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W lutym Polska żyła nową afe-
rą w szeregach PiS. Ministerstwo 
Edukacji zawiadywane przez 
ministra Przemysława Czarnka 
zaskoczyło rodaków pomysłem 
milionowych dotacji na zakup 
nieruchomości dla swoich. Ma 
być to swoiste zabezpieczenie 
na nadchodzące cztery chude 
lata po ewentualnych przegra-
nych wyborach.

Portal TVN 24 opublikował 
artykuł z listą 12 nieruchomości 
i organizacji, które dostały dota-
cje na ich zakup w ramach kon-
kursu MEiN. Jest to lista „willi, 
budynków, apartamentów i dzia-
łek budowlanych, które już trafi-
ły lub najpewniej trafią do orga-
nizacji powiązanych z politykami 
PiS oraz do katolickich i prawi-
cowych fundacji”. Wystąpiły one 

o dotację na zakup nieruchomo-
ści m.in. na warszawskim Żoli-
borzu, Mokotowie i Ursynowie, 
w Toruniu, Lublinie, Katowi-
cach i Jadwisinie. Kwoty dota-
cji wynoszą od blisko 600 tys. zł 
do 5 mln złotych. Konkurs był 
podobno transparentny i opar-
ty na przepisach prawa, a bene-
ficjentami podmioty prowadzą-
ce działalność proedukacyjną. 
Czy rzeczywiście? Okazuje się, 
że ponad połowa fundacji, które 
brały udział w konkursie dostała 
negatywną opinię ministerialnej 
komisji konkursowej. Wiele orga-
nizacji zajmujących się edukacją 
oraz placówek dydaktycznych nie 
otrzymało z budżetu resortu ani 
złotówki. Tymczasem posłanki 
KO Katarzyna Lubnauer i Kry-
styna Szumilas, które ujawniły, 

że Fundacja Polska Wielki Pro-
jekt, powiązana z politykami 
PiS otrzymała w ramach kon-
kursu MEiN 5 mln zł na zakup 
willi od Skarbu Państwa. Poli-
tyczki informowały, że w radzie 
programowej fundacji zasiada 
m.in. minister kultury i dziedzi-
ctwa narodowego Piotr Gliński 
oraz europosłowie PiS Zdzisław 
Krasnodębski i Ryszard Legut-
ko, a po upływie pięciu lat wil-
la będzie mogła zostać wyko-
rzystana w dowolnych celach, 
w tym komercyjnych. 64 mln 
powędrowały dla Fundacji Wol-
ność i Demokracja, związanej 
z byłym szefem Kancelarii Pre-
miera Michałem Dworczykiem, 
3 mln zł dotacji dla narodowców 
Bąkiewicza. Jego Straż Narodo-
wa powstała tuż po wezwaniu 

prezesa Jarosława Kaczyńskie-
go do „obrony kościołów”. Jesz-
cze innym organizacjom, które 
otrzymały pieniądze, zajęli się 
dziennikarze TVN. Okazały się 
one organizacjami związanymi 
z politykami PiS, Kościołem 

katolickim i harcerstwem. Komu 
Czarnek nie dał pieniędzy i nie 
da? To jasne, powiedział sam: 

–  Nie będzie żadnej seksuali-
zacji dzieci, żadnych stowarzy-
szeń LGBT, które robią wodę 
z mózgu dzieciom i prowadzą 
do samobójstw wśród młodzie-
ży. Dlatego te organizacje dziś 
tak trzeszczą i płaczą – mówił 
Czarnek w Telewizji Republika.

Przemysław Czarnek twier-
dzi, że jego resort przywraca 
równowagę, bo za rządów PO-
-PSL państwowe środki szły 
głównie do organizacji liberal-
no-lewicowych.

Rozdawanie nieruchomości 
przez ministra Przemysława 
Czarnka powiązanym z PiS fun-
dacjom to nic innego jak szyko-
wanie miękkiego lądowania na 
wypadek ewentualnej przegranej 
w jesiennych wyborach – napi-
sał Newesweek podsumowując 
aferę.  TK

Przedwyborcza willa plus

Radosław Sikorski 
otrzymuje rocznie 100 tys. 
dolarów ze Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich 
– ujawnił dziennik „NRC”. 
To fatalny prezent dla KO 
i wyśmienita pożywka 
dla PiS przed wyborami. 
NRC poinformował, że Sikorski 

otrzymuje od ZEA 100 tys. dola-
rów rocznie za doradztwo przy 
konferencji Sir Bani Yas, która 
została utworzona przez Emi-
raty Arabskie nieco ponad 10 
lat temu jako sposób na prowa-
dzenie międzynarodowej dyplo-
macji za pomocą „miękkiej siły”.

Były szef polskiego MSZ oświad-
czył, że na jego głosowania w Par-
lamencie Europejskim w żaden 
sposób nie wpływa działalność 
zewnętrzna i to był powód, dla 
którego nie poinformował Par-
lamentu Europejskiego, że przy-
jechał na konferencję w Emira-
tach pod koniec zeszłego roku na 
koszt tego kraju. Szkopuł w tym, 
że Sikorski poparł w Parlamen-
cie Europejskim sprzeciw wobec 
wstrzymania dostaw broni do 
krajów zaangażowanych w woj-
nę w Jemenie. Analiza wyników 
głosowania Sikorskiego przepro-
wadzona przez NRC pokazuje, 

że zajmuje on stanowisko przy-
chylne Emiratom i ich najwier-
niejszemu sojusznikowi Arabii 
Saudyjskiej.

–  Czy Donald Tusk wie, za 
co konkretnie Radosław Sikor-
ski otrzymuje 100 tys. dolarów 
rocznie od obcego państwa i czy 
zgadza się na takie standardy? 
– zapytał Radosław Fogiel szef 
sejmowej komisji spraw zagra-
nicznych. Tusk milczał w sprawie 
Sikorskiego. Za to Joanna Scheu-
ring-Wielgus zajęła jednoznaczne 

stanowisko: „Nie bierze się pie-
niędzy od autorytarnego pań-
stwa” – stwierdziła. – Dla PSL 
to nie jest żaden problem, o ile 
to, co robi, nie jest zabronione 
– skwitował wicemarszałek Sej-
mu Piotr Zgorzelski. – Sikorski 
w sposób niebudzący wątpliwo-
ści przywołał głosowania pod-
czas których podejmował decyzję 
dokładnie taką, jak frakcja EPP. 
To jawne głosowania, to stanowi-
sko partii – podsumował Borys 
Budka – szef klubu KO. Z kolei 
szef resortu aktywów państwo-
wych Jacek Sasin stoi na stano-
wisku, że sprawa pieniędzy, któ-
re Sikorski dostaje musi zostać 
wyjaśniona. Zdaniem Adriana 
Zandberga, współprzewodni-
czącego Lewicy Razem, Rado-
sław Sikorski zamknął sobie dro-
gę do rządu. Sprawę zgrabnie 
spointował dla Onetu europoseł 
Leszek Miller: – To jest problem, 
ale ja zapytam: czy to jest moral-
ne, że państwo polskie zawiera 
traktat o współpracy ze Zjedno-
czonymi Emiratami Arabskimi, 
gdzie dzieją się takie rzeczy? To 
może rząd polski też powinien 
odwrócić się plecami do całego 
zespołu tych państw. Nawiązał 
tym samym do słynnej sprze-
daży przez Orlen części Lotosu 
spółce Saudi Aramco.  TK

Miękka siła europosła

Radosław Sikorski
Fot. Martin Lahousse/wikimedia.org

Przemysław Czarnek 
Fot. Facebook.com

Platforma Obywatelska 
opublikowała w mediach 
społecznościowych 
nagranie z opisem 
„Panie Morawiecki 
kim tak naprawdę jest 
dla pana Putin?”.
– Kim jest Putin dla Morawie-

ckiego? W grudniu 2021 roku 
błyszczał wśród przyjaciół Puti-
na – Le Pen, Orbana, Salvinie-
go. Być może uległ presji swego 
ojca – stwierdził narrator w spo-
cie, a w dalszej jego części przy-
toczono kilkusekundową wypo-
wiedź Kornela Morawieckiego, 
nie zarysowując kontekstu i nie 
informując, w jakich okolicznoś-
ciach padły te słowa. 

– Uważam, że Polska powin-
na bardziej zwracać uwagę na 
polepszenie stosunków z Rosją 
– powiedział Kornel Morawiecki. 
Następnie w nagraniu zamiesz-
czono fragment wypowiedzi Mate-
usza Morawieckiego, który jak 
się później okazało, został prze-
inaczony. 

– Polska jest gotowa do odmra-
żania, poprawiania relacji rosyj-
sko-polskich – stwierdził polityk. 
Na zakończenie pojawia się kil-
ka pytań, m.in. o węgiel i ropę 
z Rosji. Na nagraniu pojawia 

się również jego ojciec. Kor-
nel Morawiecki uważał, że Pol-
ska powinna zbliżyć się z Rosją. 
Mówił tak rok przed śmiercią. 
W lipcu 2018 r. ojciec Morawie-
ckiego mówił na antenie RFM 
FM, że „nie chcę osłabiać żad-
nego premiera Polski, ani swo-
jego syna, ale myślę, że zbliżenie 
z Rosją nas wzmocni na arenie 
międzynarodowej”.

Mateusz Morawiecki mocno 
oburzył się i nazwał nagranie 
mocno zmanipulowanym. Przy 
okazji oberwało się po raz enty 
Donaldowi Tuskowi.

„Hejt STOP. Wyłączcie swoje 
manipulacje pisane cyrylicą” 
– napisał Morawiecki na Twitte-
rze. Opublikował też nagranie, 
na którym wyjaśnia, że fragment 
jego wypowiedzi w zamieszczo-
nym spocie PO pozbawiony jest 
sensu. O relacjach polsko-rosyj-
skich nie ma jednak ani słowa. 
Za to pojawiły się słowa Donal-
da Tuska z 2008 r. 

– Donald Tusk był z wizytą 
u prezydenta Putina i wtedy właś-
nie, równo 15 lat temu, powie-
dział, że Polska jest gotowa do 
odmrażania, poprawiania relacji 
rosyjsko-polskich – brzmi cyto-
wany przez obecnego premie-
ra fragment wypowiedzi Tuska. 

TK

Uderzyli Putinem
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Wspólnej listy w wyborach do 
sejmu raczej nie będzie. Jest za 
to jednak lista spraw do załatwie-
nia, którą ustalili wspólnie szef 
Polski 2050 Szymon Hołownia 
i przewodniczący PSL Władysław 
Kosiniak-Kamysz. Pytanie tylko, 
po co ta lista?

Lutowe wspólne wystąpienie Szy-
mona Hołowni i Władysława Kosi-
niaka-Kamysza ma być wstępem 
do rozmów o wspólnych postula-
tach programowych.

– Tak, chcemy stworzyć jedną 
listę, jedną, wspólną listę spraw do 
załatwienia. Dlatego zdecydowali-
śmy się z Władkiem Kosiniakiem-
-Kamyszem na ten krok, który jest 
pierwszym krokiem w naszej, mam 
nadzieję, długiej i owocnej współ-
pracy. Chcemy stworzyć listę naj-
ważniejszych spraw do załatwienia 
przez przyszły rząd w ciągu pierw-
szych 100 dni po przejęciu władzy 
i tych, które trzeba załatwić w cią-
gu kadencji, w ciągu czterech lat 
– oświadczył Hołownia.

Opracowaniem takiej listy zaj-
mie się zespół ekspertów, polity-
ków i aktywistów z obu ugrupowań. 
Obaj liderzy mówią o odsunięciu 
PiS od władzy, łączeniu i zbliża-
niu się środowisk. 

– To nie jest tak, że dwie partie 
od pstryknięcia palcem mówią: 
ok, już nie ma żadnych różnic mię-
dzy nami i wszystko jest dogada-
ne. Połowa jest dogadana na dziś 
– tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

–  Mamy plan dla Polski. Bądź-
cie spokojni. Chcemy to powie-
dzieć wszystkim wyborcom for-
macji demokratycznych: tak, jedna 
lista spraw do załatwienia jest klu-
czowa, bo dzień po wyborach nie 
będzie czasu na zastanawianie 
– przekonywał.

Tymczasem z partii Polska 2050 
odchodzą kolejni posłowie. Jako 
pierwsza zrobiła to szefowa koła 
Hanna Gill-Piątek. Spodziewane 
są kolejne odejścia, w tym Joan-
ny Muchy. Hołownia traci posłów 
i traci poparcie, szybko więc nawią-
zuje sojusz z PSL. Zdaniem eks-
pertów wspólnej listy opozycji do 
Sejmu nie będzie i to może popro-
wadzić Zjednoczoną Prawicę do 
kolejnego zwycięstwa wyborcze-
go. Żeby było ciekawiej z sondaży 
wynika, że Zjednoczona Prawica 
wygrałaby wybory parlamentar-
ne i by mieć większość w Sejmie 
musiałaby dokoptować koalicjan-
ta. Tu z pomocą może przyjść Kon-
federacja, która właśnie się sypie. 
W lutym koło opuściła partia Wol-
nościowcy, składająca się z jednych 
z najbardziej rozpoznawalnych 
posłów skrajnej prawicy – Artu-
ra Dziambora, Jakuba Kuleszy 
i Dobromira Sośnierza. Były wice-
minister zdrowia Bolesław Piecha 
(PiS) nie wyklucza, że po wyborach 
parlamentarnych powstanie koa-
licja PiS i Konfederacji. 

–  Oprócz Grzegorza Brauna, 
to tam można byłoby się dogadać 
– powiedział dla Rzeczpospolitej.

–  PiS, który w ten sposób rzą-
dzi to nie jest PiS, który byłby dla 
nas partnerem – zakomunikował 
z kolei poseł Robert Winnicki, 
pytany w Radiu Plus o ewentual-
ne rozmowy koalicyjne Konfede-
racji z Prawem i Sprawiedliwoś-
cią. Do wyborów jednak daleko, 
a PiS w ocenie ekspertów jest 
w stanie skusić członków konfe-
deracji posadami w rządzie i spół-
kach Skarbu Państwa, tak jak to 
robił do tej pory. Taka koalicja jest 
w zupełności możliwa. Tylko trze-
ba poczekać do jesieni.  TK

Opozycja się kłóci, 
PiS zaciera ręce

Prezydent Andrzej Duda ode-
słał do Trybunału Konstytucyjne-
go ustawę o Sądzie Najwyższym. 
Nie będzie więc obowiązywała, 
dopóki TK nie wypowie się na 
temat jej zgodności z konsty-
tucją. Tę decyzję można było 
przewidzieć. 

Prezydent miał do niej od 
początku zastrzeżenia. Teraz 
umył ręce i o tym, czy ustawa 
jest konstytucyjna zadecydują 
przyjaciele Jarosława Kaczyń-
skiego i Zbigniewa Ziobry.

– Nie zdecydowałem się na 
zawetowanie ustawy o SN, ale 
jako Prezydent RP stoję na straży 
konstytucji i dbam o bezpieczeń-
stwo prawne obywateli. Dlatego 
skierowałem ustawę do Trybu-
nału Konstytucyjnego w try-
bie tzw. kontroli prewencyjnej 

– powiedział w specjalnym wystą-
pieniu Andrzej Duda.

Po raz kolejny podkreślił, że 
w ub.r. wynegocjował kompro-
mis w sprawie systemu sądow-
nictwa z szefową Komisji Euro-
pejskiej Ursulą von der Leyen, 
a przeciągające się przez wie-
le miesięcy prace nad ustawą 
oraz zmiany, które zostały póź-
niej wprowadzone do projek-
tu, sprawiły, że tego momentu 
nie wykorzystano. Wykorzy-
stała go za to Unia Europejska 
dla dalszego przeciągania kwe-
stii uregulowania sądownictwa 
w Polsce. Zgodnie z nowelizacją 
sprawy dyscyplinarne i immu-
nitetowe sędziów ma rozstrzy-
gać Naczelny Sąd Administra-
cyjny, a nie – jak obecnie – Izba 
Odpowiedzialności Zawodowej 

SN. Co według ekspertów samo 
w sobie jest sprzeczne z konsty-
tucją. Na tę kwestię wskazał już 
Senat wprowadzając poprawki 
do projektu uchwalonego przez 
Sejm, ale PiS znalazł odpowied-
nią liczbę głosów i odrzucił je.

Zdaniem prof. Krystiana Mar-
kiewicza, prezesa Stowarzysze-
nia Sędziów Polskich „Iustitia”, 
konsekwencją ruchu prezydenta 
będzie to, że „Polacy pieniędzy 
z KPO prawdopodobnie nie zoba-
czą”. Ustawa bowiem ma wypeł-
nić kluczowy kamień milowy dla 
odblokowania przez Komisję 
Europejską pieniędzy na Kra-
jowy Plan Odbudowy.

Sprawa jest o tyle skompli-
kowana, że cały czas toczy się 
postępowanie dotyczące tego, czy 
TK nie jest sądem niezależnym 

i trwają dyskusje czy oby rze-
czywiście Julia Przyłębska jest 
jego prezeską, bo według wie-
lu jej kadencja skończyła się 
w grudniu. 

To wszystko może się osta-
tecznie nie spodobać w Brukse-
li i pieniędzy z KPO jak nie było 
tak nie będzie.

Zdaniem Zbigniewa Ziobry 
pieniędzy i tak nie będzie, obojęt-
nie co dalej stanie się z ustawą. 

– Tak mówią Niemcy. Tak 
mówiła największa niemiecka 
gazeta przed decyzją pana pre-
zydenta. Niezależnie od decyzji 
pana prezydenta pieniądze z KPO 
i tak nie zostałyby Polsce wypła-
cone. KE nie chodzi o prawo-
rządność, ale o zmianę władzy 
w Polsce w sposób niedemokra-
tyczny, z wykorzystaniem szan-
tażu – powiedział Ziobro.

– Wskazywaliśmy, że potrzeb-
na jest asertywna i zdecydowa-
na polityka wobec UE. Tylko 

w ten sposób możemy w przy-
szłości uzyskać pieniądze z KPO. 
Logika polityki ustępstw prowa-
dzi donikąd. Dobrze, że pan pre-
zydent zdecydował się odesłać
ustawę o SN do TK. Podpisanie 
jej pogorszyłoby sytuację, spo-
wodowałoby rebelię w polskim
sądownictwie – dodał.

Postawę Zjednoczonej Pra-
wicy i prezydenta skrytykowa-
ła mocno Lewica. 

– Na skutek idiotycznych kłótni 
i braku komunikacji między par-
tią rządzącą, rządem, ministrem 
sprawiedliwości i panem prezy-
dentem Dudą środki do Polski
nie trafią – powiedział Włodzi-
mierz Czarzasty, wicemarsza-
łek Sejmu.

Teraz o być albo nie być usta-
wy powalczą zwolennicy Jaro-
sława Kaczyńskiego i Zbigniewa
Ziobry w osobach sędziów Try-
bunały Konstytucyjnego jeszcze 
Julii Przyłębskiej.  TK

Pan prezydent umył ręce

Do komisji prawnej Parlamentu Europejskiego trafił 
wniosek o uchylenie polskim europarlamentarzystom 
immunitetu: Patrykowi Jakiemu, Beacie Kempie, 
Beacie Mazurek i Tomaszowi Porębie. 
Sprawa dotyczy udostępnia-

nia i rozpowszechniania spotu 
wyborczego PiS z 2018 r., który 
według oskarżyciela prywatnego 
nawoływał do nienawiści przeciw 
migrantom. Teraz Europosłowie 
PiS zrozumieli, że już nie znajdu-
ją się pod parasolem ochronnym 
ministra Ziobry i będą odpowia-
dać za swoje czyny. 

Rafał Gaweł, założyciel Ośrod-
ka Monitorowania Zachowań 
Rasistowskich i Ksenofobicznych 
i Teatru TrzyRzecze, napisał, iż 
przedmiotem procesu karne-
go przeciwko wyżej wymienio-
nym członkom PiS jest sprawa 

rasistowskich treści wyprodu-
kowanych i publikowanych na 
zlecenie Prawa i Sprawiedliwo-
ści podczas kampanii wyborczej 
do samorządów”. Ponadto Rafał 
Gaweł oskarżył zarówno twórców 
klipu, jak i innych polityków PiS 
udostępniających wyborczy spot 
– łącznie 12 osób. Oprócz czworga 
europosłów akt oskarżenia obe-
jmuje m.in. Mariusza Błaszcza-
ka, Krystynę Pawłowicz i Piotra 
Glińskiego.

Europosłowie uważają, że 
oskarżanie ich o rasizm jest 
niezasadne, bo skarżący nie 
jest uchodźcą, a spot PiS, który 

udostępniali, w żaden sposób
go nie dotyczy. Tymczasem Sąd
Rejonowy dla Warszawy-Moko-
towa potwierdził, że akt oskar-
żenia ma podstawy prawne
i zarejestrował sprawę. Proces
sądowy nie mógł jednak ruszyć,
bo oskarżeni pisowcy schowali
się przed odpowiedzialnością
karną za immunitetem. Wtedy do
Parlamentu Europejskiego trafił
wniosek o głosowanie nad uchy-
leniem immunitetu sprawcom.

Rafał Gaweł, który zaznacza,
że jest uchodźcą, odpowiada, że
każda osoba, skazana czy też nie,
ma prawo do tego, by zawiadomić
organy ścigania, jeśli jest świad-
kiem przestępstwa. – Ja takim
świadkiem jestem i ujawniłem,
że członkowie partii PiS poleci-
li nagranie spotu wyborczego,
który miał rasistowski przekaz.
Doskonale wiedzieli, że ten spot
może narazić na konsekwencje
prawne – powiedział.

Obecnie Rafał Gaweł miesz-
ka w Norwegii, gdzie dostał azyl
polityczny. (kor)

Za rasizm 
– bez immunitetu?

Po dłuższym okresie 
czasu głos zabrał 
ponownie siostrzeniec 
premiera Mateusza 
Morawieckiego. Franek 
Broda to 20-letni 
aktywista na rzecz praw 
osób LGBT. Jest synem 
najstarszej siostry 
Mateusza Morawieckiego.
W 2020 r. Broda skrytykował 

publicznie słowa Jacka Żalka, 
polityka PiS-u, który stwierdził, 
że „LGBT to nie ludzie”. 

Rozpętał tym samym ostrą 
debatę społeczną. Młody aktywista 

przeciwstawił się słowom posła 
w emocjonalnym wpisie na Facebo-
oku. Siostrzeniec Mateusza Mora-
wieckiego ponownie odniósł się 
do obecnych relacji z wujkiem.

– Nie mam wątpliwości, że 
kieruje nim nienawiść do osób 
LGBT+. Jeżeli nawet inaczej 
myśli prywatnie, mało mnie 
to obchodzi. Jako polityk, bie-
rze odpowiedzialność za swoje 
publiczne zachowanie. Dosko-
nale pamiętam moment, kiedy 
stwierdziłem, że już dłużej nie 
mogę rozdzielać wuja od poli-
tyka i polityki od wuja – mówi 
aktywista. W przeszłości jednak 
Franek był członkiem PiS-u, ale 
nie kryje tego. –  Mimo że byłem 

w młodzieżówce PiS, to społecz-
nie działałem w kontrze. Byłem 
przeciwko TVP, denerwowała mnie 
sytuacja w Kościele katolickim. 

Byłem przeciwko... LGBT. Mia-
łem w głowie, że to ruch, orga-
nizacja, z którą ja się nie zga-
dzam” – przyznał swego czasu 
w rozmowie z Onet.pl. –  Ideolo-
gia to jest jedno z mniej boles-
nych słów, które padają w stronę 
osób LGBT. Nie czuję się ideo-
logią. Jednak, muszę przypo-
mnieć o ciężarówkach pro-life,
które nazywają osoby homosek-
sualne pedofilami. 

Nie ma na to żadnych dowo-
dów (...). W każdej grupie spo-
łecznej znajdą się takie czarne 
owce. To nie jest w porządku,
my ich nie bronimy – oznajmił 
Broda w Radiu ZET. 

TK

Żale Fransa Brody
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Stolica Niemiec to przede 
wszystkim kultura. Jak mówią 
berlińczycy, takich imprez i wyda-
rzeń kulturalnych nie ma w żad-
nej innej metropolii kraju. Miasto 
ma jednak także swoją ciemną 
stronę. Są tu miejsca budzą-
ce strach, gdzie przestępczość, 
przemoc, narkotyki są na porząd-
ku dziennym.

Czasem to pojedyncze pla-
ce, skwery czy parki, niekiedy 

całe dzielnice. Zaniedbane lub 
przepełnione, symptom miasta, 
w którym wspólne życie staje 
się coraz trudniejsze, gdzie kłót-
nie, zamieszki, brud i frustracja 
wydają się narastać.

Berlin to jedno z najniebez-
pieczniejszych miast w Niem-
czech. Według policyjnej staty-
styki kryminalnej w 2021 roku w 
stolicy odnotowano ponad 480 
tys. przestępstw.

Najbardziej niebezpieczne 
miejsca w Berlinie znajdują 
się głównie w centrum miasta. 
Szczególnie wysoka przestęp-
czość występuje w dzielnicach 
Friedrichshain-Kreuzberg, Neu-
kölln, Wedding i Mitte. 

Szef berlińskiego związku poli-
cji Bodo Pfalzgraf powiedział: 
– Istnieją obszary, w których rzą-
dy prawa nie są w stanie funkcjo-
nować. Berlińska policja wska-
zała lokalizacje, które uznano za 
strefy „no go” lub obszary, w któ-
rych przestępczość jest szcze-
gólnie wysoka. 

Także berlińscy dziennika-
rze i blogerzy sporządzili listę 

najgorszych adresów w mieście. 
To tylko niektóre z nich:

Alexanderplatz, popularny 
Alex to miejsce dobrze znane 
turystom i kieszonkowcom. Zaj-
muje wysokie miejsce w staty-
stykach kradzieży, napadów 
i narkotyków.

Bahnhof Zoo, niechlubny dwo-
rzec kolejowy znany z książki 
„My, dzieci z dworca ZOO”, opi-
sującej środowisko narkoma-
nów w latach 70. i 80. ubiegłego 
wieku. Dzisiaj może nie jest tu 
aż tak źle, ale na dworcu nadal 
kwitnie handel narkotykami 
i prostytucja.

Hasenheide, najpopularniej-
szy park wśród berlińskich prze-
stępców, w tym handlarzy nar-
kotyków. Często dochodzi tu do 
awantur i bójek. Policja ostrzega, 
by nie chodzić tam po zmroku.

Hermannstrasse i Hermann-
platz, w ostatnich latach znacz-
nie wzrosła tu liczba napadów 
dokonywanych na przechod-
niach. Kradzieże w sklepach, 
włamania i kradzieże kieszonko-
we są tu na porządku dziennym.

Kottbusser Tor, nazywany przez 
miejscowych „Kotti”, jest dużym 
skrzyżowaniem w dzielnicy Kreu-
zberg. Liczba przestępstw kry-
minalnych jest tu wysoka – han-
del narkotykami, napady i akty 
przemocy to codzienność. Policja 
działająca w tym rejonie często 
nie radzi sobie z eskalacją czy-
nów kryminalnych.

Görlitzer Park i Wrangelkiez, 
park Görlitzer jest dobrze znany 
berlińczykom. Tętniąca życiem 
dzielnica Wrangelkiez znajduje 
się tuż obok. Latem park i jego 

okolice są chętnie odwiedzane 
przez mieszkańców i turystów. 
Dilerzy narkotyków często stoją 
przy wejściach do parku i otwar-
cie oferują swój towar.

Tiergarten, popularne miejsce 
spotkań gejów i lesbijek. Wielo-
krotnie dochodziło tu do ataków 
na homoseksualistów.

Kurfürstenstraße, miejsce 
licznych sex-shopów i ulicznej 
prostytucji.

Wsiadając do metra, także 
trzeba mieć się na baczności. 
U8 to najniebezpieczniejsza 
linia w mieście. Handluje się tu 
narkotykami, dochodzi do napa-
dów na pasażerów. W pociągach 
można kupić wszystkie popu-
larne rodzaje używek. U8 kur-
suje w dzielnicach Kreuzberg, 
Wedding i Neukölln. Linia U9 
też nie jest bezpieczna, szcze-
gólnie groźnie bywa na niektó-
rych przystankach.

Oprócz przestępczości zorga-
nizowanej normą dla berlińczy-
ków stała się drobna przestęp-
czość, która denerwuje i dotyka 
każdego. Wybite szyby w samo-
chodach, kradzieże nawigacji, 
rowerów, portfeli, włamania do 
piwnic – to tylko niektóre przy-
kłady. – Drobna przestępczość 
to smutna codzienność Berlina 
– krytykuje szef CDU Kai Wegner. 
– SPD, Zieloni i Lewica robią za 
mało – uważa polityk. – To, co 
zaczyna się od małych wykro-
czeń, zbyt często kończy się na 
dużych przestępstwach. (LS)
Na podst.: berliner-zeitung.de, 

baugenossenschaft.info.de, 
kukksi.de, bz-berlin.de
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Miejsca, których należy unikać w Berlinie

Uciec jak najdalej!

Bahnhof ZOO  Fot. Tobias Schwarz/AFP/East News

Komisja Europejska skiero-
wała wniosek do TSUE (Try-
bunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej) w sprawie skła-
du i funkcjonowania Trybunału 
Konstytucyjnego, a zarzut doty-
czy naruszenia prawa unijnego. 
Wcześniejszy dialog z polskim rzą-
dem w tej kwestii i ponaglenia co 
do usunięcia naruszeń nie przy-
niosły skutku i taki ruch Komi-
sji Europejskiej był tylko kwe-
stią czasu, ponieważ Bruksela 
nie może zaakceptować sytu-
acji, gdy jedno z państw człon-
kowskich nie stosuje się do prze-
pisów prawa, któremu podlega 
26 pozostałych krajów unijnych.

Odnosząc się do polityki PiS-
-u i decyzji Komisji Europejskiej 
prof. Ewa Łętowska, powiedzia-
ła w rozmowie telewizyjnej: „Kto 
sieje wiatr, ten zbiera burzę. Teraz 
przyszedł czas tej burzy”. A przy-
pomnijmy – osoby zasiadające 
w Trybunale Konstytucyjnym 
stwierdziły w 2021 roku, że Pol-
ska nie może być członkiem UE. 

Prof. Artur Nowak-Far, spe-
cjalista od prawa Unii Europej-
skiej i były wiceszef MSZ dodał, 

iż polski Trybunał Konstytucyjny 
– choć w tym przypadku lepiej 
byłoby użyć określenia „organ 
powołany kontroli zgodności 
ustaw z Konstytucją” – popełnił 
wówczas bardzo poważny błąd. 
Prawo unijne, które obowiązu-
je także w Polsce, musi być sto-
sowane w pierwszeństwie i nad-
rzędności nad prawem krajowym. 
Tymczasem polski organ kontroli 
uznał, że ma prawo kontrolować 
zgodność orzecznictwa TSUE 
z prawem unijnym. 

–  To jest cichy, niesformali-
zowany polexit skomentował 
sytuację inny specjalista, prof. 
Jerzy Menkes. 

– Wyrok TSUE możemy prze-
widzieć już dzisiaj, bo sprawa jest 
oczywista. Wszystko z powodu 
orzeczeń Trybunału Konstytu-
cyjnego, który w 2021 roku pod-
ważył prymat prawa europej-
skiego nad krajowym. 

To uderzenie w jeden z fun-
damentów funkcjonowania Unii 
Europejskiej – jednolitość prawa 
na całym obszarze Wspólnoty. 

Nie może być zamkniętych 
baniek, prawnych eksklaw na 

terenie Unii Europejskiej. Unia 
na to nie może pozwolić, bo 
stawka w tej grze jest wysoka 
– chodzi o stabilność Unii Euro-
pejskiej jako Wspólnoty. Gdyby 
w ślad za Polską poszły inne kra-
je członkowskie, które zanego-
wałyby prymat prawa unijnego 
nad krajowym, UE równie dobrze 
mogłaby przestać istnieć, bo 
wszędzie obowiązywałyby inne 
zasady. Polska nie jest wyjątko-
wa, nie funkcjonuje na specjal-
nych warunkach.

Specjaliści prawa między-
narodowego podkreślają, że 

w sporze z Komisją Europejską 
polski rząd nie ma najmniejszych 
szans na obronę swoich racji 
przed TSUE, który najpewniej 
poprze wątpliwości zgłoszone 
przez KE. Bruksela zażąda od 
Polski naprawienia naruszeń 
wynikłych z orzecznictwa Try-
bunału Konstytucyjnego. 

–  Wyroki polskiego organu 
powołanego do kontroli zgodno-
ści ustaw z Konstytucją nie mogą 
być uznawane przez TSUE i KE, 
ponieważ są obarczone złama-
niem prawa już przy procedurze 
samego powołania niektórych 

sędziów. To rzutuje na wszyst-
kie późniejsze wyroki, nieza-
leżnie od ich treści – dodał prof. 
Artur Nowak-Far.

A decyzja Komisji Europej-
skiej będzie też mieć dla Pol-
ski, a zwłaszcza polskiego rządu 
bardzo wymierne konsekwencje. 
Chodzi o 36 mld euro z unijnej 
kasy, o których odblokowanie 
rząd PiS-u stara się od dłuższe-
go czasu. Być może jednak tra-
fią do Polski dopiero po wygra-
niu jesiennych wyborów przez 
inne ugrupowanie niż PiS.

(kor)

Cichy polexit trwa

Prof. Artur Nowak-Far
Fot. Katarzyna Czerwińska/Wikipedia.com

Prof. Ewa Łętowska
Fot. Adrian Grycuk/Wikipedia.com

Prof. Jerzy Menkes
Fot. Youtube.com
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Zachodnie sankcje będące 
odpowiedzią na napaść Rosji na 
Ukrainę tak ciężko doświadcza-
ją gospodarkę agresora, że para-
doksalnie to właśnie wojna jest 
jedynym motorem rosyjskiego 
przemysłu. A na dodatek źród-
łem niebywałego „dobrobytu” 
części obywateli. Tych najbied-
niejszych, którzy zaciągnęli się 
do armii dla regularnego żołdu, 
oraz ich rodzin dostających sowi-
te wypłaty za poległych.

Jak podała, powołując się na 
swoich analityków, agencja Blo-
omberg, produkcja przemysło-
wa na koniec ubiegłego roku 
zmniejszyła się w Rosji zale-
dwie o 0,7 proc. Jednocześnie 
w wyjątkowo nieproporcjonal-
ny sposób rozłożyły się wyniki 
poszczególnych branż, którym 
przyjrzeli się ekonomiści. 

Jeśli chodzi o sektory stricte 
cywilne, to np. przemysł moto-
ryzacyjny odnotował spadek 

prawie o połowę, tekstylny 
i drzewny o 10 proc., a chemicz-
ny – o 4 proc. Zupełnie inaczej 
sytuacja wygląda, jeśli chodzi 
np. o statystyki dotyczące pro-
dukcji komputerów oraz sprzę-
tu elektronicznego i optyczne-
go. Tu wszystko jest „na plusie”. 
Analitycy Bloomberga twier-
dzą, że to nie przypadek. Do tej 
kategorii można przecież zali-
czyć części do silników rakieto-
wych i lotniczych, a także celow-
niki optyczne oraz inne systemy 
produkowane na potrzeby woj-
ska i na jego zlecenie. – Wojna 
w Ukrainie nada jeszcze większy 
impuls produkcji przemysłowej 
w tym roku: o 2 proc. w porów-
naniu z 2022 rokiem – tak „opty-
mistycznie” brzmią więc pro-
gnozy. – Tyle tylko, że odbędzie 
się to „kosztem spadku pozio-
mu życia i stagnacji konsump-
cji” – ostrzega Aleksandr Isakow 
z Bloomberg Economics.

Jest też jeszcze jeden waż-
ny czynnik – w Rosji już braku-
je rąk do pracy. Tzw. częściowa 
mobilizacja objęła 300 tys. męż-
czyzn w wieku poborowym, a więc 
również produkcyjnym. Co naj-
mniej drugie tyle uciekło za gra-
nicę, żeby nie dać się wcielić do 
armii. Biznes już to odczuwa na 
równi z sankcjami... 

Od początku wojny najbogat-
si Rosjanie stracili łącznie 100 
mld dol., a klasa średnia skur-
czyła się do 10 proc. społeczeń-
stwa. – Wiadomość dla klasy 
średniej brzmi: „Do widzenia, 
jesteście zdani sami na siebie” 
– komentowała te procesy Nata-
lia Zubarewicz, ekonomistka 
z Moskiewskiego Uniwersytetu 
Państwowego (MGU), dodając, 
że „państwo celuje w biednych 
i prawie biednych”. Rzeczywi-
ście. Jak podliczyła agencja Blo-
omberga, dochody najuboższych 
mieszkańców kraju wzrosły. 
I to aż ponaddwukrotnie w sto-
sunku do stopy inflacji. Dlacze-
go? Bo głównie to oni są benefi-
cjentami „wojennych” świadczeń 

socjalnych. – Ludzie często idą 
na wojnę właśnie z powodu ubó-
stwa. To sposób na uwolnienie 
się od niego – nie pozostawiała 
wątpliwości Zubarewicz.

Kreml nie tylko nie żałuje 
pieniędzy na armię, lecz także 
dla wcielanych do armii i ich 
rodzin. Zmobilizowani i wysłani 
do Ukrainy otrzymują jednora-
zową wypłatę wyższą niż roczna 
pensja wystarczająca na utrzy-
manie się w Rosji, a rodzina 
każdego zabitego podczas tzw. 
specjalnej operacji wojskowej 
– zasiłek, za który w wielu regio-
nach kraju można kupić nawet 
mieszkanie. Dzięki temu tych 
„biednych i prawie biednych” 
zrobiło się w Rosji rzeczywiś-
cie mniej. I to skokowo. 

Liczba osób żyjących poniżej 
oficjalnego minimum socjalne-
go, czyli osiągających dochody 
poniżej równowartości około 800 
złotych miesięcznie, zmalała 
w Rosji w ciągu jednego roku aż 
o 700 tys. Najlapidarniej opisu-
je tę sytua cję krążący od koń-
ca ubiegłego roku w internecie 

głośny wpis, którego autorem 
miała być grupa o nazwie „Wdo-
wy po rosyjskich żołnie rzach”.
– Nie jest tajemnicą, że w wielu 
wsiach i niewielkich miastach 
(...) nie ma pieniędzy, dróg, szkół,
a nawet sklepów. Ale właśnie 
tam mieszkają często śmiałko-
wie, którzy stają w obronie swej 
Ojczyzny. A śmierć takich chłop-
ców na polu boju to też życiowe
realia – czytamy w publikacji. 

– Wypłaty za śmierć wojskowe-
go są całkiem pokaźne dla takich 
miejscowości, więc pozostałe bez 
żywiciela (a często z dziećmi na
rękach) wdowy siłą rzeczy stają 
się centralnymi ośrodkami roz-
woju miejsc swego zamieszkania.

Rosyjskie media natychmiast 
i bez wahania ogłosiły ten komen-
tarz fałszywką spreparowaną 
przez ukraińskie służby. Być 
może właśnie dlatego, że zawar-
ta w nim opinia była bezlitośnie
trafna... (CEZ)

Na podst.: bloomeberg.com,
suspilne.mediatass.ru,

e-news.su
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Wojna żywicielka

Przewidział zjednoczenie Nie-
miec potem straszył zagładą tego 
kraju. Postać Mariana Więcka, 
zwanego śpiącym prorokiem 
z Leszna, polskiego jasnowidza, 
znów szokuje. 

Wizjoner ostrzegał przed III 
wojną światową, nawet opisał 
jej początek. 

Czytając historie opowiedzia-
ne przez Wiącka można odnieść 
wrażenie, że gdyby żył, mógłby 
awansować na stanowisko rzecz-
nika prasowego wszystkich pol-
skich wizjonerów, bo też po tro-
sze korzysta z proroctw każdego 
z nich. Przepowiadał, że nowym 
Watykanem ma być Częstochowa 
lub Madryt, a nowym zwierzch-
nikiem Kościoła czarnoskóry 
mężczyzna. Religia rzymskoka-
tolicka szybko upadnie, a zakon-
nicy zostaną wymordowani, choć 
nie podaje przez kogo.

Przed laty jasnowidz z Lesz-
na przepowiedzieć miał wprowa-
dzeniu stanu wojennego, wybór 
Karola Wojtyły na papieża, wybór 
prezydentów USA Regana oraz 
Busha, a następnie zjednocze-
nie Niemiec.

W sumie szkoda, że Wię-
cek już umarł, bo na pewno 
dumny byłby z niego Jarosław 
Kaczyński. Oto bowiem jasnowidz 
z Leszna z całym przekonaniem 
przepowiedział kolejną napaść 
Niemców na Polskę. Wróg ma 
dotrzeć swymi leopardami aż 
do Wałbrzycha. W międzyczasie 
Polska nawiąże sojusz z Litwą 
i Ukrainą i powstanie jedna, wiel-
ka Rzeczpospolita. A więc Lwów 
w polskich rękach! 

Nie będą próżnować Chińczy-
cy. Ci dogadają się – zdaniem 
proroka – z Turkami i opanują 
dużą część kontynentu. Szczecin 

zostanie zniszczony połowicz-
nie, Wrocław podobnie. Dość 
znacznie zrujnowane ma zostać 
Kłodzko, Złoty Stok, Kalisz i Wał-
brzych. Poznań podczas napaści 
nie ucierpi – wyjawił jansowidz.

Najważniejsze w jego wizjach 
jest to, że Polska, Nowa Zelandia 
i Australia wyjdą najpomyślniej 
z całej tej zawieruchy. W Polsce 
zmieni się klimat i będzie ideal-
ny do uprawy cytryn. I wreszcie 
najważniejsze: zostanie zniesio-
ny celibat księży i wprowadzo-
na spowiedź powszechna. Tych 
przepowiedni przestraszyłby się 
chyba sam Krzysztof Jackowski, 
jasnowidz z Człuchowa, który 
z początkiem br. przepowiedział 
odejście Jarosław Kaczyńskie-
go ze stanowiska szefa partii. 
Miał on chwycić za marynarkę 
i po prostu odejść. Kiedy i gdzie, 
tego nie zdradził.  TK

Jasnowidze mają głos

Prokuratorski pion Instytutu 
Pamięci Narodowej w Warsza-
wie od listopada ubiegłego roku 
prowadzi śledztwo w sprawie 
zaginionych akt paszportowych 
Jarosława Kaczyńskiego z cza-
sów PRL. O sprawie poinformo-
wała jako pierwsza „Wyborcza”. 

„Wyborcza” informuje, że nie 
wiadomo kto i w jakim celu prze-
trzymuje dane dotyczące Jaro-
sława Kaczyńskiego. Prokura-
tor IPN podaje jedynie, że dane 
paszportowe zniknęły w niewy-
jaśnionych okolicznościach i nie-
znajoma osoba przetrzymuje je 
bezprawnie. Śledztwo w tej spra-
wie wszczął Mariusz Rębacz, 
prokuratur Oddziałowej Komi-
sji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu w Warsza-
wie. Ustalono również, że wspo-
mnianych danych paszportowych
nie posiadają Komenda Stołecz-
na Policji, ani Wydział Spraw
Obywatelskich Wojewódzkiego 
Urzędu Mazowieckiego. Nie ma 
oficjalnej informacji, że mogły
zostać zniszczone. Co dokładnie 
może znajdować się w zaginio-
nych dokumentach? Jak podej-
rzewa Wirtualna Polska, „mogą 
zawierać informacje dotyczące
osób, które ubiegały się o pasz-
port oraz cele podróży oraz kore-
spondencja sprawdzająca oso-
bę ubiegającą się o zgodę na 
wyjazd”. Widać zbyt dużo praw-
dy napisali o swoi podopiecznym
dawni agenci bezpieki.  TK

Gdzie się podziały 
tamte akta?

W Warszawie gościła w lutym 
federalna minister spraw wewnętrz-
nych Nancy Faeser. Podczas wizy-
ty spotkała się z przedstawicie-
lami mniejszości niemieckiej. 
Głównym tematem było naucza-
nie języka niemieckiego jako języ-
ka mniejszości w polskich szko-
łach podstawowych.

Tematem rozmów była trwa-
jąca dyskryminacja mniejszo-
ści niemieckiej. Przedstawiciele 
Związku Niemieckich Stowarzy-
szeń i Związku Młodzieży Mniej-
szości Niemieckiej, a także poseł 
mniejszości niemieckiej w Sejmie 
Ryszard Galla podkreślali, że nie 

chodzi tylko o skrócenie dwóch 
lekcji niemieckiego w tygodniu.  

– To dyskryminuje konkretną 
mniejszość, mniejszość niemie-
cką, ponieważ wszystkie inne 
mniejszości nie są objęte tym roz-
porządzeniem – powiedział Ber-
nard Gaida, pełnomocnik VdG ds. 
kontaktów międzynarodowych. 
Wiktoria Świerc z ZMMN pod-
kreśliła, że nauka języka to nie 
tylko tożsamość, ale i przyszłość 
młodego pokolenia.  – W szkole 
mieliśmy możliwość nauki języka 
niemieckiego, mimo że trzy godzi-
ny to niewiele. Dzisiejsze dzieci 
i młodzież zostały pozbawione 

tej szansy, która gorzej wyposaża 
je na rynek pracy – podkreśliła.

Nancy Faser ma zamiar popro-
sić o rozmowę ze swym odpowied-
nikiem ministrem Mariuszem 
Kamińskim. – Mam nadzieję, że 
uda nam się szybko rozwiązać 
ten problem, choć trzeba zało-
żyć, że będzie to trudne w zbli-
żającej się kampanii wyborczej 
w Polsce – powiedział Faeser, 
a poseł Galla dodał, że decyzja 
ministra edukacji Czarnka od 
początku była decyzją politycz-
ną, w której chciało się uderzyć 
w Niemcy, a mniejszość niemie-
cka była tylko środkiem do celu.

W budżecie federalnym jest 
zatwierdzonych 5 mln euro dodat-
kowych środków pomocowych 
na pozaszkolną naukę języka. 

Przypomnijmy, że to już rok od 
momentu, gdy nastała nowa era
w systemie edukacji mniejszo-
ści niemieckiej w Polsce. Mini-
ster edukacji Czarnek wydał
pierwsze z dwóch rozporządzeń,
które mocno uderzyły zarówno
w nauczycieli, jak i rodziców, ale 
przede wszystkim w dzieci mniej-
szości niemieckiej. 

Dzieci i młodzież mają uczyć 
się swych języków narodowych
w wymiarze 3 godzin tygodniowo, 
a w przypadku uczniów należą-
cych do mniejszości niemieckiej 
– w wymiarze 1 godziny tygodnio-
wo. W drugim rozporządzeniu 
zmniejszono środki finansowe
na nauczanie wypłacane samo-
rządom.  TK

Mnejszość środkiem uderzenia

Nancy Faeser
Fot. Olaf Kosinsky/Wikipedia.com
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Demografi a ponad podziałami

– Główny Urząd Statystyczny 
podał, że pod koniec września 
2022 r. liczba ludności Polski 
wyniosła 37 979 tys., a więc po 
raz pierwszy od kilku dziesię-
cioleci spadła poniżej 38 mln. 
Jednak wiosną ubiegłego roku 
dowiedzieliśmy się, że w naszym 
kraju mieszka 41,5 mln ludzi. 
Oczywiście ten nagły wzrost 
ma związek z wojną w Ukrai-
nie, ale nie mam wątpliwości, 
że część Ukraińców zostanie 
w Polsce na stałe.

– GUS podaje informacje wyni-
kające ze spisu ludności (ostatni 
miał miejsce w 2021 r.). W okre-
sach międzyspisowych liczba 
ludności jest ustalana na pod-
stawie szacunku wynikające-
go z liczby urodzeń i zgonów, 
wyjazdów i przyjazdów. Jednak 
nie każda osoba wyjeżdżająca 
i przyjeżdżająca pilnuje obowiąz-
ku meldunkowego. Spis doty-
czy osób zamieszkałych, a nie 
zameldowanych, które uważa-
ją, iż mieszkają w danej miejsco-
wości czy na terenie Polski. Jeśli 
chodzi o uchodźców z Ukrainy, to 
podstawową kwestią jest to, czy 
oni uważają, że mieszkają w Pol-
sce, czy też przebywają tu tylko 
chwilowo. Ja osobiście bazuję na 
danych GUS, z których wynika, że 
w 2022 roku Polska straciła oko-
ło 125 tys. mieszkańców. To tyle, 
ile liczą Tychy i tylko o dwa tysią-
ce mniej niż województwo opol-
skie. Tempo tego spadku może 
być jeszcze szybsze, gdyż w każ-
dym kolejnym roku jest coraz 
mniej urodzeń. Sytuacja jest tak 
zła, że powinniśmy skoncentro-
wać się nie tyle na zwiększeniu 
liczby narodzin, co powstrzyma-
niu ich spadku, gdyż w najbliż-
szych latach wzrost jest po pro-
stu nierealny.

– Rok 2023 może być jesz-
cze gorszy?

– Tego nie wiemy. Nie mamy 
jeszcze pełnych danych za ubiegły 
rok, ale myślę, że liczba urodzeń 
w 2022 r. wyniesie 308-310 tysięcy. 
Teraz liczba urodzeń może spaść 
do 280 tys., ale może też wzrosnąć 
do 350 tys. To pokazuje, jak deli-
katną materią jest prognozowa-
nie w demografii – nawet w tak 
krótkiej perspektywie.

– Według niektórych pro-
gnoz w 2050 r. ma nas być 32 
mln. Ale prognozy mają to do 
siebie, że rzadko się spraw-
dzają. Jeszcze kilkanaście lat 
temu straszono nas, że za 27 
lat na Ziemi będzie kilkana-
ście miliardów ludzi, a teraz 
szacuje się, że nie przekroczy-
my 10. Przed pierwszą wojną 
światową Anglosasi uważali, że 
w połowie tego wieku w Rosji 

będzie żyć ponad 600 mln ludzi. 
Tymczasem żyje 146 mln, z cze-
go tylko 105 mln to Rosjanie. 
W tak długiej perspektywie nie 
można było przewidzieć obu 
wojen i komunizmu.

– Według prognoz ONZ, w 
2100 roku w Polsce będzie żyło 
21 mln ludzi. Jestem jednak bar-
dzo ostrożny, oceniając takie dłu-
goterminowe prognozy. Nawet 
te do 2050 roku. Mój mistrz, nie-
żyjący już znakomity demograf 
profesor Mieczysław Kędel-
ski, w 1994 roku. przygotował 
prognozę, z której wynikało, że 
w 2015 r. Poznań będzie liczył 650 
tys. mieszkańców (a dziś ma 540 
tys.). Prognoza Głównego Urzędu 
Statystycznego z 2014 r. dotyczą-
ca liczby urodzeń nie sprawdziła 
się w żadnym z kolejnych lat aż 
do 2020 r., gdyż rodziło się wię-
cej dzieci, niż zakładał to GUS. 
Wiarygodne prognozy mogą 
dotyczyć perspektywy dwóch, 
trzech, czasem pięciu lat. Te dłu-
goterminowe to albo wróżenie 
z fusów, albo zabawa. Dlatego 
traktuję je raczej w kategoriach 
ostrzeżenia: co się stanie, jeże-
li umieralność i dzietność będą 
na obecnym lub jeszcze mniej 
korzystnym poziomie!

– Szczególnie w krajach nie-
demokratycznych o wiele łatwiej 
jest zahamować przyrost natu-
ralny, niż go zwiększyć. Naj-
lepszym przykładem są Chiny, 
gdzie polityka jednego dziecka 
sprawiła, że według Szanghaj-
skiej Akademii Nauk Społecz-
nych w 2022 r. prawdopodobnie 
po raz pierwszy liczba miesz-
kańców ChRL nieznacznie się 
zmniejszy. Zapewne już w tym 
roku najludniejszym krajem 
świata będą Indie.

– Prawdziwa bomba demo-
graficzna wybuchła w Afryce 
(w Nigerii mieszka już ponad 200 
mln ludzi). Struktura wieku w wie-
lu państwach afrykańskich przy-
pomina trójkąt równoramienny, 
podczas gdy w Europie systema-
tycznie zwęża się on ku dołowi. 
W Afryce, gdy dzieci, które się 
teraz rodzą, staną się dorosłe, 
będą miały ogromne problemy 
ze znalezieniem pracy i być może 
Europę będzie czekać ogromna, 
niespotykana do tej pory fala emi-
gracji zarobkowej.

– W demografii szczegól-
nie istotny jest współczynnik 
dzietności. W Nigrze wynosi 
on 6,9, w Angoli – 5,9, w Kon-
gu – 5,7. U nas 1,31 – to kata-
strofa, tym bardziej że Irlandia 
czy Islandia zbliżają się do 2. 
Francji nie ma co liczyć (2,04), 
gdyż tam sytuację demogra-
ficzną poprawiają emigranci 

z Afryki i Bliskiego Wschodu, 
z których wielu nie asymiluje 
się i żyje z socjalu.

– Żeby można było mówić 
o zastępowalności pokoleń, ten 
współczynnik powinien wynosić 
minimum 2,1. Nie znam badań, 
więc trudno mi powiedzieć, dla-
czego w Irlandii czy Islandii jest 
o wiele wyższy niż u nas. Ale 
myślę, że istotnym czynnikiem 
na poprawienie demografii jest 
poczucie pewnego rodzaju oby-
watelskiego obowiązku. Miesz-
kańcy tych niewielkich krajów 
nie chcą zniknąć z mapy świata.

– A może zmniejszenie licz-
by ludności jest korzystne? Co 
jakiś czas pojawiają się różne 
teorie mówiące o depopulacji, 
które przypisuje się, być może 
bezpodstawnie, Billowi Gate-
sowi lub organizatorom Świa-
towego Forum Ekonomiczne-
go w Davos.

– Tuż po wojnie Walenty Maj-
dański napisał książkę „Kołys-
ki i potęga”. Wykazał w niej, jak 
wielką rolę odegrała dzietność 
w wojnach i budowaniu potęgi 
państw. Mogłoby się wydawać, 
że przy dzisiejszej technologii 
to już przeszłość, ale gdy popa-
trzymy na Rosję, której brakuje 
żołnierzy do prowadzenia wojny 
przeciwko Ukrainie, to widzimy, 
że to założenie nadal jest aktu-
alne. Wysoka dzietność poma-
ga też w rozwoju gospodarki, co 
widać nie tylko na przykładzie 
Chin czy Indii, ale także Brazy-
lii i Indonezji.

– Gdy rząd wprowadzał pro-
gram 500 plus, a potem kolejne 
programy socjalne, wydawało 
się, że to przyniesie skutek.

– Program Rodzina 500 plus 
został wprowadzony w 2016 r. jako 
świadczenie na drugie i kolejne 
dziecko, w 2019 r. rozszerzono 
go na pierwsze. Z moich badań 
wynika, że 25 proc. osób, któ-
re zostały rodzicami, po wpro-
wadzeniu tego programu uzna-
ło, że miał on jakiś wpływ na ich 
decyzję o rodzicielstwie. Gdyby 
nie 500 plus, to w Polsce rodzi-
łoby się jeszcze mniej dzieci. 
Z punktu widzenia socjalnego pro-
gram zdał egzamin, gdyż w znacz-
nym stopniu ograniczył ubóstwo. 
Z punktu widzenia demografii 
błędem okazało się rozszerze-
nie go na pierwsze dziecko, gdyż 
założenie było takie, żeby rodziny 

miały kilkoro dzieci. Dlatego nie 
może być postrzegany jako typo-
wy program prodemograficzny. 
Trzeba też pamiętać, że w 2017 
roku, w pierwszym roku jego funk-
cjonowania, urodziło się 402 tys. 
dzieci, i to jest najwyższa liczba 
w drugiej dekadzie XXI wieku. 
Pozostałe programy – wypraw-
ka czy maluch plus – mają zniko-
my wpływ na dzietność Polaków.

– Przy dzisiejszej inflacji 500 
plus nie ma już takiego znacze-
nia socjalnego.

– Od 2016 r. inflacja wyniosła 
40 proc. Tak więc jeżeli to świad-
czenie miałoby mieć taką samą 
realną wartość jak przed sied-
miu laty, to musiałoby wynosić 
około 700 zł.

– To jak zachęcić Polaków 
do rodzenia dzieci?

– Powinny zadziałać jednocześ-
nie trzy czynniki – oprócz pie-
niędzy to także kwestia dostęp-
ności mieszkań oraz pracy. Tej 
ostatniej nie brakuje, ale wiele 
młodych kobiet odwleka rodzi-
cielstwo, stawiając na karie-
rę albo nie chce rezygnować 
z w miarę dobrej pracy. Myślę, że 
spory wpływ mają czynniki bio-
logiczne. Kobiety coraz później 
decydują się na macierzyństwo 
(pierwsze dziecko Polki rodzą, 
mając średnio 27 lat i 7 mie-
sięcy – przyp. autora). Co szó-
sta para ma problemy z poczę-
ciem dziecka i – jak wykazują 
badania – panowie mają coraz 
słabsze plemniki, a panie niż-
szą jakość jajeczek.

– Czy w innych krajach Unii 
polityka prorodzinna przynio-
sła jakiś skutek?

– Oszałamiających efektów nie 
było. W Szwecji zachęcano obywa-
teli do decydowania się na kolej-
ne dziecko w relatywnie krót-
kim odstępie czasu. Tymczasem 
w Polsce odstępy między rodze-
niem kolejnych dzieci systema-
tycznie wzrastają. A im dłuższe 
odstępy, tym niższa dzietność.

– Gdzie popełniliśmy naj-
większy błąd?

– Przespaliśmy pierwsze 20-25 
lat III RP, gdyż dzietność prak-
tycznie nie była w kręgu zaintere-
sowań żadnego polskiego rządu. 
Jest to dla mnie o tyle zaskaku-
jące, że prezydent Wałęsa miał 
ośmioro dzieci, a prezydent Komo-
rowski ma pięcioro. W 1995 r. licz-
ba urodzeń w stosunku do roku 

poprzedniego zmniejszyła się aż 
o 50 tys. I nic z tym nie robiono.

– Może wrócić do bykowego?
– Takie propozycje pojawia-

ją się wśród niektórych polity-
ków. Przypomnę, że już kiedyś 
to ćwiczyliśmy. Podwyższony 
podatek dla osób bezdzietnych 
(niezamężnych i nieżonatych) 
powyżej 21. roku życia obowią-
zywał w PRL-u od 1946 do 1956 
i do 1973 r. dla osób powyżej 25. 
roku życia. Ja jestem zdecydo-
wanie przeciwny takim pomy-
słom. W demografii lepiej nagra-
dzać, niż karać.

– Zadziwiający jest brak 
instynktu zachowawczego wie-
lu Europejek. Argument, że nie 
chcą mieć dzieci, żeby ograni-
czyć ślad węglowy, mógł się zro-
dzić tylko w chorych umysłach. 
Azjatki, Afrykanki, mieszkan-
ki Ameryki Łacińskiej nie mają 
takich dylematów.

– Kontrowersyjne teorie 
w demografii pojawiały się już 
pod koniec XVIII wieku. Mam 
na myśli poglądy Thomasa Mal-
thusa, że podaż żywności rośnie 
wolniej niż przyrost naturalny 
i w pewnym momencie osiągnie 
taki poziom, że społeczeństwa 
będą głodować, zatem należy 
ograniczyć liczbę urodzeń. Teo-
rie powiązania śladu węglowego 
z demografią trzeba oceniać tak, 
jak na to zasługują, a więc jed-
nym uchem wpuszczać, a dru-
gim wypuszczać.

– Jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu rodziny wielodzietne 
były bardziej popularne na wsi 
niż w mieście. Czy dziś moż-
na mówić o grupach zawodo-
wych, społecznych, religijnych, 
gdzie dzietność jest powyżej 
przeciętnej?

– Religijność ma bardzo duży 
wpływ na dzietność. Z moich 
badań przeprowadzonych wśród 
młodych ludzi w wieku 16-25 lat 
wynika, że zdecydowanie częś-
ciej nie chciały mieć dzieci oso-
by niewierzące, a trójkę, nawet 
czwórkę – osoby wierzące, reli-
gijne. Trzeba jednak pamiętać, 
że jest to tylko deklaracja. Nie 
zawsze okoliczności finansowe, 
społeczne, medyczne pozwalają 
na posiadanie takiej liczby dzieci.

– Najbardziej ateistycznym 
krajem w Europie są Czechy, 
a jednak w czasie ostatnich 
20 lat były w stanie zwiększyć 
współczynnik dzietności z 1,14 
do 1,71, i nadal on rośnie.

– Czechy są krajem o kultu-
rze mieszczańskiej, gdzie mimo 
dużej swobody obyczajowej wśród 
znacznej części społeczeństwa 
nadal silne są tradycyjne, kon-
serwatywne poglądy na rodzi-
nę. Polska jest postrzegana jako 
kraj katolicki, jednak w ostat-
nim czasie wśród celebrytów 
czy osób zajmujących się róż-
nymi aspektami szeroko poję-
tej kultury obserwujemy coraz 
częściej występujące zjawisko 
publicznej apostazji (oficjalne 
wystąpienie z Kościoła – przyp. 

Coraz nas mniej
Rozmowa z dr. KRZYSZTOFEM SZWARCEM, 
demografem z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu

Rys. W
ładysław

 Kuczer
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W granicach rozsądku

Gorący temat medialny ostat-
nich miesięcy to sztuczna inte-
ligencja. Przez nią setki tysię-
cy ludzi na całym świecie będą 
zwalniane i w niebyt mają odcho-
dzić całe grupy zawodowe. PWC, 
globalna sieć firm doradczych, 
twierdzi, że już dziś zagrożo-
ne jest 3 proc. miejsc pracy dla 
osób z niskim wykształceniem, 
a do 2035 roku będzie ich 30-44 
proc. Niestety, wykształcenie 
nas nie obroni.

W przeciwieństwie do poprzed-
nich rewolucji przemysłowych 
teraz bezrobocie ma dotknąć 
przede wszystkim pracowników 
niefizycznych. Portal Business 
Insider wymienia dziesięć zawo-
dów na wymarciu. Na pierwszy 
ogień idą specjaliści IT, a więc 
programiści komputerowi, inży-
nierowie oprogramowania, ana-
litycy danych. Dalej są dzien-
nikarze i copywriterzy piszący 
teksty reklamowe, prawnicy, 
nauczyciele, analitycy i dorad-
cy finansowi, księgowi, graficy, 
traderzy giełdowi oraz osoby 
obsługujące infolinie. Rozmai-
ci eksperci od rynku pracy prze-
ścigają się w ogłaszaniu coraz 
to nowych hiobowych wieści: 
sztuczna inteligencja wyrugu-
je nawet medyków, bo – dyspo-
nując wszelką dostępną wie-
dzą – szybciej postawi diagnozę. 
Artyści staną się niepotrzebni, 
ponieważ AI komponuje muzy-
kę, maluje obrazy, pisze wier-
sze. Tworzy też wypracowania 
dla uczniów i prace dyplomowe 
dla studentów, w różnych języ-
kach, również po polsku.

Dwója dla chatbota
Termin „sztuczna inteligen-

cja”, z ang. AI (artificial intel-
ligence), jest symbolem nowo-
czesności, lecz wymyś lony został 
ponad siedemdziesiąt lat temu 
przez amerykańskiego infor-
matyka Johna McCarthy’ego. 
Zauważył on, że każdy element 
procesu uczenia się albo jakakol-
wiek cecha inteligencji może być 
dokładnie opisana, zatem da się 
stworzyć maszynę do jej symu-
lacji. Dlatego przewidywał, że 
w przyszłości podejmiemy pró-
bę stworzenia maszyn o ludzkich 
atrybutach, które będą używa-
ły języka, tworzyły abstrakcje 
i koncepcje, rozwiązywały prob-
lemy. Ideę sztucznej inteligen-
cji rozwinęli po swojemu auto-
rzy powieści science fiction 
i filmowcy. Przedstawiane przez 
nich myślące roboty, podobne do 
człowieka nawet fizycznie, stano-
wiły nie lada atrakcję dla czytel-
ników i widzów. Jednak fascyna-
cja nimi szybko przeradzała się 
w paniczny lęk, gdy robot zaczynał 

rościć sobie pretensje do pano-
wania na Ziemi. Oto potęga kul-
tury – lęk wniknął tak głęboko, 
że nawet dziś, oswojeni z naj-
nowocześniejszą technologią, 
drżymy przed inwazją obcych 
umysłów, które najpierw nam 
pomogą, później nas zastąpią, 
aż wreszcie unicestwią.

Przyjrzyjmy się więc, jak dzia-
ła dzisiejsza sztuczna inteligen-
cja, by sprawdzić, czy naprawdę 
jest się czego bać. Jej przedsmak 
daje udostępniony niedawno do 
masowego testowania w inter-
necie chatbot – program kom-
puterowy, który prowadzi roz-
mowę, odpowiada na pytania, 
tworzy teksty na zadany temat 
i, wchodząc w inter akcję z ludź-
mi, jednocześnie się uczy. Nazywa 
się GPT – Generative Pre-trai-
ned Transformer. Dziennikarze 
TVN24 postawili przed nim zada-
nie z języka polskiego z egzami-
nu dla ósmoklasistów: Każdy jest 
w życiu za kogoś lub za coś odpo-
wiedzialny. Napisz rozprawkę, 
w której rozważysz, na czym pole-
gała odpowiedzialność wybranych 
przez Ciebie bohaterów litera-
ckich. Podsunęli mu fragment 
„Małego Księcia” Antoine’a de 
Saint-Exupéry’ego i ograniczyli 
objętość tekstu do 200 słów. Oto, 
co wysmażyła sztuczna inteligen-
cja: Odpowiedzialność to temat, 
który pojawia się w literaturze 
na różne sposoby. W „Małym 
Księciu” Antoine’a de Saint-
-Exupéry’ego, odpowiedzialność 
pojawia się w kontekście opieki 
nad planetą. Mały Książę, jako 
jedyny mieszkaniec planety, jest 
odpowiedzialny za jej utrzyma-
nie i ochronę przed szkodliwy-
mi roślinami, takimi jak baobaby. 
Jego zadanie polega na regu-
larnym wyrywaniu baobabów, 
zanim zdążą się rozprzestrzenić 
i zniszczyć planetę. Mały Książę 
jest świadomy swojej odpowie-
dzialności i podejmuje działa-
nie, aby chronić swoją planetę 
przed zagładą. Innym przykła-
dem odpowiedzialności w lite-
raturze jest bohater „To Kill 
a Mockingbird” Harper Lee, Atti-
cus Finch. On jest odpowiedzial-
ny za swoje dzieci i ich wychowa-
nie, ale także za sprawiedliwość 
i praworządność jako adwokat. 
On jest odpowiedzialny za swoją 
pracę i przedstawienie prawdy 
w procesie, niezależnie od tego, 
jak bardzo jest to trudne lub nie-
popularne (...). Przykład Małego 
Księcia pokazuje, jak odpowie-
dzialność za planetę może być 
trudna i wymagająca, ale jed-
nocześnie ważna i konieczna. 
Z kolei Atticus Finch udowadnia, 
jak odpowiedzialność za spra-
wiedliwość i prawdę może być 

trudna, ale jednocześnie szla-
chetna i potrzebna. Te przykła-
dy pokazują, że odpowiedzial-
ność to coś, co jest kluczowe dla 
naszego rozwoju jako ludzi i dla 
dobra społeczeństwa. Podobno 
GPT po angielsku radzi sobie 
lepiej, choć język to tylko jeden 
z problemów – chodzi raczej 
o wiedzę, głębię przemyśleń oraz 
umiejętność konstruowania teks-
tu. Nauczycielka Natalia Bielaw-
ska poproszona o wystawienie 
oceny, dała chatbotowi dwójkę, 
od biedy trójkę: – W rozprawce 
osoba zdająca powinna się wyka-
zać szczegółową znajomością 
lektury, a tu mamy stwierdze-
nia, które właściwie pasują do 
bardzo wielu tekstów o moty-
wie odpowiedzialności. Można 
byłoby podmienić tytuł książ-
ki i spokojnie zostawić niektóre 
z tych zdań. No właśnie, najwięk-
szą słabością GPT jest fakt, że 
wprawdzie potrafi formułować 
zdania, lecz one niewiele zna-
czą. Jego specjalność to lanie 
wody – dużo słów, mało treści, 
co potwierdzają kolejne „roz-
mowy” z chatbotem.

Nudziarz i kłamca
Portal Money.pl cytuje bajkę, 

którą GPT zaproponował ojcu 
proszącemu o coś na sen dla 
trzylatka, wielbiciela dinozau-
rów. Oto efekt: Było sobie małe 
dinozaurzę imieniem Tiko (...). 
Pewnego dnia, gdy Tiko bawił 
się na polanie, zauważył, że 
jego najlepszy przyjaciel, Rex, 
nie pojawił się na zabawie. Tiko 
postanowił go poszukać i ruszył 
w drogę. Podczas swojej wędrów-
ki Tiko spotkał wiele innych dino-
zaurów, ale nie był to jego przy-
jaciel Rex. W końcu Tiko spotkał 
dużego i strasznego T-Rexa, który 
powiedział mu, że widział Rexa 
w dalekiej jaskini. Tiko był tro-
chę przestraszony, ale postano-
wił pójść do jaskini, aby odnaleźć 
przyjaciela. W jaskini Tiko spotkał 
wiele niebezpieczeństw, takich 
jak lawa i ciemność, ale dzięki 
swojej odwadze i pomysłowości 
udało mu się przejść przez nie 
i dotrzeć do Rexa. Przytoczyli-
śmy zaledwie część opowieści, 
reszta jest równie mało fascynu-
jąca. Ale bajka pewnie spełniła 
swoje zadanie – dziecko usnęło 
z nudów. Cóż, chatbot mistrzem 
literatury nie jest, to pewne. Lep-
sze fantazje potrafi snuć nawet 
mało inteligentny rodzic. Może 
w innych dziedzinach AI wyka-
zuje więcej inwencji? Jak mogę 
oszczędzać w dobie inflacji? 
– zapytał Business Insider. Otrzy-
mał odpowiedzi, które są wszę-
dzie, nawet w tabloidach: Oszczę-
dzaj regularnie, inwestuj w różne 

aktywa, oszczędzaj na emeryturę,
oszczędzaj na cele krótko- i dłu-
goterminowe, zmniejsz wydatki.
Tenże sam serwis kazał chatbo-
towi wejść w rolę dziennikarza 
z pięcioletnim stażem, apliku-
jącego o pracę w redakcji. GPT
wywiązał się znakomicie, napi-
sał list motywacyjny pełen ład-
nych, miłych ogólników o zaan-
gażowaniu, skoncentrowaniu 
na celach, umiejętności pracy 
w zespole, a także samodziel-
nie. Czytając go, amerykańscy
rekruterzy orzekli, że zapro-
siliby kandydata na rozmowę.
Niestety, kandydat nałgał. Por-
tal podał mu kompetencje, któ-
re miał wymienić, a on dorzucił
trochę od siebie, na przykład 
o swoim doświadczeniu w dzien-
nikarstwie śledczym. Zachowa-
nie dla sztucznej inteligencji
typowe, ponieważ nie odróżnia
ona prawdy od kłamstwa. Czer-
piąc całą wiedzę z internetu, nie
potrafi weryfikować informacji
i odsiać fałszu. Tym razem chat-
bot zapewne posiłkował się goto-
wymi wzorami listów motywacyj-
nych. W wywiadzie dla portalu 
Money.pl ekspertka od AI, prof.
Aleksandra Przegalińska, opowia-
da, że gdy pisała książkę, kaza-
ła GPT sporządzić do niej biblio-
grafię. Chatbot podał 10 tytułów, 
z których połowa była zmyślona. 
Brak krytycyzmu powoduje podat-
ność na wszelkie wpływy, nieko-
niecznie pozytywne. W 2016 roku 
Microsoft udostępnił na Twitte-
rze chatbota Tay, który udawał 
amerykańską nastolatkę. Krót-
ki miał żywot, wyłączono go po
kilkunastu godzinach. Ucząc się
od internautów, intensywnie acz 
bezkrytycznie, Tay została zago-
rzałą rasistką, poparła Hitlera, 
orzekła, że feministki powinny 
smażyć się w piekle i stwierdzi-
ła, że nienawidzi ludzi.

Kto kogo wspiera?
Czy w takim razie sztuczna 

inteligencja to jeszcze jedna śle-
pa uliczka w dziejach ludzkiej 
wynalazczości? Na pewno nie, 
skoro znajduje zastosowanie 
w bardzo wielu dziedzinach. Jest 
zdecydowanie lepsza od człowie-
ka w segregowaniu i analizo-
waniu dużych zbiorów danych.
Dzięki AI uczeni z Massachu-
setts Institute of Technology 
z tysięcy związków chemicznych 
wyodrębnili jeden, halicynę, która
może stać się podstawą nowego 
antybiotyku zwalczającego wiele 
lekoopornych bakterii. AI jest dla 
medycyny szansą. Pomaga diag-
nozować pacjentów, drobiazgowo
analizując obrazy rentgenowskie. 

Biznesmeni cieszą się, że zastąpią pracowników programami komputerowymi, które nie 
żądają podwyżek, nie chorują i nie zachodzą w ciążę. Ale ta radość jest przedwczesna

Czwarta rewolucja przemysłowa

autora). Ta manifestacja dotyczy-
ła najwyżej kilkudziesięciu osób, 
ale myślę, że na część młodych 
ludzi może to silnie oddziaływać.

– Apostazji dokonuje nie-
wiele osób, ale z roku na rok 
jest coraz mniej praktykują-
cych, co potwierdzają bada-
nia Instytutu Statystyki Koś-
cioła Katolickiego.

– Jeżeli nic się nie zmieni, 
ludzie będą odchodzić od Koś-
cioła. Tak uważają również kato-
liccy publicyści. Księża, a nawet 
sam papież, powinni starać się 
temu przeciwdziałać, ale widać, 
że to im nie wychodzi. A ponie-
waż – jak mówiłem – w Polsce 
dzietność jest w znacznym stop-
niu powiązana z wiarą, rodzi się 
przypuszczenie, iż odchodzenie 
od religijności czy nawet wiary 
może spowodować dalszy spa-
dek dzietności.

– W latach 1982-1984, a więc 
w czasie stanu wojennego i tuż 
po jego zakończeniu, w Polsce 
przyszło na świat 2,13 mln dzie-
ci. Żartowano wówczas, że sta-
ło się tak, bo Polacy nie mieli 
wówczas nic innego do robo-
ty. Jednak w czasach pande-
mii i lockdownów to się nie 
powtórzyło.

– Można powiedzieć, że nastą-
piło odwrotne zjawisko. Prawdo-
podobnie młode osoby obawia-
ły się zakażenia. Zamarło życie 
towarzyskie. Ludzie ograniczyli 
nawet spotkania rodzinne.

– Czy emigranci z Ukrainy 
i Białorusi mogliby chociaż 
częściowo powstrzymać demo-
graficzną zapaść?

– To już się dzieje. W 2021 r. 
wśród kobiet mieszkających 
w naszym kraju, ale niemają-
cych polskiego obywatelstwa licz-
ba urodzeń w stosunku do 2007 
roku wzrosła o... 2,2 tys. procent, 
a w niektórych dużych miastach 
o 11,5 tys. procent! Te urodzenia 
miały miejsce zarówno w rodzi-
nach emigrantów, jak i w związ-
kach emigrantek z Polakami.

– Co jeszcze moglibyśmy 
zrobić?

– Kiedy oglądam popularne 
seriale, to często wyłania się 
z nich taki obraz, że gdy bohater-
ka zachodzi w ciążę, to dla niej 
i jej partnera zazwyczaj jest to 
tragedia. Z taką narracją trzeba 
skończyć. Trzeba ludziom tłuma-
czyć, że dzieci to nie jest koszt, 
ale inwestycja, i to nie tylko dla 
nich, ale dla całego społeczeń-
stwa, dla nas wszystkich. Sytua-
cja jest tak poważna, że konieczne 
są radykalne kroki. Bez względu 
na to, kto będzie rządził, nie moż-
na oglądać się na słupki wybor-
cze. Nawet jeżeli pewne rozwią-
zania wywołałyby niezadowolenie 
wśród osób niezainteresowanych 
zwiększeniem dzietności Pola-
ków, to trzeba je wprowadzić za 
wszelką cenę. Dlatego w sprawie 
demografii powinno się zawrzeć 
porozumienie ponad podziałami.

KRZYSZTOF RÓŻYCKI
Angora nr 6/2023 Ciąg dalszy na str. 8



Samo Życie 3/23 (614)8

Diwa już niereżimowa?

– Ona „widzi” pewne niuanse, 
które mogą świadczyć o roz-
wijającej się chorobie – mówi 
w wywiadzie dla radiowej „Trójki” 
dr inż. Konrad Wojdan z Politech-
niki Warszawskiej. Pożytki z AI 
mają marketingowcy. Dostarcza 
internautom spersonalizowane 
reklamy dobierane na podstawie 
historii wyszukiwań, wybiera na 

Netflixie filmy zgodne z gustami 
widzów. Roboty Kiva „zatrudnio-
ne” w Amazonie pozwoliły firmie 
usprawnić sprzedaż, nie zwięk-
szając powierzchni magazyno-
wej. Chatboty prowadzą rozmowy 
z klientami, systemy cyberbez-
pieczeństwa pilnują bankowych 
transakcji w internecie. Biznes 
uwielbia sztuczną inteligencję, 
w pewnych dziedzinach spraw-
niejszą i na pewno tańszą niż 

człowiek, ale zbyt optymistycz-
nie zakłada, iż wkrótce wymie-
ni na nią większość pracowni-
ków. CNET, amerykańska strona 
internetowa, eksperymentu-
je z tzw. technologią automaty-
zacji, która pomaga dziennika-
rzom w pisaniu artykułów. Efekt 
jest kiepski. Czytelnicy znajdują 
błędy merytoryczne. Firma tłu-
maczy – zawodzą dziennikarze, 
mający za zadanie korygować 

potknięcia AI. Okazuje się więc, 
że w praktyce nie sztuczna inteli-
gencja wspiera ludzi, lecz ludzie 
– sztuczną inteligencję. Czwar-
ta rewolucja przemysłowa już 
się rozpoczęła, jednak epoka 
powszechnego bezrobocia jest 
mrzonką. Pracownik człowiek 
ze wszystkimi jego wadami oraz 
niedoskonałą inteligencją natu-
ralną pozostanie potrzebny. AI 
nie wyrzuci nas z roboty, tylko 
zmieni pracę na mniej żmudną 
– twierdzą David Autor, David 
Mindell i Elisabeth Reynolds 

– autorzy książki „The Work of 
the Future” (Praca przyszło-
ści). Ich zdaniem, aby progra-
my komputerowe mogły zastą-
pić „czynnik ludzki”, musiałyby 
umieć wydawać osąd, cecho-
wać się zdrowym rozsądkiem, 
rozumieć różnorodność świa-
ta i posiadać zdolność wcho-
dzenia w interakcje społeczne. 
A tego dotychczas nie osiągnę-
ły i nie wiadomo, czy kiedykol-
wiek osiągną.

EWA WESOŁOWSKA
Angora nr 8/2023
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Maryla Rodowicz, ulubienica 
wielu pokoleń Polaków, udzieli-
ła młodemu influencerowi, zna-
nemu jako Mat „Roobens” Led-
wig, wywiadu zamieszczonego 
na portalu Plotek.pl. Rozmowa 
zrobiła w przestrzeni medialnej 
sporo szumu. Poza zwierzeniami 
o swoim życiu osobistym, skom-
plikowanych relacjach z dzieć-
mi i perypetiach związanych ze 
zdradą męża i rozwodem, gwiaz-
da powiedziała parę zdań, któ-
re wielu co najmniej zaskoczyły.

Zaczęło się niewinnie – od 
uwagi „Roobensa” na temat jej 
cudownego wyglądu i sposobu, 
w jaki osiągnęła taki skutek, czy-
li „dietki”. Okazało się, że pole-
ga ona na tym, żeby mniej jeść, 
przy czym Rodowicz twierdzi, że 
o dietach mogłaby wydać książkę: 
– Znam wszystkie diety świata. 

Przerobiłam wszystkie diety, 
naprawdę wszystkie. Wszystko 
wiem o dietach.

Nie mogło się obyć bez pytania 
o losy wieloletniej kariery, któ-
ra przecież rozkwitła w okresie 
słusznie minionym. Tu właś nie 
pojawiły się nostalgiczne wspo-
mnienia, jak to dawniej bywało 
na estradzie, kiedy się było na 
szczycie i jednocześnie miało 
się dzieci:

– Wymagało to wielu poświę-
ceń, ale też byłam niedobra dla 
dzieci. Często dlatego, że wyjeż-
dżałam, wybierałam karierę, 
wybierałam wyjazdy. Napraw-
dę żałuję do dzisiaj. Dzieci, prze-
praszam was bardzo. Jasiek, 
czyli mój starszy syn, miał pół 
roku, a ja pojechałam do Sta-
nów na festiwal muzyki coun-
try. To nie było w ogóle istotne 

w mojej karierze. Ale to była 
dla mnie przyjemność, że jadę 
do Stanów, że śpiewam na festi-
walu, że się podobam. Jak dzie-
ci były małe, Kasia miała 3 lata, 
też wyjeżdżałam w długie trasy 
do Rosji, do Związku Radzie-
ckiego, takie dwuipółmiesięcz-
ne trasy i te dzieci bardzo cier-
piały. Ja wprawdzie codziennie 
do nich dzwoniłam, czyli prze-
jadałam, przedzwaniałam całe 
honorarium, naprawdę: „Co tam 
u was? Jak dzieci? Ale jak dzie-
ci?”. No dzieci nie miały matki.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, 
że gwiazda ma kompleksy. Mia-
nowicie przyznała, że nie cier-
pi swojej twarzy i dlatego stara 
się ją zasłonić, choćby włosami.

– Zawsze miałam kompleks 
i jak oglądam swoje jakieś pro-
gramy telewizyjne czy właśnie 

wywiady, to cały czas narzu-
cam włosy. To znaczy, że mia-
łam kompleks, że muszę zwę-
zić swoją twarz.

Mat „Roobens” Ledwig zapy-
tał też piosenkarkę, czy czuje się 
czasem samotna: – Nie. Wyobraź 
sobie, że kompletnie nie. Rozu-
miem oczywiście, jak na przy-
kład ludzie starsi mówią, że czują 
się samotni i że samotność jest 
czymś strasznym. Otóż ja uwa-
żam wręcz przeciwnie. Samot-
ność jest cudowna. To jest taka 
swoboda! Mogę robić, co chcę. 
Na przykład dzisiaj będę oglą-
dać mecz tenisowy o pierwszej 
w nocy, a ostatnio oglądałam Igę 
Świątek o trzeciej rano. Poszłam 
spać o piątej, spałam do trzyna-
stej. Widzisz, mogę robić to, co 
chcę. – A wcześniej tak nie było? 
– Jak się mieszka z kimś, to jed-
nak trzeba się liczyć z tą drugą 
osobą (...). Padło też pytanie, 
czy boi się starości? – Nie, bo 
postanowiłam, że będę spraw-
na i zdrowa, i tego się trzymam. 
A czy wierzy w przyjaźń w show-
-biznesie? – Wierzę, aczkolwiek 
nie doświadczam. Kiedyś właś-
ciwie przyjaźniłam się głównie 
z moimi muzykami. Byliśmy cią-
gle w trasie. Trasy dwutygodnio-
we, wieczorami jedliśmy razem 
kolację, gadaliśmy. Zaprzyjaźnia-
liśmy się, i to było urocze.

Bardzo interesująco się zro-
biło, gdy prowadzący rozmowę 
poruszył temat mediów, głównie 
rozgłośni radiowych, które, jak 
się okazuje, nie grają numerów 
Rodowicz. Dlaczego?

– Bo mówią, że nie ten tar-
get. Co ja mam zrobić? To jest 
dla mnie przykre. Kiedyś było 
zupełnie inaczej. Była jedna 
rozgłośnia, Polskie Radio, i to 
radio grało bardzo chętnie pol-
ską muzykę. Co się nagrało, to 
było grane w radiu. Były festiwa-
le w Opolu, które wszyscy kocha-
liśmy. Wszyscy artyści kochali 
ten festiwal, bo tam spotykali-
śmy się raz w roku z kolegami, 
których nie widzieliśmy właś-
nie przez rok.

Zaprzeczyła też tezie, że nie-
które gwiazdy są bojkotowane 
przez konkretne telewizje:

– Nie, jest wręcz przeciwnie. To 
telewizje mają ban od artystów. 
Festiwal Opole to jest TVP. Arty-
ści nie chcą grać w TVP, bo to jest 
reżimowa telewizja, rządowa. 

W związku z tym bojkotują festi-
wal w Opolu, więc na takim festi-
walu jest mały skład, w kółko to 
samo, te same nazwiska. W Opo-
lu czy w koncercie sylwestrowym 
TVP brakuje bardzo tych mło-
dych, tej całej młodej generacji, 
całego młodego rzutu.

Następnie zapytana, czy nie ma 
konfliktu moralnego, występując 
w TVP (jest jurorem w progra-
mie „The Voice Senior”), która, 
podobnie jak rządzący, nieprzy-
chylnie odnosi się do osób LGBT, 
wyraziła swoje zdanie, odnosząc 
się przy okazji do głowy państwa:

– Najbardziej mnie zabolały 
słowa naszego prezydenta, któ-
ry powiedział, że ludzie LGBT to 
nie są ludzie. Jak można tak upo-
korzyć drugiego człowieka? I to 
w dodatku prezydent, który jest 
katolikiem, który chodzi do koś-
cioła, pochodzi z bardzo katoli-
ckiej rodziny krakowskiej, bar-
dzo szanowanej w Krakowie. 
Nie można tak gardzić ludźmi. 
To jest dla mnie bardzo przykre.

Dodała też: – To jest dla mnie 
przykra sytuacja, że rządzą-
cy doprowadzili – no bo to oni 
doprowadzili – do tego, do tych 
podziałów. Jak można być par-
tią wiodącą i tak dzielić ludzi? To 
jest po prostu niesprawiedliwe. 
Dlatego chciałabym, żeby prze-
grali wybory. Żeby ludzie mogli 
poczuć się ludźmi, żeby mogli 
mówić to, co mówią. To, co chcą. 
Żeby mogli być tacy, jacy chcą, 
żeby mogli spać, z kim chcą. Żeby 
politycy przestali zaglądać im 
pod kołdrę. Ale już przed tymi 
słowami zastrzegła: – Oczywi-
ście nie mam rozgłośni radio-
wych, ale też nie chcę powie-
dzieć, że gdybym miała, tobym 
wtedy olewała TVP. Należy doce-
nić szczerość, odwagę i bezkom-
promisowość Maryli Rodowicz, 
ale już w sieci, na innym portalu 
Plejada.pl, pojawiła się jej wypo-
wiedź, sugerująca, że na czas nie 
ugryzła się w język: – Martwię 
się o utratę pracy. Nie chciała-
bym stracić tej pracy, telewizja 
to jest moje ulubione medium. 
Nie ma dla mnie znaczenia, czy 
to jest TVP, czy Polsat, po pro-
stu bardzo lubię telewizję. Może 
dlatego, że jestem wychowana 
w czasach, gdy była tylko tele-
wizja od lat 70.

Opr. AB
Angora nr 7/2023

Chciałabym, żeby partia 
rządząca przegrała wybory

Fo
t. P

io
tr K

am
io

nka/A
ng

o
ra

Fo
t. P

io
tr K

am
io

nka/A
ng

o
ra



Samo Życie 3/23 (614) 9

Sport

– Miałeś szczęście, czy ten 
wyjątkowy gol był wytrenowa-
nym zagraniem?

– To nie był tylko fart. Nawet 
wczoraj na treningu wyszło mi 
kilka podobnych strzałów z wole-
ja. Ale wiadomo, trening to nie 
mecz... Wierzę, że jeśli będę 
miał kolejne dogodne sytuacje, 
jestem w stanie zdobywać wię-
cej takich bramek.

– Od razu poczułeś, że strze-
liłeś gola idealnego?

– Tak! Wiedziałem, że wyda-
rzyło się coś wyjątkowego. Zło-
żyło się idealnie. Dobra wrzutka, 
soczysty strzał... Byłem z siebie 
szczerze dumny. To nie zdarza 
się często w ampfutbolu, takie 
bramki są szczególnie piękne. 
Nie spodziewałem się, że moja 
spotka się z takim rozgłosem. 
Filmik stał się hitem w interne-
cie. Cieszę się, bo to duża szan-
sa, żeby zaprezentować światu 
ampfutbol.

– Od popularności w sieci 
do nominacji do nagrody FIFA 
sprawy potoczyły się błyska-
wicznie...

– To prawda. Docierało do 
mnie dużo głosów polskich, ale 
i zagranicznych kibiców. Mówi-
li, że na to zasługuję. Jednak 
dopiero wtedy, gdy dostałem 

oficjalne potwierdzenie, zdałem 
sobie sprawę, że dzieje się wielka 
rzecz. Pamiętam, że telefon był 
aż gorący od połączeń i wiado-
mości z gratulacjami. Niedowie-
rzanie mieszało się z satysfakcją.

– Twoja bramka znalazła się 
wśród jedenastu najpiękniej-
szych goli 2022 roku. Pozosta-
je czekać, aż dostaniesz się do 
finałowej trójki...

– Prawdopodobnie w ciągu 
najbliższych dni, a może nawet 
godzin, wszystko się wyjaśni. 
Myślałem, że przyjmę to spokoj-
nie. Ale teraz emocje są coraz 
większe. Nie mogę spać. Strasz-
nie się stresuję...

– Marzy ci się udział w wiel-
kiej gali w Paryżu, gdzie przy-
jadą najwięksi piłkarze świata?

– Pewnie! Chciałbym zoba-
czyć, jak to się wszystko odby-
wa, jakimi ludźmi są najwięk-
sze gwiazdy – Mbappé, Messi... 
Jak się zachowują w takich oko-
licznościach i czy jest szansa na 
luźne rozmowy...

– Gdybyś miał wytypować 
najefektowniejsze gole, na 
kogo byś postawił?

– Na pewno moja bramka bar-
dzo mi się podoba (śmiech), ale 
wybrałbym trafienie Payeta. Pie-
kielnie dobry technicznie strzał. 

Przyłożył z takiej odległości. Ist-
ny pocisk! Drugie miejsce? Gol 
Mbappé z finału mistrzostw świa-
ta. Tam cała akcja była doskona-
ła. Trzecim typem niech będzie 
Argentyńczyk Metilli i gol z powie-
trza, lewą nogą. Lot tej piłki był 
naprawdę wyjątkowy.

– Skąd zamiłowanie do ekwi-
librystycznego wykańczania 
akcji?

– Zawsze mnie to kręciło. Chy-
ba przez to, że kiedyś byłem 
bramkarzem i lubiłem się rzu-
cać. Nie czułem i nie czuję stra-
chu. Uwielbiam to robić!

– Twoimi idolami są pewnie 
słynący z takich zagrań Brazy-
lijczycy – Ronaldinho, Rivaldo...

– Właśnie nie! Moim ulubionym 
piłkarzem niezmiennie pozosta-
je Iker Casilas, były bramkarz 
Realu Madryt.

– Opowiedz o swoich pił-
karskich dokonaniach sprzed 
wypadku...

– Od dziecka kocham piłkę noż-
ną. Trafiłem do lokalnego klubu 
– Arki Nowa Sól. Najpierw gra-
łem w polu. Szło mi nieźle, ale 
w podwórkowych rozgrywkach 
zauważono u mnie instynkt bram-
karski. I trafiłem między słupki. 
Potem dostałem się do kadry 
województwa, przez wiele lat 

byłem podstawowym bramka-
rzem. Brałem udział w testach 
do kadry Polski, ale przeszko-
dą był chyba mój wzrost, bo nie 
jestem najwyższy. A na to zawsze 
patrzyli trenerzy. Niemniej wie-
le razy udowadniałem, że mały 
może być wielki.

– Jako senior grałeś w trze-
ciej lidze...

– Ten epizod nie trwał zbyt dłu-
go. Trenerzy nie chcieli mi zaufać. 
Nigdy nie dostałem prawdziwej 
szansy. Postanowiłem odejść do 
czwartoligowej Korony Kożu-
chów, gdzie na nowo odzyska-
łem radość z grania. Czułem się 
jak lider drużyny, często swoimi 
interwencjami ratując zespół. 
Przyszedł jednak moment na 
założenie rodziny, a że z upra-
wiania piłki na niskim szczeblu 
raczej trudno wyżyć, zacząłem 
odsuwać sport na drugi plan. 
A zaraz potem doszło do wypadku...

– 2010 rok zmienił całe two-
je życie. Pamiętasz dobrze 
ten dzień?

– Tego się nie da zapomnieć. To 
była sobota. Pojechałem remonto-
wać drogę. Szef wysłał nas, żeby-
śmy załatali dziurę w asfalcie...

***
Rozmowę (10 lutego, godz. 

12.05) nagle przerywa telefon. 
Marcin odbiera połączenie, zapo-
wiadając, że to może być coś bar-
dzo ważnego. – Co?! Co ty gadasz?! 
Jadę?! Jadę!!! – wykrzykuje do 
słuchawki. Szaleje ze szczęś-
cia. Ściskamy się, przybijamy 
piątki, a w oczach pojawiają się 
łzy. Właśnie w tej chwili okaza-
ło się, że Marcin Oleksy 27 lute-
go weźmie udział w wielkiej gali 
„The Best FIFA Football Awards 
2022”, organizowanej w Paryżu. 
Jego rywalami w walce o tytuł 
najpiękniejszego gola roku są 
Francuz Dimitri Payet i Brazy-
lijczyk Richarlison.

***
– Wielkie gratulacje! Niesa-

mowita historia...
– Myślę, że każdy z nas ma 

gdzieś zapisaną swoją przy-
szłość. I dzisiaj chyba jest ten 
dzień, który puentuje to wszyst-
ko. Ktoś najwyraźniej chciał, 
widząc, że odchodzę z futbolu, 
żebym do niego wrócił. Jestem 
przeszczęśliwy, że tak się sta-
ło. Ktoś może mi zarzucić, co ja 
w ogóle gadam. OK, nie mam 
nogi, ale spełniam swoje marze-
nia. Biegam za piłką jak wcześ-
niej, czuję z tego radość i brak 
tej części ciała w niczym mi nie 
przeszkadza. Pracuję, mam dzie-
ci, narzeczoną, wspaniałych przy-
jaciół. Żyć nie umierać!

– Dasz radę w tej euforii wró-
cić do trudnych wspomnień 
z wypadku?

– Jasne. Stałem tyłem do jeż-
dżących po ulicy aut. W pewnym 
momencie usłyszałem wielki 
huk. Odbiłem się od maszyny 
i upadłem na ziemię. Ludzie krzy-
czeli. Uniosłem się na rękach, 
zobaczyłem rozwalone auto ze 
starszym panem w środku, który 

spowodował wypadek. Spojrza-
łem na swoje nogi i zrozumia-
łem, że jest bardzo źle. Pamię-
tam, że najbardziej bałem się, że
umrę. W pierwszym momencie 
nie czułem żadnego bólu. Może
lekkie pieczenie. Ból pojawił
się, gdy przyjechało pogotowie. 
W drodze do szpitala straciłem 
przytomność. Obudziłem się na 
stole operacyjnym. Kolejny prze-
błysk mam z tomografu, gdzie
wrzeszczałem z bólu. Ocknąłem 
się na sali. Byłem już po ampu-
tacji. Czekała na mnie zapłaka-
na rodzina. Nie chciałem ich łez,
dlatego zacząłem żartować. I to
był klucz do rehabilitacji.

– I naprawdę tak dobrze znio-
słeś to psychicznie?

– Ogromną rolę odegrała Ewe-
lina, moja partnerka, która była
wtedy w ciąży. Jej wsparcie
było nieocenione. Każdą chwilę
spędzała przy mnie, wspaniale 
o mnie dbając, za co jej bardzo 
dziękuję. Później, w domu, poja-
wiły się nerwy. Ale żeby się zała-
mać, usiąść w kącie i płakać? 
Nie! W drodze na świat był mój 
syn, musiałem działać. Miałem
w sobie tę wolę walki.

– Kiedy pomyślałeś o powro-
cie na boisko?

– W 2018 roku poszedłem 
z synem na orlika, bo zawsze 
chciałem, żeby grał w piłkę. 
I poczułem, że muszę wracać 
do sportu. Koledzy podsunęli 
mi pomysł ampfutbolu. 14 listo-
pada 2019 roku pojawiłem się 
w Poznaniu na pierwszym tre-
ningu. Początki były trudne, bo 
uczyłem się zupełnie nowych rze-
czy. Ale przede wszystkim chcia-
łem! Jestem takim typem, któ-
ry jak coś zaczyna robić, musi 
być w tym dobry. I tak trenu-
ję i gram do dziś. Biorę udział
w zgrupowaniach reprezentacji 
Polski, sporo się dzieje.

– A co zajmuje cię poza spor-
tem?

– Prowadzę całkiem normal-
ne życie. Mam świetną prote-
zę, czasem nawet nie widać, że 
ją noszę. Jeżdżę samochodem.
Pracuję jako operator koparki. 
Poza tym jestem dumnym tatą 
12-letniego Tomasza i 5-letniej 
Antoninki. W wolnych chwilach, 
zgodnie z rodzinną tradycją, zaj-
muję się hodowlą gołębi poczto-
wych. I jestem kibicem Realu
Madryt i Widzewa Łódź.

– Twój sukces jest gigan-
tyczną promocją ampfutbolu
na świecie.

– I bardzo dobrze! Pozostaje mi 
namawiać wszystkich w podob-
nej sytuacji, żeby przyjechali na 
trening, spróbowali. Szybko zro-
zumieją, że w otoczeniu wspania-
łych ludzi, którzy tworzą to środo-
wisko, można robić takie rzeczy. 
Uciekać od cierpienia, samotno-
ści i pokazywać, że się da. Nie-
pełnosprawność nie jest żadną
przeszkodą. Dawać na boisko!

MACIEJ WOLDAN
maciej.woldan@angora.com.pl

Angora nr 8/2023

Co ty gadasz? Jadę?! Jadę!!!
Rozmowa z MARCINEM OLEKSYM, piłkarzem ampfutbolu,
reprezentantem Polski i zawodnikiem Warty Poznań

Marcin Oleksy znalazł się w trójce nominowanych do nagrody FIFA im. Ferenca Puskása za najpiękniejszego 
gola 2022 roku. Jest pierwszym Polakiem nominowanym do tej nagrody.  Fot. FIFA



Samo Życie 3/23 (614)10

Pod paragrafem

Od lat oskarżany, ciągany 
po sądach – ciągle czeka 
na sprawiedliwy wyrok. 
14 lutego 2023 roku przed 
Sądem Okręgowym 
w Krakowie mają zostać 
wygłoszone mowy 
końcowe procesu 
odwoławczego.

Jeżeli nie wydarzy się nic nie-
przewidzianego, dojdzie do finału 
tej głośnej sprawy. – Całą winę od 
lat próbuje się zrzucić wyłącznie 
na mnie, a ja nie czuję się win-
ny. A dlaczego proces tak długo 
trwa? Gdyby nie politycy obec-
nej władzy, to już dawno byłoby 
po sprawie – twierdzi Sebastian 
Kościelnik.

Wypadek
Do pamiętnego wypadku doszło 

w piątek 10 lutego 2017 roku oko-
ło godziny 18.30 w Oświęcimiu. 
Beata Szydło, wówczas szefowa 
rządu, wracała z Warszawy na 
weekend do domu w Brzeszczach. 
Policja informowała, że rządowa 
kolumna trzech samochodów, 
w której jechała ówczesna pre-
mier (jej pojazd był w środku), 
wyprzedzała fiata seicento. Kie-
rowca seicento zjechał na pobo-
cze i przepuścił pierwszy samo-
chód, a następnie zaczął skręcać 

w lewo i wtedy uderzył w rządo-
wą limuzynę. Warte dwa milio-
ny złotych audi wiozące panią 
premier wjechało w drzewo. 
Limuzyna została zniszczona, 
a premier wraz z ochroniarzami 
doznała obrażeń (m.in. złama-
nia żeber) i spędziła w szpitalu 
osiem dni. Zarzut nieumyślnego 
spowodowania wypadku proku-
ratura postawiła Kościelnikowi, 
wówczas uczniowi maturalnej 
klasy miejscowego technikum 
elektronicznego. Mężczyzna 
od początku nie przyznaje się 
do winy. Twierdzi, że samocho-
dy rządowe nie miały włączonej 
sygnalizacji dźwiękowej. – Skąd 
mogłem wiedzieć, że to kolum-
na uprzywilejowana? A poza 
tym, kto normalny wyprzedza 
inne samochody na skrzyżowa-
niu? – pyta Kościelnik. Jeszcze 
przed zakończeniem śledztwa 
w 2018 roku przestał je prowa-
dzić zespół trzech prokurato-
rów. Od tego momentu oskarże-
nie jest popierane przed sądem 
zarówno pierwszej, jak i drugiej 
instancji wyłącznie przez proku-
ratora Rafała Babińskiego, szefa 
Prokuratury Okręgowej w Kra-
kowie. Powołuje się on na usta-
lenia biegłych, m.in. z Instytutu 
Ekspertyz Sądowych im. prof. 
Jana Sehna, którzy stwierdzi-
li, że – niezależnie od używania 
bądź nie sygnałów dźwiękowych 

przez pojazdy z kolumny uprzy-
wilejowanej – wyłącznym i bezpo-
średnim sprawcą zdarzenia był 
kierowca seicento. Miał on nie 
rozeznać się prawidłowo w sytua-
cji na drodze. Czyżby? Sąd pierw-
szej instancji ustalił, iż pojazdy 
rządowe poruszały się bez włą-
czonych sygnałów dźwiękowych, 
co pozbawiło je automatycznie 
statusu pojazdów uprzywilejo-
wanych. – Kierowca rządowej 
limuzyny złamał szereg prze-
pisów drogowych, poruszał się 
w sposób skrajnie niebezpiecz-
ny, jechał pod prąd, z prędkością 
powyżej administracyjnie ograni-
czonej w terenie zabudowanym. 
Czy tak przypadkiem nie zacho-
wuje się pirat drogowy? – pyta 
mec. Władysław Pociej, obrońca 
Sebastiana Kościelnika.

Wyrok i apelacja
Już dawno mogłoby być po 

sprawie, ale Sebastian Koś-
cielnik w połowie marca 2018 
roku nie przystał na propozy-
cję krakowskiej prokuratury 
okręgowej, która wystąpiła do 
Sądu Rejonowego w Oświęcimiu 
z wnioskiem o warunkowe umo-
rzenie postępowania. Śledczy 
chcieli, aby sąd wyznaczył Seba-
stianowi Kościelnikowi roczny 
okres próby, mężczyzna miałby 
też zapłacić 1,5 tysiąca złotych 
nawiązki. Sebastian Kościelnik 

wraz ze swoim obrońcą Włady-
sławem Pociejem nie zgodzili 
się na umorzenie postępowa-
nia i dlatego sąd w Oświęcimiu 
zadecydował, że sprawa trafi na 
rozprawę główną.

Proces, w którym Sebastian 
Kościelnik został oskarżony 
o spowodowanie wypadku, roz-
począł się w połowie paździer-
nika 2018 roku i trwał kolejne 
dwa lata. Przesłuchano kilku-
dziesięciu świadków i tylko jeden 
z nich zeznał, że rządowe limu-
zyny miały włączone sygnały 
świetlne i dźwiękowe. Niektóre 
rozprawy odbywały się z wyłą-
czeniem jawności z uwagi na 
konieczność wykonania czyn-
ności procesowych na podsta-
wie ustawy o ochronie infor-
macji niejawnych. Prokuratura 
żądała dla oskarżonego kierow-
cy fiata roku ograniczenia wol-
ności, obrona zaś domagała się 
uniewinnienia.

W lipcu 2020 roku zapadł wyrok. 
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu zde-
cydował, że Sebastian Kościelnik 
jest winny nieumyślnego spowo-
dowania wypadku drogowego. 
Sąd umorzył warunkowo postę-
powanie na okres jednego roku 
i zdecydował, że Kościelnik musi 
zapłacić po tysiąc złotych nawiązki 
poszkodowanym w wypadku pre-
mier Beacie Szydło oraz funkcjona-
riuszowi BOR. Ponadto sąd zwol-
nił mężczyznę z kosztów. Wyrok 
został przez oskarżonego i jego 
obrońcę zaskarżony, a w marcu 
2021 roku ruszył proces apelacyj-
ny. Sąd drugiej instancji zdecydo-
wał o ponownym przesłuchaniu 
świadków zdarzenia, tym razem 
w obecności biegłego psychologa. 

Ale najciekawsze miało dopiero 
się wydarzyć...

Ofi cera BOR-u
ruszyło sumienie

W połowie grudnia 2021 roku 
„Gazeta Wyborcza” opubliko-
wała rozmowę z Piotrem Piąt-
kiem, byłym oficerem BOR-u, 
który w lutym 2017 roku był 
w grupie funkcjonariuszy jadących 
z Beatą Szydło w rządowej kolum-
nie. Wyjawił on dziennikarzom, 
że BOR-owcy mieli zapewniać 
śledczych, że kolumna jechała 
prawidłowo, używając sygnałów 
świetlnych i dźwiękowych. Pią-
tek przekonuje jednak, że to nie 
była prawda, a on i inni funkcjo-
nariusze za wiedzą przełożonych 
porozumieli się, by składać fał-
szywe zeznania. Kolumnę można 
uznać za uprzywilejowaną, gdy 
ma włączone sygnały świetlne 
i dźwiękowe. Świadkowie zapew-
niali, że dźwięków nie było 
i podobnie uznał sąd w Oświęci-
miu. Były oficer BOR opowiadał 
mediom, że sygnałów dźwięko-
wych nie włączano najprawdopo-
dobniej ze względów wizerunko-
wych. Chodziło o to, żeby ludzie 
nie widzieli, że władza „się wozi 
i panoszy”. Stwierdził, że fałszy-
we zeznania składał, gdyż wie-
dział, że musi to robić, jeśli chce 
„dalej pracować i awansować”. 
Taką wersję miał przekazać mu 
dowódca zmiany. – Czy ta oko-
liczność rzuca nowe światło na 
sprawę? – pytamy Sebastia-
na Kościelnika. – Mam nadzie-
ję, że tak. Według prokuratury 
brak sygnałów nie ma tu żadne-
go znaczenia dla całej sprawy, bo 
rzekomo nie znałem przepisów 

Sebastian Kościelnik sześć lat temu zderzył się swoim 
seicento z limuzyną wiozącą ówczesną premier Beatę Szydło

Konfrontacja z władzą

Gigantyczny skandal wstrząsa niemieckimi służbami 
specjalnymi. Za kraty trafił Carsten L., wysoki 
funkcjonariusz zagranicznego wywiadu 
Bundesnachrichtendienst (BND). Wszystko wskazuje 
na to, że był rosyjskim szpiegiem i przekazywał Moskwie 
informacje objęte najwyższą klauzulą tajności.

Federalna Prokuratura Gene-
ralna oskarżyła go o zdradę kra-
ju, za co grozi dożywotnie więzie-
nie. Zdaniem komentatorów to 
zapewne największa kompromi-
tacja służb specjalnych w historii 

RFN. BND nie wykrył rosyjskie-
go agenta sam, lecz otrzymał 
ostrzeżenie od „zaprzyjaźnio-
nego wywiadu”. Domniemane-
go szpiega śledzono przez wiele 
tygodni, aż w końcu 21 grudnia 

2022 aresztowano. Od tej pory 
zachodnie służby próbują usta-
lić, jakie materiały dostarczył 
Moskwie i jak wielkie szkody 
wyrządził. Nie jest pewne, dla-
czego Carsten L. zdradził swój 
kraj. Miał żonę i dzieci, dom pod 
Monachium, mieszkanie w Ber-
linie, wysokie uposażenie. Nie-
którzy uważają, że służby Mos-
kwy szantażowały go z powodu 
pewnych wydarzeń w życiu oso-
bistym. Według innej teorii sym-
patyzował ze skrajną prawicą lub 
nacjonalistyczną partią Alterna-
tywa dla Niemiec (AfD), nasta-
wioną prorosyjsko i sprzeciwia-
jącą się pomocy Ukrainie.

Carsten L. był kierownikiem 
Wydziału Rozpoznania Tech-
nicznego BND. Wydział zlokali-
zowany jest w Pullach pod Mona-
chium i zatrudnia ponad tysiąc 
osób. Jego zadanie to przechwy-
tywanie komunikacji elektro-
nicznej, telefonicznej, radiowej, 
mailowej. Ponad połowa z kilku-
set raportów, które każdego dnia 
sporządza BND, powstaje właś-
nie w Pullach. Wydział Rozpozna-
nia Technicznego wciąż stosuje 
przestarzałe metody podsłuchu, 
z których wywiady innych państw 
NATO już zrezygnowały. Dzięki 
temu może odczytywać komu-
nikację rosyjskich sił zbrojnych 

w Ukrainie, która do nowoczes-
nych nie należy. To właś nie dzięki 
wysiłkom wywiadowców z Pullach 
Zachód mógł przekazać ukraiń-
skim wojskowym wiele cennych 
danych na temat sił, manewrów, 
zamiarów nieprzyjaciela.

Obecnie panują obawy, że 
Carsten L. dostarczył służbom 
Kremla liczne dane dotyczą-
ce wojny w Ukrainie, zebrane 
nie tylko przez BND, ale także 
przez wywiady innych państw. 
Miał bowiem dostęp do tajnych 
dokumentów Agencji Bezpie-
czeństwa Narodowego Stanów 
Zjednoczonych (NSA), brytyj-
skiej Centrali Łączności Rzą-
dowej (Government Commu-
nications Headquarters) oraz 
innych wywiadów krajów NATO.

Jak informuje dziennik „The 
Telegraph”, szefowie służb spe-
cjalnych Wielkiej Brytanii wpadli 
w furię na wieść o skandalu 
i rozważają, czy nadal powin-
ni przekazywać BND „wrażli-
we informacje”. Erich Schmidt-
-Eenboom, czołowy niemiecki 
ekspert od służb specjalnych, 
uważa, że cała sprawa będzie 
miała daleko idące konsekwen-
cje dla współpracy Bundes-
nachrichtendienst z zachodnimi 

Superszpieg Putina

» Afekt « – Remigiusz Mróz
W nowej kancelarii prawnej Joannie Chyłce zostaje przydzielona spra-

wa bę dąca jej zawodowym koszmarem: ma bronić pedofila. Sytuację kompliku-
je fakt, że oskarżonym jest brat jednego z najważniejszych polityków w Polsce 
– kandydata na prezydenta, który przed wyborami przoduje w sondażach. Spra-
wa skupia na sobie uwagę wszystkich mediów, gdyż jej finał przesądzi nie tylko 
o losie oskarżonego, ale najprawdopodobniej także o wyniku wyborów. 

Życie zawodowe Chyłki komplikuje się coraz bardziej, ale to nie koniec problemów. 
Prawdziwe zaczną się, kiedy w życiu Kordiana pojawi się pewna dziewczyna z jego 
przeszłości…

www.sklep.de   tel. 02174 8964480
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Pod paragrafem

Ponad 100 ciągników i koparek 
mogła ukraść grupa przestęp-
cza działająca w województwie 
łódzkim. Nietypowy proceder 
trwał 17 lat.

29 milionów złotych – tyle, 
zdaniem Prokuratury Krajowej, 
w ciągu 17 lat zarobili złodzie-
je zajmujący się kradzieżami 
ciągników siodłowych, naczep 
i koparek. W ten nietypowy pro-
ceder zaangażowało się aż 37 
osób, z których część zajmo-
wała się przywozem kradzio-
nych maszyn z Niemiec. Wiej-
ska szajka złodziejaszków prawie 
przez dwie dekady rozwinęła się 
w poważną międzynarodową 
grupę przestępczą.

Atrakcyjna oferta
W 2015 roku na popularnym 

internetowym portalu znalazło 
się ogłoszenie o sprzedaży używa-
nego ciągnika siodłowego. Jego 
cena wynosiła 96 tysięcy złotych, 
czyli dużo taniej niż nowej maszy-
ny. Z treści ogłoszenia wynika-
ło, że traktor, choć eksploatowa-
ny przez kilka lat, jest w bardzo 
dobrym stanie technicznym. 
Do ogłoszenia dodano zdjęcia. 
Przedstawiały sprzęt elegancki, 
wyczyszczony, błyszczący. Cena 
była bardzo atrakcyjna, dlatego 
nikogo nie mogło dziwić, że ogło-
szenie cieszyło się dużą popu-
larnością, a pod podany numer 
telefonu zaczęli dzwonić rolni-
cy nie tylko z Polski, lecz także 
z kilku innych krajów. Następ-
ne kilka dni sprzedawca spędził 
na rozmowach z kandydatami 
na klientów. Wszystkich trakto-
wał uprzejmie, pokazywał doku-
menty i tłumaczył, że chce zmie-
nić swoje życie, planuje wyjazd 
za granicę, do syna, synowej 
i wnuków, i dlatego pozbywa się 
majątku, w tym ciągnika.

Jako pierwszy na zakup zde-
cydował się Roman N. – rol-
nik prowadzący gospodarstwo 
w południowej części wojewódz-
twa łódzkiego. Podpisał umowę, 
wysłał przelew bankowy i zamó-
wił lawetę, aby przewiozła ciąg-
nik do jego miejscowości. Przez 
następne miesiące eksploatował 
maszynę zadowolony z jej sta-
nu. Istotnie, traktor sprawdzał 
się bardzo dobrze, bez awarii. 
Rolnik nie cieszył się nim jed-
nak długo.

Pechowe informacje
We wrześniu 2015 roku wczes-

nym rankiem Romana N. odwie-
dzili funkcjonariusze Central-
nego Biura Śledczego Policji. 
W garażu stojącym na terenie 
jego gospodarstwa znaleźli trak-
tor, zabezpieczyli go, wezwali 
lawetę, a samego rolnika zabra-
li na przesłuchanie. W komen-
dzie policji N. dowiedział się, 
że pojazd zostanie mu odebra-
ny i poddany specjalistycznym 

oględzinom, ponieważ najpraw-
dopodobniej został skradziony. 
Roman N. tłumaczył, że musia-
ło zajść jakieś nieporozumie-
nie. Złożył obszerne zeznania. 
W szczegółach opowiedział poli-
cjantom, kiedy i w jaki sposób 
wszedł w posiadanie maszyny.

Prokurator potwierdził tę wer-
sję. Uznał, że rolnik z łódzkie-
go padł ofiarą oszustów, a nie 
współdziałał z nimi. Zwolniono 
go do domu. Osobliwą pamiąt-
ką z tego pechowego dnia jest 
protokół potwierdzający zaję-
cie ciągnika.

Dalsze śledztwo potwierdzi-
ło przypuszczenia policjantów. 
Biegły z zakresu mechanosko-
pii odkrył, że tzw. cechy identy-
fikacyjne ciągnika, czyli nume-
ry nadwozia i podwozia, zostały 
w umiejętny sposób sfałszowane. 
Kolejne ekspertyzy wykazały rów-
nież, że podrobiono dokumenty 
dotyczące maszyny. Ostatecznie 
traktor wrócił do Romualda H. 
– rolnika z północnych Niemiec.

Seria kradzieży
Rolników oszukanych w taki 

sam sposób jak Roman N. pro-
kuratura znajdowała przez kil-
ka lat. Wszyscy dali się nabrać 
na tę samą pułapkę: najpierw 
odpowiedzieli na ogłoszenia 
o sprzedaży maszyn zamiesz-
czone na portalach interneto-
wych, a potem nie zadali sobie 
trudu, aby zapłacić ekspertowi za 
ich fachowe sprawdzenie. Wielu 
z nich nie przyszło w ogóle do gło-
wy, że mogą paść ofiarami oszu-
stwa – proceder kradzieży kopa-
rek i ciągników nie jest przecież 
w Polsce popularny.

5 stycznia Prokuratura Krajo-
wa pochwaliła się nietypowym 
sukcesem: zakończyła śledztwo 
w sprawie międzynarodowej gru-
py przestępczej kradnącej ciąg-
niki siodłowe, naczepy i koparki. 
Akt oskarżenia obejmuje łącznie 
37 osób. – W toku postępowania 
prokurator Łódzkiego Wydziału 
Zamiejscowego Departamen-
tu do spraw Przestępczości 

Zorganizowanej i Korupcji Pro-
kuratury Krajowej w Łodzi usta-
lił, że oskarżeni działali w latach 
1999 – 2016 na terytoriach Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz Republiki 
Federalnej Niemiec, dokonując 
kradzieży ciągników siodłowych 
z naczepami i przewożonym towa-
rem oraz samochodów osobo-
wych – mówi Łukasz Łapczyński, 
rzecznik Prokuratury Krajowej. 
W trakcie śledztwa prokurator 
ustalił, że łączna wartość skra-
dzionych pojazdów wynosiła 
ponad 29 milionów złotych.

Najbardziej szokująca jest 
liczba skonfiskowanego towa-
ru: policjanci zabezpieczyli łącz-
nie kilkaset maszyn. Zaskakuje 
również to, że grupa działała aż 
przez 17 lat.

Z pola do Polski
Przestępcy zaczęli działać już 

w 1999 roku, ale rozwinęli swo-
ją działalność dobre cztery lata 
później, gdy Polska została człon-
kiem Unii Europejskiej i zniknęły 
kontrole na granicach. Wówczas 
jeden z łódzkich złodziei samocho-
dowych, czując na sobie oddech 
pościgu policyjnego, postanowił 
wyjechać do Niemiec. Wspólni-
ków z półświatka namówił, aby 
zająć się kradzieżami koparek, 
ciągników i kombajnów, a potem 
legalizować je w Polsce. Wiedział, 
że kradzieże maszyn rolniczych 
nie są na Zachodzie zbyt częste, 
więc nie są tak intensywnie zwal-
czane jak na przykład kradzie-
że samochodów. Współdziałało 
z nim 11 osób. Przestępcy jeź-
dzili po rolniczych obszarach 
Niemiec i wypatrywali ciągni-
ków i kombajnów stojących na 
polach. Kradzieży dokonywano 
najczęściej wieczorem lub nocą. 
Dopiero rano niemiecki rolnik 
wzywał policję. Przez te kilka 
lub kilkanaście godzin maszyny 
były transportowane do Polski. 
Najpierw złodziej łamał zabez-
pieczenia (są mniej skompliko-
wane niż w samochodach osobo-
wych), potem wyjeżdżał z garażu, 
podjeżdżał do najbliższej drogi, 

gdzie czekał już jego wspólnik 
z lawetą. Policyjne patrole 
w ogóle się nim nie interesowa-
ły. Laweta wioząca ciągnik poko-
nywała ponad tysiąc kilometrów,
aby dojechać do dziupli w woje-
wództwie łódzkim. Tam sprzę-
tem zajmowali się inni członko-
wie bandy. Legalizowali pojazdy
poprzez zmiany cech identyfika-
cyjnych i fałszowanie dokumen-
tów. Na tej podstawie maszyny
rolnicze rejestrowano. Tak przy-
gotowane ciągniki były potem 
wystawiane na sprzedaż.

W Niemczech, po kilku uda-
nych kradzieżach, gdy lokalna 
policja zaczęła zwracać większą 
uwagę na maszyny rolnicze, zło-
dziej i laweciarz przenosili się 
w inny rejon lub do innego landu.

Krociowe zyski
Przestępca, który odgry-

wał rolę sprzedawcy, wmawiał 
uczciwym rolnikom, że wyjeż-
dża za granicę i wyprzedaje 
majątek. Oszukani nabywcy
zeznawali w prokuraturze, że nie 
było powodów, aby sprzedawcę 
o cokolwiek podejrzewać. Teraz 
wszyscy liczą straty. Na sprze-
daży jednej „zalegalizowanej”
maszyny rolniczej gang mógł 
zarobić nawet ponad dwieście 
tysięcy złotych. Nowy traktor
albo koparka kosztuje kilkaset
tysięcy złotych, kombajn jesz-
cze więcej. Ogłoszenia na por-
talach internetowych oferowa-
ły ceny niższe nawet o połowę.
To kusiło klientów. Jeśli traktor 
wart był 400 tysięcy, gangsterzy 
sprzedawali go za 200 tysięcy.
Ich kosztem był tylko transport
z Niemiec do Polski. Oszukani 
rolnicy zeznawali, że liczyli na
to, iż maszyna służyć im będzie
przez lata. Potem, gdy policja 
rekwirowała ciągnik, okazywa-
ło się, że atrakcyjny zakup był
najgorszym interesem w życiu. 
Małym pocieszeniem jest to, że
sprawcy zostali zidentyfikowa-
ni i odpowiedzą za kradzieże
i oszustwa. – Czyny zarzucane 
oskarżonym zagrożone są karą
do 10 lat pozbawienia wolności
– mówi prokurator Łapczyński.

LESZEK SZYMOWSKI
Angora nr 8/2023

Złodzieje maszyn rolniczychdrogowych. Moim zdaniem jed-
nak potwierdzenie, że kolumna 
rządowa nie używała sygnałów 
dźwiękowych, ma fundamentalne 
znaczenie. Przepuściłem jeden 
pojazd, a potem włączyłem się do 
ruchu, bo skąd miałem wiedzieć, 
że jedzie kolumna? Od począt-
ku mówię prawdę – mówi nam 
Sebastian Kościelnik.

Według posła z Małopolski 
Marka Sowy (PO), choć proces 
się ślimaczy, to cała sprawa jest 
bardzo prosta. – Sebastian powi-
nien mieć status pokrzywdzonego, 
a nie oskarżonego. Przecież wszy-
scy widzą, że Sebastian to ofiara, 
a nie sprawca. Ten wypadek stał 
się sprawą polityczną i od pierw-
szych godzin z Sebastiana pró-
buje się zrobić kozła ofiarnego, 
a uniewinnienie tego chłopaka 
może być odebrane jako poraż-
ka władzy. Bo władza nie może 
się przecież przyznać do błędu 
– potrzebny jest kozioł ofiarny. 
W podobnym duchu wypowiada 
się mec. Władysław Pociej, obroń-
ca Sebastiana. – Wierzę, że sąd 
podzieli wywody i wnioski mojej 
apelacji. Organy ścigania zrobiły 
chyba wszystko, aby całą winę za 
to zdarzenie poniósł mój klient. 
Bez względu na wynik tego pro-
cesu uważam, że postępowanie 
to jest w szerokim odbiorze spo-
łecznym postrzegane jako pró-
ba nieuzasadnionego obarczenia 
winą młodego człowieka, którego 
pech polegał na uczestniczeniu 
w zdarzeniu drogowym z pojaz-
dem rządowym, a szerzej – na 
zderzeniu zwykłego człowieka 
z machiną państwa – twierdzi.

TOMASZ BARAŃSKI
Angora 7/2023

Rys. Piotr Rajczyk

służbami wywiadowczymi. Byli 
dyrektorzy niemieckich służb 
specjalnych nie wykluczają, że 
agenci BND operujący za grani-
cą są obecnie zagrożeni, ponie-
waż szpieg zdradził służbom 
Kremla ich tożsamość. Publicy-
ści przypominają, że BND kom-
petencją nie błyszczy. Niemiecki 
wywiad zagraniczny długo lekce-
ważył zagrożenie ze strony Rosji 
i odrzucał wszelkie ostrzeżenia 
ze strony służb krajów Euro-
py Środkowej i Wschodniej jako 
antyrosyjską histerię. 24 lutego 
2022 szef BND Bruno Kahl został 
zaskoczony najazdem Rosji, gdy 
był w Kijowie. Ewakuowano go 
z Ukrainy z wielkim trudem, 
przy udziale niemieckiej policji 
federalnej i specjalnej jednost-
ki wywiadu. BND rozwiązał swój 
wydział kontrwywiadu w latach 
90. XX wieku, a przywrócił go 
dopiero w 2017 roku. Wydział ten 
liczy tylko około 30 funkcjonariu-
szy, a niebezpieczeństwo ze stro-
ny obcych służb, nie tylko Rosji, 
lecz także Chin i innych krajów, 
z roku na rok wzrasta. (KK)

Na podst.: Der Spiegel, 
The Telegraph,  Bild Zeitung, 

Die Welt, Süddeutsche Zeitung
Angora nr 4/2023 w
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Sztuka autoportretu
Tamara Łempicka i Frida Khalo, czyli...

Kobiety malarki w poszukiwaniu tożsamości
Tamara, mistrzyni autopro-

mocji i mistyfikacji, zamieniła 
w obrazie żółte renault, którym 
jeździła, na luksusowe bugat-
ti. I tak została zapamiętana 
– z rozwianym na wietrze sza-
lem w szmaragdowozielonym 
samochodzie.

Kobiety o identycznych twa-
rzach są połączone arterią 
przewodzącą krew, odróżnia-
ją je ubiór i wygląd serc. Po-
dwójny autoportret wyraża 
miłosny dramat Fridy Kahlo, 
a jednocześnie daje obraz jej 
złożonej etnicznej i kulturo-
wej tożsamości.

Obrazy dzieli zaledwie dekada. 
Tamara Łempicka była starsza od 
Fridy Kahlo o dziewięć lat, a za-
tem autoportrety powstały, gdy 
każda z nich miała nieco ponad 
trzydziestkę. Były u szczytu ka-
riery i artystycznych możliwości.

W roku, gdy malowały swe wi-
zerunki, zarówno Frida, jak i Ta-
mara rozstały się z mężami. Ta-
mara najpewniej z ulgą, a Frida 
z rozdartym sercem, co jest za-
warte w jej przejmującym po-
dwójnym wizerunku. Jednak nie 
należy tego obrazu rozpatrywać 
jedynie w kontekście osobistej 
tragedii. W obrazach Łempic-
kiej i Kahlo mowa jest również 
o tym, kim obie kobiety chciały 
być. Dwie niezależne postacie na 
odległych kontynentach poszu-
kiwały tożsamości, ale też budo-
wały publiczny wizerunek. Pra-
gnęły być malarkami, a zarazem 
kobietami mierzącymi się z wy-
zwaniami nowoczesności.

Ich droga do malarstwa nie 
wiodła przez akademie. Ryso-
wały i malowały od dzieciństwa. 
Frida pod okiem przyjaciela ojca, 
grafika Fernanda Fernándeza, 
w którego warsztacie przez krót-
ki czas pracowała. Nie myślała 
wówczas o karierze artystycznej. 
Do rysowania i malowania wró-
ciła po wypadku, gdy była przy-
kuta do łóżka.

Tamara również rysowała 
już jako dziewczynka, a na wa-
kacjach poznawała w europej-
skich muzeach obrazy dawnych 
mistrzów. Twierdziła, że jest sa-
moukiem, jednak doszlifowała 
warsztat w pracowniach pary-
skich malarzy, m.in. u kubisty 
André Lhote’a.

Dla podkreślenia swej arty-
stycznej drogi przybrały kostiu-
my – Tamara wybrała styl no-
woczesny i sportowy, firmowa-
ny przez paryskie domy mody. 

Frida natomiast oparła swój 
styl na tradycyjnych meksy-
kańskich strojach, które kolek-
cjonowała. W kolorowych ubio-
rach Tehuana pokazywała się 
w artystycznym świecie Nowe-
go Jorku, Detroit i Paryża. Nie 

był to jednak wybór jedynie es-
tetyczny, lecz świadoma de-
monstracja kultury i tożsamo-
ści meksykańskiej, a zarazem, 
dzięki długim, szerokim spód-
nicom, bezpieczne schronienie 
ułomności artystki. Była w tym 
również polityka. Frida ekspo-
nowała na ramionach chusty 
rebozo, noszone przez kobiety 
rewolucji meksykańskiej dru-
giej dekady XX wieku. Rewo-
lucjonistki – adelitas – używa-
ły chust do szmuglowania bro-
ni. Rebozo stało się symbolem 
walki Meksyku o wolność, a dla 
Kahlo również sposobem na pod-
kreślenie roli kobiet w nowocze-
snej historii kraju.

Siła wizerunków Tamary i Fri-
dy wpłynęła na współczesną 
modę. Tamara stała się królo-
wą rockowego, zmysłowego gla-
mour, a barwny styl Fridy zain-
spirował kolekcje znanych pro-
jektantów. 

Tamara  
w zielonym bugatti

Baronowa z pędzlem, współ-
czesna Wenus, nowoczesna ko-
bieta – to tylko kilka określeń, któ-
rymi obdarzyli Tamarę Łempic-
ką jej współcześni. Odnosiły się 
do jej pozycji, urody, stylu, ale też 
niezależności. Tamarę Łempic-
ką postrzegano w dużej mierze 
tak, jak ona sama tego pragnę-
ła. Była mistrzynią autopromocji, 
a zarazem mistyfikacji. Technik 
budowania wizerunku mogą jej 
zazdrościć współczesne gwiazdy 
popkultury. W dużej mierze jest 
autorką własnej legendy.

Życie diwy
Nawet data i miejsce urodzenia 

Tamary Łempickiej są tajemni-
cą. Większość biografów podaje 
czas i miasto, w którym przyszła 
na świat, zgodnie z jej wolą, czy-
li 1889 rok i Warszawę. Niewy-
kluczone jednak, że urodziła się 
kilka lat wcześniej w Petersbur-
gu. Tamara była córką zamoż-
nego adwokata Borysa Gurwi-
ka-Górskiego i jego żony Mal-
winy. Po śmierci ojca mieszkała 
w Petersburgu u wujostwa, pary 
bogatych bankierów. Prowadziła 
tam ciekawe i urozmaicone jak 

na młodą dziewczynę życie to-
warzyskie. W kręgu znajomych 
rodziny poznała przyszłego mę-
ża. Miała 16 lat, gdy wyszła za 
Tadeusza Łempickiego – nie-
zmiernie przystojnego prawni-
ka z Petersburga. Zdobyła go, 
pokonując wiele rywalek roz-
kochanych w wykształconym 
światowcu. Luksusowe życie pa-
ry przerwała szybko rewolucja 
październikowa. Tadeusz został 
aresztowany przez bolszewików, 
jednak uwolniono go dzięki sta-
raniom Tamary i niebezintere-
sownej interwencji szwedzkie-
go dyplomaty. Para spotkała się 
w Kopenhadze, po czym wyjecha-
ła do Paryża i tam skończyło się 
jej bajkowe życie. Tamara prze-
stała być zamożną dziewczyną 
z dobrego domu i ze znakomity-
mi widokami na przyszłość. Wy-
przedawała klejnoty, futra i in-
ne cenne przedmioty. Zaczęła 
brać lekcje sztuki, a następnie 
malować, aby zbudować finan-
sową i społeczną pozycję w no-
wym środowisku. Miała oparcie 
w rodzinie, ale nie w mężu, któ-
ry po przejściach podczas rewo-
lucji nic odzyskał zdrowia ani sił 
i nie potrafił odnaleźć się w no-
wej sytuacji w Paryżu. Nie pod-
jął pracy, pozostawał na utrzy-
maniu najpierw krewnych żo-
ny, a potem jej samej. Biografie 
Łempickiej opowiadają o leżą-
cym na kanapie i zamkniętym 
w swoim świecie mężu. Tymcza-
sem Tamara prowadziła bujne 
życie towarzyskie i nie stroniła 
od romansów, wybierała zarów-
no mężczyzn, jak i kobiety. W la-
tach dwudziestych otaczała się 
wieloma homo- i biseksualnymi 
kobietami, pisarkami, aktorkami 

i tancerkami. Były wśród nich Vi-
ta Sackville-West, Colette, ale też 
Suzy Solidor, śpiewaczka z noc-
nego klubu. W 1925 roku Tade-
usz Łempicki wyjechał z Paryża 
i wrócił do Warszawy. Zapewne 
miał już dosyć romansów żony, 
jej wybryków i ekscentryczności. 
Poznał Irenę Spiess, córkę boga-
tych farmaceutów z Warszawy, 
i ostatecznie opuścił Łempicką 
w 1927 roku, a kilka lat później 
przeprowadził rozwód. 

Po rozwodzie nadal prowadzi-
ła swobodne życie towarzyskie. 
W 1934 roku ponownie wyszła 
za mąż. Raula Kuffnera pozna-
ła, gdy majętny baron zamawiał 
u niej portret swojej kochanki, 
tancerki Nany de Herrery (por-
tret ten, namalowany w 1928 ro-
ku, znajduje się obecnie w kolek-
cji Madonny). W Europie nie po-
zostali długo, niespokojne czasy 
spowodowały, że małżeństwo 
przeniosło się tuż przed wybu-
chem drugiej wojny światowej 
do Stanów Zjednoczonych. Ta-
mara zbyt dobrze pamiętała 
traumę czasów rewolucji w Ro-
sji. Raul zaplanował i zabezpie-
czył finansowo ich dalsze życie. 
Po latach Łempicka wspomina-
ła: „Mój pierwszy mąż miał uro-
dę, drugi – charakter”.

Osiedlili się w Hollywood, gdzie 
Tamara zyskała wielbicieli i no-
wą klientelę. Malowała wielkie 
gwiazdy kina. Rozpowszechnia-
ła legendę, że jest przyjaciółką 
Grety Garbo, co było kolejną mi-
styfikacją. Jej sława i powodze-
nie zaczęły słabnąć dopiero w la-
tach pięćdziesiątych XX wieku. 
Zaczęła być wówczas postrze-
gana jako nieco śmieszna, sta-
romodna malarka zachowująca 
się podobnie do podupadających 
i starzejących się gwiazd nieme-
go kina. Styl à la Greta Garbo 
nie pasował już do czasów Do-
ris Day i Marilyn Monroe. Ta-
marze trudno było pogodzić się 
z wiekiem. O swej córce mówi-
ła, że jest jej siostrą. Wchodziła 
w wiek dojrzały i nie chciała się 
do tego przyznawać.

Po śmierci barona Kuffnera 
w 1962 roku Tamara przeniosła 
się do Houston w Teksasie, aby 
mieszkać bliżej córki. W 1978 ro-
ku przeprowadziła się do Cuer-
navaca w Meksyku i tam zmar-
ła w 1980 roku.

Królowa art déco
Łempicka rysowała i malowa-

ła już w Rosji jako dziewczynka. 
Rozwijała zainteresowanie sztu-
ką dzięki babce, która zabiera-
ła ją każdego roku na wakacje 
do Włoch. To tam Tamara po-
znała wybitną europejską sztukę, 
a przede wszystkim malarstwo 
mistrzów włoskiego renesansu. 

Tamara Łempicka, „Autoportret w zielonym bugatti” (1929, deska, 35 x 26,6 cm, 
kolekcja prywatna w Szwajcarii) Fot. Wikipedia

Frida Kahlo, „Dwie Fridy” (1939, płótno, 173,5 x 173 cm, Museo de Arte Moderno, 
Meksyk) Fot. Wikipedia
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Sztuka autoportretu
Po przyjeździe do Paryża podję-
ła naukę w znanych prywatnych 
szkołach. Studiowała u Mauri-
ce’a Denisa, a następnie u post-
kubisty André Lhote’a. Dzięki 
nim udoskonaliła swój warsztat 
i umiejętności. Pierwszy obraz 
wystawiła w Paryżu już w 1922 
roku i szybko stała się rozchwy-
tywaną portrecistką.

Malowała w modnym stylu 
art déco. Ukształtowany w la-
tach dwudziestych styl korzy-
stał z osiągnięć awangardowych 
nurtów z początku XX wieku, ale 
w sposób stylizowany i elegancki. 
Artyści łączyli fowistyczne, żywe 
i ekspresyjne kolory z geometry-
zacją przejętą z kubizmu, podję-
li też futurystyczny zachwyt nad 
nowoczesnością. Jednak wszyst-
kie te inspiracje były w art déco 
bardzo przetworzone. W efekcie 
powstał styl dekoracyjny, ele-
gancki, a jednocześnie nadąża-
jący za nowoczesnością i nowy-
mi technologiami. Wytworne 
przedmioty projektowane w sty-
lu art déco nie były jednak po-
wszechnie dostępne ze wzglę-
du na kunszt, rzemiosło i dro-
gie materiały. Na ekskluzywne 
połączenia hebanu, kości słonio-
wej, chromu, szkła, złota w me-
blach i wystroju wnętrz stać by-
ło jedynie zamożnych klientów. 
Rychło styl ten ustąpił miejsca 
prądom płynącym z Bauhausu, 
który promował masową pro-
dukcję dobrze zaprojektowa-
nych przedmiotów.

Łempicka znakomicie odnala-
zła się w art déco. Złośliwi krytycy 
nazywają jej styl mieszczańskim 
kubizmem, oswoiła bowiem na po-
trzeby salonów radykalizm awan-
gardy. Pomimo sporego ładunku 
erotyzmu, jaki wkładała w swoje 
obrazy, jej dzieła cieszyły się po-
wodzeniem, a snobistyczni burżu-
azyjni klienci wieszali je nad mar-
murowymi kominkami. Malarstwo 
Łempickiej okazało się idealną pro-
pozycją dla wyższych sfer. Było 
eleganckie, ale z nutą dekadencji. 
Nasycone zmysłowością, a jedno-
cześnie pozbawione jakiejkolwiek 
ideologii i polityki. Było bezpiecz-
ne zarówno estetycznie, jak i ide-
owo, co najwyżej zabarwione nu-
tą zmysłowego erotyzmu.

Żółte renault  
i zielone bugatti

Najsłynniejszy obraz Łempic-
kiej – „Autoportret w zielonym 
bugatti” – powstał w 1929 roku. 
Nazywano go „hymnem nowo-
czesnej kobiety”. Elegancka Ta-
mara siedzi za kierownicą rozpę-
dzonego sportowego samochodu 
– luksusowego zielonego bugatti 
(ówczesne modele miały kierow-
nicę po prawej stronie). Takie-
go samochodu malarka jednak 
nigdy nie miała, jeździła znacz-
nie tańszym żółtym renault. Był 
to również kabriolet z czarnymi 
wykończeniami, do którego Łem-
picka wkładała żółte sukienki 
z czarnymi dodatkami.

Zamiana żółtego renault na 
zielone bugatti to nie jedyna 
mistyfikacja związana z tym 
auto portretem. Wielu biogra-
fów Łempickiej podaje niepraw-
dziwe okoliczności zamówienia 
obrazu, stworzone i ubarwione 
przez Tamarę. W wersji rozpo-
wszechnionej przez Łempicką 
zamówienie przyszło po tym, jak 
wydawca niemieckiego pisma 
o modzie „Die Dame” zauwa-
żył ją wysiadającą ze sportowe-
go samochodu pod Grand Hote-
lem w Monte Carlo. Prawda jest 
jednak nieco inna. Tamara Łem-
picka już wcześniej współpraco-
wała z niemieckim pismem i wy-
syłała do niego zdjęcia swoich 
dzieł, które były w „Die Dame” 
reprodukowane. Okładka z auto-
portretem stanowiła kolejne za-
mówienie. Obraz jest niewielki. 
Jego rozmiar był zapewne zwią-
zany z formatem pisma. Malo-
wany jest na deseczce, a nie na 
płótnie, zapewne po to, by uzy-
skać gładką, równo odbijającą 
światło powierzchnię, podobną 
do karoserii samochodowych.

Nowoczesna Wenus pędzi w bu-
gatti. Ubrana jest elegancko i mod-
nie. Skórzana czapka i rękawicz-
ki ochraniają jej ciało przed chło-
dem, a jedwabny szal trzepocze 
na wietrze. Tamara ubierała się 
u znanych paryskich projektan-
tów tamtych czasów i podobnie 
jak dzisiejsi celebryci otrzymy-
wała od nich ubrania, aby pro-
pagować markę. Bardzo dbała 
o swój wygląd i publiczny wize-
runek. Tak jak Greta Garbo po-
zwalała się fotografować tylko 
z jednego profilu i przy określo-
nym oświetleniu. Przemyślanym 
elementem autokreacji była też 
sygnatura artystki umieszczona 
w obrazie tak, jakby był to nie 
podpis potwierdzający autor-
stwo dzieła, lecz zamontowany 
tuż nad klamką monogram wła-
ścicielki samochodu.

Baronowa i Madonna
Popularność Tamary Łem-

pickiej, diwy paryskich i holly-
woodzkich salonów, nieco pod-
upadła w latach pięćdziesiątych 
i na początku lat sześćdziesiątych 
XX wieku. Odzyskała ją jednak 
po paryskiej wystawie poświę-
conej art déco z 1968 roku. Dzi-
siaj obrazy Łempickiej uzysku-
ją ogromne ceny na aukcjach 
dzieł sztuki i są kolekcjonowa-
ne przez wielu światowych cele-
brytów. Dzieła Łempickiej mają 
Barbra Streisand i Jack Nichol-
son, ale największy zbiór znajdu-
je się w nowojorskim apartamen-
cie Madonny. Brytyjska artystka 
wykorzystywała malarskie i mo-
dowe kreacje Łempickiej do wła-
snego scenicznego wizerunku. 

Dwie Fridy
Frida Kahlo stała się gwiazdą 

popkultury. Jej barwny, a zara-
zem dramatyczny życiorys dał 
podstawę do powieści i filmów. 

Dzięki nim dzieje Fridy, meksy-
kańskiej malarki, pięknej, pełnej 
temperamentu kobiety trawionej 
przez namiętności i fizyczne cier-
pienie, wszedł do zbiorowej wy-
obraźni. Tak też przedstawiał jej 
dzieje film z Salmą Hayek z 2002 
roku. Koncentrował się na zma-
ganiu Fridy z chorobą (w wieku 
sześciu lat zachorowała na po-
lio), powikłaniami po wypadku, 
któremu uległa w wieku 18 lat, 
wreszcie z 35 operacjami chirur-
gicznymi. Podczas zderzenia au-
tobusu i tramwaju stalowy pręt 
przeszedł przez jej podbrzusze, 
doznała kilkunastu złamań i pęk-
nięć, w tym prawej nogi, oboj-
czyka, żeber, miednicy, wreszcie 
zwichnięcia lewej stopy i ramie-
nia. Drugim ważnym wątkiem fil-
mu była opowieść o miłości po-
między Fridą Kahlo a Diegiem 
Riverą. Natomiast bardzo po-
wierzchownie przywołano tam 
powiązania malarki z komuni-
zmem, trockizmem, światową 
polityką i ruchem mexicanidad.

Moje życie
W 1938 roku do Meksyku przy-

był André Breton, przywódca 
i teoretyk surrealistów, ważna 
postać we francuskim i w eu-
ropejskim życiu artystycznym. 
Opisał dzieła Kahlo jako „czysto 
surrealistyczne”, mimo że – jak 
uważał – artystka nie miała naj-
mniejszego pojęcia o jego ide-
ach. Frida odżegnała się natych-
miast od słów Bretona, mówiąc, 
że maluje obrazy niezwykle re-
alistyczne: „Nigdy nie malowa-
łam snów i nocnych mar. Ma-
lowałam moją rzeczywistość”. 
W dziełach Kahlo nie ma typo-
wego dla surrealistów absurdal-
nego humoru. Jej obrazy to zło-
żone metafory życia traktujące 
o miłości i cierpieniu, złożonej 
tożsamości seksualnej i społecz-
nej, chociaż – wbrew temu, co 
mówiła – wykorzystujące surre-
alistyczne środki wyrazu. Sta-
nowcze odżegnanie się Fridy 
od surrealizmu wiązało się ra-
czej z niechęcią do kategoryza-
cji jej malarstwa niż z brakiem 
wiedzy o współczesnej sztuce 
europejskiej. Starannie kulty-
wowała swój wizerunek samo-
uka i artystki naiwnej, chociaż 
uważnie śledziła rozwój europej-
skiej i meksykańskiej awangar-
dy. Kolejnym elementem, który 
wykorzystywała do kreowania 
wizerunku, było pochodzenie.

Ojciec Fridy Kahlo był węgier-
sko-niemieckim Żydem. W 1891 
roku przybył do Meksyku, zmienił 
tam imię Wilhelm na Guillermo, 
ożenił się z Meksykanką i kato-
liczką Matilde Calderón, kobietą 
o indiańskich korzeniach. Frida 
była zatem Metyską.

Obraz „Dwie Fridy” powstał 
w 1939 roku – w ważnym czasie 
zarówno w życiu prywatnym, jak 
i w karierze artystycznej Kahlo. 
Była już wówczas postrzega-
na jako ciekawa malarka. Rok 

wcześniej jej obrazy pokazano 
na wystawie w Nowym Jorku, 
w 1939 roku wystawiono dzieła 
Fridy w Paryżu, a sama malar-
ka przyjechała do stolicy Francji 
na zaproszenie André Bretona. 
Luwr kupił jej autoportret zaty-
tułowany „Rama” i było to pierw-
sze malowidło meksykańskiego 
artysty, które weszło do zbiorów 
tego muzeum. Było to w dodat-
ku dzieło Fridy Kahlo, a nie Die-
ga Rivery, uznawanego za czoło-
wego malarza Meksyku. W Pa-
ryżu Frida została dostrzeżona 
nie tylko jako malarka, lecz także 
egzotyczna, piękna kobieta. Jej 
zdjęcie podobno pojawiło się na 
okładce „Vogue’a” (tak twierdzi-
ła artystka, jednak nie udało się 
odnaleźć tej ilustracji), plotko-
wano o jej romansie z Josephi-
ne Baker. Zaintrygowała ją rów-
nież podwójna tożsamość Marcela 
Duchampa, który pod pseudoni-
mem Rose Sélavy pokazywał się 
jako kobieta. Być może stało się 
to inspiracją do jej własnych por-
tretów w męskich ubraniach. Po 
powrocie do Meksyku, w listopa-
dzie 1939 roku, Frida otrzymała 
pozew rozwodowy od męża (ich 
rozłąka nie trwała długo, w grud-
niu 1940 roku zeszli się ponow-
nie). Dramatyczny rok rozsta-
nia z mężem był dla artystki bo-
lesny. W takich okolicznościach 
zamówiono u Fridy Kahlo dwa 
dzieła, które zostały pokazane 
na międzynarodowej wystawie 
surrealizmu w Meksyku w 1940 
roku. Jednym z nich był monu-
mentalny podwójny autoportret 
„Dwie Fridy”.

Podwójny autoportret
Obraz przedstawia dwie kobie-

ty o identycznych twarzach, sie-
dzące na ławce i trzymające się 
za ręce. Łączy je również arteria 
krwi oplatająca ciała. Obie ma-
ją rysy Fridy Kahlo, ale inne ko-
stiumy. Ta po lewej stronie jest 
ubrana w białą bluzkę i sukien-
kę. Nie jest to jednak strój ele-
ganckiej kobiety z Europy, lecz 
ubiór, jaki nosiły zamożne kobie-
ty w posiadłościach ziemskich 
w Meksyku i Ameryce Południo-
wej. Z perspektywy europejskich 
elegantek z całą pewnością pro-
wincjonalny. Natomiast Frida 
siedząca po prawej nosi koloro-
wy strój Indianki. To strój Tehu-
ana, kobiet z regionu Tehuante-
pec, położonego na południowym 
zachodzie Meksyku. Składał się 
z sięgającej ziemi spódnicy z du-
żą falbaną na dole i bluzki z kolo-
rowymi szlakami układającymi 
się w geometryczne wzory. Ko-
lory strojów z Tehuantepec były 
intensywne i silnie ze sobą kon-
trastujące. Takich ubiorów Fri-
da miała w szafie bardzo wiele, 
ponad 180. Nosiła je nie tylko 
w Meksyku, lecz także podczas 
kilku pobytów w Stanach Zjed-
noczonych. Twierdziła, że ko-
biety z Nowego Jorku próbują 
nieudolnie naśladować jej styl.

Dwie Fridy – europejska i te-
huańska – trzymają się za dłonie, 
ale łączy je arteria krwi. Nie są 
to jednak, podobnie jak i serca, 
realistycznie namalowane naczy-
nia krwionośne i narządy. Malu-
jąc je, Frida posługiwała się mo-
że atlasem (kształt serc jest za-
sadniczo poprawny), ale również 
fantazją, z obu narządów wycho-
dzą bowiem nieprawidłowo uka-
zane naczynia krwionośne. Jed-
na arteria zaczyna się w meda-
lionie z portretem Diega Rivery 
jako chłopca. Trzyma go koloro-
wa Frida w lewej dłoni (medalion 
znaleziono wśród przedmiotów 
pozostałych po artystce). Wycho-
dząca z medalionu arteria oplata 
rękę kobiety i biegnie do jej ser-
ca. Kolejne naczynie prowadzi 
krew ku ciału białej Fridy i łączy 
serca kobiet. Jej odnoga spada 
na kolana i plami białą spódni-
cę. Biała Frida nożyczkami chi-
rurgicznymi tamuje wypływają-
cą krew. Tkanina jest już jednak 
poplamiona, ślady krwi stapiają 
się z czerwonymi kwiatami zdo-
biącymi dół spódnicy.

Miłość i tożsamość
Popularne interpretacje ob-

razu podkreślają, że podwójny 
wizerunek Fridy miałby przed-
stawiać dwa różne etapy miłości 
Fridy Kahlo i Diega Rivery. Fri-
da w kolorowym ludowym stro-
ju jest kochana przez męża, a jej 
serce mocno bije. To silna ko-
bieta o indiańskich korzeniach. 
W dniu ślubu z Diegiem Riverą 
Frida w ostatniej chwili zamie-
niła białą suknię ślubną, uszy-
tą w stylu europejskim, na strój 
noszony przez rdzenne Meksy-
kanki, aby przypodobać się przy-
szłemu mężowi. Oboje byli silnie 
zaangażowani w mexicanidad, 
ruch odnowy rdzennej kultury 
Ameryki Łacińskiej po rewolu-
cji meksykańskiej. 

Frida dzieliła z Riverą pasję 
do tradycyjnej kultury ludów 
Ameryki Łacińskiej i jej od-
nowy. Sfałszowała nawet datę 
swego urodzenia, zmieniając 
ją z 1907 roku na 1910, czyli rok 
rozpoczęcia rewolucji meksykań-
skiej. Oboje kolekcjonowali bi-
żuterię i rzeźbę prekolumbijską. 
Frida zbierała ubiory pochodzą-
ce z różnych regionów Meksy-
ku. W stroju Tehuana przedsta-
wiła się na małżeńskim portre-
cie z 1931 roku (Frida i Diego 
pobrali się w 1929 roku). Nic 
zatem dziwnego, że Fridę ko-
chaną przez męża prezentu-
je w podwójnym autoportrecie 
wizerunek artystki w stroju Te-
huana. Natomiast druga podo-
bizna Fridy, ta w białej sukni, to 
kobieta odrzucona przez męża, 
z krwawiącym, rozdartym ser-
cem. Biała Frida przeżywa dra-
mat rozstania z Diegiem Riverą.

Grażyna Bastek 
„Rozmowy obrazów, Warsza-

wa 2021, s. 340.
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Na zdrowie!
Jak alkohol sprzyja rozwinięciu twórczych skrzydeł

Filmowcy na rauszu
„Byliśmy jednak pijaki i je-

busie straszne” – opowiadał re-
żyser Kazimierz Kutz w słyn-
nej Szkole Filmowej w Łodzi. 
A przyszły reżyser Janusz Ma-
jewski, uchodzący wówczas za 
„amancisko”, balujący z inny-
mi na potęgę, razem z Polań-
skim sporządzili „grafik za-
jętości dupczana”. Chodziło 
o tapczan służący do przeży-
wania rozkosznych chwil ze 
sprowadzanymi panienkami.

Hollyłódź
Szkoła mieściła się w pałacy-

ku przy ulicy Targowej i obrosła 
legendą. Stąd wyrósł kwiat pol-
skich filmowców, począwszy od 
Polańskiego, Wajdy, Munka, Za-
nussiego, Kondratiuka, Kieślow-
skiego i wielu, wielu innych. Tu-
taj Anglicy przyjeżdżali po na-
ukę, organizując swój National 
School Film. Szkołę odwiedzali 
ludzie filmu z Zachodu, między 
innymi Kirk Douglas, wędrujący 
z misją pokojową prezydenta Ge-
ralda Forda pojednania z krajami 
socjalistycznymi. Aktora ugosz-
czono soplicą, whisky i odegrano 
z nim epizod kowbojski.

Bale i andrzejki Filmówki rów-
nież obrosły legendą. Hollyłódź 
płynęła po rozchybotanym morzu 
alkoholu może dlatego, że z Ło-
dzi daleko do morza. „Przez ca-
ły czas lała się potworna wóda” 
– wspominał operator, pracow-
nik naukowy Filmówki Kazimierz 
Konrad. „Chłopcy popisywali się 
otwieraniem litrowych butelek 
jednym uderzeniem o ramię. 
Ostro było i szumnie, ale bez 
chamskich incydentów”. Gdy 
na andrzejki trwające dwa, trzy 
dni zabrakło kieliszków, używa-
no baniek: „Miały tę zaletę, że 
nie można było ich postawić na 
stole” – dodawał reżyser Andrzej 
Brzozowski.

Tym samym nieświadomie na-
wiązywano do staropolskiej tra-
dycji picia z kulawek (kusztyków), 
z tą różnicą, że wysoki aktor Lu-
dwik Benoit chował bańki w ży-
randolu. Podczas pewnych gło-
śnych andrzejek wtargnęło kil-
kunastu milicjantów: „Zamarli 
biedacy na widok obrazu, który 
ujrzeli”. Benoit chwiejnie stał na 
stołku, „wokół niego wił się na-
gi Polański (wąż), który usiło-
wał «zerwać» jabłko z dłoni Lu-
dwika. Obok stała naga Ewa”. 
Sytuację rozładował poczęstu-
nek wódką Perła pitą z tychże 
baniek służących do stawiania 
ich na plecach.

Świat filmowców i aktorów był 
spleciony ze środowiskiem scena-
rzystów i twórców dzieł pisanych, 
gdzie również nie wylewano za 
kołnierz. Ale szczególnie ludzie 

kina czy też mody przyciągali ta-
buny chętnych obu płci. Czasem 
jednak, po pewnych doświadcze-
niach, na dziewczęta przestawa-
ła działać magia i perspektywa 
stania się modelką czy aktorką. 
Reżyser Jerzy Hoffman wspomi-
nał zdarzenie z łódzkiej „Hono-

ratki”, gdzie jeden z asystentów 
zaproponował ponętnej dziew-
czynie zdjęcia próbne. W odpo-
wiedzi usłyszał: „W tej sprawie 
już byłam trzy razy pierdolona”.

Jeśli przyjąć, że alkohol sprzyja 
rozwinięciu twórczych skrzydeł, 
to w przypadku łódzkiej szkoły 
filmowej wpłynął on na ogół po-
zytywnie. Wlewali go w siebie 
zwykle młodzi ludzie, pokolenie 
„byczków”, chętnych do wygłupów 
i prowokacji artystycznej, dora-
stające w czasie wojny, odważne, 
sprytne, których zadaniem było 
myśleć, działać, tworzyć niekon-
wencjonalnie. A alkohol sprzyjał 
nie tylko dzikim wybrykom, lecz 
także niesztampowemu patrze-
niu na rzeczywistość.

„Nieludzko pili i ciągle grali 
w brydża — również ci z ZMP” 
– zauważyła Wanda Jakubowska, 
więźniarka Auschwitz, reżyserka 
„Ostatniego etapu” (1947) i peda-
gog w Filmówce. Niektórzy tego 
młodzieńczego maratonu picia 
nie wytrzymywali, wpadali w na-
łóg i zapijali się na śmierć. Sa-
ma Jakubowska była mistrzem 
w piciu: w Stanach pojawiła się 
z „Ostatnim etapem”, gdy miała 
osiemdziesiątkę na karku. Ame-
rykanie sądzili, że zobaczą pa-
nią na wózku inwalidzkim, tym-
czasem reżyserka przemknę-
ła przez halę lotniska niczym 
wicher. W końcu ją namierzyli, 

gdy wyszarpnęła walizę z karu-
zeli bagażowej. Po projekcji fil-
mu „urządzili przyjęcie i kiedy 
na ich oczach spożyła pół litra 
czystej ze zdawkową zakąską, 
pokręcili głowami z podziwu. 
I nie chcieli jej puścić do domu. 
Zamiast trzech pokazów mia-

ła ich siedem i z wielką atencją 
podziwiali, na wydawanych dla 
niej kolacjach, jej polską – dla 
nich nieosiągalną – normę alko-
holową”. Przeżyła ponad 90 lat.

„Funkcjonowały w Szkole grupy 
silnie alkoholizujące się. Wśród 
nich istniał zwyczaj polegający 
na tym, że ambicją klanu ze star-
szego roku było stworzenie klanu 
na młodszym i adoptowanie go. 
Wszyscy z młodszego roku mu-
sieli przechodzić kurs alkoholo-
wy” – opisywał Kazimierz Kutz. 
1 maja odbywały się „straszne 
pijaństwa” z udziałem profesu-
ry. Wyjątkiem był Andrzej Waj-
da: „Ja nie piłem i z pijakami 
się nie zadawałem” – tłumaczył.

W czasach działalności ZMP 
absolwenci, którzy dopuścili się 
czynu nagannego, także w sta-
nie nietrzeźwym, musieli złożyć 
publiczną samokrytykę. Później-
szy twórca serialu „Dom” Jan 
Łomnicki w restauracji dworco-
wej przysiadł się do oficera roz-
mawiającego z dziewczyną, po-
pił, po czym w tańcu zaczął ob-
racać dziewoję. Oficer wezwał 
MO. Łomnicki zaczął uciekać, 
lecz w nocy wszystkie bramy były 
zamknięte oprócz jednej. Wpadł 
tam i zaryglował drzwi, po czym 
okazało się, że zamknął się sam 
w milicyjnym areszcie.

Odbyło się zebranie. Kutz, Łom-
nicki, Morgenstern i Stanisław 

Bareja stanowili nieformalną gru-
pę, „kolektyw” lub też, jak poda-
je Kutz, „wielką szóstkę”. Lecz 
tylko Bareja opowiedział się za 
pozostawieniem Łomnickiego 
w Filmówce i przeciw wyrzuce-
niu go z ZMP. Mimo sympatycz-
nych cech przyszłego reżysera 
„Misia” Kutz nie oszczędził swo-
jego kolegi w swym abecadle fil-
mowym: pisał, że Bareja dostawał 
wielkie paczki od ojca, który pra-
cował w kontroli wyrobów rzeź-
ni. „Może przez to został żarło-
kiem – lubił jeść i było to dla nie-

go zajęcie intymne – do jedzenia 
lubił rozebrać się do naga i spo-
żywać dary niebios palcami. Miał 
też szlachetną ambicję pozna-
nia wszystkich gatunków alko-
holi. Co mu się chyba udało. Sło-
wem, był naszym Rabelais [...]. 
Na wykładach nudził się śmier-
telnie, ale w bardzo grubej po-
niemieckiej i pokupieckiej księ-
dze rozchodów i przychodów pil-
nie wszystko notował”.

Zdziwienie było ogromne, gdy 
„na uroczystości pożegnalnej na-
szej grupy – odpowiednio zakra-
pianej – okazało się, że cała ta 
księga zapisana jest jego dow-
cipami! Poprosił nas wtedy, by-
śmy na ostatnich kartach tej bu-
chalteryjnej księgi – dla uczcze-
nia rozłąki – odrysowali swoje 
członki. W wzwodzie, oczywi-
ście”. Nic dziwnego, że wśród ta-
kiej bohemy samokrytyka przy-
bierała formę referatów o moral-
ności socjalistycznej, brzmiących 
jak kpina i szyderstwo.

Prezerwatywa w zupie
Urządzanie dowcipów stało 

się częścią życia szkoły. Na przy-
kład Munk podczas rekrutacji 
do Filmówki jedną z sal wyposa-
żył w medyczne instrumenty, po 
czym w towarzystwie studentek 
przebranych za pielęgniarki ba-
dał kolejnych rozebranych kan-
dydatów na filmowców, mierząc 

ich, ważąc, każąc im robić przy-
siady i zadając „krępujące pyta-
nia dotyczące życia seksualne-
go”. Opisujący to Roman Polański 
prowokował w bardziej perfid-
ny sposób: na przykład wrzucił 
do gulaszu resztki prezerwaty-
wy i kawałki grzebienia, podzi-
wiając „ładne, świeżo upieczone 
studentki, gdy zażenowane odsu-
wały jedzenie i wstawały od sto-
łu. Kostenko potęgował jeszcze 
zniewagę, połykając resztki ich 
obiadu”. Przed sekretarką rek-
tora Polański odegrał też z ope-
ratorem Andrzejem Kostenką 
i Januszem Majewskim kłótnię 
zakończoną błaganiem na kola-
nach przez Kostenkę, aby Ma-
jewski „tego nie robił”. Jednak 
niewzruszony Majewski wyjął re-
wolwer i „zastrzelił” Polańskie-
go, który brocząc krwią, osunął 
się na ziemię. Na ten widok bied-
na sekretarka zemdlała.

Mimo tych pijaństw, nonsza-
lancji właściwej młodym, a mo-
że właśnie dlatego powstawały 
filmy, które rozsławiły Filmów-
kę na cały świat, podobnie jak 
ich twórców. Liczyła się oso-
bowość: „Polański jawił się ja-
ko potwór” – wspominał Wajda. 
„Był wtedy odrzucany przez lu-
dzi – agresywny, apodyktyczny, 
ale w wielu wypadkach miał ra-
cję” – dodawał reżyser Andrzej 
Kostenko. Zapewne wpływało na 
to trudne dzieciństwo z opryskli-
wym, dąsającym się ojcem Moj-
żeszem Lieblingiem, co kształto-
wało osobowość syna, przeżycia 
związane z pobytem i likwidacją 
getta, ukrywanie się w Krakowie 
i podkrakowskiej wsi Wysoka.

I wreszcie – był niski i stąd się 
zapewne brał jego pęd do wpycha-
nia się jak najwyżej. Bywał przy 
tym okrutny, w związku z czym 
robił najbardziej oryginalne czy 
też dziwaczne filmy, wpuszcza-
jąc na przykład na zabawę kole-
gi chuliganerię z Bałut. Z bijatyki 
chciał nakręcić film, co mu się nie 
za bardzo udało, gdyż poza ciężki-
mi pobiciami rozbito również re-
flektory mające oświetlać zdarze-
nie. „On uwielbia upokarzać lu-
dzi, pokazywać swoją przewagę” 
– opowiadał Janusz Majewski.

Ciężka ręka Frykowskiego
Na swojego ochroniarza Po-

lański wyznaczył Wojciecha Fry-
kowskiego, syna bogatego przed-
stawiciela prywatnej inicjatywy, 
który porzucił studia inżynierskie 
i przylgnął do środowiska arty-
stycznego. Pijacko-seksualny 
styl życia, jaki prowadził, zwa-
no, od jego nazwiska, frykowa-
niem. „Wielu najmłodszych ab-
solwentów łódzkiej szkoły filmo-
wej wychodzi z niej ze swoistym 
poczuciem fetniactwa, fascyna-
cji nizinami życia i marginesem 
społecznym, a także Frykowskim 
stylem bycia, co jeszcze samo 
w sobie nie byłoby groźne, gdy-
by nie towarzyszące temu kna-
jactwo umysłowe, wyhodowane 

Pięciu kamratów od kieliszka z łódzkiej Filmówki. Od lewej: Roman Polański, Henryk Kluba, Wojciech Frykowski, Michał 
Żołnierkiewicz i Andrzej Kondratiuk  Fot. archiwum
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nie tyle przez samą szkołę, co at-
mosferę wokół niej” – opisywał 
Krzysztof Mętrak. Fascynowa-
ło młodzież filmową to, że Fry-
kowskiemu ustępowali z drogi 
na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi 
najwięksi chuligani i bandyci 
z Bałut i Chojen, że pobił bokse-
ra Andrzeja Brychta, że chwie-
jący się stolik w knajpie podparł 
złożonym banknotem 500-złoto-
wym, że miał duże poczucie hu-
moru, jak i ciężką rękę – także 
dla żon i dziewczyn.

Żoną Frykowskiego została 
piękna dziewczyna, potem mo-
delka „Telimeny”, Ewa, której 
ukochany mąż w kłótni złamał 
nos, cierpiąc wyraźnie (do cza-
su) na zespół Otella. Pod maską 
twardziela, ostro jeżdżącego sa-
mochodem po pijaku, grającego 
brawurowo „w pokera w łódz-
kich szulerniach”, zaliczające-
go „stada dup i hektolitry alko-
holu”, kryło się drżące dziecko. 
„Na kacu potrafił szlochać. By-
łam jedynym świadkiem jego 
mazgajstwa, w które by nikt nie 
uwierzył. Upijał się pod pretek-
stem urojonego nieszczęścia” 
– pisała Ewa Morelle.

Opisała ona również wielodnio-
wo-nocną balangę, gdzie z bra-
ku miejsca w pokoiku kopulują-
cy przenosili się na dach. Widząc 
to pijaństwo, „ruję i porubstwo”, 
delegacja kobiet z pobliskiej fa-
bryki nadeszła z transparentem, 
na którym nagryzmolono czer-
woną farbą: „«Precz z pornogra-
fią i kapitalistami». Protestowa-
ły tylko kobiety, ich mężowie pod 
żadnym pretekstem nie chcieli 
zejść do hal fabrycznych”, sko-
ro mieli przed oczami tak sma-
kowity teatr dell’arte.

Krążyły też opowieści o moco-
waniu się na rękę reżysera Jerze-
go Hoffmana z Danielem Olbrych-
skim i prowokacjach Frykowskie-
go, gdy zabrakło im pieniędzy na 
wódkę. Olbrychski twierdził, że 
wódkę nauczył się pić właśnie 
podczas pracy z Hoffmanem i ak-
torem Stefanem Friedmannem. 
Później także z Frykowskim, któ-
ry, gdy nie miał pieniędzy na alko-
hol, podchodził do największego 
drągala w sali, wskazywał na Ol-
brychskiego i proponował: „«Spró-
buj się, koleś, z tym dzieckiem na 
rękę. O pół litra». Próbowali, prze-
grywali” – opisywał Olbrychski. 
To zdumiewające, że przy takim 
nawale prac aktor podczas dru-
giego małżeństwa z Zuzanną Ła-
picką nie tylko romansował z in-
nymi kobietami, ale także coraz 
więcej pił. Opisywał to tak: „Nie 
jestem alkoholikiem, ale czasa-
mi za dużo piję, jestem okropnym 
bałaganiarzem itd.”. I nadal by-
wał porywczy.

Po zagraniu Kmicica Olbrych-
skiego niosła już ugruntowana 
sława watażki, którą utrwalał 
bójkami, obezwładnieniem ter-
rorystycznego szaleńca na po-
kładzie samolotu, wyczynami ka-
skaderskimi. Rosła też legenda 

niepokornego artysty współpra-
cującego z opozycją, „Solidarno-
ścią” i bojkotującego publicz-
ne media w stanie wojennym. 
Do scenicznych umiejętności 
dołączyła też umiejętność picia 
na scenie. W stanie nieważkości 
udawało mu się odegrać Ham-
leta, a w Nanterre wypróbował, 
czy wypije podczas spektaklu ca-
łą butelkę whisky. Zdołał utrzy-
mać się na nogach, a widownia 
sądziła, że jak zwykle to herba-
ta gra na scenie rolę whisky...

Filmy i bankiety
Ojciec Basi Kwiatkowskiej 

„gonił nas z widłami, jak zoba-
czył narzeczonego” – wspomi-
nał Kostenko. Tym narzeczonym 
był niski Polański, który w opinii 
przyszłego teścia nie rokował do-
brze w roli rolnika w polu. Ale 
Polański był szalenie ambitny 
i nie zrażając się przyszłym te-
ściem, ożenił się z jedną z pięk-
niejszych aktorek, znaną z filmu 
„Ewa chce spać”.

Ślub odbył się 9 września 1959 
roku: „Było to istne alkoholowe 
szaleństwo”. I znów doszło do in-
terwencji milicji, ale funkcjonariu-
sze na widok popularnej po filmie 
„Ewa chce spać” aktorki, którą 
z trudem odnaleziono rzeczywi-
ście śpiącą pod stertą płaszczy, 
zgodzili się na wypicie weselne-
go kielicha. Po czym po dopełnie-
niu interwencji stwierdzili: „Zała-
twimy tylko tych dwóch palantów 
z dołu, co złożyli skargę”.

Polański odniósł sukces fil-
mem „Nóż w wodzie”. Aktor Leon 
Niemczyk, grający główną rolę, 
powiedział, że nigdy nie widział 
scenariusza, krążyły tylko luźne 
kartki, na których coś dopisywa-
no i uzupełniano. „Atmosfera na 
planie przypominała żywcem to, 
co działo się w Szkole” – doda-
wał Kostenko. Na przykład Po-
lański z kierownikiem produkcji 
Jerzym Laskowskim prowadzi-
li akcję antyalkoholową ze sto-
jącymi obok dwoma skrzynka-
mi wódki. Laskowski, pociągając 
z butelki, uświadamiał, że wła-
śnie wysiada mu wątroba, zaczy-
na się chwiać i jąkać, a jeśli ktoś 
chce tego doświadczyć, „to pro-
szę bardzo. Ustawiła się długa 
kolejka...” – opisywał Kostenko.

Nakręcenie filmu na wodzie 
było niesłychanie trudne, a do te-
go aktorka naturszczyk Jolanta 
Umecka nie dość, że miała „cie-
lęcy temperament”, to jeszcze 
zaczęła błyskawicznie tyć. Aż 
dziw, że Polański nie skorzystał 
z usług aktorskich modelki słyn-
nej z urody, żony Frykowskiego, 
Ewy Kwaśniewskiej (potem Mo-
relle). Może dlatego, że tempera-
ment i złośliwość Ewy gwaranto-
wały kłopoty, więc obsadził w roli 
żony dziennikarza dość przypad-
kową dziewczynę z basenu Le-
gii, Jolantę Umecką. Jak opowia-
dał Polański, nie pomagały bie-
gi i diety; Umecka z dziewczyny 
przeistaczała się w „tłustą babę”.

Wreszcie podczas „rewizji” oka-
zało się, że Umecka pod łóżkiem 
trzymała całą spiżarnię: być mo-
że jej zestresowanie owocowało 
bulimią. Podpuszczona przez Woj-
ciecha Frykowskiego, który żuł 
styropian z kapoka, połknęła rów-
nież kawałek styropianu ze sło-
wami: „Może niesmaczne, choć 
z pewnością pożywne”. Mężczy-
znom pozostawała stara rozryw-
ka: „Chlaliśmy ostro, robiliśmy 
sobie wzajemnie – i innym Bogu, 
ducha winnym osobom – wred-
ne kawały, a od czasu do czasu 
dochodziło wręcz do awantur”.

„Nóż w wodzie” został skryty-
kowany przez władze jako hoł-
dujący zachodniemu stylowi ży-
cia. Polański pojechał więc na 
ów Zachód kręcić kolejne filmy, 
thrillery psychologiczne, które 
również naznaczał elementa-

mi psychopatycznego okrucień-
stwa. Po nakręceniu horrorów 
– „Wstrętu”, „Matni” i „Dziec-
ka Rosemary” – samego Polań-
skiego spotkał horror. Jego żo-
na, piękna aktorka Sharon Tate, 
będąca w ósmym miesiącu cią-
ży, w sierpniu 1969 roku została 
zamordowana z rąk bandy Man-
sona w wynajętym przez Polań-
skiego i jego żonę „domu miło-
ści” w Beverly Hills; zginął wte-
dy również Frykowski. Świat 
zastanawiał się nad dziwną ko-
incydencją tych zdarzeń: w fil-
mie Mia Farrow rodzi antychry-
sta, a Manson, przepowiadający 
Armagedon, z którego inspiracji 
młode dziewczyny mordują nie-
winnych ludzi, w opinii publicznej 
staje się antychrystem. Sztuka 
filmowa Polańskiego przeplotła 
się z rzeczywistością w koszmar-
nym węźle śmierci najbliższych. 
Manson umarł w więzieniu.

W kloacznym smrodzie
Szkolna zaprawa alkoholowa 

przydała się również podczas krę-
cenia „Kanału” Andrzeja Wajdy. 
„Dekoracje zbudowano na po-
dwórku wytwórni: ogromne ka-
nały zalane breją” – wspominał 
jego asystent Kazimierz Kutz. 
„Rozbieraliśmy się do kąpieló-
wek, wypijaliśmy po dwie sety 
i wchodziliśmy w to gówno na ca-
ły dzień. Było to tak straszne i od-
rażające, że Andrzej [Wajda] ani 
razu nie odważył się tam wejść. 

Pod koniec nie wytrzymałem, 
podupadłem na zdrowiu i koń-
czył za mnie Kuba Morgenstern”.

Breja była nie tylko autentycz-
nie brudna, ale i lodowata, a Waj-
da, którego Kutz określił jako „ge-
niusza do spijania cudzych mio-
dów” – jedynie zerkał na kręcone 
sceny przez otwór w dekoracjach. 
Potwierdzał to aktor Tadeusz Jan-
czar: w zainscenizowanych ka-
nałach „było nieopisanie zimno: 
przeciągi i mokro. Pojono nas spi-
rytusem z herbatą, żeby choć tro-
chę rozgrzać. Nie mogliśmy opa-
nować drżenia – jak w najcięższej 
febrze – a zęby tak nam szczęka-
ły, że uniemożliwiało to zdjęcia, 
operator nie był w stanie ustawić 
ostrości, bo aktorzy mieli drgawki”.

Ale film robił wstrząsające 
wrażenie, nawet na Ameryka-
nach: wszystko już było na ekra-

nie, ale jak można było wpaść na 
pomysł kręcenia w kanale ście-
kowym? „Tego jeszcze w kinie 
nie było” – dziwili się. A prze-
cież to nie był pomysł, w filmie 
odtwarzano rzeczywiste sceny 
z powstania warszawskiego. Na 
ekranie zabrakło tylko jednego 
czynnika, trudnego do zastoso-
wania w sali kinowej do odtwo-
rzenia: nieopisanego kloaczne-
go smrodu.

Jutro nowy bankiet
Pisarz Tadeusz Konwicki tak-

że postanowił nakręcić film. Eki-
pa filmowa drwiła z „gryzipiór-
ka”, że się nie zna na filmowej 
robocie i na tym, co się dzieje 
po dniach kręcenia scen w ple-
nerze. Bo wieczorem oczywiście 
był bankiet. Ale nazajutrz nie ma 
kto pracować, tylko nieuczestni-
czący w popijawie Konwicki jest 
rześki i czeka na ekipę. W koń-
cu „skądś wyłażą. Oczy czer-
wone jak u królików, rozdygo-
tane ręce, spierzchnięte usta”. 
No nic, byle do wieczora i ban-
kietu. Jednak opilstwo nie mo-
że trwać wiecznie.

„Po tygodniu w nocy ktoś skro-
bie do moich drzwi. Wtacza się 
mój asystent i coś bełkoce, że od-
nowił się wrzód na dwunastnicy, 
że prosi o zwolnienie z bankie-
tów, bo nie wytrzyma. Ja suro-
wo odmawiam zgody. Jak to, po 
pracy trzeba się napić. Nie wol-
no się łamać.

Za kilka dni nieśmiało wczoł-
guje się do mnie jeden z asysten-
tów kierownika produkcji, stary 
ochlapus, któremu nikt nie mógł 
dać rady. Teraz patrzy na mnie 
załzawionym wzrokiem i poda-
je mi zaświadczenie lekarskie. 
On nie może więcej, zaczęły mu 
nawet wypadać włosy z głowy. 
Ale ja jestem nieustępliwy. Jak 
to, lubią się napić, a tu raptem 
jacyś lekarze, jakieś włosy. Nie 
ma mowy”.

Było to wychowanie podob-
ne do odzwyczajenia młodzieży 
od palenia. Daje się jej wypalić 
paczkę szlugów, pozwolić na wy-
mioty i zawroty głowy, a nawet 
omdlenia. Tak postępował Kon-
wicki – o ile nie poniosła go pi-
sarska fantazja. Zarządził: „Ju-
tro nowy bankiet. Zaczęli spro-
wadzać dzieci, które płacząc, 
chwyciły mnie za nogawki. Żo-
ny próbowały przekupstwa. Co-
raz częściej słyszałem zbiorowe 
modlitwy. Lecz ja nie ustąpiłem. 
Jeszcze dzisiaj na mój widok pew-
ni starzy, siwi filmowcy bledną 
gwałtownie i z krzykiem zaczy-
nają uciekać”.

Dzięki tej kuracji alkoholowej 
powstały nowatorskie filmy zwa-
ne autorskimi lub nowofalowy-
mi, doceniane bardziej za grani-
cą niż w Polsce. Sam Konwicki 
także przyznawał się do kontak-
tów z wodą ognistą, ale ratował 
się potem alka-seltzerem. Pew-
nego dnia jakiś elektryk cierpiał 
na kaca giganta, więc miłosier-
ny operator reżysera Kurt We-
ber ratował go środkiem, który 
podpatrzył u Konwickiego. Nie 
zauważył jednak, że pisarz roz-
puszcza ogromne tabletki w wo-
dzie. Chcąc pomóc cierpiące-
mu elektrykowi, „wpakował mu 
do gardła całą garść piguł”. Re-
zultat był taki, że z gęby skaco-
wanego wyciekała bez końca bia-
ła piana. „Do dziś we Wrocławiu 
straszy filmowców wizja człowie-
ka gaśnicy pianowej”.

Marek Koterski, który na-
kręcił kultowy dziś film „Dzień 
świra”, a także „Pornografię” 
i „Nic śmiesznego”, nie musiał 
zanadto wysilić wyobraźni. Nie-
które rzeczy przydarzały mu się 
naprawdę, tylko imponderabi-
lia bywały nieco inne. Na przy-
kład jako drugi reżyser na po-
lecenie reżysera-profesora go-
nił w kopnym śniegu ze świecą 
dymną w takt pokrzykiwań ope-
ratora zza kamery: „Czarny, w le-
wo, w prawo, Miauczuś, dawaj, 
dawaj!”. Wściekły, że z „dwoma 
i pół fakultetu”, z trzydziestką na 
karku, musi się tak upokarzać, 
rzucił te świece i „upiłem się 
z tego wszystkiego”. Nie ostat-
ni raz – a jego film „Wszyscy je-
steśmy Chrystusami” także na-
wiązywał do przeżyć reżysera.

Jerzy Besala
„Alkoholowe dzieje Polski. 
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Podczas kręcenia filmu „Kanał” mało kto schodził do  śmierdzących dekoracji 
całkowicie trzeźwy  Fot. archiwum
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Turystyka

Kasię z Thassos poznałam przez 
internet, kiedy postanowiłam kupić 
letnią nieruchomość na którejś 
z greckich wysp. Podobno jest ich 
dwa tysiące pięćset (wysp, nie nie-
ruchomości), z czego tylko ponad 
dwieście zamieszkanych, ale wte-
dy nie wiedziałam, że jest grecka 
wyspa o nazwie Thassos.

Marzenia o zamieszkaniu 
w Grecji przynajmniej na razie się 
nie ziściły, ale znajomość z Kasią 
trwa. Ona i jej mąż Tomek swe 
plany o wyprowadzce do Grecji 
spełnili kilka lat temu. Najpierw 
objechali pół Hellady w poszukiwa-
niu idealnego miejsca i wreszcie 
wylądowali na niewielkiej wyspie 
na Morzu Egejskim. Zamieszka-
li na stałe, zostawiając w Krako-
wie dotychczasowe życie: pracę, 
mieszkanie, rodzinę i przyjaciół. 
Kupili bardzo ładny dom w dużej 
wsi położonej tarasowo na zbo-
czu góry. Tomek, ze względu na 
zobowiązania zawodowe, został 
jeszcze kilka miesięcy w Polsce, 
natomiast Kasia samochodem 
osobowym wypchanym po brzegi 
dobytkiem z krakowskiego miesz-
kania przyjechała do nowego domu 
i w towarzystwie kota, również 
z Krakowa, spędziła tu pierwszą 
zimę. Labirynt krętych dróg, uli-
czek i ścieżek łączy we wsi domy, 
prowadzi do kościoła, sklepów, 
piekarni i najważniejszego placu 
głównego, przy którym znajdu-
je się tawerna, kafenion i super-
market. W pierwszej kolejności 
Kasia odwiedziła supermarket 
i kafenion, żeby się przedstawić, 
by wieść o Polce dukającej po gre-
cku rozeszła się po miejscowości. 
Przed wyjazdem uczyła się gre-
ckiego, więc mogła rozmawiać 
z miejscowymi w ich języku, co 
dla Greków jest ważne. Mieszkań-
cy przychodzili pod jej płot, żeby 
się poznać. Każdy przynosił coś 
w reklamówce, głównie warzywa, 
owoce, oliwę, wino i miód. Wieś, 
w której zamieszkali, nie leży przy 
plaży, morze rozciąga się poniżej, 
w odległości dwóch kilometrów 
i widać je z tarasu i balkonu. Port 
i plaża znajdują się w miejscowo-
ści o tej samej nazwie, tylko ze sło-
wem Skala na początku. Tak jest 
na wyspie – wieś na wzgórzach, 
a port i plaża poniżej. Skala to dra-
bina lub schody, w nazwie miejsco-
wości to jakby pierwsze od strony 
morza schody do wioski. Tassyj-
czycy zawsze pytają: – Mieszkasz 
w Skali czy we wsi?

Kasia z Tomkiem część domu 
wynajmują turystom. Ja również 
zamieszkałam u nich. Przed wyjaz-
dem poczytałam o Thassos. To dzie-
wiąta co do wielkości wyspa Gre-
cji, zwana Zielonym Diamentem 
Morza Egejskiego lub Szmarag-
dową Wyspą, zapewne z powodu 
odcieni wody i roślin porasta-
jących wzgórza. Wyspa słynie 
z kamieniołomu białego marmuru 
i leżących w pobliżu marmurowych 

plaż. Czternastotysięczna Thassos 
położona jest najbardziej na pół-
noc ze wszystkich greckich wysp. 
Od lądu dzieli ją około 13 kilome-
trów. Można się tam dostać tylko 
drogą morską, promem z Kava-
li lub z Keramoti. Wcześniej trze-
ba dotrzeć do przeprawy promo-
wej, można też przyjechać z Polski 
samochodem, ale to 2000 kilome-
trów. Można przylecieć samolo-
tem do Kavali, z przesiadką we 
Frankfurcie lub w Wiedniu albo 
do Salonik. Tak zrobiłam... Wyna-
jęłam samochód w firmie, w której 
w sezonie pracuje Kasia – wynaj-
muje auta i obwozi turystów po 
wyspie. Samochód czekał na mnie 
na parkingu przy lotnisku w Salo-
nikach i tam go miałam zwrócić 
w drodze powrotnej.

Odwiedzając Thassos tury-
stycznie, większość osób, w tym 
ja, układa sobie jakąś wizję życia 
na wyspie. Często to sielankowy 
obraz, mający niewiele wspólne-
go z rzeczywistością. Jak życie 
wygląda po sezonie, dowiedzia-
łam się od Kasi.

Thassos pustoszeje na przełomie 
wrześ nia i października. To wcześ-
nie, jak na koniec sezonu, ale jest 
to uwarunkowane pogodą. Wyspa 
ma taki plus, że jest do niej stosun-
kowo blisko z Salonik czy nawet 
z Polski, a minus taki, że tempera-
tura na niej nie odbiega od tempe-
ratury w Polsce aż tak, jak więk-
szość myśli. Pory roku przebiegają 
tu tak, jak w całej Europie Środko-
wej. Jest oczywiście cieplej i sło-
neczniej niż w naszym kraju, ale 
chłodniej w porównaniu z lądem 
czy z wyspami na południu Gre-
cji. Jak już turyści wyjadą, „lokal-
si” mają chwilę na odpoczynek. 
Chwilę – bo od listopada zaczy-
na się zbiór oliwek. A jak Grecy 
lubią odpoczywać? Wbrew pozo-
rom chętnie podróżują. Na urlop 
bardzo często wybierają europej-
skie miasta.  Przygotowują się do 
podróży starannie, wszystko mają 

zaplanowane, wiedzą, co chcą zwie-
dzić, co zjeść i czego doświadczyć. 
Wielokrotnie zaskoczyli mnie swo-
ją wiedzą geograficzną i histo-
ryczną na temat Polski. Najczęś-
ciej odwiedzają Gdańsk, Kraków, 
Wrocław i Warszawę. Zazwyczaj 
są zachwyceni, a jedyne minusy 
według nich to jedzenie, dla nich 
dość ciężkie, oraz mało uśmiech-
nięci ludzie, którzy dopiero przy 
bezpośrednim kontakcie okazu-
ją się bardzo sympatyczni. Chy-
ba coś w tym jest, my, Polacy 
mało się uśmiechamy. Mieszkań-
cy Thassos przeciwnie, patrzą 
w oczy nieznajomym i uśmiecha-
ją się do nich, mijając na ulicy. 
I zawsze pozdrawiają.

W listopadzie zaczynają się zbio-
ry oliwek. Zewsząd słychać tur-
kot elektrycznych grabi (wideł), 
strącających oliwki na płachty 
rozciągnięte pod drzewami. Wie-
le razy rodacy pytali mnie o moż-
liwość przyjazdu do nas na zbio-
ry oliwek. Romantycznie myślą, 
że fajnie popracować i zarobić, 
a potem posiedzieć w tawernie 
z Grekami. Trzeba jednak zda-
wać sobie sprawę, że w Grecji 
jest ogromne bezrobocie, do zbio-
ru angażuje się głównie rodzinę, 
ponadto na zbiór oliwek przyjeż-
dża też dużo Albańczyków, którzy 
pracują szybko i nie narzekają na 
marne stawki ani ciężką pracę. 
Druga sprawa to język. W sezo-
nie może się wydawać, że nie ma 
problemu z porozumieniem się po 
angielsku. Po sezonie większość 
Greków chce odpocząć od tury-
stów i mówienia w obcym języku. 

Chcą nadrobić towarzyskie zale-
głości z rodziną i przyjaciółmi. Gre-
cy lubią mówić po grecku, starsi 
posługują się tylko tym językiem, 
więc ja od początku nie mówię do 
nich po angielsku. Było mi trudno, 
zwłaszcza w pierwszym roku, ale 
dzięki temu mogliśmy się szybko 
zżyć z tutejszą społecznością. Dla 
Greków zbiory oliwek to jeszcze 

coś bardzo ważnego, to czas spę-
dzony z najbliższymi. Całe rodziny 
pracują razem i spożywają wspólny 
posiłek w gaju oliwnym. To coś jak 
swojski, cudowny, rodzinny piknik. 
Dopiero gdy zamieszkałam na Thas-
sos na stałe, zrozumiałam, czym 
dla Greka jest rodzina. Od dziad-
ków po wnuki przez rodzeństwo, 
kuzynostwo, szwagrów i chrzest-
nych tworzy się wspaniała grupa 
ludzi dbająca o siebie nawzajem, 
o relacje, wspólnota darząca się 
sympatią, troską i pomocą w każ-
dej chwili. Gdy stopniowo pozna-
wałam sąsiadów i różne osoby 
z innych wsi, miałam nieodparte 
wrażenie, że tu każdy z każdym jest 
w jakiś sposób skoligacony (może 
to specyfika życia na wyspie, 
w zamkniętej społeczności?). Ile-
kroć mówiłam, gdzie mieszkam, 
nowo poznana osoba wymieniała 
kolejno moich sąsiadów i opisywa-
ła, kim dla niego są, kto jest czyim 
kuzynem, mężem czy szwagrem. 
To było niesamowicie zabawne, 
zwłaszcza że na Thassos jest kilka 
podstawowych imion, jak Maria, 
Eleni, Anastasia, Tasos, Nikos 
i Janis, które na okrągło przewi-
jają się w rozmowach. Można się 
pogubić, ale to miłe, że ludzie chcą 
opowiadać swoje historie. W ogó-
le są bardzo otwarci i rozmowni. 
Rodzina to również dzieci, które 
są oczkiem w głowie dla najbliż-
szych. Jak są dzieci, to są również 
szkoły i system edukacji. Po szko-
le właściwie standardem są różne 
korepetycje i dodatkowe prywat-
ne lekcje języków obcych. Bardzo 
popularne są szkoły tańca greckie-
go, do których uczęszczają dzieci 
i dorośli. Chłopcy od najmłodszych 
lat grają w piłkę nożną i wiele wsi 
ma swoje kluby sportowe, które 
rywalizują ze sobą, budząc niema-
łe emocje. Do szkół dzieci dowo-
żone są autobusami szkolnymi, 
ale i tak w całą logistykę związa-
ną z edukacją muszą być mocno 
zaangażowani rodzice, dziadko-
wie i wujkowie.

Najspokojniejszy okres na wyspie 
to zdecydowanie styczeń. Uwiel-
biam ten czas ze względu na spot-
kania towarzyskie i nienawidzę 
za wszechobecny chłód i wilgoć. 
Temperatura oscyluje najczęściej 
między 6 a 15 oC, więc jest zimno. 
Domy są słabo ocieplone, mają nie-
szczelne okna, więc mimo grza-
nia są wyziębione i nawet jak te 
kamienne podłogi wyłoży się gru-
bymi dywanami, to bez ciepłych 
bamboszy nie da rady. Właśnie 
w tym najzimniejszym miesiącu 
w roku Grecy mają czas na odwie-
dziny. Nawet codziennie chodzą po 
sąsiadach i testują domowe likiery 
z granatów i inne kaloryczne pysz-
ności. My również, zaliczając się do 
wiejskiej społeczności, odwiedza-
my sąsiadów, a oni nas. To jest czas 
na haftowanie, szycie, robienie na 
drutach, czytanie książek, leniu-
chowanie przy kominku lub kozie 
(opalanej głównie drewnem oliwko-
wym). Ten czas spotkań towarzy-
skich i odpoczynku jest potrzebny, 
bo jak tylko pogoda się poprawi, 

a na migdałowcach pojawią się 
pąki kwiatów, zacznie się przyci-
nanie drzew oliwnych. I tu znów 
żmudna praca dzień w dzień, drze-
wo za drzewem. Oliwki muszą być 
bardzo mocno przycięte, aby dały 
dobre plony kolejnej jesieni. Tylko 
starym okazom można dać dłuż-
szy odpoczynek. Po zimie prawie 
wszyscy Grecy, przynajmniej na 
Thassos, zaczynają odnawiać swo-
je domostwa. Gdy turyści pojawią 
się na wyspie, wszystko musi lśnić 
i zachwycać. Sporadycznie zoba-
czyć można odrapane budynki, co 
wcale nie musi świadczyć o wie-
loletnim zaniedbaniu. Przy sporej 
wilgotności w zimie i słonej bryzie 
od morza nie potrzeba wielu lat, 
aby coś wyglądało jak opuszczo-
na rudera. Wczesną wiosną przed 
sezonem zaczyna się więc akcja 
renowacja. W marcu i kwietniu 
co chwilę gdzieś unosi się zapach 
farby i słychać szlifierki, wiertar-
ki i młotki. Naprawianie tynków 
i dachów, bielenie domów, szli-
fowanie i malowanie zardzewia-
łych barierek balkonów, tarasów 
i ogrodzeń to wyzwania, z który-
mi mierzy się co roku każdy gre-
cki gospodarz. 

Na Thassos wszyscy szykują 
się na pierwszą falę turystów na 
Paschę, a potem na falę majówko-
wą. Po tym czasie znaleźć fachow-
ca do czegokolwiek graniczy 
z cudem, bo wszyscy przebranża-
wiają się na potrzeby turystyki. 
Murarz pomaga w kuchni, maj-
ster od pralek staje się kelnerem, 
fryzjerka pokojówką. 

Oczywiście część pozostaje 
w zawodzie, ale głównie jako obsłu-
ga techniczna hoteli i pensjonatów. 
Ze studiów przyjeżdżają dzieci 
i pomagają prowadzić rodzin-
ne interesy. Kasia po sezonie też 
chwyta się różnych prac, na przy-
kład szyje na maszynie. Tomek 
pracuje zdalnie dla greckiej kor-
poracji oraz wykonuje usługowo 
sesje zdjęciowe.

Dla Greków raj na ziemi to właś-
nie Grecja. Słońce, morze, góry, 
wspaniałe jedzenie w miłym towa-
rzystwie. Pomimo ekonomicznych 
problemów oni stale się uśmiechają 
i żartują na każdym kroku. Wciąż 
podkreślają, że zdrowie i rodzina 
są w życiu najważniejsze, a pie-
niądze przychodzą i odchodzą.

Dla mnie prawdziwymi przewod-
nikami po Grecji i Grekach stali się 
Kasia i Tomek. Są już tak związa-
ni z wyspą, jakby mieszkali tu od 
zawsze. Dzięki swojej otwartości 
i ciekawości świata szybko wsią-
kli w nową społeczność. Zwłasz-
cza Kasia kocha swoją nową małą 
ojczyznę i z pasją o niej opowiada 
turystom z różnych krajów. Gre-
kom natomiast przybliża Polskę. 
I cały czas się rozwija. Właśnie 
rozpoczyna studia na Uniwersy-
tecie Arystotelesa w Salonikach. 
Mówi, że pomoże jej to jeszcze 
lepiej poznać i zrozumieć Gre-
ków i Grecję.

Tekst i fot.:
KAROLINA KĄDZIOŁKA

Angora nr 7/2023

Kasia ze Szmaragdowej Wyspy
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Siema

Po pandemicznych ogranicze-
niach ostatnich lat Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy ponow-
nie zagrała z całą swoją mocą. 
W 12 niemieckich sztabach działo 
się naprawdę bardzo dużo, gra-
ły zespoły, polskie, niemieckie 
i polonijne, odbywały się roz-
grywki sportowe, biegi i raj-
dy rowerowe, licytacje oraz 
programy dla dzieci. Wszystko 
w atmosferze ogromnej radości. 
Jednak programy artystyczne 
i sportowe to tylko cześć Fina-
łowego „grania” Orkiestry, bo 
przecież nie o rozrywkę tutaj 
tylko chodzi. Imprezy są jedy-
nie przygrywką do prowadzenia 
zbiórki pieniędzy, które w tym 
roku przeznaczone zostaną na 
zakup specjalistycznego sprzę-
tu do walki ze straszną choro-
bą, jaką jest sepsa.

W całych Niemczech w tym roku 
12 działających Sztabów zebrało 
ponad 215.000 euro. Jest to o 30 
tysięcy więcej niż rok temu, ale 
jednak o 20 tysięcy euro mniej 
niż w rekordowym 2020 roku. 
Wszyscy jednak zgodnie powta-
rzają, że nie chodzi tutaj o kolej-
ne bicie rekordów, ważne jest, że 
każdego roku w styczniu jesteśmy 
WSZYSCY RAZEM na tej cudow-
nej, gorącej i kolorowej impre-
zie! Bawimy się, uśmiechamy 
się do siebie, otwieramy nasze 
serca i POMAGAMY! Każdego 
roku spotykamy się ze wspania-
łym i spontanicznym odzewem 
i chęcią dzielenia się dobrem.

Sztab Altena
Po raz pierwszy, ale z wielką 

przysłowiową „pompą” zagrał 
Sztab Altena w restauracji „Acht 
Sterne” prowadzonej przez Kata-
rzynę Adamiak, wcześniej zwią-
zaną ze Sztabami w Bonn i Ober-
hausen. Tym razem postanowiła 
zagrać samodzielnie we współ-
pracy z miejscową Ochotniczą 
Strażą Pożarną. Udało się pub-
liczności zapewnić ciekawy pro-
gram artystyczny i wiele innych 
atrakcji. Zebrano 7.003 euro.

Sztab Berlin
Sztab Berlin zagrał w mocno 

zmienionym składzie w tym roku. 
Odbyło się kilka imprez, m.in. 
w Klubie Polskich Nieudaczni-
ków, Morsowanie z Oświatą oraz 
koncerty zespołów Stan Zawie-
szenia i Wszyscy Byliśmy Har-
cerzami. Poza tym w dniu Finału 
wolontariusze zbierali do puszek 
w różnych miejscach Berlina. 
Zebrano 10.150 euro.

Sztab Bonn
Tegoroczny finał to kolejny suk-

ces. Liczba wolontariuszy z roku 
na rok rośnie i mowa tu nie tylko 
o wolontariuszach z puszkami, 
ale o ludziach, którzy zechcie-
li wesprzeć całą akcję i podaro-
wali różne rzeczy lub usługi na 

licytacje. Zgłaszali się oni do 
ostatniego dnia. W ramach pro-
gramu artystycznego wystąpili: 
Jolanta Woltest, Mirosław Tybo-
ra, Artur Karol, zespół SQBANI, 
Sławomir Olszamowski, Daria, 
Olaf, Arek Bleszynski i Jan Błę-
dowski. Były również puszki sta-
cjonarne. Rekord padł w sklepie 
Promo, gdzie ku zaskoczeniu 
wszystkich zebrano 2.500 euro. 
Wśród ciekawych licytacji zna-
lazły się Vouchery na wyciecz-
kę z motocyklistami i przejażdż-
ka samochodem marki Bentley 
z 1957 roku. Zebrano 18.411 euro.

Sztab Cottbus
Wielka Orkiestra po raz pierw-

szy zagrała w Cottbus. Finał odbył 
się w Teatrze Picolo już 21 stycz-
nia. Wystąpił zespół taneczny 
Maki z Zielonej Góry oraz miej-
scowa grupa z Balletschule, nie-
miecki Live Music oraz polonij-
ny Stan Zawieszenia. Impreza 
była częścią polsko-niemieckie-
go projektu pt. „Tolerancja nie 
zna granic” realizowanego przez 
Zielonogórski Ośrodek Kultury. 
Zebrano 1.671 euro.

Sztab Frankfurt-Darmstadt
Finał to duże przedsięwzięcie 

organizacyjne, które nie było-
by możliwe bez udziału wie-
lu osób gotowych poświęcić 
swój wolny czas po to, żeby inni 
mogli przez ten jeden weekend 
w roku poczuć jedność, radość 
i świetnie się bawić. Sobota to 
dzień Siema Festiwal, na którym 
w tym roku zagrali Zagi, Sem-
pu i Łydka Grubasa. Niedzie-
la to natomiast wydarzenie dla 
całych rodzin, ponieważ oprócz 
uczty muzycznej zapewniono 
również ucztę dla podniebie-
nia. Scenę w tym dniu przeję-
ły lokalne zespoły, które zagra-
ły zarówno dla dzieci, rodziców, 
a nawet dla dziadków. Przygo-
towano m.in. pokój zabaw dla 
dzieci, który odwiedził jeden 
z bohaterów popularnej kres-
kówki, fotobudkę oraz spotka-
nie na żywo z postaciami z serii 
Star Wars. Wylicytować można 
było m.in. lot samolotem wido-
kowym. Część licytacji prowa-
dził znany kabarecista Mariusz 
Kałamaga. Finał oraz Światełko 
do nieba uświetnił zespół Łzy. 
W chwili oddawania materia-
łu do druku Sztab liczył jeszcze 
pieniądze, jednak orientacyjnie 
stwierdzić można, że zebrał co 
najmniej 45.000 euro.

Sztab Gelsenkirchen
Z każdym finałem o krok dalej 

idzie Sztab w Gelsenkirchen. 
W tym roku pobił kolejny swój 
rekord. Dobrą zabawę zapewnili: 
DJ Still, Mariola i Patryk Dance, 
a przepyszne wyroby cukierni-
cze zapewnił Tortowy Bzik, któ-
ry z radością wspiera WOŚP od 

wielu lat. Były też pokazy MMA 
Corps Ruhrpott, było koło fortu-
ny, kącik dla dzieci oraz stoisko 
Mary Kay z relaksującym masa-
żem dłoni. Zebrano 12.012 euro.

Sztab Hanower
Finał w Hanowerze uroczy-

ście otworzyli: Konsul generalny 
RP w Hamburgu Paweł Jawor-
ski, zastępca Burmistrza Tho-
mas Herrmann oraz szef Szta-
bu Józef Zieliński. Na otwarciu 
pojawiła się również Natalia 
Todosienko, która z dziećmi 
uciekła przed wojną w Ukrai-
nie. Wylewnie podziękowała za 
przyjęcie w Niemczech i za oka-
zaną pomoc. W części rozrywko-
wej odbyła się druga edycja bie-
gu po zdrowie o nazwie „Uciec 
przed sepsą”, zabawy dla dzieci, 
koncerty zespołów: L.A. CARBO, 
Iwona i Przyjaciele, The Bigos 
oraz licytacje. Impreza zakoń-
czyła się zwyczajowym świateł-
kiem do nieba. Zebrano ponad 
13.000 euro.

Sztab Karlruhe-Mannheim
Sztab działa od 5 lat. W tym 

roku impreza trwała dwa dni, 
a udział wzięli m.in. zespół Popa-
rzeni Kawą Trzy, kabarecistka 
Katarzyna Pakosinska, Rafał 
Bryndal, Larysa – finalistka pro-
gramu The Voice of Senior oraz 
lokalni muzycy z Mannheim. 
Kwestowało 15 wolontariuszy, 
w polskich punktach wystawio-
no 18 puszek stacjonarnych. Były 
pokazy pierwszej pomocy, samo-
obrony oraz wystawa motocykli 
żużlowych. Za 600 euro wylicy-
towano plastron żużlowy z auto-
grafem Tomasza Golloba. Zebra-
no 12.000 euro.

Sztab Monachium
W Monachium Finał odbył się 

po raz szósty. W klubie Backstage 
przygotowano program dla dzie-
ci z tańcami, zabawami i malo-
waniem twarzy, natomiast dla 
dorosłych zagrał polski zespół 
Hook oraz kilka lokalnych nie-
mieckich zespołów. Wolonta-
riuszami byli jak co roku, har-
cerze z monachijskiego szczepu 
„Czarna 13”. 

Podczas Finału odbyła się 
aukcja Złotego Serduszka, któ-
re zostało zlicytowane za 2.500 
euro. Zebrano 20.903 euro.

Sztab Münster
W ramach Finału Sztabu Mün-

ster odbyły się 3 imprezy: Festyn 
Familijny połączony z turnie-
jem sportowym w Rheda Wie-
denbrück, morsowanie z grupą 
„Morsy Hartusy z Niedersach-
sen” w Goldenstadt, w którym 
wzięło udział ponad 100 osób 
oraz główny koncert finałowy 
w Münster z udziałem: 3R12, Syn-
dykat, SMS, Nomedia, Deemon 
oraz Malgo Flamenco. Aktywna 

była również grupa wolontariuszy 
w Bielefeld. Zebrano 26.862 euro.

Sztab Oberhausen
Najstarszy zagraniczny sztab 

WOŚP w tym roku zagrał po raz 
2., powielając strukturę organiza-
cyjną z poprzednich lat. Na scenie 
gościli polonijni i zaprzyjaźnieni 
z Polonią wykonawcy w ramach 
programu „PolTon i Przyjaciele”. 
Poza tym stowarzyszenie Gmina 
Polska „Piast” prowadziło stoisko, 
na którym sprzedawano kawę 
i ciasta, Joanna Duda-Murowski 
tradycyjnie, od 20 lat prowadziła 
Flohmarkt. Tym razem poma-
gały jej osoby z Grypy FB Pola-
cy, rodzinne spotkania NRW. Był 
też bigos ugotowany przez wolon-
tariuszy, malowanie twarzy, Foto-
budka oraz zabawy z zespołem 
tanecznym „Polskie Kwiaty”. Przez 
cały czas trwania imprezy prowa-
dzone były licytacje, zarówno na 
scenie, jak i online. Licytowano 
m.in. wycieczkę po NRW z Bra-
ctwem Motocyklistów Polskich 
na Obcyźnie, 3-dniowe pobyty 
w Monschau i Winterbergu, dwu-
godzinna wycieczką Corvettą oraz 
Fiatem 126p. Prawdziwą perełką 
była licytacje obrazu zespołu Pink 
Floyd namalowanego techniką Pop 
Art przez Piotra Smołkę, artystę 

który od 20 lat wspiera Sztab Ober-
hausen. Obraz wylicytowano za 
3.100 euro! Sztab WOŚP tradycyj-
nie od 21 lat mieści się w gościn-
nych progach restauracji „Gdań-
ska”, ktorej właściciele również
aktywnie biorą udział w pracach 
organizacyjnych. Tegorocznym 
sponsorem było równie stowa-
rzyszenie Polregio e.V.  Zebrano 
34.415 euro.

Sztab Wuppertal
W tyk roku Sztab zorganizo-

wał Finał w pięknej Sali Brau-
haus oferując odwiedzającym 
moc muzycznych atrakcji. Finał
prowadziła para Róża i Benedykt 
Frąckiewicz, czyli zespół Benro-
se, którzy z wielką gracją zapo-
wiadali kolejnych wykonawców.
Wystąpili m.in: Nadia, Andy and 
Lucia, Maciek Glamza, Leszek 
Grzelak, Johanna Johnson, Artur 
Wojtyczka, Janusz Łuczak, Pol-
skie Kwiaty, Lilianne Wolf, Iza 
Żołądkiewicz i Adam, duet Hele-
na i Yukhym oraz zespół Mary-
sienka. Od godz. 20 na scenie
zagościło 6-ciu znanych Dj-ów, 
którzy poprowadzili WOŚPową
dyskotekę. To była dawka dobrej 
muzy. Zebrano 14.293 euro.

Tekst: Leonard Paszek
Zdjęcia: Robert Widera

31. Finał WOŚP w Niemczech

Sztab Oberhausen

Sztab Gelsenkirchen

Sztab Münster
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Na wysokim pułapie
Na pokładzie samolotu może być zabawnie, tragicznie,  
ale i wzruszająco

Tajemnice stewardes
To styl życia, którego z racji wysokich wymagań 
może zasmakować tylko wąska grupa ludzi. 
Dodatkowo ciężko jest się z nimi umówić 
na dłuższe spotkanie, bo ciągle są w powietrzu. 
Po wielu próbach szczęśliwie udaje mi się 
w końcu namówić kilka stewardes na wspólny 
wypad na miasto. Spotykamy się w jednej  
ze stołecznych restauracji.

Wcześniej ustalamy, że każda 
ze stewardes ma przygotować kil-
ka swoich ulubionych historii lot-
niczych. Zasada jest prosta. Mo-
że być zabawnie, tragicznie, ale 
i wzruszająco. Co więcej, żadna 
z pań nie ma pojęcia o tym, kto 
poza nią pojawi się na spotkaniu. 
Wiem to tylko ja. Na miejscu jed-
nak okazuje się, że większość pań 
zna się nawzajem, co tylko po-
twierdza, jak bardzo hermetycz-
ne jest to środowisko.

Zanim zamienię się w słuch, jak 
jeden mąż zapewniamy się wza-
jemnie, że wszyscy zachowamy 
dyskrecję i żadne imiona ani na-
zwiska z naszego spotkania nie 
wypłyną. Panie czują wyraźną 
ulgę, choć żartujemy, że wygląda 
to trochę jak zjazd jakiejś sekty.

– No to teraz będzie się dzia-
ło! – kwituje jedna ze stewardes, 
ewidentnie rozemocjonowana na 
myśl o podniebnych wspominkach. 
Kelner wypełnia nasze lampki 
argentyńskim szczepem Malbe-
ca. Wznosimy toast za spotkanie, 
po czym zamieniam się w słuch.

– Kiedyś mówiło się, że do-
tknięcie stewardesy przyno-
si szczęście. A jakie przesądy 
mają one same?

– Najpopularniejszy przesąd 
mówi o tym, że nie można na 
chwilę przed lotem przyszywać 
guzika do munduru. Jeśli się to 
zrobi, lot będzie odwołany, opóź-
niony albo pasażerowie będą bar-
dzo nieznośni.

– W wielu polskich domach 
do dzisiaj wierzy się w przesąd, 
który mówi, że jeśli w wigilijny 
lub noworoczny poranek próg 
naszego domu pierwszy prze-
kroczy mężczyzna, cały kolejny 
rok będzie szczęśliwy. W lotnic-
twie stewardesy mają podobny 
przesąd?

– Tak! I brzmi on dokładnie tak 
samo! Mianowicie mówi się, że 
gdy pierwszy na pokład wejdzie 
mężczyzna, czeka nas spokojny 
i bardzo przyjemny rejs.
Do rozmowy włącza się inna 

stewardesa:
– À propos pasażerów płci mę-

skiej. Wśród nich jest wielu fe-
tyszystów. Ostatnio głośno było 
o stewardesach, które sprzeda-
wały swoje używane rajstopy na 

aukcjach w internecie. Wystarczy-
ło podkreślić, że są mocno znoszo-
ne, i wstawić zdjęcia nóg w tych 
rajstopach, by znalazł się chętny. 
Niektórzy byli w stanie zapłacić 
za nie nawet pięćset funtów, zwy-
kle jednak używane rajstopy ste-
wardes można kupić za dziesięć 
– dwadzieścia funtów. W Polsce 
zresztą też są oferty sprzedaży ta-
kiej bielizny, trzeba tylko dobrze 
poszukać. W ogłoszeniu wystar-
czy napisać: „Używane rajstopy, 
stewardesa”, by otrzymać wiado-
mość w stylu: „Cześć, chciałbym 
kupić twoje rajstopy. Musisz mi 
tylko wysłać zdjęcie, jak masz je 
na sobie. Może być bez głowy”.

– Tak, to prawda – odzywa się 
moja kolejna rozmówczyni. – Wy-
obraź sobie, że w internecie na-
prawdę nie brakuje fetyszystów. 
Zagraniczne portale aukcyjne 
regularnie usuwają takie ofer-
ty. Zresztą w Polsce też jest te-
go mnóstwo. Zgadnij, za ile moż-
na sprzedać używane, zniszczo-
ne rajstopy?

– Nie wiem, trzydzieści zło-
tych?

– Chyba oszalałeś! Jak dobrze 
pójdzie, sprzedasz parę nawet za 
osiemdziesiąt złotych! Wystarczy 
w tytule aukcji wpisać na przykład 
„fetysz”, a w jej opisie dodać, że 
nosiła je stewardesa. Plus obo-
wiązkowo trzeba wstawić zdję-
cie nóg w tych rajstopach.

– Nieźle jesteś zorientowana 
w tym temacie. Pewnie handlu-
jesz, co? – żartuję, chcąc zoba-
czyć jej reakcję.

– Nie. Koleżanka mi opowia-
dała! – moja rozmówczyni wybu-
cha śmiechem, a my razem z nią.
Wtedy odzywa się kolejna 

stewardesa:
– Przypomniało mi się, jak kie-

dyś chciałam być bardzo życzliwa 
dla pewnej pasażerki, tak na oko 
może pięćdziesięcioletniej. Le-
ciała samotnie, zajmowała miej-
sce przy oknie. Po jakimś czasie 
zauważyłam, że kobieta ciągle 
wpatruje się w okno, a jej twarz 
jest bardzo zmartwiona. Posta-
nowiłam do niej podejść i zapy-
tać, czy dobrze się czuje. Kobie-
ta smutnym głosem powiedzia-
ła, że wszystko z nią w porządku. 
Chcąc być miła, powiedziałam jej, 

że ma bardzo ładny wisiorek. To 
była taka zawieszka przypomina-
jąca małą beczułkę. Z ciekawości, 
pół żartem, pół serio, powiedzia-
łam, że w takiej zawieszce moż-
na by coś schować. Na to kobieta 
odparła: „W tym wisiorku są pro-
chy mojego męża. Zmarł niedaw-
no na raka”. Kompletnie nie wie-
działam, jak zareagować. Z bura-
kiem na twarzy mruknęłam tylko, 
że bardzo mi przykro, po czym 
prędko schowałam się w naszej 
pokładowej kuchni.
Na te słowa do rozmowy przy-

łącza się inna stewardesa, jed-
nocześnie szarpiąc swoją ko-
leżankę:

– Opowiedz, co tobie się przy-
darzyło!
Ta druga jednak nie jest zbyt 

chętna do zwierzeń. Następuje 
chwila krępującej ciszy, w trak-
cie której wszystkie spojrzenia 
lądują na twarzy tajemniczej ko-
biety. Ta, widząc to, w końcu za-
czyna nieśmiało swoją opowieść:

– Jestem jedną z niewielu ste-
wardes, które w trakcie lotu miały 
do czynienia ze śmiercią pasaże-
ra... Nie życzę tego żadnej z mo-
ich koleżanek! To trauma, która 
zostaje w głowie na całe życie. To 
był kilkugodzinny lot. Wolę nie mó-
wić dokąd konkretnie, by rodzina 
zmarłego nie odgadła, że chodzi 
o tę osobę. W każdym razie po-
śród blisko dwustu pasażerów 
był pewien sympatyczny starszy 
pan, który leciał za granicę w od-
wiedziny do swojej córki, jeśli do-
brze pamiętam. Mężczyzna w trak-
cie lotu zachowywał się wzorowo. 
Nikogo nie obrażał, siedział spo-
kojnie na swoim miejscu. Zaraz 
po starcie, gdy rozpoczął się ser-
wis, pan poprosił o whisky z lo-
dem. Wypił jedną, drugą, trzecią 
szklankę. Wraz z każdą kolejną 
robił się coraz bardziej zajmują-
cy. Zagadywał mnie, opowiadając, 
że pije ze stresu, bo to jego pierw-
szy lot. Później zdradził mi, że je-
go żona jakiś czas temu zmarła 
na raka, że teraz jest sam, że leci 
do córki, z którą długo się nie wi-
dział, i to będzie spełnienie jego 
ogromnego marzenia. Pan nie był 
nachalny. Po prostu zabierał mi za 
dużo czasu, gdy miałam do wyko-
nania swoje obowiązki. W końcu 
się uspokoił i zasnął oparty gło-
wą o stolik umieszczony na opar-
ciu fotela przed nim. Upływały mi-
nuty, a on słodko drzemał. Minęła 
godzina, a mężczyzna nadal sie-
dział w tej samej pozycji. Czekało 
nas międzylądowanie w celu za-
tankowania samolotu. W związ-
ku z tym zaczęłam budzić pasa-
żera. Musiałam go poprosić, by 
zamknął stolik, na którym leżał, 

ponieważ procedury jasno mówią 
o tym, że na czas lądowania sto-
liki muszą być zamknięte. Męż-
czyzna, niestety, nie reagował. 
Dla mnie to był jasny sygnał, że 
coś jest nie tak. Zapytałam, czy 
na pokładzie jest lekarz. Oczywi-
ście był, bo w około osiemdziesię-
ciu procentach przypadków jest. 
Poprosiłam go o pomoc. Lekarz 
przyłożył palce do szyi starszego 
pana, by zbadać puls. Po chwili 
pokręcił głową, po czym pochylił 
się do mnie i szeptem oznajmił, 
że facet nie żyje. „Ciało jest jesz-
cze ciepłe. Zgon musiał nastąpić 
chwilę temu. Prawdopodobnie we 
śnie” – powiedział. Byłam prze-
rażona. Jeszcze przed momen-
tem rozmawiałam z tym człowie-
kiem, on mi opowiadał o tym, że 
właśnie spełnia się jego najwięk-
sze marzenie. A teraz? Mężczy-
zna nie żył, a jego ciało było jesz-
cze ciepłe!

– Co zrobiłaś?
– Spokojnym krokiem poszłam 

do szefowej pokładu. Nie mogłam 
biec, bo jedna z podstawowych za-
sad obowiązujących w naszej pra-
cy mówi, że nie możemy zwracać 
na siebie uwagi, by nie siać paniki 
wśród pasażerów. Szefowa stwier-
dziła, że powiemy o wszystkim ka-
pitanowi dopiero po wylądowaniu. 
Właśnie podchodziliśmy do lądo-
wania i nie powinnyśmy rozpra-
szać pilotów. Przytaknęłam i wy-
straszona czekałam, aż dotknie-
my ziemi. Dopiero wtedy kapitan 
dowiedział się, co się stało.

– Co postanowił?
– Cóż... To pewnie zabrzmi jak 

z jakiejś powieści science fiction, 
ale... stwierdził, że mamy już zbyt 
duże opóźnienie, by pozwolić so-
bie na jego zwiększenie.

– Co?!
– No tak. Pamiętaj, że każdy lot 

to ogromne koszty, a opóźnienia 
tylko je zwiększają. Doskonale ro-
zumiem decyzję kapitana. To on 
jest odpowiedzialny za rejs i zrozu-
miałe, że przez jednego pasażera 
nie może cierpieć kolejnych dwu-
stu. W związku z tym padła suge-
stia, by udawać, że nic się nie sta-
ło. Gdybym latała w liniach singa-
purskich, po prostu przeniosłabym 
denata do specjalnego schowka na 
zwłoki. Ale nie mieliśmy takiego. 
I tak jednak dopisało nam szczę-
ście, ponieważ w ostatnim rzędzie 
były dwa wolne miejsca. To jakiś 
cud, bo zwykle samolot jest wyp-
chany po brzegi! Powiedzieliśmy 
pasażerom, że pan się źle poczuł 
i w związku z tym przenosimy go 
do tego rzędu. Następnie założy-
liśmy mu maseczkę tlenową, by 
nieco zakryć twarz. Mieliśmy też 
specjalny worek. Założyliśmy go 

od dołu, naciągnęliśmy aż do pa-
sa i mocno zawinęliśmy, by zabez-
pieczyć się przed „wyciekami”. 
Pamiętaj, że gdy człowiek umie-
ra, po pewnym czasie puszczają 
mu wszystkie zwieracze i wszyst-
ko z niego wypływa.

– W takiej sytuacji pasażer 
już jest uznany za zmarłego?

– Tylko w momencie, gdy na po-
kładzie jest lekarz, który stwier-
dzi zgon. Jeśli doktora nie będzie, 
pasażer oficjalnie nadal żyje, a my 
powinniśmy mu udzielać pomocy 
w postaci masażu serca aż do mo-
mentu wylądowania i stwierdze-
nia zgonu przez lekarza.

– A co zrobić, jeśli będziecie 
lądować za trzy godziny?

– Wtedy już wszystko zależy od 
decyzji pilota. Ale zwykle w takiej 
sytuacji kontynuuje się lot do miej-
sca docelowego. Skoro wiemy, że 
pasażer jest martwy, to nie jest 
priorytetem lądowanie tylko po 
to, by – że tak powiem – rozstać 
się z ciałem. Co to za różnica, czy 
zrobimy to od razu, czy dopiero po 
trzech godzinach?

– Nie chce mi się wierzyć w to, 
co mówisz!

– Nie musisz. Nie będę cię 
przekonywać, bo wiem, że tak 
było. Zresztą są bardziej szoku-
jące historie. W środowisku ste-
wardes popularna jest opowieść 
o pasażerach z Miami, którzy 
chcieli wprowadzić na pokład sa-
molotu zwłoki leżące na wózku 
inwalidzkim. Na szczęście do te-
go nie doszło. Zresztą podobna 
sytuacja miała miejsce bodajże 
w Indiach, gdzie matka z cór-
ką próbowały przewieźć zwło-
ki swojego ojca i męża, również 
na wózku inwalidzkim. Włożyły 
mu czapkę, okulary przeciwsło-
neczne i twierdziły, że facet śpi. 
To jednak nie przeszło. Historia 
zna więcej takich przykładów 
z racji tego, że transport zwłok 
jest drogi. Zdecydowanie bar-
dziej opłaca się je przemycić, 
kupując bilet lotniczy.
Inna stewardesa dodaje:
– Zwłoki to jedno, ale są jeszcze 

inne sensacje! Jakiś czas temu 
świat obiegła informacja o tym, 
że na pokładzie jednego z samo-
lotów zostawiono serce! I to do-
słownie. Okazało się, że przed ko-
lejnym odlotem zapomniano z po-
kładu zabrać ludzkie serce, które 
miało służyć do przeszczepu. Co 
prawda nie ujawniono szczegó-
łów, ale już sama wieść o tym, 
że samolot wystartował z ludz-
kim organem na pokładzie, moc-
no przeraża.
Siedząca obok mnie kobieta do-

pija resztkę wina, lekko uśmie-
cha się do siebie, po czym włą-
cza się do dyskusji:

– Musisz wiedzieć, że w krę-
gu stewardes krąży wiele histo-
rii o pasażerach, którzy w trakcie 
lotu chcieli otworzyć drzwi samo-
lotu i wysiąść. Jedną z nich wciąż 
mam w pamięci. Facet z niewiado-
mych przyczyn postanowił, że nie 
będzie czekał na dalszy ciąg lotu 
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Na wysokim pułapie
i wyjdzie już teraz. Zaczął agre-
sywnie otwierać drzwi...

– Ale w trakcie lotu nie jest 
to możliwe, prawda?
– Tylko wtedy, gdy masz moc 

Supermana. Ten pasażer jed-
nak nie miał, a mimo to próbował 
otworzyć drzwi. Ostatecznie ka-
pitan podjął decyzję o przymuso-
wym lądowaniu, pasażer zaś zo-
stał związany i powalony na pod-
łogę. Po wylądowaniu weszły po 
niego lokalne służby i wyprowa-
dziły go z samolotu.

– Skoro jesteśmy przy niety-
powych sytuacjach, ostatnio sły-
szałem o tym, że pies miał do-
stać odszkodowanie!
– Sprawa jest prosta. Przepisy 

Unii Europejskiej mówią, że każ-
dy pasażer, któremu odwołano lot, 
ma prawo do rekompensaty w wy-
sokości dwustu pięćdziesięciu eu-
ro. Nikt nie mówił, że to ma być 
człowiek. Pies przecież też może 
być pasażerem. Tym bardziej że 
jego właściciel wykupił mu spe-
cjalny bilet, dzięki któremu mógł 
wejść na pokład samolotu.

Panie mają wyraźny ubaw.
– Latanie zeszło na psy! – żar-

tuje jedna z nich.
– Przychodzą wam do głowy 

jeszcze jakieś zawodowe historie, 
które zapadły wam w pamięć?
– Swego czasu latałam z Fran-

cuzami do pewnego sanktuarium 
– odzywa się milcząca dotąd ste-
wardesa. – Wiesz, kto lata na takich 
rejsach? Wiele osób to inwalidzi. 
A pamiętajmy, że zgodnie z proce-
durami każdy inwalida musi mieć 
swojego opiekuna. Masz więc na 
pokładzie pięćdziesiąt osób niepeł-
nosprawnych – na przykład bez 
nóg, na wózkach inwalidzkich. 
Wyobraźmy sobie,  jak wygląda-
łaby ewakuacja. Często tacy  lu-
dzie są dosłownie wnoszeni na 
pokład i lecą z ostatnią nadzieją. 
Zdarza się, że nie mają już żadnej 
świadomości. Albo są kompletnie 
sparaliżowani. To ogromne trage-
die. Dlatego takie osoby sadzało 
się przy oknach, by w razie ewa-
kuacji nie blokowały wyjść ewa-
kuacyjnych. I tak to był absurd, 
bo przecież w trakcie ewakuacji 
nie wezmę pięćdziesięciu niepeł-
nosprawnych na plecy i nie dam 
rady wynieść ich z samolotu.

– Z tego, co wiem, na przy-
kład linie czarterowe wożące 
Polaków mają zdecydowanie 
gorszy czas poza wakacjami. 
Wówczas jest zapewne o wiele 
mniej zleceń, a co za tym idzie, 
pojawia się więcej takich spe-
cyficznych lotów jak ten, o któ-
rym wspominasz.
– To prawda. Bardzo nietypo-

we destynacje zdarzają się czę-
sto zimą. Chodzi o to, że wtedy 
nie ma zbyt dużego ruchu lotni-
czego w Europie, bo wiadomo, 
większość z nas lata na wakacje 
latem. Dlatego wiele firm korzy-
sta ze specjalnych giełd interneto-
wych, gdzie można znaleźć zamó-
wienia na konkretne loty. Wiem, że 
polskim stewardom zdarzało się 

latać na przykład do Afganistanu 
z  ludźmi skazanymi na śmierć. 
Co ciekawe, załoga musiała być 
całkowicie męska. Wśród pasa-
żerów na takim locie był na przy-
kład mężczyzna poszukiwany li-
stem gończym. Zatrzymano go 
na terenie Unii Europejskiej, wsa-
dzono do więzienia, a potem de-
portowano. Wówczas na jednego 
skazańca na pokładzie przypadało 
dwóch facetów pilnujących – poli-
cjantów albo wojskowych. Skazani 
byli zakuci w kajdanki, ponieważ 
były to bardzo niebezpieczne oso-

by. Najbardziej przykre wydarze-
nia miały jednak miejsce dopiero 
po wylądowaniu. Skazańcy się za-
parli i nie chcieli wyjść z samolo-
tu. Płacz na pokładzie był niesa-
mowity. Ci  ludzie błagali, by nie 
musieli opuszczać pokładu. A to 
dlatego, że wiedzieli,  iż zostaną 
skazani na karę śmierci, która 
obowiązuje w tym kraju. Słysza-
łam, że nawet stewardom będą-
cym na pokładzie było przykro. 
W trakcie takiego serwisu poda-
wano skazańcom wodę, ewentual-
nie kawę i herbatę. Zapewne jed-
ną z ostatnich w ich życiu. Alko-
holu i jedzenia na pewno na tych 
lotach nie było.

Na moment zapada refleksyj-
na cisza. Chcąc ją w końcu prze-
łamać, podpytuję:

– A powiedzcie mi tak szcze-
rze, co się dzieje, gdy macie już 
odlatywać, a na pokładzie bra-
kuje jakiegoś pasażera?

Na te słowa odzywa się sie-
dząca naprzeciwko mnie krót-
ko ścięta dwudziestoparoletnia 
stewardesa:
– To jedna z sytuacji, których 

nie cierpimy! W takim przypad-
ku obsługa lotniska próbuje zlo-
kalizować brakującego pasażera. 
Jeśli wiemy, że przeszedł odpra-
wę i kręci się gdzieś po lotnisku, 
obsługa wzywa go przez głośni-
ki. W końcu jest ostatnie wezwa-
nie, po którym pasażer nie zosta-
nie już wpuszczony na lot. Tak 

naprawdę to jedna z tych sytua-
cji, w których dosłownie wszyst-
kim zależy na tym, by szybko roz-
wiązać problem i znaleźć zgubę.

– Właściwie to dlaczego? Sko-
ro pasażer nie przybył na po-
kład, to po prostu moglibyście 
zamknąć i odlecieć!
– No właśnie nie. Niedopusz-

czalna jest sytuacja, w której pa-
sażer nadał bagaż rejestrowany, 
bagaż został załadowany do sa-
molotu, a pasażera ostatecznie 
nie będzie na pokładzie. W takiej 
sytuacji trzeba zakładać najgor-

sze. Przecież ten pasażer mógł 
na przykład zostawić w bagażu 
bombę, która wybuchnie kilka 
minut po starcie, a sam nie po-
leci, bo nie chce zginąć.

– Co w takim razie musicie 
zrobić, jeśli bagaż został na-
dany, a pasażera w samolocie 
nie ma?
– Pasażerowie razem z całą za-

łogą muszą uzbroić się w cierpli-
wość. Natomiast załoga lotniska 
musi wypakować z samolotu tyle 
walizek, ile będzie trzeba, by odna-
leźć walizkę pasażera, który z nami 
nie poleci. Czasem to trwa bardzo 
długo. Wyobraź sobie, że w lukach 
bagażowych masz dwieście wali-
zek ułożonych niemalże jedna na 
drugiej i spośród nich musisz od-
naleźć tę jedyną, pasażera, który 
nie wsiadł do samolotu. Po odna-
lezieniu walizki jest ona wypako-
wywana z samolotu. Sprawa jest 
o wiele prostsza, gdy pasażer nie 
dotarł i nie nadał walizki albo miał 
bilet, który uniemożliwiał mu nada-
nie bagażu rejestrowanego. Wtedy 
rzeczywiście nie musimy czekać 
i dość sprawnie możemy odlecieć.

– Czy jeszcze jacyś pasaże-
rowie szczególnie utkwili wam 
w pamięci?

Do odpowiedzi wyrywa się 
uśmiechnięta blondynka, która 
do tej pory tylko przysłuchiwa-
ła się rozmowie:
– Pamiętam sytuację, która 

wprowadziła pewien popłoch na 

pokładzie. Za oknami wstawało 
już słońce. To był znak, że musi-
my zrobić poranny serwis, by po-
częstować pasażerów świeżą ka-
wą. Nagle jakieś pięćdziesięcioro 
ortodoksyjnych Żydów zaczęło klę-
kać i się modlić. To doprowadzi-
ło do tego, że musiałyśmy wrócić 
z naszymi wózkami z kanapkami 
i kawą do kuchni, ponieważ ci lu-
dzie w ogóle na nas nie reagowa-
li. Delikatnie prosiłyśmy ich, że-
by dali nam przejść, ale nie było 
z nimi kontaktu. Modlili się tak 
gorliwie, że nie istniało dla nich 

kompletnie nic poza tym.
Głos zabiera kolejna stewar-

desa:
– Ja też mam coś z tych nie-

poprawnych politycznie opowie-
ści. Mało kto zna historię, którą 
kiedyś żyło wiele stewardes. Od 
razu zaznaczam, że są to wspo-
mnienia bardzo niepoprawne. 
Mianowicie w trakcie rejsu pew-
ną arabską linią  leciała kobieta 
ubrana w burkę, czyli pełny strój 
wraz z nakryciem głowy mający 
otwór jedynie na oczy. I właśnie 
ta kobieta miała problem z włoże-
niem bagażu do schowka. Zauwa-
żyła to jedna ze stewardes i nie-
wiele myśląc, rzuciła do drugiej: 
„Idź, pomóż tej ninja, bo nie radzi 
sobie z bagażem”. Niestety, któ-
ryś z pasażerów usłyszał te sło-
wa i przetłumaczył je tamtej ko-
biecie. Na pokładzie rozpętała się 
afera. Doszło do tego, że stewar-
desa została wyrzucona z pracy 
za ten niestosowny żart. Jeszcze 
inna stewardesa wyleciała za coś, 
co niektórzy uważali za prawdę, 
choć nikt nie chciał tego głośno 
powiedzieć. Chodziło o ramadan 
i różnice kulturowe. Otóż załogi 
arabskie często przestrzegały ra-
madanu, chociaż w Koranie jest 
napisane, że jeżeli ktoś podróżu-
je, nie musi przestrzegać postu. 
Ale cabin crew często decydowa-
li się na to. Niestety, gdy lot trwa 
trzynaście godzin i przez cały ten 
czas nie można pić ani  jeść, to 

taka osoba nie jest w stanie pra-
cować. Nie jest dla nas pomocą, 
gdy tej pracy jest mnóstwo. Dla-
tego jedna ze stewardes napisa-
ła na Facebooku, że  jeżeli ktoś 
chce pościć, nie powinien przy-
chodzić do pracy. I właśnie ten 
wpis sprawił, że wyrzucono ją 
z pracy. Mam jeszcze jedną opo-
wieść, która jest dość zabawna, 
choć oficjalnie nie powinnam się 
z tego śmiać. W pewnych liniach 
lotniczych na tackach w klasie 
ekonomicznej podczas rozdawa-
nia posiłków poza daniem głów-
nym znajduje się mokra serwet-
ka do przetarcia dłoni przed po-
siłkiem lub po posiłku. Ma ona 
cytrynowy zapach. Na saszetce 
jest rysunek cytryny i napis wet 
wipes, lemon scent, czyli „mo-
kre serwetki, zapach cytryny”. 
No więc rozdałyśmy to wszystko 
i nagle rozlega się call bell, a więc 
ktoś nacisnął przycisk wzywający 
stewardesę. Podchodzę do wska-
zanego miejsca, pytam, w czym 
problem. Pasażer mówi po an-
gielsku: „Przepraszam, ta herba-
ta nie jest dobra”. Zastanawiam 
się jaka herbata, bo jeszcze her-
baty nie podawałyśmy, ale pasa-
żer powtarza: „Ta cytrynowa her-
bata nie  jest dobra”,  i pokazuje 
mi tę chusteczkę. Okazało się, że 
facet zamoczył ją w wodzie i za-
czął pić! W środowisku stewardes 
zdarzały się też śmieszne histo-
rie z podrywem przez pasażerów. 
Podchodzi taki na przykład i mó-
wi, chcąc mi zaimponować, że on 
to ma bank. Ale gdy pytam, jaki 
to bank, okazuje się, że w sumie 
to pracuje w banku w okienku...

– Skoro o obrzydliwościach 
mowa... Najobrzydliwszy wi-
dok, jaki zgotowali ci pasaże-
rowie, to...
– Kobieta obcinająca sobie pa-

znokcie u stóp. Zauważyłam ją 
w momencie, gdy odkładała ob-
cięty kawałek na stolik. Uprze-
dzając twoje pytanie: Tak, na ten 
sam stolik, na który kładzie się je-
dzenie. Pomijając już to, jak udało 
jej się przemycić na pokład ostre 
nożyczki, sam widok był obrzydli-
wy. Co gorsza, kobieta przed lą-
dowaniem zamknęła stolik, a ob-
cięte fragmenty paznokci wpadły 
do kieszeni, w której trzymamy 
menu. Mówiąc o tym, nawet te-
raz chętnie bym zwymiotowała!
– Krzysztof, proszę, napisz w tej 

książce, że w naszej pracy są też 
minusy – odzywa się milcząca od 
dłuższego czasu stewardesa. – Pią-
tek, świątek czy niedziela trzeba 
pracować. Dla nas nie ma czegoś 
takiego jak święta. Kiedyś nawet 
było głośno o ojcu, który tak za-
smucił się tym, że w Boże Narodze-
nie nie będzie się widział ze swo-
ją córką stewardesą, bo ta będzie 
w pracy, że postanowił kupić so-
bie bilety na loty, które miała od-
bywać w trakcie świąt, i chociaż 
w ten sposób spędzić z nią czas! 
Poza tym są dni, w trakcie któ-
rych stewardesy muszą być pod 
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Na wysokim pułapie

telefonem na tak zwanym stend
baju. Chodzi o to, by w sytuacji, 
gdy jakaś stewardesa zaśpi al
bo niespodziewanie zachoruje, 
ktoś przyjechał w jej zastępstwie. 
Stendbaje dzielimy na HSBY, czy
li Home Standby, polegający na 
tym, że trzeba być zwykle pod te
lefonem i przebywać w takiej od
ległości, by w ciągu godziny móc 
dojechać na lotnisko. Ale jest też 
ASBY – Airport Standby – polega
jący na tym, że dwie lub trzy ste
wardesy danej linii lotniczej peł
nią dyżury na lotnisku.
– A co sprawia, że stewarde-

sy wstydzą się za swoje kole-
żanki po fachu?

– Mnie jest najbardziej głupio, 
gdy słyszę historie o stewarde
sach, które opróżniają całe mini
barki i na przykład do buteleczek 
po wódce wlewają wodę, żeby nikt 
się nie zorientował, albo na miej
sce opróżnionych małpek wkłada
ją coś innego, żeby była ta sama 
waga i żeby system nie wykrył, że 
ktoś wypił ten alkohol. Inny przy
kład? W pewnym hotelu zakazano 
stewardesom prania swoich rze
czy. To była odpowiedź na zacho
wania dziewczyn, które swoją bie
liznę prały w... elektrycznych czaj
nikach. Wkładały do nich brudne 
majtki, sypały nieco proszku i kil
ka razy gotowały taką wodę. Spra
wa wydała się w momencie, gdy 
ktoś zostawił gacie w tym czajni
ku! Nierzadkim procederem jest 
też wynoszenie kapci hotelowych 
i wszystkiego, co się świeci i ład
nie pachnie. Na szczęście to spo
radyczne przypadki.
– A co po tylu latach noszenia 

munduru najbardziej was wku-
rza w tym zawodzie?

Odpowiada stewardesa lata-
jąca często na dalekich trasach:

– Myślę, że te ciągłe zmiany cza
su i nieustanny jet lag. Często gu
bię się w tym, jaki mamy dzień ty
godnia. Jet lag, czyli skutek zmia
ny stref czasowych, a w efekcie 
moment, w którym organizm ste
wardes wariuje, jest u nas na po
rządku dziennym. Dzisiaj jesteś 
w Warszawie, by za kilka godzin 
być w Nowym Jorku, gdzie jest 
zupełnie inna pora dnia. W Polsce 
po zmianie czasu o godzinę wielu 
z nas wariuje, a wyobraź sobie, że 
nagle zegarki musimy przestawić 
o dziesięć godzin. Dla naszych or
ganizmów to jest istny dramat!
– Jak sobie z tym radzicie?
– Tak jak teraz – śmieje się in

na dziewczyna i podnosi lamp
kę wina. – Żartuję, oczywiście. 
Lampka winka może i jest dobra 
na sen, ale trzeba uważać, żeby 
nie wpaść w alkoholizm. Zresztą 
o tym jeszcze dziewczyny pewnie 
ci opowiedzą.
– Gdzie w takim razie szukać 

klucza do walki z jet lagiem?
– To nie jest proste. W pierw

szej kolejności trzeba unikać picia 
nadmiernej liczby kaw i napojów 

kofeinowych. Poza tym nie moż
na co chwila zerkać na zegarek 
i zastanawiać się, która godzina 
jest teraz w Polsce. Co ważne, nie 
można też położyć się o dziewięt
nastej i spać do rana, bo dojdzie 
do tego, że obudzimy się o piątej 
i nasz organizm zgłupieje.
– Wspomniałyście o alkoho-

lizmie. To duży problem wśród 
załóg?

– W zawodzie pilota oraz stewar
desy ciężko się ustatkować. A to 
prowadzi do tego, że większość 
z nas jest samotna. Nie masz ko
mu się zwierzyć i albo wyładujesz 
wszystkie swoje frustracje na si
łowni, albo topisz smutki w butel
ce wina. To ostatnie jest rzeczy

wiście popularne. Słyszałam, że 
sporo osób w liniach arabskich ma 
z tym problem. To dlatego, że al
bo są stłoczeni w jednym miejscu, 
duszą się we własnym sosie, al
bo są gdzieś na pobycie z ludźmi, 
których zazwyczaj widzą pierwszy 
i zarazem ostatni raz w życiu. To 
wszystko, w połączeniu ze stre
sującą pracą, prowadzi do tego, 
że czujesz się wyobcowany, a to 
– niestety – sprzyja alkoholizmo
wi. A wiesz, co jest największym 
koszmarem stewardesy?
– Co?
– Lot na kacu! Nie powinno się 

pić alkoholu, zależnie od linii, mini
mum osiem, a czasem nawet dwa
dzieścia cztery godziny przed lo
tem. Ale taki lot to dramat. Czu
jesz się dwa razy gorzej, niż gdy 
masz kaca na ziemi.
– A co z  innymi używkami? 

Słyszałem, że istnieje ktoś taki 
jak „pani piguła”, która w nie-
których liniach lotniczych ba-
da trzeźwość załogi pokładowej 
jak i to, czy pracownik jest pod 
wpływem narkotyków.

– To pani, która kontroluje nas 
nie tylko, gdy wylatujemy z kra
ju, ale zdarza jej się również po
lecieć konkurencyjnymi liniami, 
by dotrzeć tam, skąd mamy le
cieć. Czyli na przykład do Hisz
panii czy Egiptu. I nagle okazuje 
się, że jest niezapowiedziana kon
trola trzeźwości. Pani każe ci ssać 
specjalnego lizaka wykrywające
go obecność narkotyków w twoim 

organizmie, a do tego dmuchać 
w balonik. W praktyce moczyło 
się takiego lizaka w kubku z wo
dą i problem podobno był rozwią
zany. Dzięki temu nawet wtedy, 
gdy mogłeś mieć coś na sumie
niu, prawdopodobieństwo wykry
cia znacznie malało. Często też 
masz zapisane w umowie, że mu
sisz dobrowolnie poddać się kon
troli trzeźwości w trakcie swojej 
pracy. Zwykle takie badania od
bywają się w sali briefingowej, 
przed lotem. Wchodzisz i widzisz, 
że jest pielęgniarka, która wery
fikuje trzeźwość. Zaprasza cię, 
podpisujesz się i musisz się pod
dać badaniu jeszcze przed przy
witaniem się ze wszystkimi. Te
sty sprawdzają, czy nie jesteś pod 
wpływem alkoholu i narkotyków.

– Słyszałaś o sytuacji, w któ-
rej na takich testach kogoś 
przyłapano?

– Najgłośniejsza historia do
tyczyła doświadczonego człon
ka załogi. Test wykazał, że jest 
pod wpływem narkotyków. De
cyzja była błyskawiczna: nie mo
że lecieć. Zastąpiła go inna oso
ba. Było to o tyle dziwne, że fa
cet zachowywał się normalnie 
i zapewniał, że nie brał żadnych 
narkotyków. I rzeczywiście, po 
kilku dniach okazało się, że miał 
rację. W ramach śledztwa usta
lono, że przed testem mężczy
zna wypił sporo toniku. Nie miał 
pojęcia, że zawiera on chininę, 
która nie dość, że spożywana 
w dużych ilościach może powo
dować zaburzenia koncentracji, 
a nawet oczopląs, to może zafał
szować testy antynarkotykowe. 
To samo jest z lekami na kaszel. 
Warto o tym pamiętać, by w ra
zie problemów uniknąć niepo
trzebnego stresu.
– Wróćmy jednak do typowych 

problemów stewardes. Czy trze-
ba do nich zaliczyć depresję?

– Depresja jest drugim, wyjąt
kowo popularnym problemem 
wśród załóg pokładowych. Czę
sto, niestety, nikt nie bierze tego 
na poważnie. Wszyscy myślą, sko
ro dziewczyna jest taka miła i tak 
się uśmiecha do pasażerów, to ja
ka tam depresja? Niewiele mó
wi się o tym, że wśród stewardes 
często zdarzają się samobójstwa. 

Nawet ostatnio jedna z dziewczyn 
w trakcie szkolenia w jednej z li
nii arabskich wyskoczyła z pierw
szego piętra. Co prawda się nie 
zabiła, ale była kompletnie spa
raliżowana. Media podłapały te
mat i zaczęły go nagłaśniać. Ale 
akurat te linie lotnicze są bardzo 
skuteczne w wyciszaniu tego ty
pu afer. Napisano, że dziewczyna 
miała problemy mentalne, i temat 
szybko ucichł.

Kolejna stewardesa dodaje:
– Ostatnio wróciłam z jednego 

z krajów arabskich, gdzie spotka
łam się z moimi czterema kole
żankami stewardesami. Okazało 
się, że dwie z nich regularnie bio
rą antydepresanty. Trzecia zaś, 
nie dość, że bierze leki, to jesz
cze chodzi do psychiatry. A trze

ba wspomnieć, że jedna wizyta 
w przeliczeniu na nasze kosztu
je tam około sześciuset złotych. 
Ostatnia z nich antydepresantów 
wprawdzie nie zażywa, za to by
ła świeżo po rozstaniu z pilotem, 
który ją zdradził.

Do rozmowy włącza się jesz-
cze inna dziewczyna:

– Przypomniały mi się wspo
mnienia z kategorii „irytujący 
pasażerowie”. Podróżnym zda
rza się składać dziwne skargi na 
stewardesy. Ot, na przykład re
klamacja, w której pasażer pi
sze, że była zła pogoda do star
tu i samolot nie poleciał. I bach, 
skarga na stewardesy. A co my 
miałyśmy zrobić? Rozdmuchać 
chmury?! Miałam też kiedyś ta
ką sytuację, że samolot podcho
dził do lądowania i trzeba było 
zająć swoje miejsca, zapiąć pa
sy i czekać, aż wylądujemy. Pew
na pani jednak uparcie twierdzi
ła, że jej dziecko musi do toalety 
właśnie w tym momencie. Kie
dy kazałyśmy jej zostać na miej
scu, bo już za moment mieliśmy 
przyziemiać, postawiła dziecko 
na środku korytarza i ściągnęła 
mu spodnie. Dziecko nasikało na 
podłogę, przy wszystkich. A co cie
kawe, samo mówiło, że może po
czekać z tym sikaniem. Mamusia 
jednak widocznie stwierdziła, że 
zrobi nam na złość. Nie pomyśla
ła o tym, że przy lądowaniu samo
lot może gwałtownie zahamować 
i dziecku może się stać krzywda.

Inne sytuacje, nie tyle irytujące, 
ile mocno zapadające w pamięć, 
to takie, nad którymi faktycznie 
nie da się zapanować, czyli nie
kontrolowane wymioty. Zdarza 
się, że pasażerowie wymiotują. 
To najczęściej efekt albo przeho
lowania z alkoholem, albo choro
by lokomocyjnej. Wtedy, jak już 
któraś z nas wspomniała, posy
pujemy te wymiociny specjalnym 
proszkiem, który wyciąga z nich 
wodę. Dzięki temu łatwiej jest to 
później posprzątać, a do tego pro
szek niweluje odór.
– A gdy pada hasło „pijani pa-

sażerowie”, jaka historia poja-
wia się w twojej głowie?

– Miałam kiedyś ekipę lecącą 
na ryby do Norwegii. Oczywiście 
w trakcie lotu panowie byli weseli 
z wiadomego powodu. I nagle jeden 
z nich zatrzymał mnie, gdy prze
chodziłam przez pokład, klęknął 
przede mną i mi się oświadczył. 
Przy czym... dodał, że oświadcza 
się w imieniu swojego syna, po
nieważ chciałby mieć taką syno
wą jak ja. Innym razem w trakcie 
lotu do Nowego Jorku w samolo
cie moją uwagę zwróciło dwóch 
podchmielonych Rosjan. Jeden 
z nich po jakimś czasie przyszedł 
do mnie do bufetu na tyłach sa
molotu. Chwilę rozmawialiśmy, 
usłyszałam, jaka jestem śliczna, 
po czym on pyta, czy zostanę jego 
żoną. Zaskoczona, mówię, że nie, 
tym bardziej że widzę, że pan ma 
na palcu obrączkę. Na te słowa 
facet uklęknął przede mną i z tą 
obrączką, pełniącą rolę pierścion
ka zaręczynowego, zaczął mi się 
oświadczać. Jakby tego było ma
ło, na tej obrączce było wypisane 
imię jakiejś kobiety i prawdopodob
nie data ich ślubu. Zaczęłam się 
śmiać, na co on mówi, że wszyst
ko załatwi, a jego kolega będzie 
pastorem i udzieli nam ślubu. Co 
więcej, pan stwierdził, że faktycz
nie ma żonę, ale może ją zmienić.
– O co jeszcze pytają was pa-

sażerowie? Oczywiście poza py-
taniem o rękę.

– Moje ulubione pytania: Ile kół 
ma samolot i ile jest zapasowych 
w bagażniku? Kiedyś znajomego 
stewarda ktoś zapytał, co tam jest, 
wskazując na miejsce, gdzie sypia 
załoga. Kolega odpowiedział, że 
kotłownia, bo czasami trzeba do
rzucić węgla. I pasażer w to uwie
rzył, choć przecież brzmi to absur
dalnie. Innym razem, gdy pasażer 
zadał to samo pytanie, zażarto
wałam, że jest tam basen, bo na 
długich rejsach mamy dużo cza
su i musimy dbać o kondycję. Po
za tym mamy tam salę wypoczyn
kową. Plazma i inne przyjemno
ści. „Tak? A gdzie to wszystko się 
mieści?” – dopytywał. „No jak to, 
gdzie? Musi pan wejść tam, do gó
ry, później są jedne schody, skrę
ca pan w lewo i jest ta sala”. Naj
lepsze, że ludzie to łykali!

„Stewardesy w rozmowie 
z Krzysztofem Pyzią”, War-
szawa 2021, s. 407.

Tajemnice stewardes
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Przychodzi Jasio do lekarza:
– Co ci dolega?
– Kuleję z matematyki.

* * *
Telefon do biura podróży:
– Dzień dobry, akurat tak się 

złożyło, że mamy z żoną urlop. 
I chcielibyśmy odpocząć...
– Oczywiście. Dobrze się składa. 

Jaką kwotą państwo dysponują?
– Mamy 500 zł.
– Aaa... to se odpoczywajcie.

* * *
Ojciec rozmawia z dorosłym 

synem.
– Nie myśl, że nie szanuję two-

ich upodobań, ale zastanawia 
mnie, dlaczego przy twoim wzro-
ście za każdym razem przypro-
wadzasz do domu same niskie 
dziewczyny?
– Oj, tata! Staram się mieć 

na uwadze to, co mi wpajałeś 
od dziecka.
– Cieszy mnie to, ale o czym 

teraz myślisz?
– Żeby wybierać zawsze mniej-

sze zło!
* * *

Jedzie Arab na wielbłądzie 
już trzeci dzień. Obok niego le-
dwo żywa biegnie żona, widać, 
że już nie daje rady. W pewnym 
momencie Arab zatrzymuje się 
i mówi do żony:
– Wracaj do domu i przynieś 

flamaster.
Żona patrzy na niego zdumio-

na, ale przecież nie zaprotestu-
je... Minęło 6 dni, żona ledwo ru-
sza nogami, skrajnie wycieńczo-
na wraca z flamastrem. Podaje 
go mężowi, na co on:

– Namaluj mi na plecach sza-
chownicę!
Żona patrzy na niego jak na 

wariata, ale bez szemrania wy-
konała polecenie. Gdy już skoń-
czyła, mąż do niej:
– A teraz podrap mnie w 04!

* * *
– Ożeniłeś się i sam sobie gu-

ziki do płaszcza przyszywasz?
– A skąd! To nie mój, to żony.

* * *
Jedzie gość zygzakiem, w końcu 

zatrzymuje go policjant i mówi:
– Prawo jazdy, proszę!
– A co, oddaliście mi?!

* * *
Sprzedam garnitur ślubny. Wło-

żony tylko raz. Przez pomyłkę.
* * *

Pewien młody proboszcz pod-
czas spotkania z biskupem po-
prosił o radę,  jak prawić kaza-
nie, aby nie było ono nudne. Do-
świadczony duchowny poradził:
– Zacznij tak: „Zakochałem 

się...”, zrób krótką przerwę i kon-
tynuuj: „...w mężatce...”, pocze-
kaj, aż  ludzie zaczną szemrać 
i dodaj: „...z dzieckiem...”. I zno-
wu po chwili dokończ: „…a na 
imię jej Maryja”. Tym przycią-
gniesz ich uwagę.
Proboszcz wrócił i w niedzielę 

na mszy zastosował się do rady:
– Biskup się zakochał… w mę-

żatce… z dzieckiem… Mówił, jak 
ma na imię, ale zapomniałem.

* * *
Facet pyta strażaka:
– Dlaczego już pan odjeżdża? 

Przecież jeszcze nie ugasił pan 
całego pożaru!

– Niech się pan z pretensjami 
zgłasza do mojego komendanta! 
Ja chciałem pracować na całym 
etacie, a on dał mi tylko pół…

* * *
Zabrał chłopak dziewczynę 

do drogiej restauracji. Siadają 
przy stoliku. Kelner podaje  im 
menu. Chłopak patrzy na ko-
smiczne ceny,  jednak nie traci 
zimnej krwi i pyta dziewczynę:
– To na co masz ochotę, mój 

ty słodki grubasku?
* * *

Stuletniej staruszce zmarła 
osiemdziesięcioletnia córka. Na 
pogrzebie obok matki stoją rów-
nie wiekowe panie i wzdychają:
– Dawno wiedziałam, że to się 

tak skończy...
– No cóż, od urodzenia była 

anemicznym dzieckiem…
* * *

Zima. Ranek. Wsiada babcia 
do autobusu i staje nad siedzą-
cym młodzieniaszkiem:
– Młody człowieku, nie ustą-

pisz mi miejsca?
– Ale jest pełno miejsc!
– Ale twoje już nagrzane....

* * *
Jan idzie do hrabiego i mówi:
– Panie, przyszedł piekarz i mó-

wi, że stąd nie odejdzie, dopóki 
mu pan nie odda długu.
– Dobrze, Janie. Przygotuj mu 

zatem pokój gościnny.
* * *

– Pokaż mi zdjęcie swoich 
bliźniaków – prosi Szkot Szkota.
– Proszę.
– Ale na tym zdjęciu jest tylko 

jeden chłopiec!
– No tak, ale drugi jest do niego 

tak podobny, że robienie dwóch 
zdjęć byłoby rozrzutnością.

(cdn.)

Rozmaitości  

Dwójka nieustraszonych po-
dróżników wędrowała przez 
pustynię w pewnej odległej 
krainie, kiedy nagli dostrze-
gli poruszający się piasek. Po 
bliższym przyjrzeniu się, do-
strzegli wijącego się ogrom-
nego węża. Część jego cia-
ła były ukryta pod piaskiem 
i widoczne były tylko frag-
menty tułowia. Bali się, że 
mogą przypadkowo nadep-
nąć na węża.

   Czy potrafisz wskazać, gdzie 
znajdują się pozostałe fragmen-
ty ciała węża i narysować całą je-
go sylwetkę? Czubek ogona węża 
znajduje się w punkcie A, nato-
miast głowa w punkcie B. cia-
ło węża tworzy pojedynczą cią-
głą linię, która może przebiegać 
przez dane pole prosto lub skrę-
cać pod kątem prostym. Cyfry 
wokół diagramu wskazują, w ilu 
polach w danym wierszu lub ko-
lumnie znajduje się wąż.

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

Rozwiązanie 2/2023

1) Czepek 2) Czerwony 3) Cylinder

Uśmiechnij się... Zagadka

Wąż
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Money, money, money...
Kulisy gier liczbowych

Żeby wygrać, trzeba  
najpierw kupić los

Zwiększyć swoje szanse wy-
grania na loterii można tylko 
w jeden sposób: trzeba kupić 
więcej losów. Chwila – powi-
nienem doprecyzować: trze-
ba kupić więcej losów z różny-
mi liczbami. Jeśli kupisz kil-
ka z tymi samymi liczbami, nie 
zwiększasz swoich szans na 
wygraną. Jeśli mimo to uda 
ci się wygrać i nie będziesz je-
dynym zwycięzcą, dostaniesz 
większą część puli. Jest to za-
tem sposób na wygranie więk-
szej kwoty, lecz nie na częst-
sze wygrywanie.

No ale nikt chyba nigdy nie 
wygrał, mając kilka losów z ta-
kimi samymi liczbami... Po-
za Derekiem Ladnerem, który 
w roku 2006 przez pomyłkę ku-
pił dwa razy taki sam los. Wy-
grały też trzy inne osoby, więc 
zamiast jednej czwartej puli 
wynoszącej 2,5 miliona funtów, 
pan Ladner zgarnął dwie piąte. 
O tym, że ma dwa wygrywające 
losy, zorientował się dopiero po 
odebraniu pierwszej wygranej... 
Była jeszcze Mary Wollens, któ-
ra także w roku 2006 już celo-
wo kupiła dwa identyczne losy 
w kanadyjskiej loterii i odebra-
ła dwie trzecie z 24 milionów do-
larów zamiast połowy... Coś po-
dobnego przydarzyło się jeszcze 
w 2014 roku pewnemu małżeń-
stwu z Wielkiej Brytanii. Obo-
je tradycyjnie skreślili te sa-
me numery, ale nie powiedzie-
li o tym sobie nawzajem (trafili 
pięć z sześciu liczb i do tego pre-
mię)... Aha, był jeszcze przypa-
dek Kennetha Stokesa ze sta-
nu Massachusetts, który na lo-
terii „Lucky for Life” puścił ten 
sam los co zwykle, chociaż rodzi-
na kupiła mu jak co roku dodat-
kowy – z tymi samymi numera-
mi, które sam zawsze wybierał.

Jeśli jednak chcesz zwięk-
szyć swoje szanse na wygra-
ną, musisz kupić dwa różne lo-
sy. Nie żeby to była mądra de-
cyzja z finansowego punktu 
widzenia. Statystycznie każdy 
kupiony los to strata pieniędzy. 
Według aktualnie obowiązują-
cej licencji wydanej przez Bry-
tyjską Komisję Hazardu spółce 
Camelot UK Lotteries Limited 
47,5 procent wpływów ze sprze-
daży losów musi zostać wypła-
cone w postaci nagród (jest to 
wartość średnia; w rzeczywisto-
ści co tydzień występują pew-
ne odchylenia). To jest czar-
no na białym określony oczeki-
wany zwrot. Na każdego funta 

wydanego na los możesz ocze-
kiwać zwrotu 47,5 pensa w wy-
płaconych nagrodach.

Ale ludzie nie grają na loterii 
z powodu oczekiwanego zwrotu. 

W tym wszystkim chodzi o moż-
liwie największe oddalenie roz-
kładu nagród od wartości ocze-
kiwanej. Mógłbym wystartować 
w przetargu na licencję na pro-
wadzenie ogólnokrajowej loterii 
i dzięki zdecydowanie niższym 
kosztom administracyjnym zło-
żyć lepszą ofertę od firmy Came-
lot. Działałoby to tak: kiedy ktoś 
kupuje los za dwa funty, sprze-
dawca po prostu od razu wypła-
ca spodziewaną wygraną w wy-
sokości 95 pensów. Oszczędzam 
na całej otoczce administracyj-
nej i nawet nie muszę zawracać 
sobie głowy losowaniami dwa ra-
zy w tygodniu.

6 z 49 czy 6 z 59?
To oczywiście niedorzeczny 

i skrajny przykład, ale dobrze 
obrazuje zasadę działania lo-
terii: ludzie nie chcą otrzymać 
oczekiwanej wygranej; pragną 
wygrać kwotę większą niż cena 
losu. No dobrze, to zróbmy tak, 
żeby co trzeci klient otrzymywał 
dwa funty i osiemdziesiąt pięć 
pensów, a pozostali nic. Albo co 
czwarty niech dostaje trzy fun-
ty osiemdziesiąt. Kiedy rozkład 
będzie wystarczająco zaburzo-
ny? Może co setna osoba powin-
na dostawać 95 funtów? Wiele 
zdrapek działa w okolicach tych 
wartości (i nawet mają większą 
oczekiwaną wygraną), ale ludzie 

od loterii postanowili naprawdę 
pojechać po bandzie.

W roku 2015 spółka Camelot 
wprowadziła utrudnienie w uzy-
skaniu wygranej. Zamiast wy-

bierać sześć liczb z czterdziestu 
dziewięciu jak dotąd, teraz wy-
biera się sześć z pięćdziesięciu 
dziewięciu. Sposób, w jaki spół-
ka sprzedała to ludziom, pozosta-
je dotąd jednym z moich ulubio-
nych przykładów mydlenia oczu 
przez agencje reklamowe. Ogło-
szono, że... teraz jest „więcej liczb 
do wyboru”! Ha! W rzeczywisto-
ści teraz jest więcej liczb, których 
gracz i tak nie może wybrać, co 
poważnie zmniejsza szanse na 
wygraną. Kiedy wybieramy sześć 
liczb z czterdziestu dziewięciu, 
szansa trafienia ich wszystkich 
wynosi 1 do 13 983 816. Przy pięć-
dziesięciu dziewięciu możliwych 
liczbach szansa wygranej spada 
do poziomu 1 do 45 057 474. Jeśli 
dodatkowo uwzględnimy, że jed-
ną z nowych nagród niskiej ka-
tegorii jest darmowy los na ko-
lejne losowanie (ja to uwzględni-
łem), szanse rosną do poziomu 
1 do 40 665 099. Po wprowadzeniu 
tej zmiany napisałem, że z więk-
szym prawdopodobieństwem lo-
sowo wybrany obywatel Wielkiej 
Brytanii okaże się dzieckiem księ-
cia Karola. A to jest naprawdę 
bardzo mało prawdopodobne.

Mimo to moim zdaniem ta no-
wa – mniejsza – szansa wygrania 
nagrody głównej tak naprawdę 
zwiększyła wartość samej lote-
rii. Statystyczna średnia wypła-
ta pozostała bez zmian; uznano 

tylko, że większe kwoty będą wy-
płacane mniejszej liczbie osób. 
W rezultacie częściej następowa-
ła kumulacja, kiedy nikt nie tra-
fił szóstki, co skutkowało o wie-
le większymi nagrodami, kiedy 
w końcu komuś się udało. Na-
grodami przyciągającymi uwa-
gę mediów. A ludzie nie kupują 
losów z powodu wysokości ocze-
kiwanej wygranej; kupują prawo 
do marzeń. Niezerowa szansa wy-
grania kwoty, która odmieniłaby 
komuś życie, pozwala temu ko-
muś marzyć o lepszym (nomen 
omen) losie. A im częściej loteria 
będzie pojawiała się w mediach 

i im bardziej oszałamiające bę-
dą kwoty nagród, tym śmielsze 
będą te marzenia. Co – koniec 
końców – ma większą wartość.

Wszystko przez te kulki
W sieci mnóstwo ludzi usiłu-

je sprzedać swój tajemny sposób 
na wygrywanie na loterii. Spora 
część pseudonaukowego bełko-
tu na ten temat usiłuje uchodzić 
za matematykę i zazwyczaj jest 
jakąś wersją paradoksu hazar-
dzisty. Ten popularny błąd lo-
giczny polega na przekonaniu, 
że jeśli jakieś losowe zdarzenie 
przez dłuższy czas nie zachodzi, 
to wkrótce powinno nastąpić. 
Tymczasem jeśli zdarzenia są 
naprawdę losowe i niezależne, to 
żaden wynik nie staje się mniej 
lub bardziej prawdopodobny od 
innego – niezależnie od tego, co 
wydarzyło się w przeszłości. Po-
mimo to ludzie wynotowują licz-
by, które nie padły ostatnio w lo-
terii, aby określić te, które „po-
winny” lada chwila paść.

Kiedy w 2005 roku we Włoszech 
liczba 53 bardzo długo nie pojawia-
ła się w losowaniach, coraz wię-
cej osób ulegało temu złudzeniu. 
Ówczesna włoska loteria nieco 
się różniła od swoich odpowied-
ników w innych krajach: we Wło-
szech przeprowadzano dziesięć 
oddzielnych losowań (noszących 
nazwy dziesięciu różnych miast). 

W każdym uczestnicy wybierali 
pięć z dziewięćdziesięciu możli-
wych liczb. Co ciekawe, nie trze-
ba było wybierać całego zestawu. 
Można było wskazać tylko jedną 
liczbę w konkretnym losowaniu. 
A w losowaniu weneckim liczba 
53 nie pojawiła się już od blisko 
dwóch lat...

Mnóstwo ludzi uznało, że 
w związku z tym kulka z nu-
merem 53 musi w tym losowa-
niu wkrótce wypaść z maszy-
ny. Na losy z tą liczbą wydano 
co najmniej 3,5 miliarda euro. 
Daje to 227 euro na włoską ro-
dzinę. A kiedy ta konkretna kul-
ka jak na złość dalej nie chcia-
ła wypaść, ludzie uznali, że naj-
wyraźniej jej pojawienie się jest 
coraz bliższe i wręcz się zapo-
życzali, żeby móc dalej grać. 
Niektórzy wypracowali jakiś 
system i co tydzień zwiększali 
swój zakład, żeby pokryć wszyst-
kie straty, kiedy ta feralna pięć-
dziesiątka trójka w końcu zosta-
nie wylosowana. Z tego powo-
du doszło nawet do bankructw. 
Do 9 lutego 2005 roku, kiedy wy-
czekiwana kulka w końcu wypa-
dła z maszyny losującej, odno-
towano cztery zgony związane 
z loterią (jedno samobójstwo 
pojedyncze i jedno rozszerzo-
ne na dwójkę bliskich).

W kraju powstała nawet przy-
pominająca sektę grupa wie-
rząca, że żadna liczba nie może 
pojawiać się rzadziej niż raz na 
220 losowań. Nazywali to ritar-
do massimo – maksymalnym 
opóźnieniem. Swoje twierdze-
nia opierali na dziełach Sama-
ritaniego z początku XX wieku. 
Matematyk Adam Atkinson we 
współpracy z włoskimi naukow-
cami zdołał odtworzyć tok myśle-
nia Samaritaniego i wykazać, że 
jego wzór jest dobrym przybliże-
niem najdłuższej spodziewanej 
serii między dwoma losowania-
mi dowolnej liczby (oczywiście 
dotyczyło to ówczesnych zało-
żeń loterii). Jakimś przedziw-
nym sposobem kilka pokoleń 
później niektórzy zaczęli uwa-
żać to matematyczne oszaco-
wanie za magiczny nieprzekra-
czalny limit w dowolnej loterii.

Psikus 
prawdopodobieństwa

Kolejnym częstym błędem jest 
przekonanie, że prawdopodo-
bieństwo powtórzenia niedaw-
nych wyników jest bardzo ni-
skie. Widziałem w sieci porady 
w stylu: „Nie wybierajcie liczb, 
które kiedyś zostały wylosowa-
ne”, ale również: „Wykorzysta-
nie kombinacji, która już prze-
szła przez system, jeszcze bar-
dziej zwiększy szanse”. Wszystko 
to bzdury.

W 2009 roku w bułgarskiej lo-
terii w dwóch losowaniach z rzę-
du – 6 i 10 września – uzyska-
no te same liczby: 4, 15, 23, 24, 
35 i 42. Wypadły z maszyny lo-
sującej w innej kolejności, ale 

Firma Camelot jest czołowym przedsiębiorstwem hazardowym na rynku brytyjskim   Fot. Camelot-office
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Money, money, money...
„Pieniądze szczęścia nie dają. Dopiero zakupy” (Marilyn Monroe)

Bogactwo według kobiet
Nie da się ukryć, że wśród 

najbogatszych ludzi świata 
KOBIETY stanowią zdecydowa-
ną mniejszość. Statystyki nie-
zmiennie pokazują, że kobieca 
część listy miliarderów oscy-
luje w granicach 11 – 12 proc. 
(w 2020 roku roku na liście „For-
besa” znalazły się 244 kobiety 
i 1851 mężczyzn). Nie zagłębia-
jąc się w przyczyny takiego ze-
stawienia, można domniemy-
wać, że pojęcie bogactwa dla 
każdej płci różni się pod pew-
nymi względami.

Podczas gdy mężczyźni bo-
gactwo pojmują zdecydowanie 
w wymiarze materialnym, kobie-
ty wtrącają w to pojęcie również 
dobra duchowe. Badania społecz-
ne prowadzone w wielu krajach 
dowodzą, że dla kobiet ważniej-
sze od dóbr materialnych i luksu-
sów są poczucie bezpieczeństwa, 
zdrowie i brak stresu związane-
go z pieniędzmi, co dla mężczyzn 
wydaje się sprawą drugorzędną. 
Jeśli więc przyjąć, że mężczyźni 
skłonni są pomnażać majątek bez 
względu na stopień ryzyka i kosz-
tów, wliczając w to zdrowie i spo-
kój, można wywnioskować, że nie 
zatrzymują się w miejscu, gdzie 
kobiety mówią: wystarczy.

Kolejnym tropem w rozwią-
zaniu zagadki, dlaczego męż-
czyźni są bardziej żądni pienię-
dzy, może być fakt, że to właśnie 
oni zdecydowanie bardziej łakną 
władzy, a jak powszechnie wia-
domo, pieniądze dają władzę za-
równo w przenośni, jak i w rze-
czywistości. Udział kobiet we 
władzy (nie tylko politycznej) jest 
zauważalnie mniejszy niż męż-
czyzn, co może potwierdzać po-
wyższą tezę.

Faktem jest, że kobiety z pierw-
szej dziesiątki najbogatszych na 
świecie nie zaczynały od zera, 
ale odziedziczyły lub przejęły ro-
dzinne fortuny w odróżnieniu od 
najbogatszych mężczyzn świata, 
którzy dorobili się miliardów we 

własnym zakresie. Czyżby kobie-
ty miały mniejszy apetyt finan-
sowy od mężczyzn?

Pozostając w temacie najbo-
gatszych kobiet świata, warto 
przyjrzeć się, kim są i czym się 
właściwie zajmują najsłynniej-
sze miliarderki.

ALICE WALTON – odziedzi-
czyła fortunę po ojcu Samie Wal-
tonie, założycielu sieci amerykań-
skich marketów Walmart. O tym, 
że dla 71-latki prowadzenie ro-
dzinnego biznesu nie jest sen-
sem życia, może świadczyć fakt, 
że bardziej angażuje się w świat 
sztuki oraz działalność charyta-
tywną. W 2011 roku otworzyła 
Muzeum Sztuki Amerykańskiej 
w rodzinnym Bentonville (Arkan-
sas, USA), którego jest fundator-
ką i przewodniczącą. Jak na ko-
bietę o artystycznej duszy przy-
stało, z pewnością woli otaczać 
się na co dzień dziełami sztuki, 
zamiast tabelkami i sprawozda-
niami biznesowymi, czym zajmu-
ją się jej bracia.

FRANÇOISE BETTEN
COURTMEYERS – dziedzicz-
ka francuskiej marki kosme-
tycznej L’Oreal. W zarządzie ro-
dzinnej firmy zasiada od 1997 
roku, a 20 lat później przejęła 
cały majątek po matce, Liliane 
Bettencourt, zmarłej w wieku 
94 lat. Françoise nie jest typo-
wą business woman, zawodowo 
zajmuje się pracą naukową – pi-
saniem książek, m.in. o genealo-
gii bogów greckich oraz publi-
kacji na temat Biblii. Miliarder-
ka prowadzi rodzinną fundację 
filantropijną wspierającą fran-
cuską naukę i sztukę. W 2019 ro-
ku rodzina Betten court-Meyers 
wraz z firmą L’Oreal przekazały 
darowiznę w wysokości 200 mi-
lionów euro na naprawę dachu 
katedry Notre Dame, zniszczo-
nego w wyniku pożaru.

MACKENZIE SCOTT – była 
żona Jeffa Bezosa zajmuje obec-
nie czwarte miejsce wśród 

najbogatszych kobiet świata. Jej 
majątek szacowany na 36 miliar-
dów dolarów przypadł MacKen-
zie po rozwodzie z założycielem 
Amazona. Studiowała literaturę 
na Uniwersytecie Princeton pod 
okiem Toni Morrison – laureatki 
Literackiej Nagrody Nobla i pra-
cowała jako asystentka przy jed-
nej z książek noblistki. MacKenzie 
jest również autorką kilku ksią-
żek, z których pierwszą napisa-
ła już w wieku 6 lat. Zamiłowanie 
do książek przyszłej miliarderki 
miało z pewnością znaczenie dla 
kierunku biznesu, w jaki posta-
nowił zaangażować się jej mąż, 
otwierając księgarnię interneto-
wą. Zanim została żoną obiecują-
cego biznesmena, podejmowała 
się różnych zajęć, aby zarobić na 
studia. Była kelnerką, sprzedaw-
czynią w sklepie z odzieżą, hostes-
są, korepetytorką, nianią. Przez 
25 lat małżeństwa z Jeffem ak-
tywnie działała na rzecz rozwoju 
firmy, odkładając na bok swoje li-
terackie racje. Pierwszą książkę 
wydała dopiero w 2005 roku i od 
razu uhonorowano ją nagrodą 
American Book Award. Kolej-
na książka MacKenzie ukazała 
się 8 lat później. Przyczyną tak 
długich przerw pomiędzy publi-
kacjami nie był brak literackiej 
weny, ale raczej jej wkład w roz-
wój firmy i wychowanie czwór-
ki dzieci. Aktualnie miliarderka 
nie angażuje się w sprawy bizne-
sowe, poświęca się celom cha-
rytatywnym, na których rzecz 
zadeklarowała poświęcić więk-
szość majątku.

JULIA FLESHER KOCH 
– wdowa po Davidzie Kochu, prze-
mysłowcu, jednym z najbogat-
szych ludzi w Ameryce. Zmarły 
w 2019 roku biznesmen pozosta-
wił majątek o wartości 53,5 mi-
liarda, z czego żonie przypadły 
43 miliardy, czyniąc ją jedną z naj-
zamożniejszych kobiet świata.

Julia urodziła się w 1963 ro-
ku i dorastała w stanie Iowa, po 

czym w wieku 21 lat przeniosła 
się do Nowego Jorku, gdzie zaj-
mowała się fotografowaniem wy-
darzeń z udziałem wyższych sfer, 
jak np. otwarcie wystawy kostiu-
mów w największym amerykań-
skim muzeum sztuki (Metropoli-
tan Museum of Art.). Była również 
asystentką słynnego projektan-
ta mody Adolfa Sardina. Ze swo-
im przyszłym mężem poznała się 
na zaaranżowanej przez przy-
jaciół randce w ciemno na po-
czątku 1991 roku. Jak wspomi-
na, nie od razu była zaintereso-
wana znajomością z Davidem, 
w wywiadzie dla „The Times” 
wyznała, że uścisnęli sobie rę-
ce i była zadowolona z tego spo-
tkania, bo teraz już wie, że nie 
chciałaby z nim chodzić.

Pół roku później spotkali się 
ponownie i tym razem kontynu-
owali znajomość, która znalazła 
finał w postaci zawarcia związku 
małżeńskiego w 1996 roku. Jako 
żona miliardera i kobieta o wy-
rafinowanym guście, obeznana 
w świecie mody, stała się znaną 
i lubianą osobistością w nowojor-
skim społeczeństwie, zwłaszcza 
w wyższych sferach.

Julia i David byli małżeństwem 
przez 23 lata, aż do śmierci mi-
liardera. Doczekali się trójki dzie-
ci: dwóch synów i córki, które po 
skończeniu studiów z pewnością 
będą odgrywać znaczącą rolę 
w ojcowskim biznesie.

Dotychczasowe obowiązki 
w przedsiębiorstwie Koch In-
dustries pełni bratanek Davida. 
Małżeństwo Kochów prowadzi-
ło szeroko zakrojoną działalność 
filantropijną, głównie w dziedzi-
nach sztuki, edukacji i opieki zdro-
wotnej. Szacuje się, że w trakcie 
wspólnego pożycia przeznaczyli 
na cele dobroczynne ponad mi-
liard dolarów darowizny.

Marek Regner
„Książka dla ludzi bogatych”, 

Warszawa 2020, s. 160.

w loterii kolejność wylosowa-
nych liczb nie ma znaczenia. 
O dziwo, nikt nie trafił szóstki 
w pierwszym losowaniu, za to 
w drugim te same liczby skre-
śliło osiemnaście osób – w na-
dziei, że wypadną ponownie. 
Bułgarskie władze przeprowa-
dziły dochodzenie, żeby wyklu-
czyć ewentualne oszustwo, ale 
organizatorzy loterii stwierdzi-
li, że to był zwykły psikus praw-
dopodobieństwa. I mieli rację.

Jedyna prawidłowa matema-
tycznie strategia polega na wy-
bieraniu liczb, które inni wybio-
rą z mniejszym prawdopodobień-
stwem. Ludzie nie wykazują się 
szczególną kreatywnością przy 
skreślaniu liczb na loterii. 23 mar-
ca 2016 roku w brytyjskiej loterii 
wygrały liczby 7, 14, 21, 35, 41 i 42. 
Praktycznie same wielokrotno-
ści siódemki. Aż 4082 osoby tra-
fiły wtedy piątkę (zapewne wła-
śnie te pięć wielokrotności sied-
miu, choć trudno to sprawdzić, 
bo spółka Camelot nie udostęp-
nia takich danych), zatem pu-
lę nagród trzeba było podzie-
lić między jakieś osiemdziesiąt 
razy więcej wygrywających niż 
zwykle. Każdy dostał zaledwie 
15 funtów (mniej niż 25 funtów za 
trafienie wtedy trójki!). Panuje 
przekonanie, że około dziesięciu 
tysięcy Brytyjczyków co tydzień 
skreśla liczby 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Jeśli 
kiedyś właśnie tak zakończy się 
któreś z losowań, zwycięzcy nie 
otrzymają zbyt wiele. Nie będą 
nawet mogli opowiedzieć żad-
nej wyjątkowo zabawnej histo-
ryjki o swojej wygranej.

Najlepiej jest wybierać liczby 
niestanowiące żadnego oczywi-
stego ciągu, niepasujące do ewen-
tualnych dat (ludzie często wy-
bierają swoje urodziny, roczni-
ce i tak dalej), a także niebędące 
jedną z mylnie oczekiwanych 
liczb, które lada chwila „powin-
ny” wypaść. Kiedy po cotygodnio-
wym kupowaniu losu przez mi-
lion lat (wygranej w brytyjskiej 
loterii można się spodziewać 
statystycznie raz na 780 tysięcy 
lat) w końcu coś wygrasz, pulą 
podzielisz się z mniejszą liczbą 
osób. Średnio. Niestety, ta stra-
tegia średnio pomaga w okresie 
odpowiadającym przeciętnej dłu-
gości ludzkiego życia.

Najlepsza z najlepszych po-
rad brzmi więc następująco: je-
śli już grasz na loterii, wybieraj 
takie liczby, jakie tylko zechcesz. 
Chyba jedyną zaletą wybierania 
naprawdę losowych liczb z wy-
soką entropią jest to, że w więk-
szości przypadków przypominają 
zbiory wylosowanych liczb – co 
pomaga podtrzymać iluzję, że to 
ty mogłeś wygrać. Bo w końcu 
tak naprawdę kupujesz właśnie 
tę iluzję potencjalnej wygranej.

Matt Parker
„Pi razy oko. Komedia ma-

tematycznych pomyłek”, Kra-
ków 2021, s. 368.

Julia Flesher Koch odziedziczyła majątek wart 43 miliardy dolarów  
 Fot. vietnamoi.vn

MacKenzie Scott, 36 miliardów dolarów. Była żona Jeffa Bezosa   Fot. laifhak.ru
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Smacznego

W sezonie zimowym, po spa-
cerze albo wyprawie na narty, 
z przyjemnością sięgamy po 
posiłki, które zrównoważą spa-
lone kalorie. Musi być smacznie 
i do syta! Bardzo często wybiera-
my mięsne, wysokoenergetycz-
ne potrawy. Dzisiaj przepis na 
białe kiełbaski z rusztu.

Jeśli tylko mam wolną chwi-
lę dla siebie, to wybieram się do 
mojego domu w Zawoi. Uwielbiam 
górski krajobraz i szusowanie na 
nartach. Nieopodal znajduje się 
wiele wyciągów, więc mogę spę-
dzić czas na przykład na nartach 
zjazdowych. Lubię uprawiać spor-
ty zimowe w towarzystwie. Miło 

wspólnie spędzać czas zarów-
no na stoku, jak i po aktywności 
fizycznej, podczas biesiadowa-
nia. Oczywiście ze względu na 
moje zainteresowania kulinar-
ne to głównie ja jestem odpowie-
dzialna za przygotowanie posił-
ku. Ostatnim razem gościłam 
u siebie narciarzy i, niestety, nie 
miałam zbyt wielu produktów 
w lodówce. Na szczęście udało 
mi się znaleźć własnoręcznie 
zrobiony (jeszcze latem) prze-
cier pomidorowy. Z kolei po dro-
dze do domu kupiłam białą kieł-
basę. Zdecydowałam się na nią, 
ponieważ chciałam nieco zasko-
czyć swoich znajomych. 

Rzadko jada się białą kiełba-
sę poza świętami wielkanocny-
mi. Co więcej, żeby było bardziej 
atrakcyjnie, przyrządziliśmy ją 
na ruszcie, wcześniej rozpalając 
ognisko. Jeśli nie macie takie-
go paleniska, to z powodzeniem 
możecie przygotować kiełbaski 
na patelni grillowej albo upiec 
w piekarniku.  Zachęcam Was 
jednak do rozpalenia ogniska 
– zimą to nie lada atrakcja! Zwłasz-
cza dla tych, którzy mieszkają 
w bloku i niezbyt często mogą 
sobie pozwolić na taką rozrywkę.

Biała kiełbasa to produkt wyso-
kokaloryczny i dlatego właśnie 
teraz sprawdzi się jako element 
w zimowym menu. 

Jej smak uzależniony jest głów-
nie od dodatków, jakimi zosta-
nie wzbogacona. Najlepiej, aby 
oprócz mięsa były to tylko przy-
prawy; sól, pieprz, czosnek i maje-
ranek. Pamiętajcie, by wybie-
rać produkt wysokiej jakości, 

ponieważ tylko taki będzie miał 
doskonały smak i odpowiednie 
wartości odżywcze. Poniżej znaj-
dziecie przepis na białą kiełbasę 
z rusztu z sosem pomidorowym. 
Smacznego!

Składniki:
• kilka białych kiełbasek
• 1 cebula
• 2 ząbki czosnku
• 1 łyżka cukru trzcinowego
• 1 łyżeczka słodkiej papry-

ki wędzonej
• ½ łyżeczki papryki ostrej
• 1 łyżka curry
• 1 szklanka domowego prze-

cieru pomidorowego
• 1 łyżka sosu worcester
• 1 łyżeczka octu balsamicznego
• sól
• pieprz

• masło klarowane lub sma-
lec do smażenia

Do podania:
• ogórki kiszone, pieczywo
Opis przygotowania:
1. Cebulę pokroić w kostkę 

i zeszklić na patelni na maśle 
klarowanym lub smalcu.

2. Dodać przeciśnięty przez 
praskę czosnek. Posłodzić i sma-
żyć jeszcze przez chwilę.

3. Przyprawić papryką i curry. 
Wlać przecier. Dodać sos worce-
ster i ocet balsamiczny. Zagoto-
wać. Przyprawić do smaku solą 
i pieprzem.

4. Kiełbaski usmażyć lub upiec 
na grillu, ewentualnie patelni 
grillowej.

5. Podawać z sosem, pieczy-
wem i ogórkiem kiszonym.

Co zatem w programie? Rybę 
jest łatwo wybrać. Ma mieć świę-
cące się oczy. Łuskę połyskliwą. 
Jak się ją bierze w pół, to łeb 
i ogon nie mogą lecieć w dół. 
A co z wieprzowiną? Jak spraw-
dzić jej jakość? Koreański przy-
smak? No to kimchi. Banalnie 
prosty do zrobienia w domu. 
Kasztany z Owernii, no i Mada-
gaskar. A zatem liczi.

Najpierw wieprzowina. We 
Francji przez stulecia to było 
najbardziej popularne mięsiwo. 
Nie na dworach. Tam królowały 
bażanty i dziczyzna. Świnka była 
obok drobiu świątecznym jadłem 
na wsi. Do rzadkości należały 
farmy, na których nie hodowano 

świń. W Pirenejach te prześlicz-
ne zwierzęta w różowo-czarne 
paski, takie „zebro-świnki”, tyl-
ko w innych barwach, są karmio-
ne na półdziko, na terenach, na 
których jest bogactwo dębów, 
a zatem i żołędzi. Ich mięso ma 
niebywały aromat. We Francji 
obok tradycyjnych pasz karmią 
je także ziołami. W wielu miej-
scach dzień, w którym dokonu-
je się uboju świń, jest okazją do 
lokalnego święta. Niemniej wie-
przowina to mięso trudne do kon-
serwacji. Szybko się psuje. Musi 
być niemal natychmiast goto-
wane, prużone, smażone. Jas-
ne, że można je dłużej zakonser-
wować. Dlatego je solono albo 
wędzono. Zakazy spożywania 
tego mięsa związane z islamem 
i z judaizmem spowodowały, że 
wieprzowinę wycofano ze sto-
łówek we francuskich szkołach. 
Na początku XX wieku wieprzo-
winę wciąż uważano za „mięso 
dla ludu”, „za zbyt tłuste”, zatem 
jak wybrać dobry kawałek świni-
ny? Według magów francuskiej 
kuchni to musi być mięso ugi-
nające się pod kciukami, lekko 

różowe, z białymi kawałkami bia-
łego tłuszczu. Poza tym powinno 
być... suche. Nie może być wilgot-
ne. Lepiące się. Jeśli się „świe-
ci”, to trzeba o nim zapomnieć. 
Było spreparowane. Mięso o bar-
dzo ciemnej barwie pochodzi od 
zestresowanej świni albo takiej, 
która była wycieńczona w czasie 
hodowli. Z kolei wilgotne mięso, 
a do tego blade, to znak, że zwierzę 

było zbyt tłuste i wtedy, gdy taki 
kotlet smażymy, to skurczy się 
on do minimalnych rozmiarów, 
tyle odejdzie z niego wody. Jeśli 
gotujemy wieprzowinę, prużąc 
ją, to trudno potem odróżnić ją 
od mięsa dzika. A teraz kimchi. 
Specjał koreański w stu dwu-
dziestu rodzajach. Kroimy kapu-
stę, tak zwaną pekińską. Nieco 
marchewki w plasterkach. Seler. 
Por. Zioła. I to wszystko zalane 
octem winnym. Najlepiej sherry. 
Samego trunku też nie zaszko-
dzi nieco dolać. Dwa ziarna pie-
przu syczuańskiego. Dwa zmiaż-
dżone nożem ziarnka jałowca. 

I teraz bierzemy się do przy-
smaku z Madagaskaru. Oto liczi. 
Trzeba je obrać. Pomoczyć w bia-
łym winie. Dodać można nieco 
ostrej papryki cayenne, ale to 
jak kto lubi.

Wieprzowina 
po hiszpańsku z dodatkami

Jej plasterki są niemal tak prze-
zroczyste, jak wachlarz hiszpań-
skiej donny. Nieco tłuszczu. To 
dodaje smaku. Marynujemy je 
w sosie ostrygowym. Dorzuca-
my, i to obficie, czosnku niedźwie-
dziego. Skrapiamy olejem seza-
mowym. Trochę świeżej słodkiej 
cebuli. Teraz kasztany. Owernij-
ski specjał. Kraina wystygłych 
wulkanów, czyli Owernia, się kła-
nia. Nacinamy skorupki kaszta-
nów w literkę x. Chyba że mamy 
specjalną patelnię z dziurkami. 
Piekarnik. 180 stopni Celsjusza. 
10 minut i gotowe. Teraz plastry 
wieprzowiny rzucamy na kaczy 
smalec. Jest pyszny. Aromatycz-
ny. I ma minimalny wpływ na 
poziom cholesterolu. Tak twier-
dzą dietetycy. Sól morska. Czar-
ny pieprz, świeżo mielony. Espe-
lette. To pikantne. Teraz cayenne 
– to już ostre. Trzy ziarnka kar-
damonu. A do tego małe piklowa-
ne cebulki i korniszony. Kasztany, 
rzecz jasna, i na koniec obrane, 
świeże liczi w białym winie.

Świnka, Korea, 
Owernia i Madagaskar

Marek Brzeziński
PROPONUJE

W kuchni Ewy Wachowicz

Biała kiełbasa z rusztu
z sosem pomidorowym

Fot. autor

Fot. archiwum prywatne



Samo Życie 3/23 (614) 25

Ciekawostki

Neurolog Howard Tucker 
z Cleveland w stanie Ohio zdobył 
globalną sławę. Został wpisany 
do „Księgi rekordów Guinnes-
sa” jako najstarszy praktykujący 
lekarz świata. Dr Tucker poma-
ga młodszym kolegom leczyć 
pacjentów w szpitalu St. Vincent 
Medical Charity. Ma ponad 100 lat 
i na emeryturę się nie wybiera.

„Uważam, że emerytura jest 
wrogiem długowieczności. Stan 
spoczynku może oznaczać reduk-
cję wszelkich zdolności, tak że 
człowiek wyląduje w domu opieki. 
Pozostawanie przy życiu i praca 
sprawiają mi radość... To wspa-
niałe zajęcie. Każdego dnia uczę 
się czegoś nowego. Mam wraże-
nie, że będę żył wiecznie. Wiem, 
że to niemożliwe, ale właśnie 
tak się czuję. Nigdy nie myślę 
o śmierci” – wyznał wiekowy 
medyk dziennikarzom.

Urodził się w Cleveland 
10 lipca 1922 roku, gdy prezyden-
tem USA był Warren Harding. 
Jako dziecko przeżył lata Wiel-
kiego Kryzysu. Studia medyczne 
ukończył w 1947 roku, gdy Har-
ry Truman rezydował w Białym 
Domu. Zdecydował się na neuro-
logię, ponieważ w tamtych cza-
sach była ona uważana za praw-
dziwe wyzwanie dla intelektu, 
a sprawy ludzkiego mózgu ota-
czała aura tajemniczości.

„Zacząłem praktykować, gdy 
penicylina nie była łatwo dostęp-
na. O komputerach czy rezo-
nansie magnetycznym nikomu 
się oczywiście nie śniło. Widzia-
łem wielu lekarzy, którzy przyj-
mowali pacjentów z papiero-
sem w ustach i radzili im, aby 
także zaczęli palić, ponieważ to 
wzmacnia apetyt i dobrze wpływa 
na nerwy” – wspomina Howard 
Tucker. On sam nigdy nie palił. 
Wiedział, że nikotyna przynosi 
zdrowiu szkody. Poza tym uwa-
ża, że w sprawach diety i alko-
holu należy zachować umiar. Do 

dziś pozwala sobie co piątek na 
kieliszek martini.

W czasie drugiej wojny świa-
towej służył w marynarce wojen-
nej. Był naczelnym neurologiem 
Floty Atlantyckiej podczas woj-
ny koreańskiej. „Badałem każ-
dego marynarza, który z powo-
du zaburzeń neurologicznych 
miał zostać zwolniony z woj-
ska, a mieszkał na wschód od 
Missisipi” – opowiada sędziwy 
doktor. Doskonale pamięta, jak 
wielu jego kolegów przechodzi-
ło na emeryturę, ponieważ nie 
potrafili lub nie chcieli nauczyć 

się obsługi komputera. On jed-
nak postanowił, że zapozna się 
z nowoczesną technologią, która 
dla pracy lekarza stała się nieod-
zowna. Dr Howard Tucker cel ten 
osiągnął, wciąż studiuje literatu-
rę fachową, przy nowych aplika-
cjach i gadżetach często korzy-
sta z pomocy wnuka Austina.

Najstarszy praktykujący lekarz 
świata ma czworo dzieci i dzie-
sięcioro wnucząt. „Z moją żoną 
Sue jesteśmy 65 lat po ślubie. Ona 
jest psychoanalityczką dziecię-
cą i wciąż przyjmuje pacjentów. 
Ale Sue jest młoda, ma dopiero 
89 lat” – opowiada. Wiekowy neu-
rolog długo jeździł na nartach. 
Przestał, gdy w wyniku wypad-
ku na stoku uszkodził sobie krę-
gi szyjne. Miał wtedy prawie 90. 
Ale dr Tucker intensywnie ćwi-
czy w domowej siłowni i upra-
wia nordic walking. Wciąż wystar-
cza mu energii na udzielanie się 
w synagodze. W wieku 98 lat zało-
żył maseczkę i poszedł do szpita-
la leczyć chorych na COVID-19. 
Zaraził się koronawirusem i poko-
nał infekcję. 

Niezwykły przypadek sędzi-
wego, lecz wciąż praktykujące-
go medyka zwrócił uwagę zna-
nego publicysty i kardiologa. 
Ten doktor, Sandeep Jauhar, 
opublikował na łamach dzienni-
ka „New York Timesa” artykuł: 
„Co byście pomyśleli o stuletnim 
lekarzu?”. Zwraca w nim uwagę, 
że personel opieki zdrowotnej 
w Stanach Zjednoczonych się 

starzeje. Według danych z 2020 
roku prawie co trzeci medyk 
w kraju ma co najmniej 60 lat. 
Kontrolerzy lotów muszą prze-
chodzić na emeryturę w wieku 
56 lat. Dla uprawiania zawodu 
lekarza nie ma jednak ograniczeń 
wiekowych, chociaż medyk też 
decyduje o ludzkim życiu. Sande-
ep Jauhar uważa, że przymusowe
wysyłanie doktorów na emerytu-
rę byłoby brutalne i nieuczciwe.
Proponuje jednak wprowadzenie 
okresowych ocen kompetencji,
swoistych testów dla tych leka-
rzy, którzy ukończyli 65 lub 70 
lat. Sędziwy neurolog z Cleveland 
odpowiedział listem do „New York 
Timesa”, który gazeta opubliko-
wała 17 stycznia. List nosi tytuł:
„Jestem stuletnim doktorem i nie 
jestem za stary, żeby pracować”.
Dr Tucker podkreśla, że dzięki 
postępom medycyny lekarze żyją
dłużej. Jako osoby dobrze sytu-
owane rzadziej też zapadają na
demencję, która częściej uderza 
w osoby z uboższych środowisk. 
„Jeśli chodzi o wypalenie zawo-
dowe, to po 75 latach uprawiania
medycyny nadal uwielbiam kontakt 
z pacjentami. Często rozwa-
żam problem, który napotkałem 
w przeszłości i lubię czytać 
o postępach w jego rozwiązywaniu” 
– napisał wiekowy neurolog. (KK)

Na podst.: New York Times,
USA Today, ABC News,

Cleveland.com,
Jewish Telegraphic Agency 
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Stuletni doktor wciąż leczy

 Fot. YouTube

„Cóż tam, panie, w polityce? 
Chińcyki trzymają się mocno?!” 
– pytał Czepiec Dziennikarza 
w „Weselu” Wyspiańskiego. Obec-
nie wiele wskazuje na to, że potę-
ga Państwa Środka zaczyna się 
kruszyć. Chińskiego smoka drę-
czy demograficzna mizeria. Po 
raz pierwszy od ponad 60 lat 
populacja ChRL skurczyła się. 
Pod koniec 2022 roku Chiny mia-
ły ok. 850 tysięcy mniej obywateli 
niż rok wcześniej. Po raz ostatni 
do takiej demograficznej zapa-
ści doszło w 1961 roku, co było 
skutkiem „Wielkiego Skoku”, czyli 
obłędnej polityki industrializacji 
przewodniczącego Mao Zedonga. 
W grudniu ubiegłego roku licz-
ba mieszkańców kraju wynosiła 
1,41175 miliarda, w grudniu 2021 
roku – 1,4126 miliarda. W Pań-
stwie Środka przychodzi na świat 
coraz mniej dzieci. W 2022 roku 
wskaźnik urodzeń na 1000 osób 
wyniósł 6,77 (w 2021 roku 7,52) 
i był najniższy od czasu rozpoczę-
cia statystyk. W ubiegłym roku 
urodziło się 9,56 miliona Chiń-
czyków, aż 10,41 miliona zmar-
ło. Takie niepokojące informacje 
podaje opublikowany 17 stycznia 
raport Narodowego Biura Staty-
stycznego w Pekinie. W bieżącym 
roku Indie zajmą miejsce Chin 

jako najludniejszy kraj świata, 
a może już się to stało. Według 
ocen demografów w 2035 roku 
niemal co trzeci mieszkaniec 
ChRL będzie miał ponad 60 lat.

Władze chińskie, a także eks-
perci ONZ przewidywali, że popu-
lacja kraju zacznie się zmniej-
szać, ale dopiero za dziewięć 
czy też dziesięć lat. Okazało się 
jednak, że nie doceniali powagi 
sytuacji. Yi Fuxian, demograf 
i ekspert od spraw Państwa 
Środka z amerykańskiego Uni-
versity of Wisconsin-Madison, 
ocenia: – Chiny zestarzały się, 
zanim jeszcze stały się bogate. 
Prawdziwy kryzys populacyj-
ny jest wprost niewyobrażalny. 
Okazuje się, że dotychczasowa 
polityka gospodarcza, społecz-
na, obronna, zagraniczna Peki-
nu oparta była na błędnych zało-
żeniach demograficznych.

Przez 35 lat rządzący azjaty-
ckim mocarstwem komuniści 
żelazną ręką realizowali poli-
tykę jednego dziecka. Rodziny, 
które zdecydowały się na licz-
niejsze potomstwo, musiały się 
liczyć z surowymi konsekwen-
cjami. Rządzący późno zorien-
towali się, że wskaźnik urodzin 
niebezpiecznie spada, a społe-
czeństwo się starzeje. W 2016 

roku zezwolono na dwoje dzieci, 
w 2021 – na troje. Obecnie wła-
dze zachęcają rodziny do roz-
mnażania się za pomocą różnych 
przywilejów i subwencji. Wysiłki 
te jednak pozostają bezowocne. 
Trzy lata srogich obostrzeń epi-
demicznych, zamykanie całych 
miast, skutecznie zniechęciły 
Chinki do prokreacji. Do tego 
dochodzą rosnące koszty życia 
i wychowania, zwłaszcza w wiel-
kich miastach.

Pewna internautka napisa-
ła na platformie Weibo: – Teraz 
nikt nie odważy się na dzieci, 
ceny domów i mieszkań są tak 
wysokie, nikt nie chce brać ślu-
bu, a nawet się zakochać, a co tu 
mówić o rodzicielstwie. Eksper-
ci przewidują, że spadek popu-
lacji i starzenie się społeczeń-
stwa będą miały coraz bardziej 
negatywny wpływ na gospodar-
kę, dochody państwa z podat-
ków, system emerytalny, opie-
kę zdrowotną.

Do demograficznych turbulen-
cji dochodzi ekonomiczne spowol-
nienie. W 2022 roku gospodar-
ka azjatyckiego smoka wzrosła 
o 3 proc. (władze spodziewały się 
5,5 proc.). To najniższy wzrost 
od 1976 roku. Jak na Chiny, któ-
re są drugą gospodarką świata, 

bardzo niewielki. Trudno prze-
widzieć, jakie będą konsekwen-
cje tego stanu rzeczy. Niektórzy 
publicyści przewidują, że Pekin 
w obliczu kryzysu demograficz-
nego i trudności ekonomicznych 
zdecyduje się na zacieśnienie 
współpracy z dysponującym 
znakomitymi technologiami 
i siłą nabywczą Zachodem. Inni 
obawiają się, że najwyższy przy-
wódca Chin Xi Jinping doszedł 
do wniosku, iż czas nie działa na 

korzyść jego kraju. Może podjąć 
więc próbę militarnego opano-
wania Tajwanu, dopóki Chiny są 
jeszcze silne. Chińska inwazja
na wyspę wstrząsnęłaby świa-
tem jeszcze mocniej niż rosyjski
najazd na Ukrainę. (KK)

Na podst.:
South China Morning Post,
The New York Times, BBC,

Associated Press,
The Guardian, Reuters
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Kryzys demografi czny

Fot. Imaginechina/AP /East News
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HOROSKOP
Gwiaz dy pa trzą na nas..Gwiaz dy pa trzą na nas..
BARAN

Niby masz nerwy ze stali, jed-
nak ostatnio i ty ulegasz atmos-
ferze zagrożenia. Boisz się zmian 
w pracy. Wraz z nimi często nastę-
puje wymiana części personelu. 
Możesz z ufnością patrzeć w przy-
szłość. Doceń swojego partnera. 
W tej podbramkowej dla ciebie sy-
tuacji był wsparciem. 

BYK
Ostatnio często zapadasz na 

infekcje. Masz bardzo wrażliwe 
drogi oddechowe. Sprawdź ko-
niecznie, kiedy była dezynfeko-
wana klimatyzacja w twojej fir-
mie. Do czasu jej oczyszczenia 
koniecznie ją wyłącz. Dobrze ci 
zrobi wyjazd na weekend. 

BLIŹNIĘTA
W tym tygodniu będzie ci po-

trzebny zapał do pracy. Nieste-
ty, w poniedziałek może ci go za-
braknąć. Weekend, który minął, 
mocno cię rozleniwił. Realna sy-
tuacja w pracy nie jest zadowala-
jąca. Dlatego przyłóż się do po-
wierzonych wcześniej zadań. 

RAK
Szczęście to naturalny stan 

człowieka. Niestety, ty już dawno 
zapomniałeś o tym uczuciu. I to 
w każdej dziedzinie życia. Być mo-
że to efekt domina. Tylko od cie-
bie zależy, czy nadal biernie stać 
będziesz w miejscu. Ucz się i szu-
kaj swojego miejsca do życia. 

LEW
Chyba zapomniałeś o ce-

chach swojego zodiakalnego zna-
ku. A są one niezwykle męskie. 
Gdzie podziały się twoje zdolno-
ści przywódcze? W tym tygodniu 
przełam swoją słabość. Nikomu 
nie musisz jednak imponować. 
Pracuj wyłącznie dla siebie. 

PANNA
Już w poniedziałek uczestni-

czyć będziesz w ciekawych roz-
mowach. Tylko się zbytnio nie 
nakręcaj, to dopiero preludium 
do późniejszego etapu. Bądź po-
wściągliwy. Spróbuj wysondo-
wać zamiary „gości”. Tylko nie 
przesadzaj. Zbytnia sztywność 
może się im udzielić.

WAGA
Bóle karku, które cie ostatnio 

trapią, to nie efekt ciężarów, któ-
re dźwigasz. Siedząc przy kom-
puterze, przybierasz złą postawę. 
Czyjeś ręce chętnie by rozmaso-
wały obolałe miejsca. Wolontariu-
szy w tej dziedzinie nie brakuje... 
Pomijając żartobliwy ton, pomyśl 
jednak o wizycie u specjalisty. 

SKORPION
Pamiętaj, że w twojej osobo-

wości dominuje pasja życia. Z te-
go powodu odrzuć wszelkie pół-
środki. Jednak nie rzucaj się od 
razu na większe projekty. Nie 
jesteś póki co gotowy. Brak do-
świadczenia mógłby już na star-
cie doprowadzić do krachu. 

STRZELEC
W nowej pracy zaprezentuj się 

z najlepszej strony. Bądź jednak 
sobą. Wszelki fałsz szybko zosta-
nie zdemaskowany. Ciągle szu-
kasz własnej drogi. Obecne za-
trudnienie może być przystankiem 
na dłużej. Kolekcjonuj doświad-
czenia. To prawdziwy kapitał. 

KOZIOROŻEC
Opinia szefa o tobie to: ambit-

ny, rozważny, pracowity. Takie ce-
chy są niezwykle przydatne przy 
odpowiedzialnych projektach. 
Twoje pozytywne cechy, niestety, 
nie sprawdzają się w życiu prywat-
nym. Przestań być zrzędliwym nu-
dziarzem. Zaskocz otoczenie.

WODNIK
Jesteś naturą skrajnie nieza-

leżną. Z tego powodu nie jest ła-
two z toba żyć. W pracy często 
idziesz „na udry”. To jednak chy-
ba nie indywidualizm, ale raczej 
konfliktowość. Natomiast na ni-
wie prywatnej możesz pozwolić 
sobie na ekscentryczność. 

RYBY
Jesteś nadwrażliwcem. Do te-

go od pewnego czasu czujesz się 
zagubiony. Niestety, chyba po-
grążasz się w depresji. Czas naj-
wyższy, by pomyśleć o sobie. 
Mając wiele współczucia dla in-
nych, głównie zajmowałeś się ich 
troskami. Teraz, będąc w tarapa-
tach, zażądaj rewanżu.
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Krzyżówka z przymrużeniem oka

Znaczenia wyrazów 
(w zmienionej kolejności):

mierz je na zamiary
wschodnie ramię ujściowe Wisły
sieć do połowu ryb dennych
odtwarzanie wcześniej nagranej
ścieżki dźwiękowej
podwyższone miejsce 
dla przemawiającego
resztki zniszczonych budowli
afrykańska republika ze stolicą
w Lome
wilec przeczyszczający
włoski malarz kojarzony z kolorem 
rudopomarańczowym
stary żołnierz, uczestnik minionej
wojny
słupek ostrzegawczy jak służalec
wierzchnia ściana pudła mandoliny
zdolne do haniebnych czynów
przywracanie przytomności ze-
mdlałemu
zorganizowana grupa budowlań-
ców
przyda się smażącemu naleśniki
odwaga połączona z fantazją

z nocami w tytule powieści
Marii Dąbrowskiej
środek bojowy użyty w 1917 r. 
pod Ypres w Belgii
ruch cieczy wokół zanurzonego
w niej ciała
sam się zgłosił
największe miasto w Grecji
usuwanie niewygodnych osób
z partii
niewyjawianie prawdy
patentowane nie nadają się do pracy
zawodowe obijanie
usuwana przez montera
krótki utwór mający na celu szko-
lenie gry aktorskiej
teren przeznaczony do ćwiczeń 
wojskowych
poczucie piękna, harmonii i ele-
gancji
największy z wielorybów; kaszalot
potocznie o zamieszaniu, chaosie
kolejny odcinek wyścigu
wrócić na... rodziny – znaczy po-
wrócić do niej
ubranie godne żebraka
nie chciała przyjść do Mahometa

POZIOMO:
A1 lepiej od niego nikt nie zagra

A16 sport na fali
B7 wyrachowana ugodowość
C2 i na kamieniu urośnie
D7 tubylcy w Ameryce

D16 taki węgierski Chopin
E3 pod nią biorą liczący się

z czymś tam
F16 testamentowe postscriptum
G1 och i chwytaj wśród

jedzeniowych resztek
H16 gazdowa mowa

I4 paź królowej w powijakach
K1 mała czapeczka, a półwysep

się w niej mieści
K17 głosiciel z ramienia panującego

Ł7 rzeka... w rybackiej sieci
Ł16 kwiecie dla żołnierza z lancą?
M1 ramieniem zatrzyma lokomotywę
M9 wartość, że nie da się więcej

N16 baba pod sezamem
N20 bardziej od niego harować

chyba nie można
O7 gromadzi pieniądze, których 

nie można wydać
P2 nie od niej rozumna główka

P16 pani linowa gotowa 
na powiększenie rodziny

PIONOWO:
1D zdradza ojca
3A roślinne utrapienie piszącego

dyktando
3J statyka uaktywniona?
5A wyraz woli kolegialnego organu
5K ta zawsze się ulotni!
6G papużka nierozłączka

z towarzyszem
7A wszystkie znaki na niebie
7L klejnot w kantorze?
9A gość niosący śmierć
9L podrywa piach na Saharze

12A zdaje egzamin 
na egzaminacyjnym stole

12M msza dla nielubiących różnicy?
14A został stryjkowi po zamianie
14M pod zapaśnikiem
16A kawał drewna w sam raz

na łuczywo
16L koniki przecudnej urody
17F garnizonowa straż
18A patetyczna część epopei
18K powleka garnki w celach

ochronno-zdobniczych
20A gniewne ożywienie
20J szczęśliwa portmonetka
22D grot z siekierą na jednym drągu

Jolka
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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

Firma budowlana z Polski

Tel: 0048-608-729122

szuka zleceń na budowy domów
od podstaw, dachy.

Kupię KAŻDĄ nieruchomość

w Polsce, a także UDZIAŁY

Tel. 0048 535 787267- -

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

�

Gartenbau, Abbruch, Pflaster, Fliessen - Firma sucht ab sofort

2 Mitarbeiter mit Berufserfahrung
für Voll/Teilzeit in Dortmund

Telefon: 0157-58094224

Wohnung (WG) ist vorhanden.
Wir sprechen kein polnisch, bitte per Mail/Whatsapp
oder wenn man etwas deutsch Spricht per

www.prasa.de

Licencja Po
Polskiej Federacji Rynku Nieruchomo

średnika w Obrocie Nieruchomościami
ści NR 11751

IMMOBILIEN POLAND FUNDUS CERTUS

Biuro Nieruchomości

Wyjaśniamy skomplikowane stany prawne.
Przyjmujemy zlecenia na pośrednictwo.

Działamy na terenie całej Polski.

KUPNO-SPRZEDAŻ-WYNAJEM

ul. J.Ligęzy 12 40-551 Katowice POLAND

e-mail funduscertus@gmail.com

tel. 0 48 793 747447 www.funduscertus.pl

,

:

0 - -

(od 1989)JAWA-Reisen GmbH

Giersstr. 20 33098 Paderborn Tel. 05251- 390 900

Kołobrzeg

Wakacje w Świnoujściu: €

Świeradów: €

€

H°°°+ 14 dni, HP, DZ, 20

H°°°, 14 dni, HP, DZ od

H°°°°, 14 dni, HP, DZ, 30 od

Przejazd z odbiorem z domu od

494,-
458,-

99,-

: €zab ó

zab ó

ieg w od

ieg w

290,-

Jesteœmy dla was online:

www.samo-zycie.de
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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-

Gegr. Anno 1981

Ekspresowe transfery
do hoteli nad Ba tykiemł

Ś ś ę
ł

winouj cie - Mi dzyzdroje
Pobierowo - Rewal - Ko obrzeg

Ś ó ó ę
ó ó

wierad w Zdr j - Szklarska Por ba
Polanica Zdr j - Kudowa Zdr j

Bilety autobusowe dla SINDBADA
Bilety lotnicze WIZZ - RYANAIR

Mi dzyzdroje

755,- € HP - Bus

ę Hotel TROFANA

02.04. - 15.04.2023

Ko obrzeg

699,- € - zabiegi - Bus

ł Sanatorium SAN

16.04. - 29.04.2023

Katalog 2023
www.polenfahrer.eu

polenfahrer@gmx.de

0209 - 58 60 20
02362 - 983 88 32

6Ü/HP /ab 310 € im DZ /pro Pers.

Entspannungskur
in Swinemünde - Usedom

marketing@hotelpolaris.pl

Tel +48 91 3215412

www.hotelpolaris.de

� rozliczenie podatk w (Lohnsteuerjahresausgleich) do 4 lat wstecz
wnioski o Kindergeld i Kinderfreibetrag
decyzje podatkowe i formu owanie odwo a
oraz kasacji od decyzji podatkowych
wnioski o przed u enie termin w
pomoc w uzyskiwaniu kart podatkowych
pomoc w wyborze optymalnej klasy podatkowej
pomoc w uzyskaniu numeru podatkowego
zwolnienia podatkowe (Steuerfreibeträge)
pomoc w uzyskaniu Betriebsnummer
analiza i optymalizacja ofert ubezpieczeniowych

ó

ł ł ń

ł ż ó

�

�

�

�

�

�

�

�

�

POLONEZ
LOHNSTEUERHILFE

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

FLAMINGOWEG 44
(D) 70378 STUTTGARTsklep.de

�

�

recepcja@pensjonat-lazur.pl

www.pensjonat-lazur.pl

+48 603 598102

Międzywodzie - cicha miejscowość nadmorska
Kameralny obiekt ze strefą SPA i domową kuchnią. Blisko
wejścia na plażę, przy lesie. Nocleg ze śniadaniem i obiado-
kolacją, dostęp do SPA oraz parking w cenie. Obiekt z windą.
Pakiet Wielkanocny -

P -

07.04-10.04.2023 cena 1050zł/osoba HB
498zł/pokój 2-osobowy HBobyty wakacyjne

Ustronie Morskie
pokoje gościnne z łazienkami,
telewizor, lodówka, sprzęt
plażowy, parking zamknięty.

balkon,

Tel. 0048-94-3519508

lub 0048-506-558336

www.udastina.fajnewczasy.pl

Czerwiec i wrzesień TANIEJ!

www.prenumerata.de



Ceny w euro ą prenumeraty
na (inkl. MwSt.)
Bez żadnych dodatkowych kosztów!

dotycz
terenie Niemiec

Imi , nazwisko:ę

Warunki dostarczania prenumeraty
1. Jest mi wiadomo, iż mam prawo do pisemnego odwołania niniejszego zamówienia w wydawnictwie w przeciągu
7 dni. Liczy się data stempla pocztowego. 2. Przy zakłóceniach na skutek sił wyższych włącznie ze strajkiem
obowiązują odnośne aktualne przepisy. 3. Należność za prenumeratę należy uiścić z góry. 4. Niniejsza umowa
przedłuża się automatycznie o kolejny okres zamówienia (jak zakreślono), o ile abonent nie wypowie jej pisemnie
w terminie 4 tygodni przed upływem okresu prenumeraty. 5. Aktualna cena prenumeraty może odpowiednio zostać
dopasowana, o ile wzrośnie jej cena w sprzedaży detalicznej na skutek rosnących kosztów druku i dystrybucji (koszty
papieru, druku, wynagrodzenia, transportu i wysyłki). 6. Prenumerata obejmuje wyłącznie zamówione tytuły prasowe,
bez gadżetów reklamowych dołączanych do sprzedaży w Polsce. Wyjątkiem są tytuły opatrzone dopiskiem “z gadżetem”.

Forma p atno ci:ł ś
�

�

na rachunek
pob r z konta (Lastschrifteinzug) - prosz wype ni upowa nienieó ę ł ć ż

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

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.

Wysy ka z Niemiecł

S 3/2023Ż

Ulica, nr domu:

Tel./fax: Data/podpis:

Kod, miejscowo :ść

Data:

Kolorowy magazyn o gwiazdach
polskiego i

-
-

-

światowego showbiznesu.
Skierowany do dynamicznych, nowo
czesnych i ciekawych świata czytel
niczek, które lubią być na bieżąco z
nowinkami kulturalnymi. Dostarcza
najciekawszych i najbardziej aktual
nych informacji o gwiazdach, stylu
życia, modzie, urodzie, zdrowiu,
wnętrzach i kulinariach. Do tego
relacje z pokazów mody, plotki z
czerwonego dywanu i miejsc,
w których warto bywać.

Nie ma Twojego tytu u?ł Zadzwo - z :ń apytaj 02174 8964480

Pismo dla nowoczesnych kobiet,
które ceni

-
ą tradycję. Skierowane do

czytelniczek, które są otwarte i cie
kawe świata. Nie satysfakcjonują się
niepełnymi informacjami, ale drążą
temat, bez skrępowania dopytując
się o szczegóły. Znajdziemy w nim
podpowiedzi, jak dbać o strój, urodę
i czuć się atrakcyjnie. Rozbudowany
dział porad zaspokoi najbardziej
wymagające czytelniczki.

-

-

-

Magazyn opisujący niespotykane
i magiczne wydarzenia, przepowie
dnie, niewytłumaczalne zjawiska i
przesądy. Znajdziemy w nim kilka
naście opowiadań o tajemniczych,
metafizycznych doświadczeniach i
magii w codziennym życiu. W każ
dym numerze także psychotest,
horoskop oraz garść zaskakujących,
ale prawdziwych ciekawostek.

Kolorowy magazyn zawierający
obszerne opowiadania o meandrach
ludzkich losów. W każdym numerze
znajdziemy aż cztery długie historie
napisane przez życie oraz kilka
krótszych. Do tego praktyczne rady
i ciekawostki z zakresu psychologii,
niezbędnik nowoczesnej kobiety,
czyli zestaw wskazówek dotyczących
finansów, prawa i codziennego życia
oraz pyszne przepisy kulinarne i
odrobina mody. A na chwilę
wytchnienia – krzyżówka i horoskop.

TYTU YŁ 6 miesi cyę 12 miesi cyę

Krz. Rozrywka Jolki na Ca

ś

ś

ły Rok

Krz. 100 Krzyżówek z uśmiechem

Krz. Panoramy na wesoło

Krz. Z króliczkiem 205 Jolek

Chwila na relaks

Czas na relaks

Krz. 100 Jolek od A do Ż

Krz. 100 Jolek z korona

Krz. 100 Krzyżówek A-Ż krzyż. Z koroną

Krz. 100 Krzyżówek z Głową Technopol

Krz. 100 Panoramicznych Technopolu

Krz. 100 Rad Panoramiczne

Krz. 100 Rad Szyfro

Krz. 100 Rad Wykreślanki

Krz. 100 Szyfrokrzyżówek Wiem

Krz. 100 Wykreślanek z Głową Technopol

Krz. 1000 Panoramicznych Technopolu

Krz. 200 Panoramicznych Technopolu

Krz. 200 Wykreślanek Wiem!

Krz. 200 Wykreślanek z Głową Technopol

Krz. 300 Panoramicznych Technopolu

Krz. 400 Panoramicznych Technopolu

Krz. 500 Panoramicznych Technopolu

Krz. Chwila na 100 panoram

Krz. Chwila na 200 panoram

Krz. Chwila na 300 panoram

Krz. Chwila na 500 panoram

Krz. Diagram Jolki Technopol

Krz. Łatwe i przyjemne szyfro

Krz. Łatwe i przyjemne wykreślanki

Krz. Lekarstwo na pamięć 100 krzyżówek

Krz. Panoramiczne z humorem

Krz. Rewia wykre lanek - Twoje imperium

Krz. Rozrywka dla każdego

Krz. Rozrywka do podróży

Krz. Rozrywka Jolki

Krz. Rozrywka Magazyn

Krz. Rozrywka Rewia

Krz. Swiat Krzyzowek -

Krz. Szaradzista Technopol

Krz. Szyfrokrzyżówki z suflerem Wiem!

Krz. Szyfropanoramy Wiem!

Krz. Z hasłem Jolki

Krz. Z uśmiechem

Krz. Z przymrużeniem oka Technopol

Krz. Rozrywka

Harlequin romans historyczny

Harlequin wiatowe życie extra

Pani domu

Przyjaciółka

Show

Sukcesy i porażki

Świat seriali

Tina

Viva

Z życia wzięte

Forum

Samo życie

Angora D

Historie Niesamowite - Z Życia Wzięte Poleca

Historie z Życia Wzięte - Tele Tydzień

Najlepsze historie

Przyjaciółka z Historiami

Życie na gorąco Romanse

Cała Ty

Cuda i objawienia

Ludzie i wiara

Na ścieżkach życia

Mag.Tel.Kurier TV Specj.
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TYTU YŁ 6 miesi cyę 12 miesi cyę3 miesi ceą

100 Rad

Chwila dla ciebie

Dobry Tydzień

Gwiazdy mówią

Na żywo

Rewia

Świat i ludzie

Twoje imperium

Życie na gorąco

Angora-PL

Do rzeczy

Fakty po mitach

Gaz. Polska

Kobra

Motor

Newsweek

Nie

Piłka nożna

Polityka

Przegląd

Sieci

Tyg. powszechny

Tyg. solidarność

Tyg. żużlowy

Warszawska Gazeta
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Tygodnik motoryzacyjny dla pasjonatów dwóch
i czterech kó -łek. Zawiera testy i opinie o samocho
dach nowych oraz używanych popularnych marek,
porady dotyczące bezpieczeństwa, techniki i sprzętu.
To znakomite źródło informacji o nowinkach z branży
motoryzacyjnej i najważniejszych wydarzeniach
sportowych.

Zamówienia telefoniczne: 02174 8964480

Na ie :stron internetowej www.prenumerata.de

Gazety

prosto do

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

Kolorowy magazyn dla czytelniczek, które cenią
porady przydatne w codziennym życiu i odrobinę
dobrej rozrywki. Znajdziemy w nim informacje o
gwiazdach i sławnych ludziach, porady zdrowotne,
rodzinne i prawne. Do tego garść wskazówek jak
pielęgnować dom, dbać o kwiaty i rośliny. W każdym
numerze ciekawe krzyżówki z atrakcyjnymi nagrodami.



Kochaj, mnie mamo - Casey Watson
rzejmuj

-

P ący bestseller Casey Watson prowadzącej dom zastępczy dla krzywdzonych
dzieci i opisującej ich przerażające historie w bestsellerach z Top 10 brytyjskich list.
To dziecko zostało skrzywdzone zanim się urodziło, a tak bardzo pragnęło kochać i być
kochane… Mamusiu, czy jestem brzydka? zapytała ośmioletnia Flip, jak tylko trafiła do
domu Casey Watson, zawsze gotowej pomóc każdemu dziecku. Nawet takiemu, któremu
nikt już nie chce dać szansy… Casey Watson ze swoją rodziną otoczyli dziewczynkę
serdecznością i ciepłem. Ale wtedy –w jej życiu znowu pojawiła się biologiczna matka...

Dziewczynka bez imienia - Marina Chapman
Prawdziwa historia dziewczynki wychowanej przez ma

-

łpy w kolumbijskiej dżungli.
Dziewczynka wychowana przez małpy... Dorastała w dżungli... Tarzan była kobietą...
Tańcząca z małpami… - Takie nagłówki obiegły światowe i polskie media w kwietniu
2013, kiedy ponad sześćdziesięcioletnia gospodyni domowa opublikowała swoją niepra
wdopodobną autobiografię.Wielu wydawców nie chciało wydać tej książki. Obawiali się,
że jest zmyśleniem. Ale eksperci nie znaleźli żadnego dowodu, który podważałby jej
autentyczność. Teraz jej śladami wyruszyła wyprawa National Geographic.

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

ZAM WIENIEÓ
P atno z g ry.ł ść ó Zarezerwowany towar wysy amy po zap aceniu rachunku (Vorkasse)ł ł

Prosimy przelewa pieni dzy przed otrzymaniem rachunku.
Wa ne! Konto jest inne ni konto prenumeraty - podajemy je na rachunku.

nie ć ę
ż ż

Koszt wysy ki:ł
na adres w Niemczech - 6,90 € (Deutsche Post DHL)
do pozosta ych kraj w Unii Europejskiej - 16,90 €

�

� ł ó

Oferta obowi zuje do wyczerpania zapasu towaru.ą

Data, podpis

Nr telefonu

Kod pocztowy, miejscowość

Ulica, nr domu

Imi , nazwiskoę

S 3/2023Ż

Szukaj mnie - Weronika Wierzchowska
Julia i Józia – dwie bliskie sobie kobiety, które dzieli przepaść 150 lat. Ta żyjąca dziś,
Julia, nie zdaje sobie sprawy, jak dalece zmieni się jej życie, gdy zacznie szukać Józi,
swojej praprababki. Typowa singielka z wielkiego miasta trwoni życie na monotonną
pracę i wieczorne upijanie się winem w towarzystwie złośliwego kocura. Pewnego dnia
w jej ręce trafia list napisany przez niedawno zmarłą ciotkę, a wraz z nim fragment
starego pamiętnika. Rozpoczyna się gra. Julia musi odnaleźć wszystko, co zostawiła
po sobie Józia. Czas płynie, a kolejne zagadki stają się coraz trudniejsze.

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

Szt. Prawdziwe historie Cena

Czarne dni małej Sally- Sally East i Toni Maguire

Droga, którą jadę - Juliana Buhring

Krzyk o ratunek - Casey Watson

Mała czarownica nominowana do Oscara - Rachel Mwanza, M.D.Bilamba

Okradziona z życia - Morgane Seliman

W niewoli ambicji - Celine Raphael

Życie pisane na piasku - Regina Calcaterra

Dziewczynka bez imienia - Marina Chapman

Kochaj, mnie mamo - Casey Watson
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Szt. Powie ci Cenaś

Arabska wendeta cz.1 - Tanya Valko

Arabska wendeta cz.2 - Tanya Valko

Arabska żona - Tanya Valko

Arabska Żydówka cz.1 - Tanya Valko

Arabska Żydówka cz.2 - Tanya Valko

Arabski książę cz.2 - Tanya Valko

Arabski mąż cz.1 - Tanya Valko

Arabski mąż cz.2 - Tanya Valko

Arabski raj cz.1 - Tanya Valko

Arabski raj cz.2 - Tanya Valko

Arabski syn cz.1 - Tanya Valko

Arabski syn cz.2 - Tanya Valko

Była arabską stewardesą - Marcin Margielewski

Dubaj krwią zbudowany - Marcin Margielewski

Islamskie fatum - Igor Kaczmarczyk

Jestem córką szejka - Laila Shukri

Jestem nieletnią żoną - Laila Shukri

Jestem żoną szejka - Laila Shukri

Jestem żoną terrorysty - Laila Shukri

Koszmar arabskich służących - Marcin Margielewski

Modelki z Dubaju - Marcin Margielewski

Perska kobiecość - Laila Shukri

Perska miłość - Laila Shukri

Perska namiętność - Laila Shukri

Perska nienawiść - Laila Shukri

Perska niepewność - Laila Shukri

Perska zazdrość - Laila Shukri

Perska zmysłowość - Laila Shukri

Ta druga ja - Maha Gargash

Turecka rozkosz - Mira Hafif

Tureckie nadzieje - Mira Hafif

Uciekłam z arabskiego burdelu - Laila Shukri

Urodziłam dziecko szejka - Marcin Margielewski

Wyrwana z piekła talibanów - Marcin Margielewski

Zaginione arabskie księżniczki - Marcin Margielewski

Arabski książę cz.1 - Tanya Valko

Perska wytrwałość - Laila Shukri

Zamówienia telefoniczne:
02174 8964480

Zamówienia pisemne:
Verlag Matuszczyk KG
Luisental 2
51399 Burscheid

Wysy ka
z Niemiec

łNa ie :stron internetowej
www.sklep.de

KSI KIĄŻ
Arabska wendeta cz.1 - Tanya Valko
Czy tylko terrorysta Jasem Alzani kieruje się starą biblijną i koraniczną zasadą "oko
za oko, ząb za ząb"? Czy pragnienie zemsty nie tkwi w każdym z nas? Daria Salimi vel
Darin al-Saud zostawia za sobą praworządny świat, bo pomsta za zmarnowane lata
i krzywdy staje się celem jej życia, Marysia zaś w głębi ducha pragnie zemścić się na
swojej rywalce Salmie, która odebrała jej życiowego partnera, Hamida Binladena.
Czy pandemia COVID-19 ogarnie też arabski świat, zagrozi członkom rodziny Salimich,
rozprawi się z ich wrogami, ale czy nie zagrozi tym, których kochają?
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Szt. Powie ci Cenaś

Agencja Złamanych Serc cz.1 - Grażyna Jeromin-Gałuszka

Agencja Złamanych Serc cz.2 - Grażyna Jeromin-Gałuszka

Anioł do wynajęcia - Magdalena Kordel

Dom na wyspie - Dorota Milli

Domek nad morzem - Maria Ulatowska

Jej portret - Anna H. Niemczynow

Macocha - Natasza Socha

Malownicze: Wymarzony czas - Magdalena Kordel

Malownicze: Wymarzony dom - Magdalena Kordel

Pośród żółtych płatków róż - Gabriela Gargaś

Powiedz życiu tak, Lili - Anna H. Niemczynow

Saga rodu Cantendorfów: Cena szczęścia - Krystyna Mirek

Saga rodu Cantendorfów: Prawdziwa miłość - Krystyna Mirek

Słodkie życie - Krystyna Mirek

Szepty - Irena Matuszkiewicz

Taka jak Ty - Gabriela Gargaś

To jedno lato - Dorota Milli

Tylko ty - Gabriela Gargaś

Willa pod Kasztanem: Światło o poranku - Krystyna Mirek

Wszystkie kolory nieba - Krystyna Mirek

Wybacz mi - Gabriela Gargaś

Wyspa wspomnień - Dorota Milli

Z grubsza Wenus - Anna Fryczkowska

Życie Cię kocha, Lili - Anna H. Niemczynow

Harpia - Danuta Noszczyńska

Kobiety z Czerwonych Bagien - Grażyna Jeromin-Gałuszka

Szukaj mnie - Weronika Wierzchowska

Perska wytrwałość - Laila Shukri
Znana z "Perskiej niepewności" Joanna wciąż tkwi w swoim nieszczęśliwym małżeństwie
z Alim. Pandemia ciągle trwa i życie pod jednym dachem z gnębiącym ją na każdym kro
ku mężem robi się coraz trudniejsze do zniesienia. Niespodziewaną propozycję Alego,
żeby razem z córkami towarzyszyła mu w jego biznesowym wyjeździe na Malediwy, na
początku przyjmuje z dużą rezerwą. Na miejscu ulega jednak nieodpartemu urokowi
prześlicznej wyspy i w turkusie oceanicznych fal, zieleni bujnej roślinności oraz bieli
piasków bezkresnych plaż odnajduje trochę wewnętrznego spokoju.

-

Harpia - Danuta Noszczyńska
Ada, niegdyś bardzo wrażliwa i uczuciowa, po przeżyciu silnego zawodu uczuciowego,
w obawie przed kolejnym cierpieniem zaczyna żyć w sposób całkowicie kontrolowany.
Tym sposobem z czasem traci kontakt z własnym wnętrzem: uczuciami i potrzebami.
Jest przekonana, że jest kobietą szczęśliwą: silną, niezależną, świadomą. Jako kobieta
bezdzietna i rozwiedziona prowadzi bardzo spokojne życie – jest właścicielką galerii
staroci „Strych”, która stanowi źródło jej utrzymania. Tyle tylko, że Adela ma nieco ponad
trzydzieści lat i kawał życia przed sobą… Tak dalej przecież być nie może!

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

Kobiety z Czerwonych Bagien
- Grażyna Jeromin-Gałuszka
W Czerwonych Bagnach od zawsze mieszkały kobiety. Mężczyźni pojawiali się tu na
krótko i zaraz odchodzili. Na zawsze. Klątwa czy przypadek? Julianna, Amelia, Rozalia,
Anastazja – kolejne pokolenia nauczyły się walczyć samotnie z przeciwnościami losu,
który nie szczędził im tragicznych doświadczeń. To miejsce było ich azylem, dawało siłę
i poczucie bezpieczeństwa.

Arabski książę cz.1 - Tanya Valko
Czy można polubić życie w złotej klatce, tak że nie chce się jej opuścić i wrócić do M-5?
Czy bogactwo i rutyna są silniejsze od naturalnego pragnienia wolności? Jak potoczą się
losy kobiet z rodu Salimich - Doroty i jej dwóch córek, Marysii i Darii - oraz ich życiowych
partnerów? Czy Dorota po życiowej zawierusze będzie mogła spokojnie cieszyć się
szczęściem swojego stadła? Czy miłość Hamida i Marysi Binladenów okaże się wieczna?
A może na ich krystalicznym związku pojawi się rysa? A Daria? Czy po latach spędzo
nych u boku zbrodniarza i terrorysty Jasema Alzaniego potrafi się od niego uwolnić?

-
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Dobre, bo polskie

Czytamy coraz mniej. 
Nic więc dziwnego, że 
wydawnictwa, księgarnie, 
antykwariaty i tytuły 
prasowe upadają. Jednak 
gdy pracę traktuje się jak 
pasję, można przetrwać 
te trudne czasy.
Nie tak dawno, po ponad 140 

latach, zakończył działalność kra-
kowski antykwariat „SA Krzyża-
nowski”. Pod koniec ubiegłego 
roku w mediach ukazała się infor-
macja, że po 60 latach zamyka 
podwoje warszawski antykwa-
riat „Logos”.

W czasach internetu Polacy 
coraz częściej rezygnują z czy-
tania na papierze, który jeszcze 
jakoś się trzyma, ale głównie za 
sprawą papieru toaletowego. Na 
szczęście nie wszyscy poddają 
się tym trendom. Agata Adam-
ska wraz z bratem Maciejem 
Dominikowskim z dobrym skut-
kiem od lat prowadzą najstarszy 
poznański antykwariat.

Gdy w 1950 roku powstawało 
państwowe przedsiębiorstwo Dom 
Książki, oprócz księgarń otwiera-
ło też antykwariaty. Pięć lat póź-
niej przy Starym Rynku urucho-
miono antykwariat, który od 1983 
roku nosi imię J.K. Żupańskiego. 
Patron, o którego istnieniu nie-
wielu już pamięta, był dziewięt-
nastowiecznym poznańskim księ-
garzem i wydawcą pochodzącym 
z rodziny o greckich korzeniach. 
Ponieważ patroni komunistycz-
nej władzy, z niewielkimi wyjąt-
kami, nie byli bibliofilami, dlate-
go wybrano kogoś neutralnego 

pod względem ideowym. Od 
końca lat siedemdziesiątych 
w tej placówce zaczął pracować 
Wojciech Dominikowski, który 
z czasem został jej kierownikiem. 
W okresie transformacji razem ze 
wspólnikiem wykupili antykwa-
riat od upadającej państwowej fir-
my. W 2009 roku, kiedy pan Woj-
ciech przeszedł na emeryturę, 
właścicielami zostały jego dzieci.

– Z opowieści taty wiem, że 
jeszcze w połowie lat dziewięć-
dziesiątych był to całkiem dobry 
pomysł na biznes – mówi pani Aga-
ta. – Zapewne dlatego na począt-
ku XXI wieku w naszym mieście 
otworzyło się kilka nowych anty-
kwariatów, ale okazały się efeme-
rydami i po roku, dwóch zakoń-
czyły działalność, bo ten biznes 
nie polega na szybkim obrocie 
kapitału.

W 1999 roku antykwariat musiał 
zmienić siedzibę. – Wynieśliśmy 
się ze Starego Rynku, gdyż właś-
ciciele prywatnej kamienicy mieli 
inny pomysł na nasz lokal. Posia-
daliśmy wówczas 30 – 40 tysięcy 
książek, dlatego otworzyliśmy aż 
dwa antykwariaty w Poznaniu 
i trzeci we Wrocławiu. 

Po jakimś czasie, z powodu 
pogarszającej się koniunktury, 
zostaliśmy tylko przy jednym, 
który do dziś mieści się przy 
ul. Paderewskiego. To zaledwie 
kilkaset metrów od Rynku. Pod 
względem handlowym punkt 
jest trochę gorszy, ale za to lokal 
należy do miasta.

Obecnie w sklepie znajduje się 
około 15 tysięcy tytułów. Właści-
ciele nie biorą książek w komis. 
Kupują je za gotówkę.

– Przychodzi do nas wielu bar-
dzo różnych ludzi. Jedni chcą się 
pozbyć książek, gdyż nie mają 
dla nich miejsca, inni się prze-
prowadzają. Są też tacy, którzy 
po przeczytaniu jakiejś pozy-
cji nie są nią już więcej zainte-
resowani. Jest też spora gru-
pa klientów, którzy pozbywają 
się książek, ponieważ ich dzie-
ci nie czytają. Z doświadczenia 
wiem, że to nie jest wina dzieci, 
tylko rodziców. Obserwuję nawet 
odwrotny trend. Z roku na rok 
mamy coraz więcej młodych klien-
tów, którzy przychodzą do nas 
w poszukiwaniu interesujących 

książek. Na szczęście bardzo 
niewielu ludzi sprzedaje książki 
z powodów finansowych. Doty-
czy to zaledwie garstki starszych 
osób. Kupujemy tylko takie pozy-
cje, o których wiemy, że znajdą 
nabywców. Dlatego selekcja jest 
dość ostra.

Liść marihuany
Przed przeprowadzką anty-

kwariat miał profil naukowy. 
Teraz właściciele kupują tytuły 
reprezentujące wszystkie gatunki 
literatury – od tytułów dla dzieci 
poprzez powieści, poradniki do 
podręczników i albumów.

– Bardzo znaczną pozycję 
w naszym sklepie stanowią szkol-
ne lektury. Nieustanną popu-
larnością cieszą się kryminały, 
zwłaszcza te skandynawskie, 
i oczywiście klasyka. Nie han-
dlujemy harlequinami – mówi 
właścicielka. – Bardzo dobrze 
sprzedają się pozycje dla dzie-
ci i młodzieży starych mistrzów 
– Karola Maya, Kornela Maku-
szyńskiego, Jamesa Fenimore’a 
Coopera. Jeszcze lepiej, co może 
dziwić, książki napisane przez 
polskich autorów w czasach 
PRL-u: Bahdaja, Fiedlera, Min-
kowskiego, Nienackiego, Niziur-
skiego, Ożogowskiej, Szklarskie-
go. Z autorów współczesnych 
nieustannym powodzeniem cie-
szy się Andrzej Sapkowski, nie-
żyjący już od kilkunastu lat Sta-
nisław Lem i oczywiście nasza 
krajanka Małgorzata Musiero-
wicz, która przez lata odwiedza-
ła nasz antykwariat. Wielu ludzi 
szuka nowych powieści Mroza, 
Lipińskiej czy Bondy, ale po te 
książki idzie się do księgarni.

W antykwariacie można zna-
leźć także stare mapy, pocztówki, 
czasopisma i plakaty, jednak to 
margines całej oferty. Odwiedza 
go wiele osób, ale to nie zawsze 
przekłada się na liczbę kupu-
jących. Najtańszą książę moż-
na kupić nawet za złotówkę. To 

przeważnie pozycje w złym sta-
nie, zalegające półki latami. Popu-
larne powieści w dobrym stanie 
to wydatek 20 – 30 złotych. Zda-
rzają się też prawdziwe rarytasy. 
To pierwsze wydania albo tytuły 
z autografem autora. Przed dwo-
ma miesiącami podczas aukcji 
internetowej właściciele sprze-
dali „Przewrót” Romana Dmow-
skiego (z autografem i dedyka-
cją autora) za 7,7 tysiąca złotych 
(cena wywoławcza 1,8 tys.).

Dużo rzadziej pojawiają się 
starodruki. Najstarszy znajdu-
jący się dziś w antykwariacie 
to napisana po łacinie książ-
ka z XVII wieku (cena 5 tys. zł).

– Od taty wiem, że dawniej tra-
fiały się też inkunabuły (książ-
ki wydane między 1455 a 1500 
rokiem – przyp. autora). Dziś 
to już byłoby niemożliwe. W tej 
branży trudno mówić o rentowno-
ści. Niektóre tytuły sprzedaje się 
po kosztach, inne uzyskują nie-
kiedy dziesięciokrotne i większe 
przebicie – opowiada pani Agata. 
– W pierwszych latach istnienia 
Allegro pojawiały się tam napraw-
dę rzadkie pozycje w zadziwia-
jąco niskich cenach. Dziś trud-
no znaleźć coś interesującego, 
ale w sieci nadal wartościowe 
tytuły czasem uda się kupić za 
bezcen, co jednak bardzo psuje 
nasz rynek. 

Wiele książek, które do nas 
trafiają, ma swoje tajemnice. 
Zawierają bardzo wzruszające, 
nawet intymne dedykacje. Cza-
sem znajdują się w nich zdjęcia, 
pocztówki, zasuszone liście i kwia-
ty. W jednej swego czasu znala-
złam liść marihuany.

W całym Poznaniu zostały tylko 
cztery antykwariaty. Za kilka lat 
będzie ich prawdopodobnie jesz-
cze mniej, ale ten przy Paderew-
skiego zapewne da sobie radę.
KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

(*) Terencjusz, rzymski kome-
diopisarz z II wieku p.n.e.
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I książki mają swoje losy(*)

W poznańskim antykwariacie zgromadzono 15 tysięcy książek. Fot. archiwum fi rmy

Dla przyjemności i lokaty kapitału
Antykwariat (łac. antiquarius) to, jak wskazuje nazwa, firma zajmująca się starożytnością. 

W praktyce ogranicza się to do starych książek, chociaż dawniej często handlowano także stary-
mi meblami, zabytkową bronią, obrazami.

Pierwsze antykwariaty powstały w późnym średniowieczu we Włoszech. W XVI stuleciu pojawi-
ły się także w Niderlandach. W XVIII wieku we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii. Z początku 
łączyły funkcje dzisiejszych antykwariatów, księgarni i galerii. Dlatego gdy za najstarszą działa-
jącą nieprzerwanie do dziś księgarnię uznaje się założoną w 1732 roku lizbońską „Livraria Ber-
trand”, można powiedzieć, że to również najstarszy antykwariat (obecnie należy do sieci mającej 
ponad 50 księgarni w całym kraju).

Nie ma za to problemu z ustaleniem największego antykwariatu – to nowojorski „Strand Books-
tore” (około 20 milionów książek).

Najdroższe książki są świetną lokatą kapitału, gdyż ich wartość rośnie, jeśli nie z każdym rokiem, 
to z każdą dekadą.

30,8 miliona dolarów to rekordowa cena zapłacona za książkę. Za taką kwotę w 1994 roku Bill 
Gates kupił „Kodeks Leicester” Leonarda da Vinci. Dziś kosztowałby dwa razy tyle. Za „Ewan-
geliarz Henryka Lwa” zapłacono 11,7 miliona dolarów. Zaledwie o 200 tysięcy mniej kosztowało 
dzieło „Birds of America” Jamesa Audubona.

Najdroższą współczesną książką są „Baśnie barda Beedle’a” J.K. Rowling – 3,98 miliona dola-
rów. Autorka „Harry’ego Pottera” wydała zaledwie siedem egzemplarzy, z których sześć rozda-
ła, a siódmy został wystawiony na aukcję, którą wygrał koncern Amazon. Pieniądze zostały prze-
kazane Fundacji The Children’s Voice.

Pod względem czytelnictwa znajdujemy się na szarym końcu Europy. W 2018 roku 44 proc. Pola-
ków nie przeczytało ani jednej książki, gdy średnia unijna wynosiła 32 proc.
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