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Od Redakcji
Skończyło się lato!

„Klucz dzikich gęsi żegna krzykiem puste, 
Niepotrzebne już nikomu gniazda,

Wiatr zrzuca z drzew malowane smutkiem liście,
Łzy płyną po szybach mojego domu

Szron przykrył radość,
Idzie zima,

Bez Ciebie”  
Bogusław Łucki

Lato tego roku za bardzo nas nie rozpieszczało, dlatego 
prawdziwa jesień z mglistymi porankami i dywanami opad-
łych liści na chodnikach wcale nas nie zaskoczyła. Jak co 
roku o tej porze podarowano nam jedną godzinę snu więcej! 
Czy to nie optymistyczny akcent? Podobno zmiana czasu 
z letniego na zimowy to wielka oszczędność w gospodarce, 
w której jak donoszą ostatnio gazety, dzieje się coraz lepiej 
i pomalutku wychodzi z kryzysu.

Grzybów w parkach i lasach coraz więcej, owoców pełne 
stragany, słońce jeszcze czasami przygrzewa, a niebo w nie-
które dni jest cudownie błękitne, ale to już jesień... Czy wobec 
tych wszystkich cudów wypada żałować lata?

Jesienią przypada również miesiąc pamięci i wspomnień. 
Stojąc przy grobach bliskich w blasku palących się zniczy 
wracamy do przeszłości, zastanawiamy się nad kruchością 
życia i myślimy jak uchronić i pozostawić nasze wspomnie-
nia potomnym. Najprostszym sposobem zachowania pamięci 
z naszych dokonań życiowych jest prowadzenie własnej kro-
niki, wklejanie zdjęć, wyszukiwanie korzeni genealogicznych, 
które po latach stają się nieocenionym źródłem informacji 
dla nas i naszych bliskich. Rodzinna kronika może stać się 
sagą rodu, nauczycielką życia dla naszych dzieci, wnuków, 
prawnuków… 

                           
Zwyczajowo, pełna kolorów jesień, szeleszcząca opadły-

mi liśćmi i pachnąca grzybami niesie nam ważne daty, o któ-
rych warto pamiętać.

3 października  - Dzień Jedności Niemiec obchodzony 
od 1990 roku

9 października  - Dzień obalenia Muru Berlińskiego 
w 1989 roku

1 listopada  - Wszystkich Świętych
11 listopada  - Narodowe Święto Niepodległości

Ciepłej, kolorowej i bezdepresyjnej jesieni
życzy redakcja Poloneza.
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Wszyscy długo na to czekali i w końcu wasza cierpliwość zo-
stanie wynagrodzona! Jest nowy, niezwykły produkt z branży roz-
rywkowej! Polsky.TV! Co to właściwie jest?

Polsky.TV to serwis, dzięki któremu obejrzycie ponad 30 polskich 
kanałów telewizyjnych oraz 8 kanałów radiowych na żywo, niezależnie 
od tego gdzie mieszkacie.

Do odbioru Polsky.TV nie będzie wam potrzebna ani antena SAT, 
ani gniazdko telewizji kablowej. Wystarczą jedynie nieograniczony do-
stęp do internetu (Flatrate) z prędkością nie mniejszą od 2 Mbit/s oraz 
dane dostępowe (login i hasło).

Czym wyróżnia się Polsky.TV?
o serwis dostępny jest przy każdej pogodzie, wszędzie na świe-

cie, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu
o Dostęp do serwisu jest niezależny od miejsca pobytu (serwis może 

być odbierany wszędzie tam gdzie jest dostęp do internetu)
o	 serwis zawiera bezpłatne, dwutygodniowe archiwum pro-

gramów, które zostały już wyświetlone. To znaczy, że pro-
gramy wyświetlone podczas ostatnich dwóch tygodni mogą być 
oglądane i powtarzane tak często jak tylko zechcesz

o przesuwaną w czasie telewizją (tzw. Timeshift), czyli możli-
wością zatrzymywania oraz ponownego oglądania programu. 
Ponadto Polsky.TV pozwala na dopasowanie emisji na żywo 
do czasu lokalnego. Oznacza to, że odbiorcy mieszkający n.p.	
w USA, mogą oglądać program nadawany w Europie o godzinie 
20:00, tego samego dnia również o godzinie 20:00.

o Polsky.TV da się odbierać na ekranie telewizora, na kompute-
rze oraz na aparatach mobilnych 

o oraz wieloma innymi multimedialnymi funkcjami!

Z Polsky.TV oglądanie telewizji przemieni się w przygodę!	
Więcej informacji oraz formularz zamówienia znajdziecie Państwo na 
stronie internetowej: www.polsky.tv oraz pod numerem telefonu:
0611 89 05 99 95.
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PODRÓŻE
MAŁE I DUŻE

Swego nie znacie…Swego nie znacie…

Gorąco namawiam państwa do podróżo-
wania po Śląsku. Do odwiedzania miejsc naj-
piękniejszych i najważniejszych ze względu na 
historyczne wydarzenia bądź kulturalne osiąg-
nięcia. Pod tym względem miejscem absolut-
nie wyjątkowym jest Lubiąż. Już z odległości 
wielu kilometrów widać strome dachy pocys
terskiego opactwa, niedawno pokryte nową, 
czerwoną dachówką. Przedsięwzięcie było nie 
byle jakie, bowiem przykryto na nowo około 16 
hektarów dachu. Udało się to dzięki działającej 
od niedawna fundacji, która ma zamiar prze-
kształcić to miejsce w Centrum Europejskich 
Spotkań. Makietę przedstawiającą przyszły 
kształt dawnego klasztoru, można obejrzeć 
w jedynej niezniszczonej sali. Bowiem cała 
reszta wnętrz gigantycznej budowli jest w więk-
szym lub mniejszym stopniu zdewastowana. 
Projekt imponuje rozmachem, szczególnie, gdy 
zważy się stopień zniszczeń. Nic dziwnego, że 
są one tak wielkie, skoro powstawały i nawar-
stwiały się przez wieki. Bo wprost proporcjo-
nalna do dawnej wspaniałości klasztoru jest 
wielkość późniejszych dewastacji. A widok bu-
dowli faktycznie swoim ogromem zapiera dech 
w piersiach. Fasada ma 223 metry długości 
i 118 metrów szerokości. Wraz z sąsiadujący-
mi z główną budowlą domami rzemieślników, 
pomieszczeniami gospodarczymi, warsztatami 
i dodatkowym kościółkiem w parku, jest to naj-
większe architektoniczne założenie w Europie. 
Tylko w Hiszpanii jest budowla bodaj dorównu-
jąca lubiąskiemu klasztorowi. 

Początki tego miejsca sięgają czasów pra-
słowiańskich. Znajdowała się tu osada i obron-
ny gród. Zniszczony on został w 1109 roku. Na 
tym samym miejscu wybudowali klasztor be-
nedyktyni. Ale książę śląski Bolesław Wysoki 
na ich miejsce z Pforty sprowadził cystersów, 
zakon słynący z dobrego gospodarowania, 
wprowadzania nowych rozwiązań w rolnictwie 

i rzemiośle, upowszechniania nauki i sztu-
ki. Byli, więc cystersi znakomitymi part-
nerami dla Bolesława Wysokiego, któ-
ry bardzo wspierał rozwój górnictwa, 

hutnictwa, rzemiosła i handlu. 
Losy Bolesława Wysokiego były nie-

zwykle poplątane, skutkiem nieustannych 
waśni pomiędzy piastowskimi książętami. 
Był wnukiem Bolesława Krzywoustego, 
synem Władysława II  protoplasty książąt 
śląskich. Urodził się w 1127 roku. Wraz 
z rodzicami został wygnany z kraju, co 
było wynikiem sporów i walk, jakie toczyli 
ze sobą Piastowicze. Miał wtedy 19 lat. 
Powrócił na Śląsk po 17 latach. Ale po 
kolejnych 9 latach, w roku 1172 wygnał 
go za granicę jego własny brat, Mieszko 
Plątonogi, wspomagany prze stryja Bo-
lesława Kędzierzawego. Skandal  rzec 
można  był tym większy, że obu wyga-

niającym pomagał syn wyganianego, Jarosław. 
Bolesław Wysoki ponownie powrócił i odzyskał 
dzielnicę, choć bratu Mieszkowi musiał ustąpić 
ziemię raciborsko  cieszyńską. Wkrótce potem 
został wygnany po raz trzeci i musiał synowi 
oddać ziemię opolską a drugiemu bratu, Kon-
radowi Laskonogiemu, dzielnicę głogowską. 
Nie udało mu się uzyskanie pryncypatu, czyli 
władzy zwierzchniej nad wszystkimi ziemiami 
polskimi po śmierci Kazimierza Sprawiedli-
wego, a napaści ze strony kolejnego stryja, 
Mieszka Starego, zmusiły go do szukania opie-
ki u papieża. Zresztą tak stolica apostolska, jak 
i niemieccy cesarze musieli być stałymi roz-
jemcami w piastowskich waśniach. Bolesław 
Wysoki zmarł w 1201 roku i pochowany został 
właśnie w Lubiążu. W klasztornym kościele jest 
jego płyta epitafijna, a w Sali balowej  o któ-
rej już wspominałem przy okazji owej makiety 
planowanego Centrum Europejskich Spotkań 
 na plafonie jeden z niderlandzkich mistrzów 
namalował jego wizerunek, wzorowany chyba 
na podobiźnie z nagrobka. 

I tak powróciliśmy do poklasztornych bu-
dynków. Cystersi zajmowali je do końca XV 

wieku. To oni są twórcami potęgi i piękna tego 
miejsca. Na szczęście mimo zniszczeń zacho-
wał się zasadniczy kształt architektoniczny 
i wiele ozdób. Pierwszy raz klasztor spalili hu-
syci w 1432 roku. Kolejnych zniszczeń dokona-
li Szwedzi podczas wojny 30letniej. Najeźdź-
cy ograbili to miejsce, z czego tylko się dało. 
A było z czego, bo klasztor był już w tym czasie 
rezydencją książęcą. Stał się nią po sporach 
pomiędzy polskimi i niemieckimi zakonnikami. 
Na przełomie XVII i XVIII wieku Habsburgo-
wie przebudowali klasztor w stylu barokowym. 
To z tego czasu pochodzi wspaniały wystrój 
Sali Balowej z owym plafonem, gdzie swoje 
miejsce ma też Bolesław Wysoki. Jednak po 
wojnach śląskich nastąpił ostateczny upadek. 
W 1810 roku klasztor zamieniono na szpital, 
a po II Wojnie Światowej właściwie nie było tu 
gospodarza. Ocalałe z wojennej pożogi zabytki 
zagrabiono i wywieziono do Warszawy. Wśród 
nich piękne obrazy Michała Leopolda Willman-
na  malarza zwanego „śląskim Rubensem”, 
osiadłego w Lubiążu od 1660 roku. Jego dzieła 
znajdują się w wielu śląskich kościołach, a te, 
które po wojnie zagrabiono rozsiane są po Pol-
sce ze szczególną i niezrozumiałą koncentracją 
w Warszawie. Podobnie rzecz ma się z innymi 
elementami bezcennego i niegdyś niewyobra-
żalnie pięknego barokowego wystroju kościoła, 
którego elementy „rozdysponowano” po róż-
nych polskich parafiach, a które prowincjonalni 
proboszczowie piłami i siekierami przystoso-
wali do nowych wnętrz. 

W Lubiążu pozostały tylko freski. Na 
szczęście, nie dało się ich ukraść. Dziś robią 
niesamowite wrażenie w kompletnie zrujno-
wanym, ogołoconym ze wszystkich sprzętów 
i ozdób kościelnym wnętrzu. Są jak wyrzut su-
mienia, ale i światełko nadziei. Bo być może ta 
jedna z najwspanialszych europejskich budowli 
już wkrótce znów się podźwignie i rozbłyśnie 
dawnym i nowym blaskiem. Być może powrócą 
też zagrabione dzieła sztuki z obrazami Will-
manna na czele.

Jurek Ciurlok „Ecik”
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Do założenia ubezpieczenia zdrowot-
nego ustawowo zobowiązane są wszystkie 
osoby mieszkające w Niemczech. Zgodnie 
z ustawą z 01.01.2009 roku, obowiązek ten 
zaistniał dla wszystkich mieszkańców naj-
później z początkiem 2013 roku. Wcześniej 
obowiązek ubezpieczenia obejmował zale-
dwie niektóre grupy osób, jak i osoby usta-
wowo ubezpieczone. 

Dodatkowo została stworzona taryfa, tzw. 
PKVBasistarif, która zajmuje się świadczenia-
mi i zasadami ustawowych kas zdrowotnych. 
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego nale-
ży jednak odróżniać od tzw. granicy obowiąz-
ku do ubezpieczenia, która umożliwia zmianę 
z ustawowego na prywatne ubezpieczenie 
zdrowotne.

Kara za nieposiadanie ubezpieczenia 
zdrowotnego

Obowiązek posiadania ubezpieczenia 
zdrowotnego obowiązuje:

 od 01.04.2007 ustawowe kasy chorych
lub
 od 01.01.2009 prywatne kasy chorych.

Nieubezpieczone osoby mogą zostać we-
zwane do zapłaty składek na ubezpieczenie 
zdrowotne nawet za zaległe lata, gdyż przepis 
ten działa również wstecz. Składki za wcześ-
niejsze okresy niż te poniżej wymienione nie 
mogą jednak zostać pobrane. Osoby, które 
nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego, 
a podlegają pod prywatne kasy chorych mogą 
jednak zostać wezwane do zapłaty składek 
w sytuacjach przytoczonych w tabeli poniżej.

Osoby, które nie były ubezpieczone, 
a podlegały ustawowej kasie chorych, mogą 
zostać wezwane do zapłaty składek nawet od 
01.04.2007 roku. Wysokość składek odpowia-
da należności za dany okres.

Można zatem zauważyć, iż regulacja pry-
watnych kas chorych jest przyjaźniejsza dla 
ubezpieczonego w porównaniu do regulacji 
ustawowych kas chorych.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego 
obejmuje wszystkich

Wszystkie osoby mieszkające w Niem-
czech podlegają zasadniczo obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego, niezależnie od 
rodzaju wykonywanego zawodu czy zatrud-
nienia. Zarówno osoba zatrudniona, jak i taka, 
która wykonuje wolny zawód, czy też pracuje 
w urzędzie albo też znajduje się już na emery-
turze podlega danemu obowiązkowi. 

Podstawę regulacji obowiązku ubezpie-
czenia zdrowotnego stanowi przynależność do 
konkretnego systemu ubezpieczenia zdrowot-
nego. Osoby nie posiadające pełnej ochrony 
ubezpieczeniowej zostają przydzielone do 
odpowiedniego systemu według ich ostatniej 
przynależności. Osoby podlegające pod ubez-
pieczenie prywatne są zatem zobowiązane do 
dalszego ubezpieczenia w prywatnych kasach 
chorych. Zaś osoby, które nie płaciły do tej 
pory żadnych składek na kasę chorych, zostają 
przydzielone do odpowiedniej kasy według wy-
konywanego zawodu (także renciści i studen-
ci). Przykładowo osoby wykonujące wolne lub 
niezależne zawody, czy urzędnicy podlegają 
pod prywatne kasy chorych.

Jeżeli osoba wykonuje dwie różne działal-
ności zawodowe, np. wykonuje zawód nieza-
leżny i dodatkowo posiada zatrudnienie na pół 
etatu, decydujące znaczenie o przynależności 
do kasy chorych ma podstawowy rodzaj aktyw-
ności zawodowej (§ 5 Abs. 5 SGB V).

Usługi prywatnych kas chorych
Osoby, które ubezpieczyły się w prywat-

nych kasach chorych, mogą wybrać taryfę 
podstawową (Basistarif), którą cechują:

•  wspólna organizacja branży
•  cena i usługi odpowiadają zakresowi 

państwowych kas chorych
•  maksymalna składka wynosi 610,31 

EUR miesięcznie
•  przymus kontraktowy do zawarcia 

umowy (ubezpieczyciel nie może od-
mówić zawarcia umowy)

•  brak poprzedzających badań kontrol-
nych

Ubezpieczeni, którzy przynależą do in-
nej taryfy ubezpieczeniowej, muszą wstępnie 
poddać się badaniom i płacić wyższe składki, 
zależne od wieku, stanu zdrowotnego i rodzaju 
zamówionych usług. Studenci otrzymują co do 
reguły wsparcie finansowe. Emeryci i renciści 
z kolei muszą płacić pełne stawki.

Oferty prywatnych kas chorych są bardzo 
różnej jakości. Istnieją jednak niezależne agen-
cje, jak „Finanztest”, które porównują propozy-
cje prywatnych kas chorych. Takie recenzje 
ułatwiają często wybór odpowiedniej kasy.

Obowiązek ubezpieczenia
zdrowotnego w chwili pobierania
zasiłku ALG II (Hartz IV)

Według nowej regulacji ubezpieczeń 
zdrowotnych z 2013 roku, osoby które były 
ubezpieczone w prywatnych kasach chorych, 
muszą utrzymać dane ubezpieczenie nawet 
w chwili pobierania zasiłku ALG II. Taki obo-
wiązek może objąć osobę wykonującą samo-
dzielną działalność gospodarczą, w chwili, 
kiedy jej przedsiębiorstwo staje się niewypła-
calne. W przeciwieństwie do ustawowych kas 
chorych, do połowy roku 2011 państwo przej-
mowało zaledwie połowę prywatnej składki. 
Resztę musiała pokryć prywatnie osoba ubez-
pieczona.

W międzyczasie Federalny Sąd Społecz-
ny zobowiązał jednak świadczeniodawców do 
uiszczenia pełnych składek ubezpieczenio-
wych, niezależnie od rodzaju przynależności 
do kas chorych (nr. sprawy: B 4 AS 108/10 R). 
Ponadto zgodnie z układem zawartym pomię-
dzy ministerstwem zdrowia a stowarzyszeniem 
PKV, państwo wyrównuje długi za składki, któ-
re powstały przed 2011 rokiem.

W razie pytań oraz płatnych porad praw-
nych zapraszamy do naszej kancelarii.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech

Kancelaria Derra, Meyer & Partner
Oskar-Daniel Gostomski

- Rechtsanwalt und Fachanwalt für Sozialrecht
Adwokat i specjalista do spraw socjalnych 

Tel. 030/3087840 – Mail: gostomski@derra-b.de
www.derra.eu
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Funkhaus Europa Polski Magazyn Radiowy
Tu się mówi po polsku!

Od poniedziałku do piątku od 22.00 do 23.00

w Berlinie na fali 96,3 MHz
Nadrenia Północna  Westfalia  103, 3 MHz, 
Brema i Dolna Saksonia  96,7 MHz.

RBB Funkhaus Europa tel. 030 - 97 993 - 35 610
Polnische Redaktion www.funkhauseuropa.de
14046 Berlin polnisch@rbb-online.de

Polski Magazyn Radiowy  jedyne w swoim rodzaju spotkanie z polską 
tematyką w niemieckich mediach. To najnowsza polska muzyka, spot-
kania z artystami, ekspertami, publicystami, ludźmi tworzącymi polską 
kulturę w Niemczech.

Na ryby! Czyli jakich dokumentów
potrzebuje wędkarz w Niemczech?

„Damy radę! - poradnia Polskiego Magazynu Radiowego”
w czwartki na antenie radia Funkhaus Europa

Wyprawa na ryby to nie lada przyjemność. Ale jeśli polski wędkarz 
chce poławiać w Niemczech, musi pamiętać nie tylko o wędce i przy-
nęcie, ale również o pewnych formalnościach. A jakich dokumentów 
potrzebuje?

Niestety, na powyższe pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. 
Wędkarstwo w Niemczech podlega bowiem landowemu prawu po-
szczególnych krajów związkowych, które regulują kwestie także zwią-
zane z wędkowaniem przez obcokrajowców własnymi przepisami. Stąd 
różnice w dokumentach potrzebnych do wędkowania, w ich cenach 
i w regulaminach wędkarskich.

Formalności
Pod względem formalnym w Niemczech najłatwiej polskim węd-

karzom łowić w dwóch landach graniczących z Polską – Brandenburgii 
i MeklemburgiiPomorzu Przednim. Oba mają bowiem podpisane spe-
cjalne umowy z kilkunastoma okręgami wędkarskimi w Polsce.

„Polska karta wędkarska jest u nas uznawana” mówi Dorothea 
Thiede z Krajowego Związku Wędkarskiego Brandenburgii. Jednak 
fakt, że polscy wędkarze nie muszą posiadać niemieckiej karty wędkar-
skiej, nie oznacza, że do wędkowania nie potrzebują innych dokumen-
tów. Dorothea Thiede  zaznacza, że „polscy wędkarze potrzebują tzw. 
Fischereiabgabe, czyli znaczek urzędowy, który musi mieć każdy 
wędkarz. Można go sobie kupić w naszym związku albo w sklepach 
wędkarskich albo też w urzędzie o nazwie Untere Fischereibehörde. 
Oprócz tego należy wykupić kartę za 25 euro albo w naszym związku 
albo w swoim, w którym jest zrzeszony. Wtedy może wędkować na 
wodach należących do naszego związku albo na wodach, które my 
dzierżawimy.”

Dodajmy, że wspomniana Fischereiabgabe to koszt 12 euro rocz-
nie. Podstawą do wydania wyżej wymienionych dokumentów jest legi-
tymacja Polskiego Związku Wędkarskiego i ważne zezwolenie na węd-
kowanie w Polsce. 

Generalnie można przyjąć, że do wędkowania w Niemczech po-
trzeba dwóch niemieckich dokumentów, które w zależności od landu 

mogą inaczej się nazywać i różnie kosztować: zezwolenia wędkarskie-
go w danym landzie oraz zezwolenia na połów w konkretnym akwenie. 
Tak również jest w Nadrenii – tłumaczy Hans Kemp – szef Krajowego 
Związku Wędkarskiego Nadrenii Płn. – Westfalii:

„Obojętnie, czy przyjeżdża się tu na rok, pół roku czy na pięć lat, 
trzeba ze sobą przywieźć zaświadczenie o działalności wędkarskiej 
w Polsce i na tej podstawie kupić w urzędzie krajowe zezwolenie na 
połów – Fischereischein. Ono uprawnia nas do wykupienia w konkret-
nym związku, stowarzyszeniu lub gospodarstwie wędkarskim, który 
jest właścicielem lub dzierżawcą akwenu, zezwolenia na połów właśnie 
w tym akwenie – Fischereierlaubnisschein. Bez tych obu dokumentów 
nie można łowić nigdzie”.

Roczny koszt nadreńskiego Fischereischeinu to 16 € dla osoby 
dorosłej. Cena Fischereierlaubnisscheinu zależy od zbiornika wodne-
go. Na podstawie Fischereischeinu z jednego landu można otrzymać 
pozwolenie na połów w konkretnej wodzie także w innych krajach związ-
kowych. 

Niemieckie prawo
Ale zanim polski wędkarz zarzuci wędkę w niemieckiej wodzie, 

musi jeszcze zapoznać się z regulaminem połowu ryb, tzw. Fische-
reiordnung, który znów różni się od landu do landu, a nawet od akwenu 
do akwenu w jednym landzie. Dorothea Thiede z Krajowego Związku 
Wędkarskiego Brandenburgii:

„Każdy wędkarz musi brać pod uwagę okresy ochronne i ogra-
niczenia połowów. W niektórych miejscach są zakazy połowu, np. 
w rezerwatach przyrody. Należy również przestrzegać Brandenburger 
Fischereiordnung.”

A specyficznych przepisów nie brakuje w każdym landzie, także 
w Nadrenii, wyjaśnia Hans Kemp:

 „Podam przykład. Pstrąg potokowy musi mieć 25 cm długości – od 
ogona aż po czubek głowy. Jeśli ma 24 cm, trzeba rybę z powrotem 
wypuścić. Pstrąga powyżej 24 cm można zabrać. W regulaminie jest też 
dokładnie określone, ile sztuk albo ile kilogramów każdej ryby można 
zabrać”.

I wiele innych rzeczy, np. gdzie wolno łowić na żywca, na jakie ro-
baki wolno łowić, a na jakie – nie, czy podczas łowienia można przecho-
wywać żywe ryby, itd. A przepisy te często różnią się od polskich.

Wędkarzy z Polski czeka więc przed zanurzeniem wędki sporo 
lektury. A potem już tylko… na ryby!
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„Doktor Futbol”
Józef Kurzeja – rozgrywający na boisku i w klinice

Józef Kurzeja jako zawodnik grał z najlepszymi polskimi piłka-
rzami: Deyną, Lubańskim, Szołtysikiem. Jako lekarz w Niemczech 
został ordynatorem kliniki radioonkologicznej. Bywały czasy, kiedy 
był piłkarzem i lekarzem jednocześnie. W jaki sposób udało mu się 
połączyć obie życiowe pasje? Dr Józef Kurzeja opowiedział o tym 
naszym słuchaczom:

Na początku była piłka
„Na początku jako mały chłopiec oczywiście chciałem grać w piłkę 

i nie myślałem o byciu lekarzem. Dopiero później, im starszy byłem, tym 
bardziej chciałem być niezależny od piłki i to skłoniło mnie do tego, że 
studiowałem medycynę. Ale to nie był wybór z zamiłowania, bo najważ-
niejsza była dla mnie piłka. Jak skończyłem maturę to chciałem grać 
dalej w piłkę. Grałem w reprezentacji juniorów, ale chciałem też coś stu-
diować. Wtedy grałem w pierwszej lidze, w klubie Odra Opole, a w Opo-
lu była tylko Wyższa Szkoła Pedagogiczna i zacząłem studiować tam 
chemię. A potem się tak złożyło, że poznałem lekarza klubowego Odry 
Opole. To on pokazał mi medycynę od podszewki i wtedy zrodziło się to 
zamiłowanie do medycyny.”

Grający lekarz klubowy
„W Górniku Zabrze doszło do pierwszej w historii futbolu sytua-

cji, że byłem piłkarzem i równocześnie drużynowym lekarzem. Wtedy 
w tych czasach jak ja grałem w piłkę to się mówiło, że piłkarz ma mieć 
w nogach, a nie w głowie. Ja cieszyłem się, że byłem dowodem czegoś 
innego. Ale oczywiście już wtedy inni koledzy zaczęli studiować. Przede 
wszystkim na Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego. To wszystkich 
zdziwiło, bo to nie było takie proste. Musiałem chodzić normalnie na 
zajęcia. Zdawałem sobie sprawę z tego, że jeśli kiedyś będę lekarzem, 
to nie mogę powiedzieć pacjentowi, że tego nie wiem, bo na zajęciach 
grałem w piłkę. Studia traktowałem bardzo poważnie, ale też poważnie 
grałem w piłkę, bo wiedziałem, że jak będę dobrze grał, to mnie trener 
wystawi. I tak też było.”

Piłkarz, lekarz i... dziennikarz
„Wyjechałem na kontrakt piłkarski do Austrii, już jako dyplomowany 

lekarz. Tam zastał mnie stan wojenny. Mieszkałem wtedy w Klagenfurt. 
Tam na Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie przyjechał polski dzien-
nikarz. Oni wtedy też nie mieli łatwo. Były problemy z hotelem, i ten 
dziennikarz przez działaczy Górnika Zabrze trafił do mnie. Zapytał, czy 
nie może u mnie spać na czas tych mistrzostw. Ja nie miałem wtedy 
jeszcze tak dużego mieszkania, ale spał u mnie w pokoju na materacu. 

To było dla mnie ciekawe, bo ja się bardzo interesuję sportem, nie tylko 
piłką nożną. Strasznie dużo dyskutowaliśmy o sporcie.

Jemu podobało sie to, że tak dużo o sporcie wiem i zaproponował 
mi, żebym był takim korespondentem sportowym z Austrii. Raz na jakiś 
czas pisałem o sporcie krótkie artykuły.”

Przyjazd do Niemiec
„Do Niemiec trafiłem za sprawą mojej żony. Ona pochodzi z Piekar 

Śląskich i ma pochodzenie niemieckie. Wtedy w Austrii nie czuliśmy się 
najlepiej. Ciągle byliśmy obcokrajowcami.

Ja miałem paszport polski, ona niemiecki. Za namową żony po-
starałem się o pracę w Niemczech i od 1988 pracowałem w Haagen na 
oddziale radioonkologii.”

Stara miłość nie rdzewieje
„Już takim aktywnym graczem nie jestem, ale za to zostałem tre-

nerem. Trenuję drużynę Polonia Hagen. Choć jestem też, jak to po nie-
miecku się mówi „Mädchen für alles” czyli chłopcem od wszystkiego. Do 
Polonii Hagen trafiłem w 2004 roku, dwa lata po założeniu tej drużyny. 
Oczywiście jest to jedna z niższych klas, ale miłość i zapał do piłki jest 
taki sam jak w najwyższych ligach. To jest fantastyczne. Po paru miesią-
cach byłem kierownikiem technicznym, prezydentem klubu i oczywiście 
lekarzem drużyny. Założyliśmy nawet drugą drużynę. Ja sam jeszcze 
w wieku 40 lat grałem na boisku. Teraz to się trochę zmieniło, ale mi-
łość do piłki zostaje. Do dziś wożę w samochodzie buty do piłki. Jak w 
tej drugiej drużynie zabraknie jedenastego zawodnika to zakładam buty 
i gram.”

Szarmach, Buncol, Matysik i inni
„Spotkałem wielu znakomitych polskich piłkarzy, kolegów z boiska, 

z którymi grałem i którzy na stałe przenieśli się do Niemiec lub innych 
państw. Od czasu do czasu udaje mi się skrzyknąć ich wszystkich na 
mecz dla dobrego celu. Wspaniała rzecz. Po latach spotyka się swo-
ich kumpli i wracają wspomnienia. Sam mecz na boisku to tak różnie 
bywa, bo niektórzy już nie mogą grać, ale przyjdą żeby wesprzeć swoją 
obecnością działanie na szczytny cel. Ja staram się jeszcze te 90 minut 
zagrać. Choć najbardziej cieszymy się na tą trzecią połowę, nie tylko 
w kabinie po meczu, ale też gdzieś później w jakiejś restauracji, gdzie 
siedzimy sobie przy dobrym piwie czy winie i wspominamy stare dobre 
czasy”
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Zawarłem z pracodawcą umowę częś-
ciowego skrócenia czasu do renty starczej, 
według której po 3 latach pełnej pracy przej-
dę w fazę czasu wolnego trwającego rów-
nież 3 lata. Jednakże w ostatnim roku pracy 
poważnie się rozchorowałem i w sumie nie 
pracowałem przez 7,5 miesiąca. Jak to się 
odbije na wspomnianej umowie, skoro nie 
spełniłem pierwszego jej warunku?

W typowych umowach ułatwionego szyb-
szego przejścia na rentę starczą przewidziana 
jest zazwyczaj, zgodnie z przepisami ustawy 
o ułatwieniu wcześniejszego przejścia na rentę 
z powodu osiągnięcia wieku rentowego (ATZ 
Gesetz), ewentualność  choroby trwającej 6 ty-
godni, w czasie której pracodawca płaci zasiłek 
chorobowy, a Agencja Pracy ponosi dodatkowe 
kwoty finansowania podwyższenia funduszu 
ATZ. Niektóre umowy ATZ przewidują jednakże 
konieczność odpracowania dłuższego okresu 
choroby, trwającego ponad 6 tygodni. Należy 
więc sprawdzić dokładnie treść zawartej umowy 
i ewentualnie zapytać w Agencji Pracy.

Otrzymałam korespondencję z DRV, 
w której jej pracownik uzależnia wydanie 
decyzji rentowej od przedłożenia książeczki 
ubezpieczeniowej. Czy takie uwarunkowanie 
wydania decyzji  rentowej jest zasadne ?

Tego rodzaju warunek wydania decyzji 
rentowej jest bezzasadny i niedopuszczalny. 
Środkiem zaradczym jest w takim przypadku 
zażalenie, a w dalszym przebiegu  po jego nie-
skuteczności  pozew z powodu zaniechania. 
Szczególnie w takim przypadku, kiedy wszystkie 
lata pracy zostały już uznane i ustalone, a cho-
dzi jedynie o aktualizację i doliczenie kolejnych 
ostatnich lat. W tym przypadku urząd powinien 
we własnych ramach zbadać sprawę, co wielo-
krotnie czyni sprawdzając dane w ZUS.

Jak wygląda aktualnie zarachowanie cza-
sów wyższych studiów? 	

Czasy studiów wyższych nie są obecnie 
doliczane jako czasy zaliczalne (tzw. Anrech-
nungszeiten). Ponieważ absolwenci szkół za-
wodowych i techników, w przeciwieństwie do 
absolwentów studiów wyższych, otrzymują do-
datkowe punkty zaliczeniowe za trzy pierwsze 
lata nauki do wysokości 2,25 EP mają oni do-
datkowe roszczenie rentowe w wysokości ak-
tualnie do 61,81 euro (West) wzgl. 54,83 euro 
(Ost). Ponieważ nie mogą istnieć takie różnice 
w uwzględnianiu wykształcenia, trwają obecnie 
odpowiednie postępowania rewizyjne przed Fe-
deralnym Sądem Socjalnym (BSG).

Pierwsze rozstrzygnięcia w tej mierze już 
zapadły, jednakże na ich publikację trzeba jesz-
cze do około 3 miesięcy poczekać. Oczywiście, 
przy braku omawianego zaliczenia studiów na-
leży złożyć odwołanie do właściwej DRV.

Renciści pytają, doradca rentowy odpowiada
Ostatnio sprawdziłam moją wpłatę renty 

na koncie i stwierdziłam, że kwota wpłacona 
nie zgadza się z informacją w piśmie z DRV 
o potrąceniu polskiej renty. Jak mam zarea-
gować na ten błąd? 	

Zalecamy koniecznie wniesienie odwołania. 
Wychodzenie z założenia, że wydaną błędną 
decyzję trzeba przyjąć bez protestu, bo zwykły 
obywatel  rencista zgadza się z wynikami pracy 
urzędów, jest nastawieniem z gruntu błędnym. 
Poza tym odwołanie nie jest skargą czy zażale-
niem, lecz wskazówką dla urzędu, tutaj Zakła-
dowi Rentowemu (DRV), że w decyzji doszło 
do pomyłki. Błędy zdarzają się niezamierzenie 
i urzędy są właściwie zdane na ich wskazywanie 
właśnie w drodze odwołania, gdyż wtedy mogą 
one je stwierdzić i poprawić. Zresztą w tym celu 
istnieją środki odwoławcze przewidziane prze-
pisami socjalnego proceduralnego prawa. Przy 
składaniu środka odwoławczego należy pamię-
tać o terminach wiążących w takim postępowa-
niu, które podane są w każdej decyzji.

W załączniku 19 do decyzji rentowej 
znajdują się informacje o wysokości dozwo-
lonych dodatkowych zarobków przy poborze 
renty. Czy chodzi w tym przypadku o kwoty 
brutto czy netto? 

Faktycznie brak jest we wszystkich załącz-
nikach nr. 19 tego ważnego wyjaśnienia. Trze-
ba pamiętać, że chodzi przy wymienionych tam 
kwotach o wysokości brutto.

Pracowałam w przykopalnianej placów-
ce handlowej. DRV zaszeregowało te lata 
pracy do branży handlu. Uważam, że jest to 
błędne, czy tak? 

Zaszeregowanie w przytoczonym przypad-
ku do tabeli handlu jest błędne. Właściwym jest 
branża gospodarcza energetyki (górnictwo). 
Dotychczasowa renta jest wobec tego niższa, 

aniżeli przy zaszeregowaniu do właściwej bran-
ży górniczej. Cała tematyka zaszeregowań 
do właściwej tabeli jest dość skomplikowana 
i w każdym wypadku indywidualnie oceniana. 
Z tego powodu przy rentach z czasami ocenia-
nymi wg ustawy o rentach z obcą wysługą lat 
pracy, czyli FRG, ważnym jest sprawdzenie pra-
widłowości zaszeregowania do tabel gospodar-
czych, bo wysokość zarobków za poszczególne 
lata może się znacznie różnić, co ma oczywisty 
wpływ z kolei na wysokość renty.

W trakcie otrzymywania renty chorobo-
wej zakład rentowy stwierdził, że nie zostały 
odliczone punkty przydzielone mojej byłej 
żonie w ramach wyrównania rentowego po 
rozwodzie. Ponieważ korektura była po upły-
wie dwóch lat niedopuszczalna, to dotych-
czasowe świadczenie „zamrożono” w przy-
znanej wysokości. Czy to oznacza, że przy 
przejściu na rentę regularną świadczenie bę-
dzie przyznane nadal w tej samej wysokości 
jak dotychczas, tzn. na podstawie tej samej 
ilości punktów, czy też podstawą będzie niż-
sza ich ilość?

Według prawidłowej interpretacji ochrona 
posiadania (Bestandschutz) winna być zastoso-
wana również przy przejściu na regularną rentę. 
To stanowisko opiera się na traktowaniu zasady 
ochrony posiadania jako nienaruszalnej w sy-
stemie prawnym. Taki pogląd jednak jest nie 
zawsze respektowany przez poszczególne za-
kłady rentowe. Ponieważ wykładnia legalna sto-
sowana przez umocowane sądy jest jednakże 
innego rodzaju, należy złożyć odpowiedni śro-
dek prawny przeciwko takiej praktyce i ewentu-
alnie przejść po jego oddaleniu do sądu. Obrona 
przyznanej początkowo ilości punktów  jest o ty-
le zasadna, że ochrona utrzymania pierwotnej 
ilości punktów wydaje się mieć szanse na osta-
teczne uznanie jej przez odpowiedzialne gremia 
ubezpieczycieli rentowych w Niemczech.

Jako pracownik polskiego przedsiębiors
twa byłem kilka miesięcy oddelegowany do 
pracy w NRD. Zarabiałem 1500 marek, jed-
nakże zaliczono mi tylko 800, bo tylko tyle 
było naniesione w książeczce ubezpiecze-
niowej. Co robić?	

Najwidoczniej pracodawca opłacił składki 
jedynie od zarobku w wysokości 800 marek. Jak 
wynika z podanego stanu faktycznego chodzi 
tutaj o czasy przed 01.03.1971 r. Na podstawie 
odpowiedniego zaświadczenia o faktycznych 
zarobkach można zawnioskować uwzględnie-
nie zarobku ponad granicę ubezpieczenia, tzw. 
Überentgelte. Do uzyskania u następcy prawne-
go, ewentualnie w odpowiednich archiwach.

 Rechtsbeistand Helena Surmack
tel. 02115 - 800 80 30

wt.-czw.: 10:00-18:00, pt.: 10:00-14:00
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Usługi / Handel / InneTurystyka

Wynajmę Apartament w Międzyzdrojach (50 m²), IVte piętro, 
winda, 150 m do morza. Apartament znajduje się w ˝Rezydencji 
Bielik˝, na terenie której znajduje się basen kryty, sauna,	
jacuzzi, fizjoterapia, restauracja i kawiarnia. Obiekt zamknięty, 
chroniony całodobowo. W skład apartamentu wchodzą: 2 pokoje, 
aneks kuchenny z wyposażeniem, łazienka oraz duży balkon.	
Tel.: 0176 21137428

Nieruchomości

Zdrowie

Seniorze  już od 200 Euro miesięcznie możesz zamieszkać	
w Karpaczu, u podnóża gór sudeckich. Info: www.uandrzeja.com

Sprzedam niespotykane, przepiękne działki budowlane	-	
otoczenie lasow i jezior, okolice Trzciela, wyjazd z autostrady	
ok. 170 km od Berlina  od 4€/m²  niektore z domem i wlasnym 
lasem  na innych na zyczenie wybuduje dom. Tel.: +48 602134360

Finanse i ubezpieczenia
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Pożegnaliśmy już wakacje, niebawem po-
żegnamy także lato, choć zbliżająca się jesień 
zapowiada się bardzo pogodnie. Aura nam 
sprzyja, jednakże po wakacyjnym wypoczynku 
czas powrócić do pracy i szkół. 

W tym wirze codzienności, my Polacy 
mieszkający za granicą często zapominamy 
o naszych polskich świętach narodowych, zwła
szcza jeśli nie są one związane z dniem wolnym 
od pracy. Toteż ciekawa jestem jak wielu z nas 
uczci w jakikolwiek sposób 11 listopada? Jaki 
w ogóle jest nasz stosunek do świąt narodo-
wych na obczyźnie? Wielu z nas z pewnością 
tak głęboko wrasta w społeczność i mentalność 
niemiecką, że zupełnie nie zwraca już uwagi na 
polską kulturę i tradycję. Być może to naturalna 
kolej rzeczy lub też realizacja starego porze-
kadła: „Jeśli wejdziesz między wrony musisz 
krakać jak i one”. Osobiście najbardziej szoku-
je mnie, gdy wielu Polaków mieszkających tu 
kilka miesięcy nagle zapomina polskich słów, 
głośno i otwarcie mówi, że Polska nie jest im 
do niczego potrzebna i że absolutnie nic jej nie 
zawdzięczają. Nie ma mowy o tym, by mieć na 
uwadze fakt, że 2 maja przypada Święto Flagi 
Państwowej, dzień później rocznica Konstytucji 
3 Maja, a także święto Matki Boskiej Królowej 
Polski. Podobnie jest z 11 listopadem i Naro-
dowym Świętem Niepodległości. Ja jestem po 
tej drugiej stronie barykady i uparcie staram się 
akcentować swoją polskość w kraju, w którym 
żyję. Zatem z dumą wywieszam białoczerwo-
ną flagę, czytam polską prasę i szukam polonij-
nych inicjatyw. Nie oznacza to przecież, że nie 
szanuję kultury niemieckiej. 

I tego także chcę nauczyć swoje dzieci. 
Nie wyobrażam sobie, by w domu mówiły wy-
łącznie po niemiecku, nie znały polskiej pisow-
ni, literatury i historii. Wielokrotnie spotkałam 
rodziców szczycących się tym, iż ich maluchy 
dużo lepiej posługują się językiem niemieckim 
i że w zasadzie po polsku to wiele powiedzieć 
nie umieją, mimo iż oboje rodzice są Polakami. 
Argumentacja na taki stan rzeczy jest zawsze 
taka sama: ich latorośle urodziły się w Berlinie, 
mają niemieckie obywatelstwo, chodzą do tu-
tejszych przedszkoli/szkół i tu spędzą swoje 
życie. Zatem język polski jest im zupełnie nie-
potrzebny. Teoretycznie to prawda, jednak czy 
nie jest to pójście drogą po linii najmniejszego 
oporu? Nasz język ojczysty należy do jednych 
z najtrudniejszych na świecie i opanowanie go 
to nie lada sztuka. Toteż uczenie go naszych 
dzieci wymagałoby sporo wysiłku i pracy. Wo-
limy więc wysłać je na angielski, francuski, 
balet i basen, niż przybliżyć im ich tożsamość 
narodową. Małe dzieci mają niesamowitą ła-
twość przyswajania wiedzy, więc równorzędne 
posługiwanie się dwoma językami nie powinno 
stanowić dla nich problemu. Jako filolog pol-
ski gorąco zachęcam rodziców do tego, by do 
swoich dzieci zwracali się wyłącznie po polsku, 
tak by zanim pójdą do przedszkola miały opa-
nowany język ojczysty w jak najwyższym stop-
niu. W późniejszym etapie może okazać się to 
zbyt trudne, bo dziecko będzie już funkcjono-
wało w środowisku rówieśniczym posługują-
cym się wyłącznie językiem niemieckim. Być 
może znów nasunie się pytanie: ale po co? Dla-
czego? I w jakim celu? Odpowiedź jest prosta 
i przekorna: a dlaczego nie? Czy nasze dzie-
ci coś stracą poznając polski język i kulturę? 
Z pewnością w dorosłym życiu będzie to ich 
atut, a miejmy nadzieję, że i powód do dumy. 
Nie mamy przecież pewności, jaką drogę wy-
biorą nasze pociechy. Nigdy nie wiadomo, czy 

nie będą mieć do nas pretensji i nie uznają na-
szego postępowania za zaniedbanie.

Poruszę jeszcze jedną kwestię. Otóż po-
wodów emigracji jest wiele i z pewnością każ-
dy „polski” berlińczyk może opowiedzieć swoją 
osobistą historię. Zazwyczaj jest to niestety 
brak pracy i perspektyw w Ojczyźnie. Z pew-
nością tu żyje się łatwiej i spokojniej. Państwo 
niemieckie nawet obcokrajowcom daje większe 
poczucie bezpieczeństwa choćby dzięki swo-
jemu systemowi socjalnemu. Zatem czujemy 
spełnienie, zwłaszcza finansowe. Z drugiej zaś 
strony, nie zawsze oznacza to zrealizowanie 
własnych marzeń i ambicji. Pozostaje wierzyć, 
że mimo to my, jako emigranci czujemy się tu 
szczęśliwsi. 

Powodem, dla którego chciałam skreślić 
te kilka słów nie było ukazanie nas Polaków 
w krzywym zwierciadle, ani też zganienie za 
„niepoprawną postawę obywatelską”. Po czę-
ści jestem w stanie zrozumieć rozgoryczenie 
i rozczarowanie młodych, często doskonale 
wykształconych ludzi wybierających emigrację, 
bo czują, że w ich kraju nic dobrego już ich nie 
spotka. Po kilku latach poza granicami warto 
jednak spojrzeć na Polskę nieco inaczej. To 
przecież nie tylko urzędy, politycy, bezrobocie 
i biedni ludzie. To także miejsce naszego uro-
dzenia, beztroskiego dzieciństwa, młodości… 
To kraj z piękną i trudną historią, wspaniałymi 
zabytkami i  cudownymi krajobrazami. Warto 
chyba popatrzeć przez inny pryzmat i wspo-
minać Ojczyznę z sentymentem, nawet jeśli 
nie zamierzamy nigdy do niej wrócić. Dlatego 
nawet jeśli nie chcemy kultywować polskiej 
tradycji, warto ją chociaż uszanować i dać 
jej świadomość naszym dzieciom. Wówczas 
mamy większe szanse na to, by wyzbyć się 
niepotrzebnej złości i żyć w zgodzie z własną 
tożsamością narodową. 

Magdalena Grzywińska
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Podczas jednej z nawiedzających nas coraz częściej wichur	
starsza kobieta przytrzymywała oburącz kapelusz tak, żeby wiatr 
nie zwiał go z jej głowy. Wówczas podszedł do niej elegancki młody 
mężczyzna i z delikatną dyskrecją rzekł:
 Przepraszam, nie chcę być niegrzeczny, ale czy pani wie, że wiatr 
podnosi Pani sukienkę do góry?
 Tak, wiem, ale ja potrzebuję obu rąk by trzymać kapelusz. 
 Ale czy pani wie o tym, że nie ma pani na sobie majtek i wiatr 
odsłania intymne części Pani ciała? 
Kobieta spojrzała na niego potem na spódnicę i stwierdziła:
 Młody człowieku, wszystko, co pan zobaczył za sprawą wiatru ma już 
blisko 80 lat. A kapelusz kupiłam dopiero dzisiaj…

* * *
- Dziadku – pyta wnuczek – a czy spełniły się twoje marzenia 
z dzieciństwa?
 Tylko jedno, gdy byłem w twoim wieku i gdy tata targał mnie za karę 
za włosy, chciałem być łysy…

* * *
Spotkanie anonimowych alkoholików
 Cześć, jestem Zenobi…
 Cześć Zenobi…
 Przyszedłem tutaj, bo mam problem z alkoholem…
 My ci pomożemy Zenobi…
 O, to świetnie! Potrzebuję jeszcze tylko 3 złotych…

* * *
Późny wieczór. W pewnym mieszkaniu rozlega się pukanie do 
drzwi. Gospodarz, już w szlafroku otworzył. Przed drzwiami stoi jakiś 
mężczyzna o niezbyt miłej powierzchowności. Gospodarz mieszkania, 
nieco zdziwiony wizytą nieznajomego pyta:
 Czym mogę panu służyć?
 Czy to pan wyciągnął dzisiaj mojego synka z wody, gdy wpadł 
z mostu do rzeki?
 Tak to ja, ale naprawdę nie ma o czym mówić…
 Nie ma o czym mówić? Jak to: nie ma o czym mówić?! A gdzie jego 
czapka, co?!

* * *
SZCZYTY
Intymności:
Gdy stare małżeństwo w nocy, w jednej szklance 
sztuczne szczęki moczy…

Wstydu:
Gdy czujesz, że ktoś wkłada rękę do twojej kieszeni, 
a ty się wstydzisz, że masz tam tylko kilka drobniaków…

Roztargnienia:
Wejść do sypialni z zapaloną świecą, następnie świecę 
położyć do łóżka a siebie zgasić…

* * *
Jasio szepcze tacie na ucho:
 Jak dasz mi dziesięć złotych, to powiem ci, co mówi mamie taki pan 
w mundurze, który przychodzi tu co rano.
Ojciec wyjmuje 10 zł i daje synowi.
 I co, Jasiu? Co mówi?
 Mówi: “Dzień dobry! Poczta dla pani”.

* * *
W szkole katolickiej dla dziewcząt nauczycielka ma wykład 
na temat seksu i moralności.
 Żyjemy dziewczęta w bardzo trudnych czasach. Pamiętajcie, 
że w chwili pokusy każda musi sobie zadać pytanie: czy godzina 
przyjemności jest warta całego późniejszego życia we wstydzie?
Jedna z dziewcząt w tym momencie zgłasza się i pyta:
 Przepraszam, ale co trzeba zrobić, żeby ta przyjemność	
trwała całą godzinę?

1�
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HOROSKOP na 2013 rok
WAGA (23.IX - 22.X)

W drugiej połowie roku możecie mieć tendencje do przesady i nadmiaru emocji. 
Unikajcie przejadania się, przesady w zabawie, postarajcie się znaleźć równowagę mię-
dzy pracą a życiem towarzyskim. Zbyt wiele imprez może odbić się na waszym zdrowiu. 
Jeśli jednak uda się Wam wypośrodkować, to ten czas może być dla Was bardzo rozwi-
jający i przyjemny. Miesiące od lipca do grudnia sprzyjać będą nauce i podróżom. Zatem 
urlop albo dłuższe wakacje zaplanujcie w drugiej połowie roku. W październiku czeka 
Was przypływ sił witalnych za sprawą Słońca. Grudzień powinien być udany jeśli chodzi 
o zabawę i spotkania z przyjaciółmi.

Urodzeni od 27 września do 6 października będą pod wpływem Urana, który spra-
wi, że w tym roku nie będziecie się nudzić. Będzie to dla Was czas sprzyjający zmianom 
i obieraniu nowego kierunku w życiu. Uważajcie jednak aby nie zrywać gwałtownie 
więzi, bo może okazać się, że zostaniecie na lodzie. Więc w czasie gdy będziecie podej-
mować decyzje wskazana jest ostrożność. Jednak starajcie się być elastyczni w swoich 
działaniach, bo zbytni upór może przynieść Wam więcej złego niż dobrego. Nadmierna 
ekstrawagancja może też przysporzyć Wam kłopotów. Postarajcie się więc wykorzystać 
te nerwowe energie w sposób twórczy i np. zajmijcie się oryginalnym hobby. Powinniście 
też być ostrożni w czasie prowadzenia samochodu i przede wszystkim nie spieszcie się.

Urodzeni od 1 do 6 października będą również jednocześnie pod wpływem Plutona. 
W tym wypadku to dość niebezpieczny aspekt, który będzie Was skłaniał do gwałtow-
nych działań. Ze względu na nadmiar energii, jaki teraz będziecie odczuwać, powinniście 
znaleźć sposób na rozładowania napięcia. Unikajcie manipulacji innymi czy wymusza-
nia, bo możecie osiągnąć efekt przeciwny do zamierzonego. Koniecznie nie wdawajcie 
się w żadne intrygi, bo choć potrzeba postawienia na swoim może Wam się wydawać 
pokusą nie do odparcia, to przyda się Wam przede wszystkim rozwaga i spokój. Mogą 
Was w tej chwili pociągać sytuacje ryzykowne i niebezpieczne, więc znajdźcie sposób na 
rozładowanie nerwów. Bądźcie nastawieni optymistycznie. 

SKORPION (23.X - 21.XI)

Druga połowa roku powinna być czasem zbierania plonów wcześniejszych działań. 
Dzięki Jowiszowi odczujecie przypływ sił i optymizmu. A wasz uśmiech i dobry humor 
pomogą Wam zjednać sobie innych.

Wrzesień będzie świetnym czasem jeśli chodzi o życie rodzinne i kontakty z bliskimi. 
Być może zechcecie zbudować swoje szczęście domowe i związać się z kimś na stałe. Dla 

samotnych jest to szansa na poznanie osoby odpowiadającej waszemu ideałowi. W stałym 
związku możecie poczuć, że to czas na powiększenie rodziny albo remont domu.

Czas od lipca będzie też obiecujący pod względem zawodowym. Możecie zrobić 
spore postępy w pracy i świat będzie stał przed Wami otworem.

Urodzeni od 31 października do 5 listopada będą pod wpływem Plutona, który 
wzmocni Was zarówno fizycznie jak i duchowo. Pluton przyniesie Wam mnóstwo ener-
gii i wzmocni wasze siły witalne. Waszej magnetycznej, hipnotyzującej sile nikt się nie 
oprze. Dobrze wykorzystajcie ten sprzyjający moment, bo druga taka szansa może się 
nie powtórzyć. Wzrost zdecydowania i asertywności zadziała na waszą korzyść. Oko-
liczności będą sprzyjać osiąganiu sukcesów zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym. 
Będziecie emanować nieodpartym urokiem i hipnotyczną siłą uwodzenia. Wykorzystaj-
cie ten dar do zdobycia tego, na kim Wam zależy. Łatwiej Wam też teraz będzie zrealizo-
wać ambicje i postanowienia. Ci którzy zajmują się twórczością, mogą mieć niezwykle 
płodny czas obfitujący w wenę i pomysły. Zresztą nawet gdybyście chcieli, to i tak nie 
usiedzicie na miejscu, bo energia będzie Was pchać do działania. Dobrze przemyślcie 
plan tego, co chcecie osiągnąć.

STRZELEC (22.XI - 21.XII)

W drugiej połowie roku Jowisz w Raku powinien Wam przynieść powodzenie 
i łut szczęścia w wielu sprawach.

Urodzeni od 26 listopada do 6 grudnia będą w tym roku pod wpływem Urana, któ-
ry przyniesie Wam niezwykłe pomysły, dążenie do wolności oraz możliwości wyrwania 
się z rutyny. Dzięki niezwykłym znajomościom i zaskakującym okazjom możecie te-
raz zupełnie zmienić swoje życie. Ważne żebyście szybko reagowali, bo inaczej szanse 
przejdą Wam koło nosa. Powinien to być dobry czas jeśli chodzi o sprawy zawodowe, 
bo uda się Wam teraz wiele spraw, które wcześniej były niemożliwe do zrealizowania. 
Dzięki sprzyjającym okolicznościom i życzliwym ludziom będziecie mogli zaskakująco 
wiele osiągnąć. Samotni powinni mieć oczy szeroko otwarte, bo właśnie teraz pojawią 
się wokół Was nowe osoby i będziecie mogli sobie wybrać tą, która Wam najbardziej 
odpowiada. Będziecie chłonąć wiedzę, zatem dla uczących się i studiujących to dosko-
nała okazja do zdobycia nowych umiejętności.

Urodzeni od 22 do 30 listopada będą w tym roku pod wpływem kwadratury Neptu-
na, dlatego szczególnie uważajcie i nie dawajcie się zwieść pozorom. Neptun może Was 
osłabić i negatywnie wpłynąć nie tylko na wasze zdrowie, ale i ocenę sytuacji. Dlatego 
jeśli coś w tym czasie wyda się Wam okazją sprawdźcie wszystkie okoliczności. Uwa-
żajcie też w partnerstwie i znajomościach, bo nowi znajomi mogą mieć inne zamiary 
niż będą podawać.

KRZYŻÓWKA  na  Jesień Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru POLONEZA
nadesłała Pan Grzegorz Smolik z Hamburga. Nagrodę prześlemy pocztą.

Rozwiązania prosimy przesyłać na adres Redakcji. Wśród osób, które prześlą prawidłowe
rozwiązanie krzyżówki, rozlosujemy nagrody.

Skrzypaczka Maria Magdalena
Ossowska wystąpi w październiku

w Berlinie (5.10, 24.11 i 07.12.2013 r.)




