, który na 
zewnątrz był jedynie subtelnym 
ruchem warg układających się 
w deklarację „Kocham Cię, Panie”.

Patos godnej śmierci 31 grud-
nia 2022 roku o godzinie 9.34 zde-
rzył się z prozą przygotowania 
zwłok do ekspozycji, do czego 
zobowiązuje wielowiekowa tra-
dycja. Benedykta XVI poddano 
tanatopraksji, kosmetyce oraz 
wizażowi, by wierni nie zetknę-
li się z trupimi opadnięciami 
czy brązowieniem. W przeszło-
ści zahamowanie dekompozycji 
odbywało się głównie poprzez 
usunięcie serca, które następnie 
deponowano w papieskiej para-
fii niedaleko fontanny di Trevi. 
Nieraz dochodziło do afer, głoś-
ny – dosłownie, wskutek musu-
jących procesów gnilnych – był 
zwłaszcza przypadek Piusa XII, 
którego archiatra skrzywdził nie-
udolnym eksperymentem przy 
zachowaniu zwłok i sprzedażą 
zdjęć z agonii prasie. Tym razem 
nieprzewidzianych sensacji uda-
ło się uniknąć, ale widowisko 
oddawania hołdu ciału papieża 
seniora budziło hybrydę uczuć. 
Dosyt na widok przewijających 
się dziesiątek tysięcy osób, lecz 
także bezgraniczny smutek, że 
wyrażanie szacunku polega-
ło zasadniczo na wycelowywa-
niu komórek w katafalk, zreali-
zowany w wersji podstawowej, 
bo Watykan odszedł od zwycza-
ju budowy wielopiętrowych kon-
strukcji castrum doloris.

Pogrzeb, relacjonowany przez 
tysiąc akredytowanych dzien-
nikarzy, rozpoczął się na placu 
Świętego Piotra w mglisty czwar-
tek 5 stycznia o tej samej godzi-
nie, o której zmarł Joseph Rat-
zinger. Ceremonia odbywała się 
pod przewodnictwem Ojca Świę-
tego Franciszka, z udziałem 120 
kardynałów, 400 biskupów, 3700 
księży i oceanu żałobników, któ-
rych liczbę wstępnie szacowano 
na 50 tysięcy. Funeralna mate-
matyka po części była wynikiem 
przyjętego przez Franciszka try-
bu pożegnania, według protoko-
łu należnego pontyfikom, tyle 
że z uproszczeniem procedur. 
Oficjalnie zaproszono delega-
cje z Italii i Niemiec. Obecność 
innych prezydentów i korono-
wanych głów miała charakter 
spontaniczny. Zanim trumnę 
ulokowano w Grotach Watykań-
skich – w grobie Jana Pawła II 
sprzed kanonizacji, w którym 
najpierw spoczywał Jan XXIII 
– legion przed bazyliką skando-
wał „Santo subito”, domagając 
się dla Benedykta tak prężnej 
beatyfikacji, jaką on zapewnił 
Janowi Pawłowi II. (ANS)

Na podst.: vaticannews.va, 
fondazioneratzinger.va, 

huffingtonpost.it, 
Il Messaggero, 

Il Corriere della Sera, ansa.it, 
L’Espresso, papaboys.org,
Avvenire, La Repubblica
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Pożegnanie Benedykta XVI
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