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2 3OGŁOSZENIA

Od redakcji

Adres wydawcy: Verlag: Klon, Wilhrlmsruher Damm 118, 13439 Berlin
E-Mail: ,
Kontakt telefoniczny z wydawcą:
poniedziałek, wtorek, piątek od godz. 10.00 – 16.00
tel.: 030/324-16-32, fax: 030/417-45-391, mobil: 0178/699 03 85
oraz codziennie od godz. 20.00 do 22.00 – tel.: 030/415-32-79.
Zasady płatności:
1 ogłoszenie drobne i towarzyskie do 25 słów: 15 euro
(powyżej 25 słów – 0,5 euro za każde dodatkowe słowo)
2 ogłoszenia firmowe 1 cm²: 1,5 euro, kolor: 2 euro, 
Str. 3 i ostatnia/kolor: 2,5 euro.
Do wyżej wymienionych cen należy doliczyć19% MwSt.
Przy wpłatach do 7 dni za zgłoszenia reklamowe pow. 30 euro 
udzielamy rabatu: 2-krotnie 5%, 3-krotnie 10%, 4-krotnie 15%.

Wpłaty prosimy wysyłać na n/w konto:
Berliner Volksbank 100 900  00, konto nr 746 785 10009 Klon - POLONEZ 

Ogłoszenia gotowe proszę przesyłać na formatach: TIFF, EPS,  JPG, PDF w rozdzielczości 
300 dpi i module CMYK (czcionki zamienione w krzywe). W innym wypadku ogłoszenie może 
różnić się od oryginału, za co redakcja nie bierze odpowiedzialności. 

Zastrzegamy sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów i zmiany tytułów. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Wszelkie przedruki i kopiowanie bez zgody 
redakcji jest zabronione. Mamy prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i reklamy ze 
względu na ich treść lub formę. Ogłoszenia przyjmujemy do 1 marca (wiosna), 1 czerwca 
(lato), 1 września (jesień) oraz 1 grudnia (zima) wraz z dowodem wpłaty. Jeśli 
oczekujesz odpowiedzi na szyfr, dołącz znaczek pocztowy.

info@polonez-eu.eu

Żegnamy radiomultikulti
Po ponad 14 latach istnienia w berlińskim i brandenburskim 
eterze 31 grudnia zamilknie na FM 96,3 radiomultikulti po polsku. 
Czas podziękować wszystkim słuchaczom: za uwagę, 
motywację, wyrozumiałość, słowa krytyki i wsparcie.  Przez nasze 
studio przewinęły się tysiące gości, postaci znanych i nieznanych, 
fascynujących i kontrowersyjnych, ludzi mądrych, a czasem tylko 
wyszczekanych. Także im wszystkim dziękujemy za czas 
poświęcony nam, a tym samym naszym słuchaczom. Dziękujemy 
także wszystkim obecnym i byłym współpracownikom oraz 
autorom tej audycji. 
W grudniowych wydaniach radiamultikulti po polsku pojawią się 
głosy z archiwum. Ostatnie 14 lat to ważny okres w historii 
naszego regionu, a dla nas, jego mieszkańców czas radykalnych 
zmian. Archiwum radiamultikulti po polsku to kronika najnowszej 
historii Polski i Niemiec oraz mieszkańców obu krajów.

Polski Magazyn Radiowy w Niemczech
od pierwszego stycznia tylko w programie 

Funkhaus Europa
Program powstaje w Kolonii, Bremie, Frankfurcie nad Menem i w 
Berlinie. Funkhaus Europa gra muzykę bez granic i zna 18 
języków ojczystych. Ludzie z Funkhaus Europa są u siebie niemal 
wszędzie w Niemczech: od Odry do Renu. W programie tematy 
nurtujące nas, mieszkańców Niemiec z przypadku i z wyboru: 
polityka, kultura, kompetentna porada i rozrywka. Także po 
polsku. Spotkacie nas w Bundestagu, w sklepie, na meczu i na 
koncercie. Staramy się docierać wszędzie tam, gdzie w 
Niemczech słychać język polski. Zasięgamy porad u polskich i 
niemieckich ekspertów w sprawach, które Was interesują. 
Podpowiadamy jakich słuchać płyt, jakie czytać książki, polecamy 
najważniejsze polskie wydarzenia kulturalne w Niemczech. 
Gramy, informujemy, radzimy i słuchamy co macie nam do 
powiedzenia. 

Polski Magazyn Radiowy w Niemczech
Od poniedziałku do piątku od godz. 21:00 do 21:30
Nadrenia Północna – Westfalia – 103,3 FM
Berlin i Brandenburgia – 96,3 FM
Brema – 96,7 FM
polnisch@rbb-online.de tel.: 030 – 97 993 35 610

Bóg się rodzi, moc truchleje, 
Pan niebiosów obnażony. 
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, 
Ma granice Nieskończony. 
Wzgardzony okryty chwałą, 
Śmiertelny Król nad wiekami; 
...A Słowo ciałem się stało 
I mieszkało między nami

...czy pamiętamy jeszcze słowa pięknych polskich kolęd, które 
śpiewaliśmy „obowiązkowo ale z przyjemnością” kiedy 
mieszkaliśmy w Polsce. Czy śpiewamy je dzisiaj w naszych 
zagranicznych domach ? Może warto wskrzesić tradycję i kupić 
w tajemnicy w rodzinnym prezencie pod choinkę śpiewnik 
z kolędami.
A potem wspólnie zaśpiewać kolędy podziwiając nieprzemijajace 
piękno naszej jak co roku najładniej przystrojonej choinki. 
Grudzień to ostatni dzwonek na kupowanie prezentów. Podobno 
są dobrze zorganizowani ludzie, którzy przygotowują wcześniej 
listy prezentów i w grudniu dokupują już tylko drobiazgi.
No cóż można tylko pozazdrościć. Chociaż trzeba przyznać, że 
redakcja Poloneza też bardzo w tym roku starała się i już 
w grudniu przygotowała dla Państwa w prezencie... kalendarz na 
2009 rok z zaznaczonymi polskimi i niemieckimi dniami wolnymi.
W ramach postanowień noworocznych można zmienić trochę styl 
życia na bardziej sportowy i zacząć sie więcej ruszać. Ważne, 
żeby te postanowienia wprowadzać powoli w życie, bo inaczej 
szybko stwierdzimy, że jak zwykle nic z nich nie wyszło.Niestety, 
jak uczy doświadczenie postanowienia noworoczne to 
przeważnie deklaracje i obietnice bez pokrycia, bowiem najdalej 
w marcu wszystko znowu wraca do normy, a my do starych 
nawyków i chronicznych wyrzutów sumienia. Istnieje nawet 
teoria, że noworocznych postanowień nie sposób dotrzymać, bo 
są po prostu wbrew ludzkiej naturze.Niby jak mielibyśmy, przez 
długie lata hołdując godnym potępienia, szkodliwym nałogom, 
nagle, ot tak z dnia na dzień, zmienić nie do poznania swoje 
przyzwyczajenia?
Więc może wypadałoby, składając przyrzeczenia noworoczne, 
rozważyć alternatywę, żeby jednak po prostu pozostać sobą?
Serdecznych Świat Bożego Narodzenia, niezapomnianego 
Sylwestra i pozostania sobą w Nowym 2009 Roku życzy Państwu 
redakcja Poloneza cytując słowa jednej z najpiękniejszych 
polskich kolęd – Bóg się rodzi

Podnieś rękę , Boże Dziecię !
Błogosław Ojczyznę miłą.
W dobrych radach, w dobrym bycie,
Wspieraj Jej siłę Swą siłą,
Dom nasz i majętność całą.
I wszystkie wioski z miastami !
...A słowo ciałem sie stało
I mieszkało między nami. 

Przypominamy,
21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a 22 stycznia Dzień 
Dziadka – święta ustanowione w Polsce, nieznane w 
Niemczech.

Redakcja Poloneza
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Przed laty, do jednego z amerykańskich 
dzienników napisała mała dziewczynka, 
prosząc o odpowiedź.

Mam 8 lat, moja koleżanka powiedział, 
że nie ma żadnego św. Mikołaja. Mój tato 
czyta „SUN” i mówi, ze wszystko co w 
tej gazecie jest napisane, to prawda. 
Dlatego, proszę o odpowiedź: czy jest 
św. Mikołaj.

Virginia O'Hanlon

Sprawa naczelnemu redaktorowi wydała 
się na tyle ważna, że na stronie tytułowej 
gazety odpowiedział dziewczynce 
osobiście. Oto ten list:

    „Wirginio, Twoja przyjaciółka nie ma 
racji. Ona wierzy tylko w to, co widzi. Są 
tacy ludzie, mówi się o nich ludzie małej 
wiary, mogą to być dorośli ale i dzieciom 
przeszkadza widzieć coś „oczyma duszy”. 
Virginio, św. Mikołaj istnieje tak samo jak 

W grudniu, gdy zamarzną jeziora, a śnieg 
pokryje bezkresne lasy, fińska Laponia 
wygląda jak kraina Królowej Śniegu z baśni 
Andersena.
To jeden z nielicznych w Europie tak 
rozległych obszarów, na których przyroda 
rządzi się własnymi prawami. Świerkowe 
i sosnowe lasy ciągną się po horyzont, 
a nad nimi wznoszą się kopulaste, 
bezdrzewne wzgórza. Nierzadko między 
drzewami można dostrzec małe stadka 
reniferów. 
Na obrzeżach miasta, niemal dokładnie 
w miejscu, gdzie przebiega podbiegunowy 
krąg polarny, znajduje się wioska Świętego 
Mikołaja. Przyjmuje on turystów, przede 
wszystkim dzieci. Odpowiada także na 
listy, które docierają tu od najmłodszych 
z całego świata.

„Cieszę się co roku dniem dobrego 
biskupa Świętego Mikołaja. On zawsze 
pamięta o potrzebujących i o dzieciach, 
które potrafią cieszyć się z darów i 
mówić: dziękuję.  Ty, Panie przysyłasz 
go do mnie. Dziś wiem, że przychodzący 
Mikołaj jest dobrocią moich rodziców i 
dobrych ludzi. Święty Mikołaju, Ty 
prawdziwy w niebie, podpowiedz 
dobrym ludziom, aby pamiętali o 
biednych i smutnych dzieciach”.

Modlitwa z książeczki do nabożeństwa 
księdza Tymoteusza „Mój Panie”.

Laponia kraina 
św. Mikołaja

Czy jest 

św. Mikołaj?

miłość, wierność, przyjaźń i to wszystko co 
czyni nasze życie pięknym i jasnym. Źle 
byłoby na świecie gdyby nie było św. 
Mikołaja. Nie byłoby Wirginio, żadnej 
poezji, żadnej wiary, że życie może być 
dobre i szczęśliwe. O tym, że nie zawsze 
jest piękne przekonasz się na pewno, ale 
radość z czasów dzieciństwa będzie jak 
światło świeciło w Tobie do późnej starości. 
Jest św. Mikołaj, gdyby go nie było, to i 
bajkom nie należy wierzyć. Możesz 
poprosić tatę, aby razem z innymi 
dorosłymi, spróbował schwytać św. Mikoła-
ja. Żaden z dorosłych nie przyprowadzi go 
do Ciebie i nie zobaczy jego twarzy, ale czy 
to będzie znaczyło, że go nie ma? Jego po 
prostu nie można tak zwyczajnie zobaczyć, 
ale czy to tłumaczy wszystko? Sprawy 
ważne Wirginio, to przede wszystkim 
uczucia, a ich też nie widzimy, tylko 
czujemy. Najważniejsze sprawy bywają 
niewidzialne. Elfy tańczące w świetle 
księżyca, są na pewno, chociaż ich nie 
widzimy. Świat jest pełen cudów, czy gdy 
wszystkie je poznamy, to my będziemy 
lepsi, mądrzejsi? A to co widzisz, też nie 
zawsze jest prawdziwe. Znasz kalejdo-
skop, oglądając w nim kolorowe kształty, 
myślisz – jakie piękne, widzisz je, istnieją. 
Jednak kiedy rozbijemy kalejdoskop, 
zobaczymy tylko kolorowe nic nie zna-
czące szkiełka, z których nie można na 
nowo ułożyć kolorowego świata. Jak 
myślisz, dlaczego? Ponieważ w wielu nic 
nie znaczących kształtach może być ukryte 
piękno, ale i w rzeczach pięknych może 
być ukryte zło całego świata. Tylko 
uczucia: miłość, wiara, przyjaźń, wszystko 
to co nazywamy poezją życia, pomaga 
nam to zrozumieć. Zapytasz pewnie, czy to 
co napisałem jest prawdą? Wirginio, nie 
ma większej prawdy na następnych 1000 
lat, tak długo, jak są dzieci takie jak Ty, z 
otwartym sercem, w którym on może 
zamieszkać. Wesołych Świąt Virginio, Twój 
Francis P. Chuch”.

P.S. Wymiana listów między 

Pstrąg w sosie jogurtowym
4 porcje
Składniki: 2 pstrągi każda ok 50 dag., 20 
dag. pomidorów z puszki, 10 dag. selera 
naciowego,po 5 dag marchwi, pora i 
cebulki dymki. 2 łyżki oliwy, 15 dag jogurtu 
naturalnego, ząbek czosnku, 2-3 łyżki 
posiekanej natki pietruszki lub szczy-
piorku, po strąku żółtej i zielonej papryki, 
pieprz, sól.

Przygotowanie:
Oczyszczone ryby umyć i osuszyć, 
przyprawić solą i pieprzem.Warzywa 
oczyścić i pokroić na małe kawałki, włożyć 
do naczynia żaroodpornego wysmaro-
wanego oliwą.Smażyć ok.5 minut po czym 
zalać szklanką wody i dusić jeszcze przez 
5 min. Przyprawić solą i pieprzem 
.Pomidory obrać ze skórki, ułożyć na 
wyrzywach wraz z rybą.Jogurt wymieszać 
z rozgniecionym czosnkiem, polać rybę, 
posypać zieleniną. Piec 30min. w pie-
karniku nagrzanym do 220 stopni C. 
Gotową potrawę udekorować krążkami 
papryki i natką lub szczypiorkiem. 1 porcja 
zawiera 175 kcal, 16,4 g białka, 8,3 g 
tłuszczu, 57 mg cholesterolu, 2,5 g 
błonnika

Roladki z Łososia
15 porcji
Składniki: 15 plasterków wędzonego 
łososia, pęczek szczypiorku, 2 cytryny, 
kilka listków sałaty, serek Almette 
(śmietankowy), 2 małe kiszone ogórki.
Przygotowanie:
Ogórki i szczypiorek drobno posiekać, 
wymieszać z serkiem. Na każdym 
plasterku łososia ułożyć trochę pasaty 
serowej.Zwinąć, przewiązać gałązką 
szczypiorku,Ułożyć na sałacie. Obłożyć 
ósemkami z cytryny.1 porcja zawiera: 95 
kcal, 7,1g białka, 7,1g tłuszczu, 30 mg 
cholesterolu

Co raz częściej mówi się że świat się 
zmienia.Zacierają się różnice między 
nacjami, obyczaje i obrzędy narodowe idą w 
zapomnienie.Królują komputery, telewizja, 
DVD, ale jednak coś nas łączy.Gdy 
przychodzą święta Bożego Narodzenia, 
wszyscy zgodnie ubierają choinkę, piszemy 
z dziećmi list do Świętego Mikołaja i z 
utęsknieniem wypatrujemy pierwszej 
gwiazdki! Magia czy tradycja?

Magia wigilijnej nocy

Wigilią rządziła magia liczb. Wieczerzę 
rozpoczynano wraz z pierwszą gwiazdą na 
niebie (na pamiątkę komety, która 
w s k a z y w a ł a  d r o g ę  d o  s t a j e n k i  
betlejemskiej). Liczba osób zasiadających 
do stołu powinna być parzysta. Starano się 
przestrzegać tego zalecenia bardzo 
skrupulatnie, bo nieparzysta zwiastowała 
nieszczęście. Jedno miejsce zawsze 
pozostawiano wolne. Dziś czeka ono na 
samotnego wędrowca, niegdyś było 
przeznaczone dla duszy bliskiego 
zmarłego, która w wieczór wigilijny mogła 
odwiedzić dom. Ustalając jadłospis wigilijny, 
kierowano się dla odmiany zasadą 
nieparzystości. Na magnackim stole 
musiało być jedenaście potraw, na 
sz lacheckim dziewięć,  wieśniacy  
zadowalali się siedmioma. Jadła nie 
uprzątano i przez całą noc duszyczki mogły 
się posilić resztkami potraw. Każdego dania 
trzeba było spróbować, aby zapewnić sobie 
obfitość jedzenia przez cały rok i skorzystać 
ze wszystkich przyjemności i radości, jakie 
może on przynieść. W trosce o zdrowie i 
dostatek, aż do końca wieczerzy, nie 
należało kłaść łyżek na stole. Nie wolno też 
było odchodzić od stołu, dopóki wszyscy nie 
skończyli, aby dostatek trzymał się domu i 
by nikt z domowników nie odszedł w 
zaświaty. Przed rozpoczęciem wieczerzy 
trzeba było dopełnić niezwykłego obyczaju 
dzielenia się opłatkiem. Kawałek opłatka 
pozostawiano na dodatkowym talerzu dla 

pierogów, pasztecików lub uszek. Barszcz 
dokładnie wymieszać, podgrzać ale nie 
doprowadzać do wrzenia (bo straci kolor). 

Zestawić z ognia, a kiedy przestygnie 
doprawić do smaku solą, cukrem, sokiem z 
cytryny i roztartym czosnkiem. Podawać 
czysty, z uszkami, grzybami lub według 
uznania.

Zalewa do ryb smażonych
4 łyżeczki cukru - przepalić w rondelku do 
tego dodać 4 szklanki wody, 1 szkl. octu, 
listek laurowy, kilka ziaren ziela angiel-
skiego oraz wcześniej pokrojoną w plastry i 
sparzoną cebulę. Po wystudzeniu zalewy 
zalać nią wcześniej usmażoną i chłodną 
rybę. Danie to można przygotować kilka 
dni wcześniej.

Karp smażony
Rybę sprawić, opłukać pokroić na dzwonki, 
skropić sokiem z cytryny, opruszyć 

przyprawą do ryb. Pozostawić w chłodnym 
miejscu na 2-3 godz. Następnie 
panierować w mące, jajku rozkłóconym z 
mlekiem i w tartej bułce. Kłaść na 
rozgrzany olej, usmażyć na rumiano, 
dosmażyć na małym ogniu przez ok. 5 
minut.

Tradycje i obyczaje dusz zmarłych lub niespodziewanego 
gościa. Specjalne kolorowe opłatki 
przygotowywano też dla zwierząt, by 
gospodarz mógł się z nimi podzielić.
Wieczór wigilijny był idealną porą na 
wróżby. Na przykład obserwowano cienie 
ludzi rzucane na ścianę. Cień wyraźny 
zapowiadał długie życie w dobrym zdrowiu, 
mniej  wyraźny chorobę. Panny i  
kawalerowie wróżyli z siana lub słomy 
wyciąganej spod obrusa. Źdźbła zielone 
zapo-wiadały rychły ślub, zwiędłe i zblakłe - 
dłuższe czekanie na męża lub żonę, kruche 
i poczerniałe - samotne życie. Dziewczęta 
na wydaniu wychodziły przed dom i 
słuchały, z której strony zaszczeka pies - 
stamtąd miał przyjść przyszły mąż. 
Uważnie oglądano niebo: gwiaździste 
oznaczało urodzaj, zamglone przewidywało 
obfitość mleka. W ciągu dwunastu dni po 
Wigilii obserwowano aurę. Każdy dzień 
przepowiadał pogodę na kolejny miesiąc.

Kulinaria Wigililjne

Sernik z mandarynkami
Składniki: 30dag mandarynek, 30dag 
okrągłych biszkoptów, 50 dag białego sera, 
pół szklanki cukru pudru, 2 żółtka, cukier 
waniliowy, pół szklanki rodzynek, pół 
szklanki kremówki, łyżka cukru pudru. 
Poncz: szklanka wody, sok z połowy 
cytryny, łyżka cukru.

Przygotowanie:
Zmielony ser utrzeć z żółtkami, cukrem 
pudrem i cukrem waniliowym. Kremówkę 
ubić z łyżką cukru pudru.Rodzynki 
namoczyć w ciepłej wodzie, po 15 
minutach odsączyć. Wszystkie składniki 
dobrze wymieszać. Przygotować poncz. W 
tortownicy układać warstwami: biszkopty 
nasączone ponczem, masę serową i 
podzielone na cząsteczki mandarynki. Na 
wierzchu powinna być masa serowa, na 
której możemy dekoracyjnie ułożyć 
mandarynki.Wstawić do lodówki na 1 
godzinę.1 porcja zawiera: 8,8g białka, 5,8g 
tłuszczu, 119 mg cholesterolu, 0,9g 
błonnika

Zakwas do barszczu czerwonego:
3 średniej wielkości buraki ćwikłowe (bez 
białych słojów) umyć, obrać i pokroić w 
plastry. Buraki włożyć do kamionkowego 
garnka i zalać przegotowaną lekko osoloną 
i przestudzoną wodą (ok. 2 litry) Dodać 6 
ząbków czosnku i kromkę razowego 
chleba.Odstawić w ciepłe miejsce na ok. 2-
3 dni.
Przy robieniu zakwasu należy zdejmować 
wytwarzającą się pianę. Aby nie pojawiła 
się pleśń.Przed użyciem zakwas prze-
cedzić.

Wigilia
Wieczerza wigilijna była tradycyjnie 
posiłkiem postnym.Potrawy bezmięsne, 
przygotowane na oleju, miały nieza-
pomniany smak. Prym wiodły ryby, bowiem 
nasze czyste rzeki były ich pełne.Oprócz 
dań rybnych podawano postną kapustę z 
suszonymi grzybami i prawdziwie postną 
potrawę groch z kapustą. Kolację wigilijną 
otwierał czerwony barszcz z uszkami, 
klasyczna zupa kuchni staropolskiej. 
Gotowano go na wcześniej przyrządzonym 
zakwasie.

Tradycyjny barszcz
Włoszczyznę (marchew, pietruszka, seler, 
por, cebulę, czosnek oraz ok. 4 buraki) 
dokładnie umyć, obrać, pokroić, zalać ok 2 
l. wody, dodać przyprawy (kilka ziaren 
pieprzu, 3 ziarna ziela angielskiego, liść 
laurowy) gotować aż wszystko zmięknie 
ok. 30-45 minut. Ok. 4-5 szt. buraków 
oczyścić, umyć i ugotować w skórkach. 
Gdy będą miękkie, zestawić, ostudzić, 
obrać ze skórki, zetrzeć na grubej tarce, 
dodać przecedzonego uprzednio wywaru. 
Grzyby (6-8 dag suszonych) opłukać, 
namoczyć w przegotowanej letniej wodzie, 
odstawić na 4 godz. ugotować w tej samej 
wodzie, odcedzić. Wywar wlać do 
barszczu, a grzyby użyć do nadzienia 
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Przed laty, do jednego z amerykańskich 
dzienników napisała mała dziewczynka, 
prosząc o odpowiedź.

Mam 8 lat, moja koleżanka powiedział, 
że nie ma żadnego św. Mikołaja. Mój tato 
czyta „SUN” i mówi, ze wszystko co w 
tej gazecie jest napisane, to prawda. 
Dlatego, proszę o odpowiedź: czy jest 
św. Mikołaj.

Virginia O'Hanlon

Sprawa naczelnemu redaktorowi wydała 
się na tyle ważna, że na stronie tytułowej 
gazety odpowiedział dziewczynce 
osobiście. Oto ten list:

    „Wirginio, Twoja przyjaciółka nie ma 
racji. Ona wierzy tylko w to, co widzi. Są 
tacy ludzie, mówi się o nich ludzie małej 
wiary, mogą to być dorośli ale i dzieciom 
przeszkadza widzieć coś „oczyma duszy”. 
Virginio, św. Mikołaj istnieje tak samo jak 

W grudniu, gdy zamarzną jeziora, a śnieg 
pokryje bezkresne lasy, fińska Laponia 
wygląda jak kraina Królowej Śniegu z baśni 
Andersena.
To jeden z nielicznych w Europie tak 
rozległych obszarów, na których przyroda 
rządzi się własnymi prawami. Świerkowe 
i sosnowe lasy ciągną się po horyzont, 
a nad nimi wznoszą się kopulaste, 
bezdrzewne wzgórza. Nierzadko między 
drzewami można dostrzec małe stadka 
reniferów. 
Na obrzeżach miasta, niemal dokładnie 
w miejscu, gdzie przebiega podbiegunowy 
krąg polarny, znajduje się wioska Świętego 
Mikołaja. Przyjmuje on turystów, przede 
wszystkim dzieci. Odpowiada także na 
listy, które docierają tu od najmłodszych 
z całego świata.

„Cieszę się co roku dniem dobrego 
biskupa Świętego Mikołaja. On zawsze 
pamięta o potrzebujących i o dzieciach, 
które potrafią cieszyć się z darów i 
mówić: dziękuję.  Ty, Panie przysyłasz 
go do mnie. Dziś wiem, że przychodzący 
Mikołaj jest dobrocią moich rodziców i 
dobrych ludzi. Święty Mikołaju, Ty 
prawdziwy w niebie, podpowiedz 
dobrym ludziom, aby pamiętali o 
biednych i smutnych dzieciach”.

Modlitwa z książeczki do nabożeństwa 
księdza Tymoteusza „Mój Panie”.

Laponia kraina 
św. Mikołaja

Czy jest 

św. Mikołaj?

miłość, wierność, przyjaźń i to wszystko co 
czyni nasze życie pięknym i jasnym. Źle 
byłoby na świecie gdyby nie było św. 
Mikołaja. Nie byłoby Wirginio, żadnej 
poezji, żadnej wiary, że życie może być 
dobre i szczęśliwe. O tym, że nie zawsze 
jest piękne przekonasz się na pewno, ale 
radość z czasów dzieciństwa będzie jak 
światło świeciło w Tobie do późnej starości. 
Jest św. Mikołaj, gdyby go nie było, to i 
bajkom nie należy wierzyć. Możesz 
poprosić tatę, aby razem z innymi 
dorosłymi, spróbował schwytać św. Mikoła-
ja. Żaden z dorosłych nie przyprowadzi go 
do Ciebie i nie zobaczy jego twarzy, ale czy 
to będzie znaczyło, że go nie ma? Jego po 
prostu nie można tak zwyczajnie zobaczyć, 
ale czy to tłumaczy wszystko? Sprawy 
ważne Wirginio, to przede wszystkim 
uczucia, a ich też nie widzimy, tylko 
czujemy. Najważniejsze sprawy bywają 
niewidzialne. Elfy tańczące w świetle 
księżyca, są na pewno, chociaż ich nie 
widzimy. Świat jest pełen cudów, czy gdy 
wszystkie je poznamy, to my będziemy 
lepsi, mądrzejsi? A to co widzisz, też nie 
zawsze jest prawdziwe. Znasz kalejdo-
skop, oglądając w nim kolorowe kształty, 
myślisz – jakie piękne, widzisz je, istnieją. 
Jednak kiedy rozbijemy kalejdoskop, 
zobaczymy tylko kolorowe nic nie zna-
czące szkiełka, z których nie można na 
nowo ułożyć kolorowego świata. Jak 
myślisz, dlaczego? Ponieważ w wielu nic 
nie znaczących kształtach może być ukryte 
piękno, ale i w rzeczach pięknych może 
być ukryte zło całego świata. Tylko 
uczucia: miłość, wiara, przyjaźń, wszystko 
to co nazywamy poezją życia, pomaga 
nam to zrozumieć. Zapytasz pewnie, czy to 
co napisałem jest prawdą? Wirginio, nie 
ma większej prawdy na następnych 1000 
lat, tak długo, jak są dzieci takie jak Ty, z 
otwartym sercem, w którym on może 
zamieszkać. Wesołych Świąt Virginio, Twój 
Francis P. Chuch”.

P.S. Wymiana listów między 

Pstrąg w sosie jogurtowym
4 porcje
Składniki: 2 pstrągi każda ok 50 dag., 20 
dag. pomidorów z puszki, 10 dag. selera 
naciowego,po 5 dag marchwi, pora i 
cebulki dymki. 2 łyżki oliwy, 15 dag jogurtu 
naturalnego, ząbek czosnku, 2-3 łyżki 
posiekanej natki pietruszki lub szczy-
piorku, po strąku żółtej i zielonej papryki, 
pieprz, sól.

Przygotowanie:
Oczyszczone ryby umyć i osuszyć, 
przyprawić solą i pieprzem.Warzywa 
oczyścić i pokroić na małe kawałki, włożyć 
do naczynia żaroodpornego wysmaro-
wanego oliwą.Smażyć ok.5 minut po czym 
zalać szklanką wody i dusić jeszcze przez 
5 min. Przyprawić solą i pieprzem 
.Pomidory obrać ze skórki, ułożyć na 
wyrzywach wraz z rybą.Jogurt wymieszać 
z rozgniecionym czosnkiem, polać rybę, 
posypać zieleniną. Piec 30min. w pie-
karniku nagrzanym do 220 stopni C. 
Gotową potrawę udekorować krążkami 
papryki i natką lub szczypiorkiem. 1 porcja 
zawiera 175 kcal, 16,4 g białka, 8,3 g 
tłuszczu, 57 mg cholesterolu, 2,5 g 
błonnika

Roladki z Łososia
15 porcji
Składniki: 15 plasterków wędzonego 
łososia, pęczek szczypiorku, 2 cytryny, 
kilka listków sałaty, serek Almette 
(śmietankowy), 2 małe kiszone ogórki.
Przygotowanie:
Ogórki i szczypiorek drobno posiekać, 
wymieszać z serkiem. Na każdym 
plasterku łososia ułożyć trochę pasaty 
serowej.Zwinąć, przewiązać gałązką 
szczypiorku,Ułożyć na sałacie. Obłożyć 
ósemkami z cytryny.1 porcja zawiera: 95 
kcal, 7,1g białka, 7,1g tłuszczu, 30 mg 
cholesterolu

Co raz częściej mówi się że świat się 
zmienia.Zacierają się różnice między 
nacjami, obyczaje i obrzędy narodowe idą w 
zapomnienie.Królują komputery, telewizja, 
DVD, ale jednak coś nas łączy.Gdy 
przychodzą święta Bożego Narodzenia, 
wszyscy zgodnie ubierają choinkę, piszemy 
z dziećmi list do Świętego Mikołaja i z 
utęsknieniem wypatrujemy pierwszej 
gwiazdki! Magia czy tradycja?

Magia wigilijnej nocy

Wigilią rządziła magia liczb. Wieczerzę 
rozpoczynano wraz z pierwszą gwiazdą na 
niebie (na pamiątkę komety, która 
w s k a z y w a ł a  d r o g ę  d o  s t a j e n k i  
betlejemskiej). Liczba osób zasiadających 
do stołu powinna być parzysta. Starano się 
przestrzegać tego zalecenia bardzo 
skrupulatnie, bo nieparzysta zwiastowała 
nieszczęście. Jedno miejsce zawsze 
pozostawiano wolne. Dziś czeka ono na 
samotnego wędrowca, niegdyś było 
przeznaczone dla duszy bliskiego 
zmarłego, która w wieczór wigilijny mogła 
odwiedzić dom. Ustalając jadłospis wigilijny, 
kierowano się dla odmiany zasadą 
nieparzystości. Na magnackim stole 
musiało być jedenaście potraw, na 
sz lacheckim dziewięć,  wieśniacy  
zadowalali się siedmioma. Jadła nie 
uprzątano i przez całą noc duszyczki mogły 
się posilić resztkami potraw. Każdego dania 
trzeba było spróbować, aby zapewnić sobie 
obfitość jedzenia przez cały rok i skorzystać 
ze wszystkich przyjemności i radości, jakie 
może on przynieść. W trosce o zdrowie i 
dostatek, aż do końca wieczerzy, nie 
należało kłaść łyżek na stole. Nie wolno też 
było odchodzić od stołu, dopóki wszyscy nie 
skończyli, aby dostatek trzymał się domu i 
by nikt z domowników nie odszedł w 
zaświaty. Przed rozpoczęciem wieczerzy 
trzeba było dopełnić niezwykłego obyczaju 
dzielenia się opłatkiem. Kawałek opłatka 
pozostawiano na dodatkowym talerzu dla 

pierogów, pasztecików lub uszek. Barszcz 
dokładnie wymieszać, podgrzać ale nie 
doprowadzać do wrzenia (bo straci kolor). 

Zestawić z ognia, a kiedy przestygnie 
doprawić do smaku solą, cukrem, sokiem z 
cytryny i roztartym czosnkiem. Podawać 
czysty, z uszkami, grzybami lub według 
uznania.

Zalewa do ryb smażonych
4 łyżeczki cukru - przepalić w rondelku do 
tego dodać 4 szklanki wody, 1 szkl. octu, 
listek laurowy, kilka ziaren ziela angiel-
skiego oraz wcześniej pokrojoną w plastry i 
sparzoną cebulę. Po wystudzeniu zalewy 
zalać nią wcześniej usmażoną i chłodną 
rybę. Danie to można przygotować kilka 
dni wcześniej.

Karp smażony
Rybę sprawić, opłukać pokroić na dzwonki, 
skropić sokiem z cytryny, opruszyć 

przyprawą do ryb. Pozostawić w chłodnym 
miejscu na 2-3 godz. Następnie 
panierować w mące, jajku rozkłóconym z 
mlekiem i w tartej bułce. Kłaść na 
rozgrzany olej, usmażyć na rumiano, 
dosmażyć na małym ogniu przez ok. 5 
minut.

Tradycje i obyczaje dusz zmarłych lub niespodziewanego 
gościa. Specjalne kolorowe opłatki 
przygotowywano też dla zwierząt, by 
gospodarz mógł się z nimi podzielić.
Wieczór wigilijny był idealną porą na 
wróżby. Na przykład obserwowano cienie 
ludzi rzucane na ścianę. Cień wyraźny 
zapowiadał długie życie w dobrym zdrowiu, 
mniej  wyraźny chorobę. Panny i  
kawalerowie wróżyli z siana lub słomy 
wyciąganej spod obrusa. Źdźbła zielone 
zapo-wiadały rychły ślub, zwiędłe i zblakłe - 
dłuższe czekanie na męża lub żonę, kruche 
i poczerniałe - samotne życie. Dziewczęta 
na wydaniu wychodziły przed dom i 
słuchały, z której strony zaszczeka pies - 
stamtąd miał przyjść przyszły mąż. 
Uważnie oglądano niebo: gwiaździste 
oznaczało urodzaj, zamglone przewidywało 
obfitość mleka. W ciągu dwunastu dni po 
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cytryny, łyżka cukru.

Przygotowanie:
Zmielony ser utrzeć z żółtkami, cukrem 
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RECKLINGHAUSEN
Każdy czwartek w miesiącu 
nadaje Hitradio Vest z 
Recklinghausen ( UKW 94,6 
- 95-6 -105,2 ) od godz: 21 
:00 - 22:00 polskie audycje 
Radiowe. Audycje Prowadz1: 

Anna Jankowski - Grzegorz Kapischke i 
Grzegorz Karlowicz.

 

 

Europejskie Centrum 
Kultury "IGNIS" w Kolonii
 - styczeń 2009

Wszystkie niżej wymienione imprezy odbędę się 
w Willi Ignis, Elsa-Brändström-Str. 6, 50668 
K ö l n ,  t e l .  0 2 2 1 / 7 2  5 1  0 5 ,  
e-mail: info @ ignis . org, www.ignis.org/
Czwartek, 8 stycznia, w godz. 15,00 - 19,00    
(Wstęp wolny)
Spotkajmy się !!! 
Wszystkich młodych powyżej pięć-dziesiątki, 
którzy lubią towarzystwo, rozrywkę i czarowne 
klimaty, zapraszamy serdecznie na czwartkowe 
spotkania. W każdy drugi i czwarty czwartek 
miesiąca. 
Przyjdź i odkryj świat pełen niespodzianek ! 
Czekamy ! 
Niedziela, 11 stycznia, godz. 15,00   (Wstęp 
wolny)
Popołudnie z jazzem w godz 16,00 - 18,00 grają: 
Gary Fuhrmann, Rainer Böhm, Matthias Nowak, 
René Marxod godz.18,00 - jamsession. 
Poniedziałek, 12 stycznia, godz. 15,00    
(Wstęp wolny)
Kobiety spotykają się w IGNIS-ie Serdecznie 
zapraszamy panie na towarzyskie spotkanie w 
każdy drugi poniedziałek miesiąca. 
Poniedziałek, 12 stycznia, godz. 19,00    
(Wstęp wolny)

Piątkowe smakołyki rosyjskiej muzyki i kuchni 
Natascha i druzja  
Środa, 14 stycznia, godz. 19.30  (Wstęp wolny)
Spotkanie ukraińsko-niemieckiego koła 
dyskusyjnego
Piątek, 16 stycznia, godz. 20  (Wstęp wolny)
Piątkowe smakołyki polskiej muzyki i kuchni 
Schau-Pau Acoustic Blues in concert Bogdan 
Szweda Arek Błeszyński Gregor Lindemann & 
Domowe potrawy polskiej kuchni
Niedziela, 18 stycznia, godz. 15,00   (Wstęp 
wolny)
Popołudnie z jazzem w godz 16,00 - 18,00 grają: 
Michael Sorg, Gregoer Lindemann, Jürgen 
Andrée od godz.18,00 - jamsession. 
Czwartek, 22 stycznia, w godz. 15,00 - 19,00  
(Wstęp wolny)
Spotkajmy się !!! 
Piątek, 23 stycznia, godz. 20  (Wstęp wolny)
Piątkowe smakołyki polskiej muzyki i kuchni 
"Jestem kobietą" Polskie chansons śpiewa Jola 
Wolters. Przy fortepianie Witold Miksik.
Niedziela, 25 stycznia, godz. 15,00   (Wstęp 
wolny)
Popołudnie z jazzem w godz 16,00 - 18,00 grają 
Nicolas Simion & friends od godz.18,00 - 
jamsession. 
Wtorek, 27 stycznia, godz. 20,00    (Wstęp 
wolny)
Spotkanie Polsko-Niemieckiego Towarzystwa 

Filozoficznego „Szczę-
ście indywiduum, czy 
szczęście człowieka 
jako człowieka?” Info-
rmacji udziela:  Dr. Ma-
rek Żmiejewski, 
tel. 0176 238 280 60
h t t p : / / m a r e k -
philosophie.de
Piątek, 30 stycznia, 
godz. 20,00  (Wstęp 
wolny)
Konsulat Generalny RP 
w Kolonii zaprasza do 
Ignis-u na ukraińsko-
polski koncert z udzia-
łem Pawła Iwanowicza 
Antonewskiego (tenor) 
Mikołaja Pawłowicza 
Nagirnjaka (baryton) 
Natalji Michajłowny 
Trawkiny (fortepian) 
Porady 
Potrzebujesz porady, 
rozmowy zadzwoń 
(t. 0221/732 72 81) w 
poniedziałki w godz. 
15,00 - 17,00.

Polskie radio
w Niemczech

HANNOVER
wtorki godz. 19.30-20.30 
UKF 106,5 MHz 
w kablu 102,15 MHz

DUSSELDORF
Web radio Atut powstało w 
styczniu 2002 roku. Gdzieś 
na granicy wizji i realności 
chcieliśmy promowac 

polską muzę. Udało się...dziś radio moderuje 
już 7 osób a słucha nas ponad 5.000 stałych 
słuchaczy. Nadajemy również w eterze 
w każdy czwarty czwartek miesiąca o godz. 
21.00 na niemieckich falach 104,2 lub na 

 www.antenne-duesseldorf.de

DARMSTADT
Interaktywne RADIO BIGOS 
odbiór w Darmstadt i 
okolicach na UKW 103.4 
MHz albo na kablu UKW 
99,85 MHZ www.bigos.de.nr

BONN
Redakcja polska powstała w 
Deutsche Welle w 1962r.
Szczególnie polecamy z 
uwagi na Kursy językowe 
DEUTSCHE WELLE 

FREIBURG
W 1998 roku Robert 
Wyszkowski założył Polską 
redakcję w Radiu 
Dreyeckland. Aktualnie dwie 
audycje w miesiącu.

Radio Polonia - Program dla Zagranicy 
Polskiego Radia S.A. nadaje 
w 7 językach: polskim, niemieckim, angielskim, 
rosyjskim, ukraińskim, białoruskim i esperanto. 

Berlin - język niemiecki, od wtorku do piątku 
godz.00.00 - 00.30, UKF 97,2 MHz

Język polski, niemiecki - fale krótkie, satelita 
Hot Bird oraz Astra 1B
Dodatkowe informacje: 
www.polskieradio.pl/polonia

RADIO POLONIA

Agencja Imprez Rozrywkowych "KLON"
zaprasza na

BAL KARNAWAŁOWY KONTAKTY
który odbędzie się w dniu 24.01.2009
o godz. 19.00 w sali "Palais am See"

Tegel, Wilkestr. 1

Bilety w cenie 20 Euro 
do nabycia w polskim sklepie

Charlottenburg, 

Pestalozzistr. 71 

tel./fax 324 16 32

Gra znany zespół z Krakowa "Omen-Band"

Ruszyła biblioteka

cyfrowa
Szykuje się gratka dla bibliofilów i 
humanistów. W listopadzie br. ruszyła 
kopia zapasowa europejskiego dzie-
dzictwa – Europejska Biblioteka Cyfrowa 
„Europeana”. Komisarz ds. teleko-
munikacji Viviane Reding ma nadzieję, że 
dzięki niej „polski student będzie mógł 
skorzystać ze zbiorów British Library bez 
wyjazdu do Londynu, podobnie jak 
irlandzki miłośnik sztuki zobaczy Giocondę 
nie stojąc w kolejce do Luwru.

Wielki internetowy projekt Unii Euro-
pejskiej pod hasłem „Connecting Cultural 
Herritage” (Łącząc kulturowe dziedzictwo”) 
of icjalnie zaczął funkcjonować w 
listopadzie. Na stronie ”Europeana.eu” 
będzie udostępniona pierwsza partia 
materiałów z bibliotek narodowych, mu-
zeów i innych zbiorów z 27 krajów EU. Na 
dobry początek znajdziemy tam 2 mln 
tematycznych plików – zeskenowanych 
książek, obrazów, fotografii, gazet, 
cennych i niedostępnych manuskryptów, 
archiwalnych nagrań audio i wideo. 
Użytkownicy obejrzą m.in. sporo mate-
riałów pochodzących z Polskiej Biblioteki 
Narodowej – czytamy w „Dzienniku”.

6 WIADOMOŚCI POLONIJNE 7ADWOKACI

Polski Magazyn Radiowy w Niemczech
Od poniedziałku do piątku 
od godz. 21:00 do 21:30
Nadrenia Północna – Westfalia – 103,3 FM
Berlin i Brandenburgia – 96,3 FM
Brema – 96,7 FM
polnisch@rbb-online.de 
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Nieruchomości
Kostrzyń nad Odrą , sprzedam pawilon handlowo - usługowy, 
wolno stojący z zapleczem, pow.:240 m² , bud. 1998 
0048 957 52 4297 lub 0048 606 94 25 32 

Tanio sprzedam działkę 3000 m². Położenie na trasie 
Szczecin-Stargard Szczeciński, 30 km od granicy Kołbaskowo, 
przy jeziorze Miedwie. Dobra lokata kapitału !!! Tel.: 0176/48 
665 779; 030/530 67 398

NIERUCHOMOŚCI
17329 Krackow. Lange Str. 6, 70-263 Szczecin, Lagiewicza 25

www.adoznieruchomosci.pl
* Specjalizujemy się w sprzedaży 
  w strefie przygranicznej po stronie niemieckiej
* Gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji
* Profesjonalny, dyskretny i miły zespół
* Doradztwo i kompleksową obsługę

nieruchomości

Tel.: +49 178 152 14 30, +48 91 4334867

Międzyzdroje, Rezydencja Bielik, 150m do morza. Basen, 
sauna, jaccuzi, fizjoterapia, restauracja, kawiarnia. Obiekt 
zamknięty  z parkingiem, chroniony całodobowo. Wynajmę 

2apartament (50m ),  4-te piętro, winda, recepcja. Pełne 
wyposażenie, Sat-TV, 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon, 
łazienka.  Tel: +49 30 36282733; +49 171 3300333, 
www.bielik.home.pl

Święta w Świnoujściu,apartamenty w domu wczasowym „Villa 
Merry”, przy samej promenadzie (30m od plaży). Ceny już od 
12 €/os. Tel: PL: 0048 91 321 58 36 
Tel: D: 0179 9466813 www.villa-merry.com

Turystyka

Termin: 28.12 - 3.01.09SYLWESTER 2008/2009

Wesołych Świąt oraz 
szczęśliwego Nowego Roku

Extra nowe kuracje i wczasy 
w pobliżu Kołobrzegu z basenem 
solankowym, borowiną, 
masażami itp.
Pokoje Standard i Lux w cenie 
88 - 220 złotych za dobę.
Tel.0048 91 386 33 59

Al. Bursztynowa 31, 72 - 350  Niechorze
Tel.    00 48  91 38 63 359

Fax.   00 48  91 38 47  903 

www.jantar - spa.pl, www.niechorze.jantar.ta.pl
e- mail: jantar24@wp.pl

Jantar – Spa

Tel. 0178/ 699 03 85

29 listopada zaczęły obowiązywać w Polsce przepisy zmieniające 
taryfikator mandatowy. W wielu przypadkach grzywny nakładane 
na drodze mandatu będą wyższe.
Gorzej mają rowerzyści. Nie jeżdżą po ścieżkach rowerowych, bo 
tych brakuje, a za przejazd po chodniku zapłacą o 50 zł więcej niż 
wcześniej. 

Najpoważniejszą zmianą jest pięciokrotnie większy mandat za 
parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych. Od 29 listopada 
za to wykroczenie zapłacimy 500 zł, kwota ta nie może być 
zmniejszona. 

Wzrosną kwoty mandatu za przekroczenie prędkości. Na terenie 
zabudowanym dodatkowych 5km/h to 100 zł kary, kolejne 10km/h 
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dostaniemy mandat 200-900 zł.

Mandaty dla kierujących będą wyższe !

MISS POLONIA in Deutschland 2008 

25 października 2008 w Bielefeld odbył sie bal połączony 
z finałem konkursu wyborów 

organizowanym przez GS Agentur z Bielefeld 

MISS POLONIA in DEUTSCHLAND została 
 z Hanoweru

1 V-ce Miss  z Herten   
2 V- ce Miss  z Berlina 

Miss Publiczności została Alicja Kluza
Miss Internetu została Rabia Kalwajtys 

MISS POLONIA in Deutschland 2008 

Alicja Kluza

Kamila Labenecka
Rabia Kalwajtys

FINAŁ WYBORÓW MISS POLONIA
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Serdeczne podziękowania pragnę złożyć wszystkim 
mediom, osobom, które w jakikolwiek sposób 
pomagały i przyczyniły się do uświetnienia tej 

imprezy, sponsorom a w szczególności głównemu 
sponsorowi firmie ORTEL MOBILE i jej 

przedstawicielom uczestniczącym tego wieczoru.

Pozostaje mi tylko zaprosić do konkursu 2009 nowe 
kandydatki oraz śledzenia prasy polonijnej jak 

i naszej strony internetowej
  GS Agentur Georg Suchy

www.miss-polonia-deutschland.de

Europe jska  Unia  Wspólnot  
Polonijnych, jest otwartym, demo-
kratycznym związkiem centralnych 
i ogólnokrajowych organizacji polskich 
i polonijnych, mających swoją siedzibę 
i działających w europejskich krajach 
osiedlenia.

Celem EUWP jest:
- integracja i wzmocnienie pozycji 
europejskiego ruchu polonijnego;
- uzyskanie przez Polskę należnego 
miejsca w zjednoczonej\Europie;
- zachowanie przez Polonię europejską 
polskiego dziedzictwa kulturowego;
- reprezentowanie Polonii europejskiej 
wobec struktur europejskich i 
międzynarodowych oraz wobec władz 
i organizacji polskich.

EUWP realizuje swoje cele między 
innymi poprzez:
- promowanie spraw polskich w krajach 

EUROPEJSKA UNIA 

WSPÓLNOT POLONIJNYCH

Europy oraz  w integrowanych 
strukturach europejskich  i 
międzynarodowych;
- wspieranie i popularyzowanie idei 
jedności europejskiej  opartej na 
zasadach wzajemnych korzyści oraz 
równości państw i narodów;
- wspieranie inicjatyw promujących 
polską kulturę, język i tradycje;
- współpracę z kontynentalnymi i 
światowymi organizacjami polonijnymi;
- współpracę z władzami, instytucjami i 
organizacjami polskimi z którymi łączą 
Unię wspólne cele statutowe;
- reprezentację i wspieranie interesów 
Polonii i ich centralnych organizacji 
wobec władz: europejskich, polskich i 
krajów zamieszkania;
- motywowanie wszelkich struktur w 
Polsce dla szerszego popierania 
wspólnot plonijnych;
- dbanie o dobre imię Polski i Polaków;
- rozwijanie poczucia więzi narodowej 
Polaków i ich mobilizacja do działalności 
na rzecz wspólnego dobra.

Organami Unii są: prowadzony przez 
Prezydenta sześcioosobowy Sekretariat, 
zbierająca się corocznie Rada Prezesów, i 
Zjazd Unii, który odbywa się raz na trzy 

lata. Działalność EUWP finansowana jest 
ze składek członkowskich, dotacji Senatu 
RP oraz z darów osób fizycznych i 
prawnych;

EUWP została założona w Londynie 
w 1993 r. przez 6 organizacji pod nazwą 
Europejska Rada Wspólnot Polonijnych 
jako forum konsultacji i współpracy 
zachodnioeuropejskich organizacji  
polonijnych. Jej pierwszym i wieloletnim 
prezesem był ś.p. Zygmunt Szkopiak. Na 
zjeździe w Pułtusku w 1996 r. nastąpiło 
znaczne rozszerzenie Unii poprzez 
przystąpienie szeregu organizacji ze 
wschodniej i południowej Europy.
Przez dwie kadencje, w latach 2000-2006, 
funkcję Prezdenta Unii pełniła, Helena 
Miziniak z Wieklkiej Brytanii. 

W szeregi Unii ciągle wstępują nowe 
organizacje i dzisiaj po 15 latach 
działalności, Europejska Unia Wspólnot 
Polonijnych skupia 40 organizacji z 29 
krajów europejskich. Obecnie, od Zjazdu 
W Wilnie, w 2006 r. Prezydntem Unii jest 
Tadeusz Pilat ze Szwecji. W skład 
sekretariatu wchodzą: Helena Miziniak 
(W. Brytania), Roman Śmigielski (Dania), 
Aleksander Zając (Niemcy), Emilia 
Chmielowa (Ukraina), Andżelika Borys 
(Białoruś) i Edward Trusewicz (Litwa).
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 www.polonez-eu.eu                                                                 info@polonez-eu.eu

1

4

11

18

25

2

3

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

POLONEZ
20092009

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31 2

1

3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

6 7 8 9 10 11 12  13  14 15  16 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
DEZEMBER JAN. 2010NOVEMBEROKTOBERSEPTEMBERAUGUSTJULI

MAI JUNIAPRILMÄRZFEBRUARJANUARDEZ. 2008

2
3

1

4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

1 2  3  4 5

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

22
23

21

24

25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

31

30
31

17 18 19 20 21 

1
2
3
4
5

6
7
8
9

11
10

12

13

19

14
15
16
17
18

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

32 33 34 35 36 

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

53 54 55 56 57 58 

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

59 60 61 62 63 

* ; Unterrichtsfrei:Baden-Württemberg 9.4. und 31.10., Berlin 15.7.Frühjahrsferien

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Do

So

So

So

So

FEBRUAR

1

8

15

22

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

So

So

So

MÄRZ

1

8

15

22

29

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

30

31

APRIL

1

2

3

4

6

7

8

9

11

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

5

10

12

13

19

26

MAI

1

3

10

17

21

24

30

2

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

18

19

20

22

23

25

26

27

28

29

31

JUNI

1

7

14

21

28

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

29

30

JULI

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

31

5

12

19

26

AUGUST

1

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

31

2

9

16

23

30

SEPTEMBER

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

28

29

30

6

13

20

27

OKTOBER

1

2

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

31

3

4

11

18

25

30

NOVEMBER

1

8

15

22

29

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

30

DEZEMBER

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

28

29

30

31

6

13

20

25

26

27

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

So

So

So

So

So

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Sa

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

So

Fr

So

Mo

So

So

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

So

Fr

So

So

So

Do

So

Sa

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mo

So

So

So

So

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

So

So

So

So

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

So

So

So

So

So

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

So

So

So

So

Do

Fr

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Sa

Sa

So

So

So

So

Fr

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

So

So

So

So

So

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Mo

Di

Mi

Do

So

So

So

Fr

Sa

So

Schulferien in Deutschland 2009

1. Weihnachtstag

Neujahr

Karfreitag

Ostern

Ostermontag

Maifeiertag

Christi Himmelfahrt

Pfingstmontag

Tag der Deutschen Einheit

2. Weihnachtstag

Heilige Drei Könige

Rosenmontag

Aschermittwoch

Muttertag

Fronleichnam

Mariä Himmelfahrt

Erntedankfest

Reformationstag

Allerheiligen

Buß- und Bettag

Totensonntag

Nikolaus

Heiliger Abend

Silvester

Tel. 0049 / 30 / 324-16-32

Tel. 0049 / 30 / 415-32-79

Fax. 0049 / 30 / 417-45-391

Fax. 0049 / 30 / 375-91-850 



JANUAR

 www.polonez-eu.eu                                                                 info@polonez-eu.eu

1

4

11

18

25

2

3

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

POLONEZ
20092009

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31 2

1

3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

6 7 8 9 10 11 12  13  14 15  16 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
DEZEMBER JAN. 2010NOVEMBEROKTOBERSEPTEMBERAUGUSTJULI

MAI JUNIAPRILMÄRZFEBRUARJANUARDEZ. 2008

2
3

1

4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

1 2  3  4 5

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

22
23

21

24

25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

31

30
31

17 18 19 20 21 

1
2
3
4
5

6
7
8
9

11
10

12

13

19

14
15
16
17
18

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

32 33 34 35 36 

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

53 54 55 56 57 58 

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

59 60 61 62 63 

* ; Unterrichtsfrei:Baden-Württemberg 9.4. und 31.10., Berlin 15.7.Frühjahrsferien

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Do

So

So

So

So

FEBRUAR

1

8

15

22

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

So

So

So

MÄRZ

1

8

15

22

29

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

30

31

APRIL

1

2

3

4

6

7

8

9

11

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

5

10

12

13

19

26

MAI

1

3

10

17

21

24

30

2

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

18

19

20

22

23

25

26

27

28

29

31

JUNI

1

7

14

21

28

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

29

30

JULI

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

31

5

12

19

26

AUGUST

1

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

31

2

9

16

23

30

SEPTEMBER

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

28

29

30

6

13

20

27

OKTOBER

1

2

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

31

3

4

11

18

25

30

NOVEMBER

1

8

15

22

29

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

30

DEZEMBER

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

28

29

30

31

6

13

20

25

26

27

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

So

So

So

So

So

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Sa

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

So

Fr

So

Mo

So

So

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

So

Fr

So

So

So

Do

So

Sa

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mo

So

So

So

So

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

So

So

So

So

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

So

So

So

So

So

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

So

So

So

So

Do

Fr

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Sa

Sa

So

So

So

So

Fr

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

So

So

So

So

So

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Mo

Di

Mi

Do

So

So

So

Fr

Sa

So

Schulferien in Deutschland 2009

1. Weihnachtstag

Neujahr

Karfreitag

Ostern

Ostermontag

Maifeiertag

Christi Himmelfahrt

Pfingstmontag

Tag der Deutschen Einheit

2. Weihnachtstag

Heilige Drei Könige

Rosenmontag

Aschermittwoch

Muttertag

Fronleichnam

Mariä Himmelfahrt

Erntedankfest

Reformationstag

Allerheiligen

Buß- und Bettag

Totensonntag

Nikolaus

Heiliger Abend

Silvester

Tel. 0049 / 30 / 324-16-32

Tel. 0049 / 30 / 415-32-79

Fax. 0049 / 30 / 417-45-391

Fax. 0049 / 30 / 375-91-850 



Obradująca w Berlinie Europejska Unia 
Wspólnot Polonijnych (EUWP) zaape-
lowała do władz w Warszawie o roz-
szerzenie katalogu państw, których 
obywatele o polskich korzeniach mogą 
ubiegać się o Kartę Polaka. 
Na sobotniej konferencji prasowej w stolicy 
Niemiec przedstawiciele Rady Prezesów 
EUWP ocenili, że ograniczenie zakresu 

Polonia w Niemczech

też chce Karty Polaka 

Przewodniczący partii Akcja Wyborcza 
Polaków na Litwie (AWPL), poseł 
Waldemar Tomaszewski określił mianem 
prowokacji nasilające się ostatnio w 
litewskiej prasie nastroje antypolskie. 

  Jest to swoista prowokacja. Chęć 
wciągnięcia nas w niekończącą się walkę, a 
tym samym odwrócenia naszej uwagi od 
realizacji naszych postulatów - powiedział 
Waldemar Tomaszewski. 
Przypomniał, że AWPL jest obecnie rządzącą 
partią w dwóch podwileńskich rejonach i 
współrządzącą w mieście Wilnie. 
  W ciągu minionych dwóch tygodni 
praktycznie każdego dnia w litewskiej prasie 
ukazują się artykuły o antypolskiej wymowie. 
Liderom AWPL czyni się zarzut, że zwracają 
Polakom ziemię w Wilnie. Pomija się przy tym 
fakt, że ziemia w Wilnie i jego okolicach 
należy przede wszystkim do tamtejszych 
Polaków. Pisząc o problemach pewnej szkoły 
w rejonie wileńskim jedna z gazet cytuje 
słowa rodzica, Litwina, który mówi, że nie 
chce, by jego dziecko uczyło się razem z 
Polakami. Ukazują się artykuły, w których 
Polacy są określani jako "prawdziwy 
koszmar". 
Najwięcej takich artykułów zamieszcza 
czołowy litewski dziennik "Lietuvos Rytas". 
Według Tomaszewskiego nie powinno to 
dziwić tych, którzy znają rodowód tej gazety. 
Dziennik "Lietuvos Rytas" powstał na bazie 
byłej "Komsomolskiej Prawdy", a założyły 
dziennik jeszcze w czasach pieriestrojki, gdy 
Litwa walczyła o niepodległość, odpowiednie 
radzieckie struktury. Do tej pory ci sami 
bolszewicy uprawiają odpowiednią politykę. 
Bolszewicy zawsze zwalczali Polaków, w 
1917 r. zabierali ziemię i dzisiaj również, 
reprezentując interesy wielkiego biznesu, 
chcą zawładnąć cudzą własnością - mówi 
Tomaszewski. 

Aleksandra Akińczo

"Antypolskie nastroje 

w litewskiej prasie to 

prowokacja" 

ustawy o Karcie Polaka do rodaków żyjących 
za wschodnią granicą nie spełnia ich 
oczekiwań. 
- Karta Polaka nie może dzielić Polaków na 
całym świecie. Wszyscy przynależymy do 
narodu polskiego i uważamy, że karta 
potwierdzająca tę przynależność należy się 
każdemu Polakowi, obojętnie na jakim 
kontynencie żyje - powiedziała honorowa 
prezydent EUWP Helena Miziniak. 
Zwróciła uwagę że Karta Polaka byłaby 
pomocna w kontaktach z ojczyzną szcze-
gólnie dla środowisk polonijnych na Bał-
kanach. 
EUWP zwróciła się również do polskiego 
MSZ o przyśpieszenie wydawania Karty 
Polaka w krajach za wschodnią granicą. - 
Rozumiemy, że MSZ robi wszystko, by 
zwiększyć liczbę konsulatów i pracowników, 
by Karta Polaka była szybciej dostępna dla 
ludzi ze wschodu - powiedziała Miziniak. 
Ustanowiona na mocy ustawy z 7 września 
2007 roku Karta Polaka jest dokumentem 
potwierdzającym przynależność do narodu 
polskiego, który może zostać wydany osobie 
nie będącej obywatelem RP. Posiadaczowi 
karty przysługują ułatwienia dotyczące m.in. 
wydawania i opłat za wizę polską, podejmo-
wania pracy i studiów w Polsce czy 
korzystania z opieki zdrowotnej. 
Podczas obrad w Berlinie poruszono też 
sprawę niewystarczającej opieki niemieckich 
władz nad polską mniejszością w Niemczech. 
Według wiceprezydenta EUWP Aleksandra 
Zająca największym problemem są trudności 
związane z nauką języka polskiego jako 
mowy ojczystej. 
  - Chcemy, by nasze dzieci miały dostęp do 
polskiego języka i kultury, czerpać z niej i 
przekazywać swoim kolegom niemieckim - 
powiedział Zając. - Państwo niemieckie 
podchodzi jednak do tej sprawy bardzo 
rygorystycznie. Zabrania nam się dostępu do 
języka - dodał. 
Według Zająca w landzie Nadrenia Północna 
  - Westfalia wprowadzono możliwość nauki 
polskiego w szkołach jako tzw. uzupełniające 
lekcje języka ojczystego. Jednak w 
większości krajów związkowych sytuacja jest 
dużo gorsza. 

Anna Widzyk 

Unijne muzeum historii 

Europy bez historii Polski 

Serwis internetowy tvp.info dotarł do 
dokumentu koncepcyjnego instytucji, 
która ma być wspólnym dla całej Unii 
Europejskiej muzeum historii Europy. W 
założeniach pominięto wiele elementów 
historii Polski.
  Według dokumentów, opracowanych przez 
grupę dziewięciu historyków, Polska walczyła 
z Niemcami tylko do października 1939 roku, 
nie było Armii Krajowej, ani Powstania 
Warszawskiego. Napisano tylko, że że 
"hitlerowska okupacja dużych części Europy 
jest dla wielu ludzi traumatycznym 

przeżyciem". Według dokumentów nie było 
także zaborów, choć przyznano, że w tym 
czasie potęgą militarną były Prusy i Rosja. 
Nie wspomina się o konfliktach polsko-
krzyżackich ani o bitwie pod Grunwaldem. 
Nie lepiej jest w części poświęconej historii 
współczesnej - w kontekście Jesieni Ludów 
1989 roku wspomniany jest jedynie upadek 
Muru Berlińskiego, ale nie ma już mowy o 
polskim Okrągłym Stole. Ciągle nie wiadomo, 
gdzie placówka ma mieć swoją siedzibę, ale 
założenie jest takie, że ma to być jeden z 
centralnych krajów Unii. (ap, ula)

Skarga do PE w sprawie 

antypolskich nastrojów 

na Ukrainie

Polscy Kresowiacy na Ukrainie zamie-
rzają wnieść skargę do Parlamentu 
Europejskiego na odradzające się 
nastroje antypolskie. Skarga ma być 
wniesiona jeszcze w grudniu. 
  Dziennik "Polska" pisze, że wśród 
Ukraińców odżywają nacjonalizm, a tym 
samym - antypolonizm. Gazeta pisze, że w 
styczniu w szkole na Lwowszczyźnie 
powstanie klasa imienia Stepana Bandery. 
Mają się w niej odbywać lekcje wycho-
wawcze, na których uczniowie mają się uczyć 
między innymi o Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów i UPA. Według "Polski" takich 
projektów na Ukrainie jest więcej. (pmm)

Parlament Europejski 

Parlament Europejski w Strasburgu 
przyjął propozycję Komisji Europejskiej o 
wprowadzeniu europejskiej błękitnej karty 
na wzór amerykańskiej zielonej karty - 
informuje dziennik "Polska". 
  Stało się to na zakończonej w środę sesji 
plenarnej Parlamentu. Błękitna karta ma 
zachęcić imigrantów o wysokich kwali-
fikacjach do podejmowania pracy w unijnych 
krajach. Karta będzie funkcjonowała jako 
zezwolenie na pobyt i pracę w Unii 
Europejskiej przez dwa lata z możliwością jej 
przedłużenia. Prawo do niej będą miały 
osoby z dyplomem ukończenia studiów 
wyższych lub doświadczeniem zawodowym 
wynoszącym sześć lat, w tym co najmniej 
dwa lata na stanowisku kierowniczym i 
pensją nie mniejszą niż 1,7 przeciętnego 
wynagrodzenia brutto w danym państwie 
członkowskim. Po pięciu latach posiadacz 
Karty otrzyma status rezydenta długo-
terminowego. Karta nie obejmie osób 
ubiegających się o azyl ani pracowników 
sezonowych. Polskie firmy już dziś korzystają 
z ułatwień w zatrudnianiu cudzoziemców 
spoza wspólnoty, zwłaszcza Ukraińców, 
Białorusinów i Rosjan. Od lutego 2008 r. 
mogą oni pracować u nas we wszystkich 
branżach przez pół roku. Obecnie w Polsce 
pracuje legalnie ok. 40 tys. osób ze Wschodu, 
głównie w rolnictwie, przemyśle, budo-
wnictwie, transporcie.

Usługi / inne

RENTA - pomoc + kontrola obliczeń, tel. 06126 / 4421 od 
godz. 12.00-21.00

Szczeciński Zespół Muzyczny -KA-JA-BAND- Beata i Krzysztof 
- wesela, imprezy taneczne w całych Niemczech, wokalistka, 
wokalista, saksofony, flet, oświetlenie, nagłośnienie, prowadzenie 
po niemiecku, tel.0048608636460, www.kajaband.pl - 
ZAPRASZAMY!!!

PRZYGOT. DO LEKARZA I PSYCH. POST. OD A DO Z
DZWOŃ NATYCHMIAST PO UTRACIE

ŻADNE PRAWO JAZDY NIE ZWALNIA Z MPU

EMAIL:DETEKTIV.BIURO@GMX.DE
TEL. 01736426005

030 / 63916544      DETEKTIVDETEKTIV
ZAJMUJEMY SIĘ M.IN.: 
* ZBIERANIEM INFORMACJI O SPRAWACH CYWILNYCH 
  (NP. MAJĄTKOWYCH, ROZWODOWYCH, SPADKOWYCH), 
* ZBIERANIEM INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZDOLNOŚCI 
  PŁATNICZEJ, 
* POSZUKIWANIEM OSÓB ZAGINIONYCH LUB UKRYWAJĄCYCH 
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Obradująca w Berlinie Europejska Unia 
Wspólnot Polonijnych (EUWP) zaape-
lowała do władz w Warszawie o roz-
szerzenie katalogu państw, których 
obywatele o polskich korzeniach mogą 
ubiegać się o Kartę Polaka. 
Na sobotniej konferencji prasowej w stolicy 
Niemiec przedstawiciele Rady Prezesów 
EUWP ocenili, że ograniczenie zakresu 

Polonia w Niemczech

też chce Karty Polaka 

Przewodniczący partii Akcja Wyborcza 
Polaków na Litwie (AWPL), poseł 
Waldemar Tomaszewski określił mianem 
prowokacji nasilające się ostatnio w 
litewskiej prasie nastroje antypolskie. 

  Jest to swoista prowokacja. Chęć 
wciągnięcia nas w niekończącą się walkę, a 
tym samym odwrócenia naszej uwagi od 
realizacji naszych postulatów - powiedział 
Waldemar Tomaszewski. 
Przypomniał, że AWPL jest obecnie rządzącą 
partią w dwóch podwileńskich rejonach i 
współrządzącą w mieście Wilnie. 
  W ciągu minionych dwóch tygodni 
praktycznie każdego dnia w litewskiej prasie 
ukazują się artykuły o antypolskiej wymowie. 
Liderom AWPL czyni się zarzut, że zwracają 
Polakom ziemię w Wilnie. Pomija się przy tym 
fakt, że ziemia w Wilnie i jego okolicach 
należy przede wszystkim do tamtejszych 
Polaków. Pisząc o problemach pewnej szkoły 
w rejonie wileńskim jedna z gazet cytuje 
słowa rodzica, Litwina, który mówi, że nie 
chce, by jego dziecko uczyło się razem z 
Polakami. Ukazują się artykuły, w których 
Polacy są określani jako "prawdziwy 
koszmar". 
Najwięcej takich artykułów zamieszcza 
czołowy litewski dziennik "Lietuvos Rytas". 
Według Tomaszewskiego nie powinno to 
dziwić tych, którzy znają rodowód tej gazety. 
Dziennik "Lietuvos Rytas" powstał na bazie 
byłej "Komsomolskiej Prawdy", a założyły 
dziennik jeszcze w czasach pieriestrojki, gdy 
Litwa walczyła o niepodległość, odpowiednie 
radzieckie struktury. Do tej pory ci sami 
bolszewicy uprawiają odpowiednią politykę. 
Bolszewicy zawsze zwalczali Polaków, w 
1917 r. zabierali ziemię i dzisiaj również, 
reprezentując interesy wielkiego biznesu, 
chcą zawładnąć cudzą własnością - mówi 
Tomaszewski. 

Aleksandra Akińczo

"Antypolskie nastroje 

w litewskiej prasie to 

prowokacja" 

ustawy o Karcie Polaka do rodaków żyjących 
za wschodnią granicą nie spełnia ich 
oczekiwań. 
- Karta Polaka nie może dzielić Polaków na 
całym świecie. Wszyscy przynależymy do 
narodu polskiego i uważamy, że karta 
potwierdzająca tę przynależność należy się 
każdemu Polakowi, obojętnie na jakim 
kontynencie żyje - powiedziała honorowa 
prezydent EUWP Helena Miziniak. 
Zwróciła uwagę że Karta Polaka byłaby 
pomocna w kontaktach z ojczyzną szcze-
gólnie dla środowisk polonijnych na Bał-
kanach. 
EUWP zwróciła się również do polskiego 
MSZ o przyśpieszenie wydawania Karty 
Polaka w krajach za wschodnią granicą. - 
Rozumiemy, że MSZ robi wszystko, by 
zwiększyć liczbę konsulatów i pracowników, 
by Karta Polaka była szybciej dostępna dla 
ludzi ze wschodu - powiedziała Miziniak. 
Ustanowiona na mocy ustawy z 7 września 
2007 roku Karta Polaka jest dokumentem 
potwierdzającym przynależność do narodu 
polskiego, który może zostać wydany osobie 
nie będącej obywatelem RP. Posiadaczowi 
karty przysługują ułatwienia dotyczące m.in. 
wydawania i opłat za wizę polską, podejmo-
wania pracy i studiów w Polsce czy 
korzystania z opieki zdrowotnej. 
Podczas obrad w Berlinie poruszono też 
sprawę niewystarczającej opieki niemieckich 
władz nad polską mniejszością w Niemczech. 
Według wiceprezydenta EUWP Aleksandra 
Zająca największym problemem są trudności 
związane z nauką języka polskiego jako 
mowy ojczystej. 
  - Chcemy, by nasze dzieci miały dostęp do 
polskiego języka i kultury, czerpać z niej i 
przekazywać swoim kolegom niemieckim - 
powiedział Zając. - Państwo niemieckie 
podchodzi jednak do tej sprawy bardzo 
rygorystycznie. Zabrania nam się dostępu do 
języka - dodał. 
Według Zająca w landzie Nadrenia Północna 
  - Westfalia wprowadzono możliwość nauki 
polskiego w szkołach jako tzw. uzupełniające 
lekcje języka ojczystego. Jednak w 
większości krajów związkowych sytuacja jest 
dużo gorsza. 

Anna Widzyk 

Unijne muzeum historii 

Europy bez historii Polski 

Serwis internetowy tvp.info dotarł do 
dokumentu koncepcyjnego instytucji, 
która ma być wspólnym dla całej Unii 
Europejskiej muzeum historii Europy. W 
założeniach pominięto wiele elementów 
historii Polski.
  Według dokumentów, opracowanych przez 
grupę dziewięciu historyków, Polska walczyła 
z Niemcami tylko do października 1939 roku, 
nie było Armii Krajowej, ani Powstania 
Warszawskiego. Napisano tylko, że że 
"hitlerowska okupacja dużych części Europy 
jest dla wielu ludzi traumatycznym 

przeżyciem". Według dokumentów nie było 
także zaborów, choć przyznano, że w tym 
czasie potęgą militarną były Prusy i Rosja. 
Nie wspomina się o konfliktach polsko-
krzyżackich ani o bitwie pod Grunwaldem. 
Nie lepiej jest w części poświęconej historii 
współczesnej - w kontekście Jesieni Ludów 
1989 roku wspomniany jest jedynie upadek 
Muru Berlińskiego, ale nie ma już mowy o 
polskim Okrągłym Stole. Ciągle nie wiadomo, 
gdzie placówka ma mieć swoją siedzibę, ale 
założenie jest takie, że ma to być jeden z 
centralnych krajów Unii. (ap, ula)

Skarga do PE w sprawie 

antypolskich nastrojów 

na Ukrainie

Polscy Kresowiacy na Ukrainie zamie-
rzają wnieść skargę do Parlamentu 
Europejskiego na odradzające się 
nastroje antypolskie. Skarga ma być 
wniesiona jeszcze w grudniu. 
  Dziennik "Polska" pisze, że wśród 
Ukraińców odżywają nacjonalizm, a tym 
samym - antypolonizm. Gazeta pisze, że w 
styczniu w szkole na Lwowszczyźnie 
powstanie klasa imienia Stepana Bandery. 
Mają się w niej odbywać lekcje wycho-
wawcze, na których uczniowie mają się uczyć 
między innymi o Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów i UPA. Według "Polski" takich 
projektów na Ukrainie jest więcej. (pmm)

Parlament Europejski 

Parlament Europejski w Strasburgu 
przyjął propozycję Komisji Europejskiej o 
wprowadzeniu europejskiej błękitnej karty 
na wzór amerykańskiej zielonej karty - 
informuje dziennik "Polska". 
  Stało się to na zakończonej w środę sesji 
plenarnej Parlamentu. Błękitna karta ma 
zachęcić imigrantów o wysokich kwali-
fikacjach do podejmowania pracy w unijnych 
krajach. Karta będzie funkcjonowała jako 
zezwolenie na pobyt i pracę w Unii 
Europejskiej przez dwa lata z możliwością jej 
przedłużenia. Prawo do niej będą miały 
osoby z dyplomem ukończenia studiów 
wyższych lub doświadczeniem zawodowym 
wynoszącym sześć lat, w tym co najmniej 
dwa lata na stanowisku kierowniczym i 
pensją nie mniejszą niż 1,7 przeciętnego 
wynagrodzenia brutto w danym państwie 
członkowskim. Po pięciu latach posiadacz 
Karty otrzyma status rezydenta długo-
terminowego. Karta nie obejmie osób 
ubiegających się o azyl ani pracowników 
sezonowych. Polskie firmy już dziś korzystają 
z ułatwień w zatrudnianiu cudzoziemców 
spoza wspólnoty, zwłaszcza Ukraińców, 
Białorusinów i Rosjan. Od lutego 2008 r. 
mogą oni pracować u nas we wszystkich 
branżach przez pół roku. Obecnie w Polsce 
pracuje legalnie ok. 40 tys. osób ze Wschodu, 
głównie w rolnictwie, przemyśle, budo-
wnictwie, transporcie.

Usługi / inne
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Kalwaria Zebrzydowska  jako 
zabytkowy zespół architektoniczno-
krajobrazowy i pielgrzymkowy - Bazylika, 
Klasztor OO. Bernardynów i Dróżki - 
będący unikalną wartością kulturową, 
przyrodniczą i kultową, został jako jedyna 
na świecie kalwaria, a jest ich w całej 
Europie ponad tysiąc, wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa 1 XII 1999 r. na 
posiedzeniu Komitetu Światowego 
Dziedzictwa UNESCO w Marrakeszu 
(Maroko) pod nazwą: „Krajobrazowy 
Zespół Manierystycznego Parku w Kalwarii 
Zebrzydowskiej   

Całkowitym novum w uzasadnieniu wpisu 
Kalwarii, w stosunku do dotychczasowej 
praktyki UNESCO, było powołanie się na 
jej wartości niematerialne - duchowe. Są 
one wymienione trzykrotnie: jako 
krajobraz o wielkiej wartości duchowej, 
krajobraz który integruje piękno 
naturalne i cele duchowe i który 
symbolicznie przedstawia Pasję 
Chrystusa. 
Kalwar ia  Zebrzydowska to  małe 
miasteczko leżące w województwie 
małopolskim, na pograniczu Beskidu 
Makowskiego i Pogórza Wielickiego, u 

W odróżnieniu od naszych rodaków z 
Ameryki musimy przyznać, że mie-
szkamy bliżej Polski. Ale czy znamy 
dobrze nasz kraj pochodzenia, czy tylko 
nasze rodzinne okolice ? Aby przybliżyć 
te nieznane często miejsca w Polsce 
rozpoczynamy cykl poświęcony 
polskim zabytkom na Liście Dzie-
dzictwa Światowego UNESCO.

  Lista Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości - 
lista obiektów objętych szczególną 
ochroną międzynarodowej organizacji 
UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich 
unikatową wartość kulturową bądź 
przyrodniczą dla ludzkości. Lista obejmuje 
878 obiektów w 145 krajach. W sprawie 
wpisania danego obiektu na listę decyduje 
Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie 
corocznej sesji, począwszy od 1977 roku. 
Nominacje zgłaszane są przez poszcze-
gólne kraje. Pierwszą listę dziedzictwa 
UNESCO utworzono w 1978 r. To 
prestiżowe wyróżnienie otrzymało 
wówczas tylko 12 najcenniejszych 
obiektów na świecie. Wśród nich znalazł 
się Kraków.

Trzynaście miejsc w Polsce zostało 
wpisanych na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Znalazły się na 
niej cztery miasta, jeden zamek, dwa 
klasztory, muzeum obozu zagłady, zabytek 
techniki oraz... puszcza.

Na Liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO w Polsce znalazły się:

1978 - Historyczne centrum Krakowa 

1978 - Zabytkowa kopalnia soli w  
           Wieliczce 

1979 - Auschwitz-Birkenau. Niemiecki
           nazistowski obóz koncentracyjny 
           i zagłady (1940-1945) 

1979 - Puszcza Białowieska - (wspólnie 
           z Białorusią) 

1980 - Historyczne centrum Warszawy 

1992 - Stare Miasto w Zamościu -
           przykład renesansowej zabudowy
           miejskiej 

1997 - Średniowieczny zespół miejski
           Torunia 

1997 - Zamek Krzyżacki w Malborku 

1999 - Kalwaria Zebrzydowska:
           manierystyczny zespół
           architektoniczny i krajobrazowy
           oraz park pielgrzymkowy z XVII w. 

2001 - Kościoły Pokoju w Jaworze 
           i Świdnicy 

2003 - Drewniane kościoły południowej
           Małopolski - Binarowa, Blizne,
           Dębno Podhalańskie, Haczów,
           Lipnica Murowana, Sękowa 

2004 - Park Mużakowski nad rzeką Nysą
           (wspólnie z Niemcami) 

2006 - Hala Stulecia (Hala Ludowa) we
           Wrocławiu 

Aktualnie Polska stara się o wpisanie na  
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
Kanału Augustowskiego, który jest jednym 
z najważniejszych w Polsce zabytkiem 
techniki i inżynierii wodnej, a zarazem 
intersującą atrakcją turystyczną.

podnóży góry Żar, około 15 km od 
Wadowic, przy międzynarodowej trasie 
Cieszyn - Kraków. 
Każdego roku odbywają się tutaj uroczyste 
obrzędy religijne przyciągające pątników z 
całego kraju i z zagranicy. Te najważniejsze 
to Odpust Wielkiego Tygodnia -Misterium 
Męki Pańskiej oraz uroczystości Święta 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
obchodzone 15 sierpnia. 
Na 6 km kw. stoi 41 sakralnych budowli: 
figury, mostki, kościółki, kaplice w kształcie 
pięcioboku, trójkąta, owalu, krzyża 
greckiego. Dróżki Pana Jezusa prowadzą 
od bazyliki do kościoła Grobu Matki Bożej 
(tzw. Grobku) i z powrotem, dróżki Matki 
Bożej tą samą trasą, tylko w odwrotnym 
kierunku. Przejście całości (5 km, czasem 
ostro pod górę) może zająć kilka godzin. 
Trzeba się wspiąć na Żarek (zwany 
Kalwarią bądź Golgotą), przekroczyć potok 
Skawinki (zwany Cedronem). Idzie się 
wśród pól z widokiem na otaczające je 
wzgórza, w cieniu lip i kasztanowców, 
którymi obsadzono dróżki jeszcze w XVIII 
w.
W klasztorze mieszka 30 zakonników. Ich 
głównym zajęciem jest obsługa wiernych. 
Dla nich bracia w miejscu szop i stodół 
wybudowali dom pielgrzymkowy .  
Postawili restaurację, kawiarnię, w dole 
dziedzińca sanitariaty, a jeszcze niżej - 
zadaszony taras z pięknym widokiem na 
leżące w dole miasteczko i pola. O. Damian 
Muskus, kustosz sanktuarium w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, śmieje się, że Jan Paweł II 
wymyślił najlepsze turystyczne hasło 
reklamowe: "Kalwaria ma w sobie coś 
takiego, że człowieka wciąga".
Obecnie pielgrzymuje tu rocznie około 1 
milion wiernych, którzy wędrują po tzw. 
Dróżkach, oraz nawiedzają łaskami 
słynący obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej 
 
Klasztor oo. Bernardynów 
ul. Bernardyńska 46 34-130 Kalwaria 
Zebrzydowska
tel.(033)876-63-04; 876-54-99; 876-53-01
e-mail:    
www.kalwaria.eu

 info@kalwaria.eu 

PAKIETY SPAPAKIETY SPA

Jesień to doskonała pora na spędzenie romantycznych chwil nad 
morzem. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy pakiet, który umili 
chwile spędzone razem. Spacery po piaszczystej plaży, świeże morskie 
powietrze i odpowiednio na ten czas przygotowane zabiegi w Gabinecie 
Kosmetyki Profesjonalnej & Spa wpłyną kojąco na Państwa 
samopoczucie. Myślę, że możemy być trafnym pomysłem na prezent dla 
najbliższych !!!

Pakiet obejmuje:
  • 2 x nocleg w komfortowym apartamencie 
  • niespodziankę
  • konsultację kosmetyczną
  • 1 x masaż lub zabieg Spa na dłonie i stopy
  • 1 x zabieg regenerujący twarzy, szji i dekoltu 
  • 1 x zabieg ujędrniający  na ciało
  • 2 x basen , jacuzzi,  sauna  parowa
  • szlafroki na czas pobytu
Cena pobytu:
  • 1 osoba w apartamencie z zabiegami – 730 zł 
  • 2 osoby w apartamencie z zabiegami – 600 zł od osoby
  • 3 osoby w apartamencie z zabiegami – 530 zł  od osoby

Pakiet obejmuje:
  • 4 x nocleg w komfortowym apartamencie 
  • niespodzianka
  • konsultację kosmetyczną
  • 1 x masaż lub zabieg Spa na dłonie i stopy
  • 1 x zabieg  twarzy, szji i dekoltu BEAUTY SECRET WITH ROSA
    MOSQUETA - Zabieg Różany- ma działanie przeciwzmarszczkowe,
    odżywcze, uelastycznia a także przyspiesza regenerację  blizn oraz
    skóry zniszczonej. 
  • 1 x peeling na ciało --To delikatne, mechaniczne usunięcie
    obumarłych komórek, aby przyspieszyć proces odnowy i regeneracji
    naskórka. W zależności od potrzeb i kondycji skóry stosujemy
    peelingi solne, kremowe i cukrowe.  
  • 2 x zabieg wyszczuplający-  Body Shaping System- kombinezon
    podczerwieniowy Specjalistyczne urządzenie wyszczuplająco -
    modelujące sylwetkę.
  • 3 x basen , jacuzzi,  sauna  parowa
  • szlafroki na czas pobytu
Cena pobytu :
  • 1 osoba w apartamencie z zabiegami - 1050 zł 
  • 2 osoby w apartamencie z zabiegami - 750 zł od osoby
  • 3 osoby w apartamencie z zabiegami - 650 zł  od osoby
  • 4 osoby w apartamencie z zabiegami - 550 zł od osoby

Program zabiegów zwykle ustalany jest przez recepcję SPA - po 
dokonaniu rezerwacji i wpłacie zadatku z przyjemnością przekażemy 
kontakt do hotelowego Centrum SPA, aby omówić szczegóły dotyczące 
zabiegów, zarezerwować godziny zabiegów, dokupić zabiegi dodatkowe, 
itp. Informacja tel. 00 48/ 506-090-624 oraz 0176/ 211 37 428
Specjalnie dla Ciebie Karta SPA - 10 % rabatu na dodatkowe 
zabiegi w Gabinecie Kosmetyki Profesjonalnej 

I PAKIET 3 dniowy 

Weekend Relaks w Międzyzdrojach 
- idealny prezent pod choinkę

III PAKIET  5 dniowy

Pakiet obejmuje:
  • 2 x nocleg w komfortowym apartamencie 
  • niespodziankę
  • konsultację kosmetyczną
  • Zabieg CHOCOLATE – dla kobiet i mężczyzn, poprawia
    elastyczność i napięcie skóry , relaksuje i redukuje stres.
  • Zabieg na ciało-CHOCOLATE zabieg wyszczuplająco - relaksujący. 
    Wyciąg z ziaren kakaowca o niepowtarzalnym  zapachu zapewnia
    wspaniałe samopoczucie, ma zdolności redukcji tkanki tłuszczowej 
    i głębokiego odżywienia skóry. Czekolada koi zmysły, dodaje
    energii, modeluje sylwetkę, oraz pobudza siły witalne + Body
    Shaping System- kombinezon podczerwieniowy Specjalistyczne
    urządzenie wyszczuplająco - modelujące sylwetkę.
  • 2 x basen , jacuzzi,  sauna  parowa
  • szlafroki na czas pobytu
Cena pobytu:
  • 1 osoba w apartamencie z zabiegami – 660 zł 
  • 2 osoby w apartamencie z zabiegami – 530 zł od osoby
  • 3 osoby w apartamencie z zabiegami – 440 zł  od osoby

II PAKIET 3 dniowy „ Czekoladowy Relaks” 

Führungskräfte gesucht  Einkommen 5200 €
Plus Mercedes E- Klasse

TEL. 0049-1577 3668 168, e-mail:  168@bestwater.de

Praca

TUPPERWARE
Zapraszamy na prezentację

w języku polskim i niemieckim

tel. 02151 / 474-857

   Wszyscy wiemy, że ruch pobudza rozwój mięśni, serca, płuc co 
ma szczególne znaczenie w okresie dzieciństwa, kiedy maluch 
rozwija się i rośnie. Znacznie mniej ludzi zdaje sobie sprawę, że 
ruch ma też istotny wpływ na prace mózgu, a mózg ma bardzo 
duże zapotrzebowanie na tlen. Ruch zwiększa napływ krwi do 
mózgu, a tym samym jego dotlenianie. Każdy ruch wymaga 
współdziałania wielu mięśni, orientacji w otoczeniu, wiedzy o 
stanie własnego ciała, angażuje się wiele obszarów mózgu, co 
wpływa na rozwój umysłowy dziecka. Ruch sprawia każdemu 
radość, pozwólmy zwłaszcza dzieciom czerpać tę przyjemność 
bez stosowania ograniczeń. Limit możliwości ruchowych u 
każdego człowieka jest inny.

Najważniejszy jest ruch
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Kalwaria Zebrzydowska  jako 
zabytkowy zespół architektoniczno-
krajobrazowy i pielgrzymkowy - Bazylika, 
Klasztor OO. Bernardynów i Dróżki - 
będący unikalną wartością kulturową, 
przyrodniczą i kultową, został jako jedyna 
na świecie kalwaria, a jest ich w całej 
Europie ponad tysiąc, wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa 1 XII 1999 r. na 
posiedzeniu Komitetu Światowego 
Dziedzictwa UNESCO w Marrakeszu 
(Maroko) pod nazwą: „Krajobrazowy 
Zespół Manierystycznego Parku w Kalwarii 
Zebrzydowskiej   

Całkowitym novum w uzasadnieniu wpisu 
Kalwarii, w stosunku do dotychczasowej 
praktyki UNESCO, było powołanie się na 
jej wartości niematerialne - duchowe. Są 
one wymienione trzykrotnie: jako 
krajobraz o wielkiej wartości duchowej, 
krajobraz który integruje piękno 
naturalne i cele duchowe i który 
symbolicznie przedstawia Pasję 
Chrystusa. 
Kalwar ia  Zebrzydowska to  małe 
miasteczko leżące w województwie 
małopolskim, na pograniczu Beskidu 
Makowskiego i Pogórza Wielickiego, u 

W odróżnieniu od naszych rodaków z 
Ameryki musimy przyznać, że mie-
szkamy bliżej Polski. Ale czy znamy 
dobrze nasz kraj pochodzenia, czy tylko 
nasze rodzinne okolice ? Aby przybliżyć 
te nieznane często miejsca w Polsce 
rozpoczynamy cykl poświęcony 
polskim zabytkom na Liście Dzie-
dzictwa Światowego UNESCO.

  Lista Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości - 
lista obiektów objętych szczególną 
ochroną międzynarodowej organizacji 
UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich 
unikatową wartość kulturową bądź 
przyrodniczą dla ludzkości. Lista obejmuje 
878 obiektów w 145 krajach. W sprawie 
wpisania danego obiektu na listę decyduje 
Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie 
corocznej sesji, począwszy od 1977 roku. 
Nominacje zgłaszane są przez poszcze-
gólne kraje. Pierwszą listę dziedzictwa 
UNESCO utworzono w 1978 r. To 
prestiżowe wyróżnienie otrzymało 
wówczas tylko 12 najcenniejszych 
obiektów na świecie. Wśród nich znalazł 
się Kraków.

Trzynaście miejsc w Polsce zostało 
wpisanych na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Znalazły się na 
niej cztery miasta, jeden zamek, dwa 
klasztory, muzeum obozu zagłady, zabytek 
techniki oraz... puszcza.

Na Liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO w Polsce znalazły się:

1978 - Historyczne centrum Krakowa 

1978 - Zabytkowa kopalnia soli w  
           Wieliczce 

1979 - Auschwitz-Birkenau. Niemiecki
           nazistowski obóz koncentracyjny 
           i zagłady (1940-1945) 

1979 - Puszcza Białowieska - (wspólnie 
           z Białorusią) 

1980 - Historyczne centrum Warszawy 

1992 - Stare Miasto w Zamościu -
           przykład renesansowej zabudowy
           miejskiej 

1997 - Średniowieczny zespół miejski
           Torunia 

1997 - Zamek Krzyżacki w Malborku 

1999 - Kalwaria Zebrzydowska:
           manierystyczny zespół
           architektoniczny i krajobrazowy
           oraz park pielgrzymkowy z XVII w. 

2001 - Kościoły Pokoju w Jaworze 
           i Świdnicy 

2003 - Drewniane kościoły południowej
           Małopolski - Binarowa, Blizne,
           Dębno Podhalańskie, Haczów,
           Lipnica Murowana, Sękowa 

2004 - Park Mużakowski nad rzeką Nysą
           (wspólnie z Niemcami) 

2006 - Hala Stulecia (Hala Ludowa) we
           Wrocławiu 

Aktualnie Polska stara się o wpisanie na  
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
Kanału Augustowskiego, który jest jednym 
z najważniejszych w Polsce zabytkiem 
techniki i inżynierii wodnej, a zarazem 
intersującą atrakcją turystyczną.

podnóży góry Żar, około 15 km od 
Wadowic, przy międzynarodowej trasie 
Cieszyn - Kraków. 
Każdego roku odbywają się tutaj uroczyste 
obrzędy religijne przyciągające pątników z 
całego kraju i z zagranicy. Te najważniejsze 
to Odpust Wielkiego Tygodnia -Misterium 
Męki Pańskiej oraz uroczystości Święta 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
obchodzone 15 sierpnia. 
Na 6 km kw. stoi 41 sakralnych budowli: 
figury, mostki, kościółki, kaplice w kształcie 
pięcioboku, trójkąta, owalu, krzyża 
greckiego. Dróżki Pana Jezusa prowadzą 
od bazyliki do kościoła Grobu Matki Bożej 
(tzw. Grobku) i z powrotem, dróżki Matki 
Bożej tą samą trasą, tylko w odwrotnym 
kierunku. Przejście całości (5 km, czasem 
ostro pod górę) może zająć kilka godzin. 
Trzeba się wspiąć na Żarek (zwany 
Kalwarią bądź Golgotą), przekroczyć potok 
Skawinki (zwany Cedronem). Idzie się 
wśród pól z widokiem na otaczające je 
wzgórza, w cieniu lip i kasztanowców, 
którymi obsadzono dróżki jeszcze w XVIII 
w.
W klasztorze mieszka 30 zakonników. Ich 
głównym zajęciem jest obsługa wiernych. 
Dla nich bracia w miejscu szop i stodół 
wybudowali dom pielgrzymkowy .  
Postawili restaurację, kawiarnię, w dole 
dziedzińca sanitariaty, a jeszcze niżej - 
zadaszony taras z pięknym widokiem na 
leżące w dole miasteczko i pola. O. Damian 
Muskus, kustosz sanktuarium w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, śmieje się, że Jan Paweł II 
wymyślił najlepsze turystyczne hasło 
reklamowe: "Kalwaria ma w sobie coś 
takiego, że człowieka wciąga".
Obecnie pielgrzymuje tu rocznie około 1 
milion wiernych, którzy wędrują po tzw. 
Dróżkach, oraz nawiedzają łaskami 
słynący obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej 
 
Klasztor oo. Bernardynów 
ul. Bernardyńska 46 34-130 Kalwaria 
Zebrzydowska
tel.(033)876-63-04; 876-54-99; 876-53-01
e-mail:    
www.kalwaria.eu

 info@kalwaria.eu 

PAKIETY SPAPAKIETY SPA

Jesień to doskonała pora na spędzenie romantycznych chwil nad 
morzem. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy pakiet, który umili 
chwile spędzone razem. Spacery po piaszczystej plaży, świeże morskie 
powietrze i odpowiednio na ten czas przygotowane zabiegi w Gabinecie 
Kosmetyki Profesjonalnej & Spa wpłyną kojąco na Państwa 
samopoczucie. Myślę, że możemy być trafnym pomysłem na prezent dla 
najbliższych !!!

Pakiet obejmuje:
  • 2 x nocleg w komfortowym apartamencie 
  • niespodziankę
  • konsultację kosmetyczną
  • 1 x masaż lub zabieg Spa na dłonie i stopy
  • 1 x zabieg regenerujący twarzy, szji i dekoltu 
  • 1 x zabieg ujędrniający  na ciało
  • 2 x basen , jacuzzi,  sauna  parowa
  • szlafroki na czas pobytu
Cena pobytu:
  • 1 osoba w apartamencie z zabiegami – 730 zł 
  • 2 osoby w apartamencie z zabiegami – 600 zł od osoby
  • 3 osoby w apartamencie z zabiegami – 530 zł  od osoby

Pakiet obejmuje:
  • 4 x nocleg w komfortowym apartamencie 
  • niespodzianka
  • konsultację kosmetyczną
  • 1 x masaż lub zabieg Spa na dłonie i stopy
  • 1 x zabieg  twarzy, szji i dekoltu BEAUTY SECRET WITH ROSA
    MOSQUETA - Zabieg Różany- ma działanie przeciwzmarszczkowe,
    odżywcze, uelastycznia a także przyspiesza regenerację  blizn oraz
    skóry zniszczonej. 
  • 1 x peeling na ciało --To delikatne, mechaniczne usunięcie
    obumarłych komórek, aby przyspieszyć proces odnowy i regeneracji
    naskórka. W zależności od potrzeb i kondycji skóry stosujemy
    peelingi solne, kremowe i cukrowe.  
  • 2 x zabieg wyszczuplający-  Body Shaping System- kombinezon
    podczerwieniowy Specjalistyczne urządzenie wyszczuplająco -
    modelujące sylwetkę.
  • 3 x basen , jacuzzi,  sauna  parowa
  • szlafroki na czas pobytu
Cena pobytu :
  • 1 osoba w apartamencie z zabiegami - 1050 zł 
  • 2 osoby w apartamencie z zabiegami - 750 zł od osoby
  • 3 osoby w apartamencie z zabiegami - 650 zł  od osoby
  • 4 osoby w apartamencie z zabiegami - 550 zł od osoby

Program zabiegów zwykle ustalany jest przez recepcję SPA - po 
dokonaniu rezerwacji i wpłacie zadatku z przyjemnością przekażemy 
kontakt do hotelowego Centrum SPA, aby omówić szczegóły dotyczące 
zabiegów, zarezerwować godziny zabiegów, dokupić zabiegi dodatkowe, 
itp. Informacja tel. 00 48/ 506-090-624 oraz 0176/ 211 37 428
Specjalnie dla Ciebie Karta SPA - 10 % rabatu na dodatkowe 
zabiegi w Gabinecie Kosmetyki Profesjonalnej 

I PAKIET 3 dniowy 

Weekend Relaks w Międzyzdrojach 
- idealny prezent pod choinkę

III PAKIET  5 dniowy

Pakiet obejmuje:
  • 2 x nocleg w komfortowym apartamencie 
  • niespodziankę
  • konsultację kosmetyczną
  • Zabieg CHOCOLATE – dla kobiet i mężczyzn, poprawia
    elastyczność i napięcie skóry , relaksuje i redukuje stres.
  • Zabieg na ciało-CHOCOLATE zabieg wyszczuplająco - relaksujący. 
    Wyciąg z ziaren kakaowca o niepowtarzalnym  zapachu zapewnia
    wspaniałe samopoczucie, ma zdolności redukcji tkanki tłuszczowej 
    i głębokiego odżywienia skóry. Czekolada koi zmysły, dodaje
    energii, modeluje sylwetkę, oraz pobudza siły witalne + Body
    Shaping System- kombinezon podczerwieniowy Specjalistyczne
    urządzenie wyszczuplająco - modelujące sylwetkę.
  • 2 x basen , jacuzzi,  sauna  parowa
  • szlafroki na czas pobytu
Cena pobytu:
  • 1 osoba w apartamencie z zabiegami – 660 zł 
  • 2 osoby w apartamencie z zabiegami – 530 zł od osoby
  • 3 osoby w apartamencie z zabiegami – 440 zł  od osoby

II PAKIET 3 dniowy „ Czekoladowy Relaks” 

Führungskräfte gesucht  Einkommen 5200 €
Plus Mercedes E- Klasse

TEL. 0049-1577 3668 168, e-mail:  168@bestwater.de

Praca

TUPPERWARE
Zapraszamy na prezentację

w języku polskim i niemieckim

tel. 02151 / 474-857

   Wszyscy wiemy, że ruch pobudza rozwój mięśni, serca, płuc co 
ma szczególne znaczenie w okresie dzieciństwa, kiedy maluch 
rozwija się i rośnie. Znacznie mniej ludzi zdaje sobie sprawę, że 
ruch ma też istotny wpływ na prace mózgu, a mózg ma bardzo 
duże zapotrzebowanie na tlen. Ruch zwiększa napływ krwi do 
mózgu, a tym samym jego dotlenianie. Każdy ruch wymaga 
współdziałania wielu mięśni, orientacji w otoczeniu, wiedzy o 
stanie własnego ciała, angażuje się wiele obszarów mózgu, co 
wpływa na rozwój umysłowy dziecka. Ruch sprawia każdemu 
radość, pozwólmy zwłaszcza dzieciom czerpać tę przyjemność 
bez stosowania ograniczeń. Limit możliwości ruchowych u 
każdego człowieka jest inny.

Najważniejszy jest ruch
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Sztokholmskich weteranów 
czasu stanu wojennego znam od 26 lat 
prawie wszystkich przynajmniej z 
widzenia. Zrzucono nas tutaj jak jakiś 
desant gdyż niewielu przyjechało z 
myślą pozostania. Przyjechaliśmy bez 
wiz, bo tych wtedy nie było trzeba, 
z symboliczną jedną walizką i  
niewielkim planem na przyszłość. 
Popracować, zarobić, zrobić zakupy, 
odwiedzić kogoś i wrócić do Polski. I 
ewentualnie tam się urządzać. To był 
plan na kwartał albo na pół roku. 

Zima 81, 82 była wyjątkowo 
śnieżna, nawet jak na środkową Szwecję. 
Ostatnią noc przed ogłoszeniem stanu 
wojennego nocowałem z kolegą u jego 
sztolkholmskiej ciotki. Obudziła nas 
okrzykiem – chłopaki, w Polsce wojna! Bo 
też to tak mogło wyglądać dla wszystkich 
na świecie. Generał miarowo odmierzał 
słowa orędzia i było jasne, że dzieje się coś 
niezwykłego. 

Pojechaliśmy pod kościół, żeby 
dowiedzieć się czegoś więcej. Ale poza 
domysłami i fantastycznymi teoriami było 
mało konkretów. Za to na mszy, było 
bardziej uroczyście i podniośle. Poczułem 
się jak emigrant  czy banita wyrzucony z 
kraju, a przy słowach pieśni „...ojczyznę 
wolną racz nam zwrócić Panie ...” wielu z 
nas świeżych na obczyźnie, głos się 
załamał. Polska była za kordonem. Bez 
żadnej łączności ze światem. Od tego dnia, 
nasze walizki stały się ciężarem jeszcze 
większym. Były całkowicie polskie i 
zawierały peerelowskie skromne graty. 
Były kawałkiem domu z wyprasowanymi 
przez żony i matki koszulami. Wieczorem 
na placu w centrum Sztokholmu, Szwedzi 
tłumnie protestowali przeciwko stanowi 
wojennemu, mimo corocznego wielkiego 
święta św. Łucji.

Było zimno, obco, niepewnie. 
Pierwsze kontakty i znajomości spod 
kościoła i pierwsza wizyta w Ośrodku 
Polskich Organizacji Niepodległościowych 
były dla mnie przeżyciem i wejściem w krąg 
emigracyjnych problemów. Dla wielu, 
OPON stał się domem dziennym a dla kilku 
z nas nawet nocnym. Sam sypiałem tam na 
legendarnej skórzanej kanapie i tam 
miałem oficjalny adres.

Nastroje wśród nas były oczywiście 
przygnębiające. Wszyscyśmy zostali 
zaskoczeni  s tanem wojennym,  
pozostawili przerwane życie w Polsce, 
r o d z i n y,  d z i e c i . . .  N i e m o ż n o ś ć  
porozumienia się z rodziną w Polsce, 
zmęczenie obcością, zimą i niewiadomą 
przyszłości, zmuszało nierzadko do 
powrotu. Oczywiście, że zaraz po 
ogłoszeniu stanu wojennego, wielu 
przygodnych znajomych odpływało coraz 
rzadszymi promami do Gdańska. 
Rozmawiałem z nimi w porcie Nynashamn 
i w ich decyzjach dominowala troska o 
rodzinę i obawa utraty pracy no 
i o kłopotliwe tłumaczenia na milicji. Po 
latach dowiedziałem się o nich, że wszyscy 

żałowali powrotu, bo zarobione pieniądze 
skończyły się szybko, w pracy i tak zaczęły 
się kwasy a i rodzina też miała pretensje  – 
My byśmy wytrzymali, a teraz wszyscy się 
utopimy w tym g...!

W Sztokholmie spotykało się 
Polaków osiadłych z dawna. Starsi stażem 
emigracyjnym, przyjęli nas na początku 
ostrożnie, ale służyli doświadczeniem i 
pomocą w zgłoszeniu na policję, 
wypełnieniu blankietów urzędowych, bo 
już można się było ubiegać o azyl 
polityczny.

Lokal OPONu był prawdziwym 
przytuliskiem i ośrodkiem emigranckich 
początków, lokalem ludnym i tętniącym 
życiem. Tu był punkt wymiany doś-
wiadczeń i informacji, można było nieraz 
coś zjeść i napić się herbaty. Tamta Wigilia 
zgromadziła nie tylko nowych emigrantów. 
Przyszli samotni z poprzednich rzutów, 
najczęściej starsi i nikt się nie dziwił, że 
przyjęcie było bezalkoholowe. Przybyła 
szwedzka telewizja, ale niewielu miało 
chęć wypowiadać się przed kamerą. 
Przyszedł również ksiądz z Polskiej Misji 
Katolickiej ze Słowem Bożym jak do 
prawdziwie bezdomnych.

W szwedzkiej tv pokazywano 
wielokrotnie filmy Wajdy „Człowieka z 
żelaza” i „Człowieka z marmuru”, 
mieszkałem wtedy w hotelu Monumentet, 
który był swego rodzaju przechowalnią 
alkoholików i narkomanów. Ale był jeszcze 
gorszy, w kilku barakach na obrzeżach 
centrum, które zbudowano ok. 1944 roku 
dla spodziewanych jeńców niemieckich. 

Z pieniędzmi było krucho. Nie-
licznym udało się złapać dorywczą pracę, 
ogromna reszta ledwo wiązała koniec z 
końcem. Żeby pojść na „socjal”, należało 
zgłosić się do urzędu lub na policję i po 
przesłuchaniu oczekiwać na decyzję. W 
City było śródmiejskie biuro socjalne, gdzie 
specjalnie zaangażowano polsko-
języcznych asystentów. Już w połowie 
stycznia, wielu paradowało w nowych 
kurtkach zimowych, bo takie kupowali za 
zapomogę dla uchodźców. Taka otwarta i 
odważna deklaracja na policji, rozwią-
zywała sprawę mieszkania. Tzw. „hotele 
dla młodych mężczyzn” zaludniły się nową 
falą polskich emigrantów płci obojga.  

A tych przychodziło coraz więcej. 
Bywali tu również ci, dla których Szwecja 
była startem albo połową drogi do 
emigracyjnej mety osiedlenia. Wielu 
wcześniej przybyłych starało się o wyjazd 
na stałe do Kanady, Australii a nawet do 
RPA. 

Każdej śnieżnej zimy, miewam 
czkawkę wspomnieniową z tamtego 
czasu, zwłaszcza na Starym Mieście. 
Pamiętam samego siebie i myśli, że mam 
120 koron, moje dwa bagaże są w dwóch 
różnych miejscach, jestem głodny i nie 
rozumiem języka ani tego świątecznego 
podniecenia w obcym mieście. Nie znam tu 
nikogo, nie pojmuję tych tysiącznych 
świateł w oknach, iskrzenia śniegu, 
zapachu glogu, jestem sam i nie wiem 
gdzie będę nocował. Ale jakoś zawsze 
lądowałem na wozie, chociaż tylko na 
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jedną noc. To były ciężkie chwile rozmyślań 
o Rodzinie, ale też zaufanie do tego 
państwa, gdy po przesłuchaniu na policji 
okazałem się wreszcie uchodźcą. 

A w tym czasie Polskę ściśniętą 
obcęgami stanu wojennego szkalowały 
wszystkie gazety wolnego świata. 
Wchodziłem czasami do Kulturhuset by 
przeglądać zagraniczne pisma. Polska na 
pierwszych stronach gazet utrzymywała 
się kilka miesięcy.

Byli Rodacy z całej Polski. 
Emigracja to Polska w pigułce, tak i 
wtedy by l i  wśród nas dz ia łacze 
Solidarności i innych krajowych organizacji 
n iepo-d leg łośc iowych,  naukowcy,  
studenci, robotnicy, dziennikarze ... Było w 
czym wybrać, zatem z założeniem 
Kongresu i gazetą Słowo poszło nam 
szybko, bo już na 3go maja 1982 
wydaliśmy pierwszy numer. Ale skończyło 
się to po roku kłótnią redakcyjną i rozbiciem 
pisma na dwa tytuły. 

W kwietniu 1982 roku, wysoki 
Komisarz do Spraw Uchodźców przy ONZ 
zakomunikował, że stan wojenny zastał na 
Zachodzie 137 tysięcy Polaków. W 
Królestwie Szwecji tylko 1500 osób, a np. w 
Austrii 30 tys., w RFN 11 tys... Na tę 
ogromną liczbę, 90 tys. poprosiło o 
zezwolenie pozostania na dłużej do czasu 
wyjasnienia sytuacji w Polsce, a 47 tys. 
poprosiło o azyl. 

Emigracje wielkie i małe, wojny i 
wysiedlania, przepędzania i zsyłki, takie 
tragiczne momenty w historii leżą m.in u 
podstaw naszej tożsamości narodowej. To 
nas jednoczyło w Sztokholmie, ale po 
jakimś czasie zaczeliśmy się dzielić, bo 
lubimy to robić. Dzieliliśmy się sami, z 
polskiej zacietrzewionej głupoty i poczucia 
własnej nieomylności. Ale dzielono nas 
również planowo i rozmyślnie na Polonię i 
na emigrację. 

Wielu z nas, uważa się dalej za 
emigrantów, chociaż powody emigracji 
ustały. Moje miejsce w Kraju zostało zajęte 
a w Sztokholmie nauczyłem się sobie 
radzić. Po tych latach, przyjeżdżają do 
Szwecji Polacy jak z wolnego kraju do 
wolnego kraju. Europa zmieniła się. Wtedy, 
zostawiłem Dom, bliskich, jakby na chwilę, 
która przeszła w ćwierćwiecze. Dla wielu to 
był czas próby, stąd rozwody, rozstania i 
późne po latach odwiedziny. Ale i układanie 
życia na szwedzki sposób, ze skandy-
nawskimi partnerami. Co roku mam w 
grudniu, w czasie przeświątecznym 
nastroje wspominkowe. Nie było łatwo. 
Jeszcze za PRLu mówili mi na takie 
zwierzenia krajowi zazdrośnicy – 
pocierpiałeś ale żyjesz jak człowiek, a 
myśmy musieli... 

Dzisiaj, mógłbym im powiedzieć 
to samo, gdyż pocierpieli i żyją u siebie,  
chociaż na scenie politycznej w Polsce 
odbywa się marny spektakl. Pewnie 
bym wrócił do Warszawy, ale wiem ile to 
może kosztować i już mi się nie chce. 
Wiem jakich elementów potrzeba do 
zbudowania życia na nowo, ale czy bym 
miał tyle siły? Wesołych Świąt!

   Tadeusz C. Urbański –Sztokholm

Mam 63 lat i jestem rencistką. Jakie powinnam mieć 
ubezpieczenia?

1. Haftpflichtversicherung
Ponieważ każdy odpowiada za zrobione szkody osobom 
trzecim np. sąsiad, znajomi albo w sklepie,  powinno się 
mieć Haftpflichtversicherung. Kosztuje ok. 43,00 € 
rocznie.

2. Sterbegeldversicherung
Ponieważ ubezpieczenie zdrowotne nie wypłaca już 
żadnych pieniędzy w wypadku śmierci powinno się mieć 
Sterbegeldversicherung. Sterbegeldversicherung np. 
wysokości 4000,00 € kosztuje ok. 24,00 € miesięcznie.

Mam 26 lat i założyłem firmę jednoosobową 
(Trockenbau). Zaproponowano mi ubezpieczenie 
zdrowotne z 750,00 € Selbstbeteiligung. Co to znaczy?

Pan ma 750,00 € swojego wkładu. Wszystkie rachunki 
które ma pan od lekarzy oraz z apteki są dopiero 
zwracane jak te wszystkie rachunki przekroczą 750,00 € 
w skali rocznej. Taki wysoki wkład ma tą korzyść że są 
małe składki miesięczne.

 

albo dzwonić:

Jahn Sebastian:   06074-6931740

Andreas Niemiec: 02251-778612

Pytania proszę wysyłać na: andreas.niemiec@proffice.lv

BROKER UBEZPIECZENIOWY RADZI

Andreas Pozywio e.Kfm. Doradca Finansowy 
od 19 Lat

67227 Frankenthal
Tel. 06233 367116 Fax 06233 367121

E-Mail: poczta@pozy.de

Zakładanie i prowadzenie 
Firm w Niemczech

stała opieka w trakcie działalności Twojej firmy. 
Serwis biurowy, pomoc uzyskania 

zasiłku na dzieci (Kindergeld),
ubezpieczenia osobowe i samochodowe 

(uznajemy zniżki polskiego ubezpieczenia)

   Nowe przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia 
zdrowotnego od 01.01.2009.

   W związku z reformą zdrowia z dniem 01.01.2009 wchodzi w 
życie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dla osób 
prowadzących dzialalność gospodarczą na terenie Niemiec. 
Ubezpieczalnie Prywatne oferują różnorodne polisy  począwszy 
od tak zwanej nowej Basistarif, przez oferty na ubezpieczenie z 
udziałem własnym lub bez, oraz oferty z różnorodnym zakresem 
oferowanych świadczeń. Wysokość składek miesięcznych 
zelażna jest od wielu czynników, trzy najważniejsze to: płeć, wiek 
i stan zdrowia. 
Osoby posiadające państwowe ubezpieczenia w Polsce mogą 
ubezpieczyć się również dobrowolnie w niemieckiej państwowej 
kasie chorych. Nie znaczy to jednak, że składki te będą 
niższymi od składek prywatnych.  Szczegółowe informacje na 
powyższy temat uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 
030-38303414 Waldemar Badziag OVB Vermögensberatung AG 

Nowa ustawa przygotowywana przez Senat przywróci 
obywatelstwo setkom tysięcy Polonusom. Procedury mają zostać 
ograniczone do minimum: wystarczy złożyć wniosek do resortu  
spraw wewnętrznych z dokumentem poświadczenia pozbawienia 
obywatelstwa. Nowe prawo obejmuje osoby (oraz ich potomków), 
które w wyniku II wojny bądź komunistycznych władz musiały 
zrezygnować z polskiego paszportu lub zostały go pozbawione 
bez ich woli. Ustawa ułatwi odzyskanie obywatelstwa Polonii z 
Zachodu. (Polska)
\

Konta osobiste, oszczędności i lokaty, które odłożyliśmy w 
bankach są chronione. Niestety, do pewnej wysokości. Gdy bank 
upada, wypłacaniem pieniędzy z kont zajmuje się Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny. Wszyscy ci, których oszczędności nie 
przekraczają równowartości 1 tysiąca euro otrzymają całą kwotę. 
Jeśli kwota oszczędności nie przekracza 22,5 tysiąca euro BFG 
zwraca 90% sumy. W niepewnych czasach warto więc lokować 
swoje pieniądze w różnych bankach tak rozkładając kwotę, by 
móc liczyć na pełną lub 90 % zwrotu. Należy pamiętać, że są w 
Polsce banki, które nie mają gwarancji DFB. To takie banki, które 
nie mają u nas centrali, a jedynie zarejestrowały oddział. To, że 
bank upada, nie oznacza, że możemy przestać spłacać kredyt. 
Zmienia się jedynie jego adresat i w mocy pozostają wszystkie 
umowy kredytowe, które w nim zawarliśmy. (Metro)

Uciekinierzy z PRL odzyskają 

polskie obywatelstwo

Czy nasze pieniądze są bezpieczne?
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Sztokholmskich weteranów 
czasu stanu wojennego znam od 26 lat 
prawie wszystkich przynajmniej z 
widzenia. Zrzucono nas tutaj jak jakiś 
desant gdyż niewielu przyjechało z 
myślą pozostania. Przyjechaliśmy bez 
wiz, bo tych wtedy nie było trzeba, 
z symboliczną jedną walizką i  
niewielkim planem na przyszłość. 
Popracować, zarobić, zrobić zakupy, 
odwiedzić kogoś i wrócić do Polski. I 
ewentualnie tam się urządzać. To był 
plan na kwartał albo na pół roku. 

Zima 81, 82 była wyjątkowo 
śnieżna, nawet jak na środkową Szwecję. 
Ostatnią noc przed ogłoszeniem stanu 
wojennego nocowałem z kolegą u jego 
sztolkholmskiej ciotki. Obudziła nas 
okrzykiem – chłopaki, w Polsce wojna! Bo 
też to tak mogło wyglądać dla wszystkich 
na świecie. Generał miarowo odmierzał 
słowa orędzia i było jasne, że dzieje się coś 
niezwykłego. 

Pojechaliśmy pod kościół, żeby 
dowiedzieć się czegoś więcej. Ale poza 
domysłami i fantastycznymi teoriami było 
mało konkretów. Za to na mszy, było 
bardziej uroczyście i podniośle. Poczułem 
się jak emigrant  czy banita wyrzucony z 
kraju, a przy słowach pieśni „...ojczyznę 
wolną racz nam zwrócić Panie ...” wielu z 
nas świeżych na obczyźnie, głos się 
załamał. Polska była za kordonem. Bez 
żadnej łączności ze światem. Od tego dnia, 
nasze walizki stały się ciężarem jeszcze 
większym. Były całkowicie polskie i 
zawierały peerelowskie skromne graty. 
Były kawałkiem domu z wyprasowanymi 
przez żony i matki koszulami. Wieczorem 
na placu w centrum Sztokholmu, Szwedzi 
tłumnie protestowali przeciwko stanowi 
wojennemu, mimo corocznego wielkiego 
święta św. Łucji.

Było zimno, obco, niepewnie. 
Pierwsze kontakty i znajomości spod 
kościoła i pierwsza wizyta w Ośrodku 
Polskich Organizacji Niepodległościowych 
były dla mnie przeżyciem i wejściem w krąg 
emigracyjnych problemów. Dla wielu, 
OPON stał się domem dziennym a dla kilku 
z nas nawet nocnym. Sam sypiałem tam na 
legendarnej skórzanej kanapie i tam 
miałem oficjalny adres.

Nastroje wśród nas były oczywiście 
przygnębiające. Wszyscyśmy zostali 
zaskoczeni  s tanem wojennym,  
pozostawili przerwane życie w Polsce, 
r o d z i n y,  d z i e c i . . .  N i e m o ż n o ś ć  
porozumienia się z rodziną w Polsce, 
zmęczenie obcością, zimą i niewiadomą 
przyszłości, zmuszało nierzadko do 
powrotu. Oczywiście, że zaraz po 
ogłoszeniu stanu wojennego, wielu 
przygodnych znajomych odpływało coraz 
rzadszymi promami do Gdańska. 
Rozmawiałem z nimi w porcie Nynashamn 
i w ich decyzjach dominowala troska o 
rodzinę i obawa utraty pracy no 
i o kłopotliwe tłumaczenia na milicji. Po 
latach dowiedziałem się o nich, że wszyscy 

żałowali powrotu, bo zarobione pieniądze 
skończyły się szybko, w pracy i tak zaczęły 
się kwasy a i rodzina też miała pretensje  – 
My byśmy wytrzymali, a teraz wszyscy się 
utopimy w tym g...!

W Sztokholmie spotykało się 
Polaków osiadłych z dawna. Starsi stażem 
emigracyjnym, przyjęli nas na początku 
ostrożnie, ale służyli doświadczeniem i 
pomocą w zgłoszeniu na policję, 
wypełnieniu blankietów urzędowych, bo 
już można się było ubiegać o azyl 
polityczny.

Lokal OPONu był prawdziwym 
przytuliskiem i ośrodkiem emigranckich 
początków, lokalem ludnym i tętniącym 
życiem. Tu był punkt wymiany doś-
wiadczeń i informacji, można było nieraz 
coś zjeść i napić się herbaty. Tamta Wigilia 
zgromadziła nie tylko nowych emigrantów. 
Przyszli samotni z poprzednich rzutów, 
najczęściej starsi i nikt się nie dziwił, że 
przyjęcie było bezalkoholowe. Przybyła 
szwedzka telewizja, ale niewielu miało 
chęć wypowiadać się przed kamerą. 
Przyszedł również ksiądz z Polskiej Misji 
Katolickiej ze Słowem Bożym jak do 
prawdziwie bezdomnych.

W szwedzkiej tv pokazywano 
wielokrotnie filmy Wajdy „Człowieka z 
żelaza” i „Człowieka z marmuru”, 
mieszkałem wtedy w hotelu Monumentet, 
który był swego rodzaju przechowalnią 
alkoholików i narkomanów. Ale był jeszcze 
gorszy, w kilku barakach na obrzeżach 
centrum, które zbudowano ok. 1944 roku 
dla spodziewanych jeńców niemieckich. 

Z pieniędzmi było krucho. Nie-
licznym udało się złapać dorywczą pracę, 
ogromna reszta ledwo wiązała koniec z 
końcem. Żeby pojść na „socjal”, należało 
zgłosić się do urzędu lub na policję i po 
przesłuchaniu oczekiwać na decyzję. W 
City było śródmiejskie biuro socjalne, gdzie 
specjalnie zaangażowano polsko-
języcznych asystentów. Już w połowie 
stycznia, wielu paradowało w nowych 
kurtkach zimowych, bo takie kupowali za 
zapomogę dla uchodźców. Taka otwarta i 
odważna deklaracja na policji, rozwią-
zywała sprawę mieszkania. Tzw. „hotele 
dla młodych mężczyzn” zaludniły się nową 
falą polskich emigrantów płci obojga.  

A tych przychodziło coraz więcej. 
Bywali tu również ci, dla których Szwecja 
była startem albo połową drogi do 
emigracyjnej mety osiedlenia. Wielu 
wcześniej przybyłych starało się o wyjazd 
na stałe do Kanady, Australii a nawet do 
RPA. 

Każdej śnieżnej zimy, miewam 
czkawkę wspomnieniową z tamtego 
czasu, zwłaszcza na Starym Mieście. 
Pamiętam samego siebie i myśli, że mam 
120 koron, moje dwa bagaże są w dwóch 
różnych miejscach, jestem głodny i nie 
rozumiem języka ani tego świątecznego 
podniecenia w obcym mieście. Nie znam tu 
nikogo, nie pojmuję tych tysiącznych 
świateł w oknach, iskrzenia śniegu, 
zapachu glogu, jestem sam i nie wiem 
gdzie będę nocował. Ale jakoś zawsze 
lądowałem na wozie, chociaż tylko na 
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jedną noc. To były ciężkie chwile rozmyślań 
o Rodzinie, ale też zaufanie do tego 
państwa, gdy po przesłuchaniu na policji 
okazałem się wreszcie uchodźcą. 

A w tym czasie Polskę ściśniętą 
obcęgami stanu wojennego szkalowały 
wszystkie gazety wolnego świata. 
Wchodziłem czasami do Kulturhuset by 
przeglądać zagraniczne pisma. Polska na 
pierwszych stronach gazet utrzymywała 
się kilka miesięcy.

Byli Rodacy z całej Polski. 
Emigracja to Polska w pigułce, tak i 
wtedy by l i  wśród nas dz ia łacze 
Solidarności i innych krajowych organizacji 
n iepo-d leg łośc iowych,  naukowcy,  
studenci, robotnicy, dziennikarze ... Było w 
czym wybrać, zatem z założeniem 
Kongresu i gazetą Słowo poszło nam 
szybko, bo już na 3go maja 1982 
wydaliśmy pierwszy numer. Ale skończyło 
się to po roku kłótnią redakcyjną i rozbiciem 
pisma na dwa tytuły. 

W kwietniu 1982 roku, wysoki 
Komisarz do Spraw Uchodźców przy ONZ 
zakomunikował, że stan wojenny zastał na 
Zachodzie 137 tysięcy Polaków. W 
Królestwie Szwecji tylko 1500 osób, a np. w 
Austrii 30 tys., w RFN 11 tys... Na tę 
ogromną liczbę, 90 tys. poprosiło o 
zezwolenie pozostania na dłużej do czasu 
wyjasnienia sytuacji w Polsce, a 47 tys. 
poprosiło o azyl. 

Emigracje wielkie i małe, wojny i 
wysiedlania, przepędzania i zsyłki, takie 
tragiczne momenty w historii leżą m.in u 
podstaw naszej tożsamości narodowej. To 
nas jednoczyło w Sztokholmie, ale po 
jakimś czasie zaczeliśmy się dzielić, bo 
lubimy to robić. Dzieliliśmy się sami, z 
polskiej zacietrzewionej głupoty i poczucia 
własnej nieomylności. Ale dzielono nas 
również planowo i rozmyślnie na Polonię i 
na emigrację. 

Wielu z nas, uważa się dalej za 
emigrantów, chociaż powody emigracji 
ustały. Moje miejsce w Kraju zostało zajęte 
a w Sztokholmie nauczyłem się sobie 
radzić. Po tych latach, przyjeżdżają do 
Szwecji Polacy jak z wolnego kraju do 
wolnego kraju. Europa zmieniła się. Wtedy, 
zostawiłem Dom, bliskich, jakby na chwilę, 
która przeszła w ćwierćwiecze. Dla wielu to 
był czas próby, stąd rozwody, rozstania i 
późne po latach odwiedziny. Ale i układanie 
życia na szwedzki sposób, ze skandy-
nawskimi partnerami. Co roku mam w 
grudniu, w czasie przeświątecznym 
nastroje wspominkowe. Nie było łatwo. 
Jeszcze za PRLu mówili mi na takie 
zwierzenia krajowi zazdrośnicy – 
pocierpiałeś ale żyjesz jak człowiek, a 
myśmy musieli... 

Dzisiaj, mógłbym im powiedzieć 
to samo, gdyż pocierpieli i żyją u siebie,  
chociaż na scenie politycznej w Polsce 
odbywa się marny spektakl. Pewnie 
bym wrócił do Warszawy, ale wiem ile to 
może kosztować i już mi się nie chce. 
Wiem jakich elementów potrzeba do 
zbudowania życia na nowo, ale czy bym 
miał tyle siły? Wesołych Świąt!

   Tadeusz C. Urbański –Sztokholm

Mam 63 lat i jestem rencistką. Jakie powinnam mieć 
ubezpieczenia?

1. Haftpflichtversicherung
Ponieważ każdy odpowiada za zrobione szkody osobom 
trzecim np. sąsiad, znajomi albo w sklepie,  powinno się 
mieć Haftpflichtversicherung. Kosztuje ok. 43,00 € 
rocznie.

2. Sterbegeldversicherung
Ponieważ ubezpieczenie zdrowotne nie wypłaca już 
żadnych pieniędzy w wypadku śmierci powinno się mieć 
Sterbegeldversicherung. Sterbegeldversicherung np. 
wysokości 4000,00 € kosztuje ok. 24,00 € miesięcznie.

Mam 26 lat i założyłem firmę jednoosobową 
(Trockenbau). Zaproponowano mi ubezpieczenie 
zdrowotne z 750,00 € Selbstbeteiligung. Co to znaczy?

Pan ma 750,00 € swojego wkładu. Wszystkie rachunki 
które ma pan od lekarzy oraz z apteki są dopiero 
zwracane jak te wszystkie rachunki przekroczą 750,00 € 
w skali rocznej. Taki wysoki wkład ma tą korzyść że są 
małe składki miesięczne.

 

albo dzwonić:

Jahn Sebastian:   06074-6931740

Andreas Niemiec: 02251-778612

Pytania proszę wysyłać na: andreas.niemiec@proffice.lv

BROKER UBEZPIECZENIOWY RADZI

Andreas Pozywio e.Kfm. Doradca Finansowy 
od 19 Lat

67227 Frankenthal
Tel. 06233 367116 Fax 06233 367121

E-Mail: poczta@pozy.de

Zakładanie i prowadzenie 
Firm w Niemczech

stała opieka w trakcie działalności Twojej firmy. 
Serwis biurowy, pomoc uzyskania 

zasiłku na dzieci (Kindergeld),
ubezpieczenia osobowe i samochodowe 

(uznajemy zniżki polskiego ubezpieczenia)

   Nowe przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia 
zdrowotnego od 01.01.2009.

   W związku z reformą zdrowia z dniem 01.01.2009 wchodzi w 
życie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dla osób 
prowadzących dzialalność gospodarczą na terenie Niemiec. 
Ubezpieczalnie Prywatne oferują różnorodne polisy  począwszy 
od tak zwanej nowej Basistarif, przez oferty na ubezpieczenie z 
udziałem własnym lub bez, oraz oferty z różnorodnym zakresem 
oferowanych świadczeń. Wysokość składek miesięcznych 
zelażna jest od wielu czynników, trzy najważniejsze to: płeć, wiek 
i stan zdrowia. 
Osoby posiadające państwowe ubezpieczenia w Polsce mogą 
ubezpieczyć się również dobrowolnie w niemieckiej państwowej 
kasie chorych. Nie znaczy to jednak, że składki te będą 
niższymi od składek prywatnych.  Szczegółowe informacje na 
powyższy temat uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 
030-38303414 Waldemar Badziag OVB Vermögensberatung AG 

Nowa ustawa przygotowywana przez Senat przywróci 
obywatelstwo setkom tysięcy Polonusom. Procedury mają zostać 
ograniczone do minimum: wystarczy złożyć wniosek do resortu  
spraw wewnętrznych z dokumentem poświadczenia pozbawienia 
obywatelstwa. Nowe prawo obejmuje osoby (oraz ich potomków), 
które w wyniku II wojny bądź komunistycznych władz musiały 
zrezygnować z polskiego paszportu lub zostały go pozbawione 
bez ich woli. Ustawa ułatwi odzyskanie obywatelstwa Polonii z 
Zachodu. (Polska)
\

Konta osobiste, oszczędności i lokaty, które odłożyliśmy w 
bankach są chronione. Niestety, do pewnej wysokości. Gdy bank 
upada, wypłacaniem pieniędzy z kont zajmuje się Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny. Wszyscy ci, których oszczędności nie 
przekraczają równowartości 1 tysiąca euro otrzymają całą kwotę. 
Jeśli kwota oszczędności nie przekracza 22,5 tysiąca euro BFG 
zwraca 90% sumy. W niepewnych czasach warto więc lokować 
swoje pieniądze w różnych bankach tak rozkładając kwotę, by 
móc liczyć na pełną lub 90 % zwrotu. Należy pamiętać, że są w 
Polsce banki, które nie mają gwarancji DFB. To takie banki, które 
nie mają u nas centrali, a jedynie zarejestrowały oddział. To, że 
bank upada, nie oznacza, że możemy przestać spłacać kredyt. 
Zmienia się jedynie jego adresat i w mocy pozostają wszystkie 
umowy kredytowe, które w nim zawarliśmy. (Metro)

Uciekinierzy z PRL odzyskają 

polskie obywatelstwo

Czy nasze pieniądze są bezpieczne?
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SEX-HOROSKOP
24. XII. – 20. I.

Kobieta
Ofiara potężnych emocji ingerujących w sferę seksu. 
Nie potrafi oddzielić seksu od miłości. Zakochuje się 
w swoim partnerze lub podejmuje stosunki z kimś 
kogo pokocha. Ten ścisły związek stwarza 
ograniczenie, hamuje ją na drodze do szczęście. Jest 
zarazem bardzo seksowna i uczuciowa. W związku z 
tym często bywa w kłopotach i równie często 
niezaspokojona podoba się jej wielu mężczyzn. Jej 
miłości są tyle rzadkie ile nieuniknione. Gdy jest 
sama nie czuje pełni życia, jest apatyczna, sądzi, że 
miłość już jej się nie zdarzy. Prędzej czy później 
spotyka atrakcyjnego i wrażliwego mężczyznę. W 
łóżku jest znakomita ale dla znakomitych partnerów. 
Prymitywu nie zna i nie rozumie, jednostronności 
również. Podoba się mężczyzną, którzy jej się 
podobają. Potrzeby i emocje obojga przekształcają w 
czyste, zmysłowe uniesienia. Często zdarza się im 
orgazm równoczesny i spontanicznie, a nie 
„stresowany”. Koziorożec działa instynktownie, nie 
potrafi i nie chce czegokolwiek nauczyć się w sensie 
technicznym. Jej seksowność i frustracja mogą być 
nieznośne. Wzloty namiętności i uniesienia w pełni to 
rekompensują. Osiąga szczyt rozkoszy znany tylko 
niewielu wybranym.

Mężczyzna
Koziorożec przeniknięty jest na wskroś swymi 
ogromnymi żądzami: prowadzi życie bogate, jest 
energiczny i wewnętrznie złożony. Seks jest zawsze 
blisko jego świadomości. Ceni rozkosz fizyczną, 
pragnie jednak czegoś więcej: pełną satysfakcję 
osiąga tylko w takich sytuacjach, gdy może całkiem 
pogrążyć się w przeżyciu aż do utraty świadomości. 
Gdy to osiąga roznamiętnia się do tego stopnia, że nie 
jest w stanie myśleć. Koziorożec pozostawia swego 
wewnętrznego „obserwatora” za drzwiami sypialni. 
Jego potężny emocjonalizm pozwala mu przeżyć 
uniesienia znane wielu ale uniemożliwia 
kontrolowanie technicznych szczegółów wspó-
łżycia, pozwalającym zdobywać doświadczenie, 
umiejętności praktyczne i fascynowanie się 
uczeniem się sztuki miłosnej. Wielu przedstawicieli 
tego znaku nie potrafi zdobyć nawet elementarnych 
technik i sterować procesami fizjologicznymi bez 
uszczerbku dla autentyczności przeżycia. W związku 
z tym ich styl, chociaż naładowany emocją może być 
mało skuteczny. Jeśli jednak partnerka potrafi przejąć 
kontrolę rezultat bywa wspaniały.

21. I. – 20. II.

Kobieta
Niezbyt ostro zarysowana osobowość pod względem 
seksualnym. Rzadko bywa namiętna lub oziębła. 
Ambitna, twórcza, perfekcjonistka, często 
niewyrozumiała dla błędów innych. Seks nie należy 
do jej głównych zainteresowań. Może być idealną 
partnerką dla przeciętnego, umiarkowanego 
mężczyzny. Nie przeżywa gwałtownie namiętności. 
Seks w małżeństwie staje się dala niej rytuałem, 
nierozłącznie związanym z sypialnią i pora nocną. 
Nie umie uczestniczyć uniesieniu wzajemnego 
odkrywania siebie, własnych ciał i ich możliwości. 
Orgazm nie jest dla niej zjawiskiem jednoznacznym 
ani szczególnie ważnym. Każda gra miłosna 
satysfakcjonuje ją po czym szybko i zdrowo zasypia. 
Szaleństwa, o których słyszy i czyta od czasu do 
czasu, nie są jej znane. Zdrady małżeńskie nie są jej 
ulubioną działalnością, jest niż natomiast 
prowadzenie  domu,  urządzanie  przyjęć ,  
przyjmowanie gości. Jest towarzyska i pogodna, lubi 
na siebie zwracać uwagę, podobać się i bawić.

  

 Wodnik  

Koziorożec

Mężczyzna 
Temperament słaby. Nie odnosi się to do jego 
fizycznych możliwości, ale raczej do sfery 
psychicznej. Uważa się za zupełnie normalnego. 
Traktuje kobiety jako istoty nieco mniej 
wartościowe. Jako jeden z niewielu identyfikuje 
estetyczne piękno kobiety z jej wartością seksualną, 
ponieważ tej ostatniej nie wyczuwa się jako odrębnej. 
Bliski jest poglądu, że seks to jeden z „błędów 
miłości”, z którego się wyrasta, aby zająć się 
„poważnymi sprawami”, jak zarabianie pieniędzy, 
małżeństwo, dzieci itp. Nic dziwnego, ze często 
miewa żonę dokuczliwą i niezawodną, choć sam 
czuje się niewinny. Nie dopuszcza myśli, że jego 
szczytowe „osiągnięcia” są mizerne w porównaniu z 
przeciętną aktywnością innych mężczyzn. Swoją 
„nieznośną” żonę t raktuje  z  dużą dozą 
wyrozumiałości, dochodzą do przekonania, że „nie 
całkiem odpowiada za swoje czyny”. W dalszej 
konsekwencji może albo zgorzknieć z poczuciem 
pokrzywdzenia, albo przypadkowo dostać się w 
orbitę działania kobiety zimnej i despotycznej typu 
lwa, przy której może się od czasu do czasu poczuć 
mężczyzną. Częściej jednak zdarza się to w jego 
wyobraźni, ponieważ nie stać go na życie podwójne, 
ani na rozwód i ponowne małżeństwo.

21. II. – 20. III.

Kobieta
Jest nieuleczalną romantyczką, jej temperament 
zwrócony jest do wnętrza. W dzieciństwie fascynuje 
ją baśń, a występujące w niej postacie są dla niej 
mniej realne niż rzeczywiste. W okresie dojrzewania 
jej wyobraźnia karmi się w większym stopniu 
ideałami romantycznej miłości niż szczegółami – 
fizjologicznymi i psychologiczną stroną aktu 

 Ryby 

płciowego. Nierzadko odnajduje się w roli kochanki i 
powierniczki artystów, polityków – ludzi, których 
sława i wielkość zależą w znacznym stopniu od jej 
oddziaływanie, ukojenia, które im daje i oparcia, 
którym dla nich jest. Obcując z mężczyznami 
potrzebującymi jej pomocy, wyrabia sobie pogląd, że 
„nie ma na tym świecie mężczyzn prawdziwych”. 
Jeśli nawet takiego spotka, nie zdobędzie się na to, 
żeby go zdobyć. Pełnie zadowolenia duszy i ciął 
może dać jej jedynie mężczyzna z prawdziwego 
zdarzenia, takich jednak się boi. Boi się nie tyle ich 
męskości, ile konieczności pozbycia się ochronnej 
warstwy marzeń i sprawdzenia się jako kobiety. Nie 
może się na to zdobyć. A zatem „chłopcy” pozostają, 
a mężczyźni – niejednokrotnie z żalem – odchodzą. 

Mężczyzna
Człowiek zwrócony do wewnątrz, dla którego inni są 
tylko instrumentami jego samorealizacji. Prowadzi 
bogate Zycie seksualne, dostarcza niezapomnianych 
przeżyć swym partnerkom, nie daje jednak poznać 
swego prawdziwego wnętrza. Obdarzony jest bardzo 
bogatą wyobraźnią, której treści znane są wyłącznie 
jemu samemu. Jego hermetyczny wewnętrzny świat 
oddziałuje na jego świadomość silniej niż realia, w 
związku z czym jego przeżyciom erotycznym 
towarzyszy gra wyobraźni, wewnętrzna poezja; to 
jest dla niego doświadczeniem realniejszym od 
fizycznego doznania i wrażeń zmysłowych. Kobiety, 
wspominające go, rysują sobie zupełnie fałszywy 
obraz jego osobowości. Ponieważ świat wyobraźni 
jest dla niego realniejszy  niż dotykalna 
rzeczywistość, żadna partnerka nie istnieje dla niego 
jako konkret, będąc tylko odbiornikiem jego 
wybujałego temperamentu. Czuje się bezgranicznie 
osamotniony, zamknięty wśród  murów dzielących 
go od rzeczywistości i dlatego w ostatecznym 
rachunku ponosi klęskę.

Ecik zaprosił znajomych na chrzciny 
swojego pierworodnego i tłumaczy:
- Jak dojdziecie do mojego mieszkania, to 
kopnijcie nogą mocno w drzwi…
- Dlaczego nogą ?
- Bo przecież nie przyjdziecie z pustymi 
rękami…..

Tatusiu, dlaczego ożeniłeś się z 
mamusią ?
- To i ty synku zaczynasz się dziwić ?

Podobno się ożeniłeś ? Co robi teraz 
twoja żona ?
- Lata, jest stewardesą. A ty podobno się 
rozwiodłeś.
- Dlaczego ? 
- Moja żona też latała,  ale to zajęcie 
jakoś inaczej nazywa.

Malutka Kasia budzi się w nocy i prosi :
- Mamusiu, opowiedz mi bajkę.
- Poczekaj kochanie. Zaraz wróci tatuś i 
nam obu opowie bajkę.

Policjant zatrzymuje pijanego kierowcę .
- Dmuchnij pan !
- A gdzie boli ?

Bolek wyjeżdża służbowo.
Przy pożegnaniu  żona go napomina.
- Zapamiętaj! Nie wydawaj pieniędzy na 
coś ,co masz w domu za darmo !

Położna przynosi na rękach nagiego 
noworodka i pokazuje go ojcu.
- Ludzie, chłopiec ! Jaki podobny do mnie 
.Będziemy razem chodzić na mecze,                    
- wykrzykuje szczęśliwy ojciec.
- Niech się pan uspokoi – mówi położna
- To dziewczynka. I niech mi pan puści 
mój palec.

Nie podobasz mi się, dziewczyno ….- 
mówi lekarz po zbadaniu pacjentki.
- Pan też nie jest za piękny 

Rozmowa męża z żoną w łóżku :
- Powiedz mi coś miłego, na przykład 
…..koteczku – prosi  żona.
- Koteczku….- mruczy mąż 
- A teraz ….misiaczku……
- Misiaczku
- A teraz powiedz coś od siebie….
- Dobranoc.

Jadąc mercedesem kobietę zatrzymuje 
policjant.
- Przekroczyła pani sześćdziesiątkę.
- Ależ skąd , to kapelusz mnie tak 
postarza !

Rozmowa dwóch „przyjaciółek „.
- Skąd wracasz ?.....
- Z salonu piękności .
- I co, był zamknięty ?

Alkohol źle działa na moje oczy !
- A jak to się objawia ?
- Następnego dnia po pijaństwie nie 
widzę pieniędzy !

Teściowa strofuje Masztalskiego :
- Wiesz, ty pieronie, jak 
nazywa się taki, co cały dzień
siedzi w knajpie ?
- Wiem,
- No jak ?
- Kelner.

W czasie wakacji jadę poszaleć do 
Paryża. 
- Świntuch !
- Dlaczego, przecież jadę z  żona ?!
- Świntuch i idiota !

Na jakiej podstawie pan twierdzi , że 
oskarżony był pijany ?
- zwraca się sędzia do świadka ?
- Ponieważ wykrzykiwał , że nie boi się 
własnej żony!

Dzwoni przyjaciółka do przyjaciółki 
i pyta : 
- Słuchaj ,mój mąż wziął stówkę i 
powiedział , że idzie na dziwki. Nie było 
go u ciebie ?

Po długim rejsie marynarz wrócił do 
domu i spędził upojną noc  z żoną.
Rano do sypialni zagląda jego mały 
synek i szybko cofa głowę.
- Nie bój  się Krzysiu, przecież jestem 
twoim ojcem, 
- Tak, tak…..Wszyscy tak mówią !
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Kobieta
Ofiara potężnych emocji ingerujących w sferę seksu. 
Nie potrafi oddzielić seksu od miłości. Zakochuje się 
w swoim partnerze lub podejmuje stosunki z kimś 
kogo pokocha. Ten ścisły związek stwarza 
ograniczenie, hamuje ją na drodze do szczęście. Jest 
zarazem bardzo seksowna i uczuciowa. W związku z 
tym często bywa w kłopotach i równie często 
niezaspokojona podoba się jej wielu mężczyzn. Jej 
miłości są tyle rzadkie ile nieuniknione. Gdy jest 
sama nie czuje pełni życia, jest apatyczna, sądzi, że 
miłość już jej się nie zdarzy. Prędzej czy później 
spotyka atrakcyjnego i wrażliwego mężczyznę. W 
łóżku jest znakomita ale dla znakomitych partnerów. 
Prymitywu nie zna i nie rozumie, jednostronności 
również. Podoba się mężczyzną, którzy jej się 
podobają. Potrzeby i emocje obojga przekształcają w 
czyste, zmysłowe uniesienia. Często zdarza się im 
orgazm równoczesny i spontanicznie, a nie 
„stresowany”. Koziorożec działa instynktownie, nie 
potrafi i nie chce czegokolwiek nauczyć się w sensie 
technicznym. Jej seksowność i frustracja mogą być 
nieznośne. Wzloty namiętności i uniesienia w pełni to 
rekompensują. Osiąga szczyt rozkoszy znany tylko 
niewielu wybranym.

Mężczyzna
Koziorożec przeniknięty jest na wskroś swymi 
ogromnymi żądzami: prowadzi życie bogate, jest 
energiczny i wewnętrznie złożony. Seks jest zawsze 
blisko jego świadomości. Ceni rozkosz fizyczną, 
pragnie jednak czegoś więcej: pełną satysfakcję 
osiąga tylko w takich sytuacjach, gdy może całkiem 
pogrążyć się w przeżyciu aż do utraty świadomości. 
Gdy to osiąga roznamiętnia się do tego stopnia, że nie 
jest w stanie myśleć. Koziorożec pozostawia swego 
wewnętrznego „obserwatora” za drzwiami sypialni. 
Jego potężny emocjonalizm pozwala mu przeżyć 
uniesienia znane wielu ale uniemożliwia 
kontrolowanie technicznych szczegółów wspó-
łżycia, pozwalającym zdobywać doświadczenie, 
umiejętności praktyczne i fascynowanie się 
uczeniem się sztuki miłosnej. Wielu przedstawicieli 
tego znaku nie potrafi zdobyć nawet elementarnych 
technik i sterować procesami fizjologicznymi bez 
uszczerbku dla autentyczności przeżycia. W związku 
z tym ich styl, chociaż naładowany emocją może być 
mało skuteczny. Jeśli jednak partnerka potrafi przejąć 
kontrolę rezultat bywa wspaniały.

21. I. – 20. II.

Kobieta
Niezbyt ostro zarysowana osobowość pod względem 
seksualnym. Rzadko bywa namiętna lub oziębła. 
Ambitna, twórcza, perfekcjonistka, często 
niewyrozumiała dla błędów innych. Seks nie należy 
do jej głównych zainteresowań. Może być idealną 
partnerką dla przeciętnego, umiarkowanego 
mężczyzny. Nie przeżywa gwałtownie namiętności. 
Seks w małżeństwie staje się dala niej rytuałem, 
nierozłącznie związanym z sypialnią i pora nocną. 
Nie umie uczestniczyć uniesieniu wzajemnego 
odkrywania siebie, własnych ciał i ich możliwości. 
Orgazm nie jest dla niej zjawiskiem jednoznacznym 
ani szczególnie ważnym. Każda gra miłosna 
satysfakcjonuje ją po czym szybko i zdrowo zasypia. 
Szaleństwa, o których słyszy i czyta od czasu do 
czasu, nie są jej znane. Zdrady małżeńskie nie są jej 
ulubioną działalnością, jest niż natomiast 
prowadzenie  domu,  urządzanie  przyjęć ,  
przyjmowanie gości. Jest towarzyska i pogodna, lubi 
na siebie zwracać uwagę, podobać się i bawić.

  

 Wodnik  

Koziorożec

Mężczyzna 
Temperament słaby. Nie odnosi się to do jego 
fizycznych możliwości, ale raczej do sfery 
psychicznej. Uważa się za zupełnie normalnego. 
Traktuje kobiety jako istoty nieco mniej 
wartościowe. Jako jeden z niewielu identyfikuje 
estetyczne piękno kobiety z jej wartością seksualną, 
ponieważ tej ostatniej nie wyczuwa się jako odrębnej. 
Bliski jest poglądu, że seks to jeden z „błędów 
miłości”, z którego się wyrasta, aby zająć się 
„poważnymi sprawami”, jak zarabianie pieniędzy, 
małżeństwo, dzieci itp. Nic dziwnego, ze często 
miewa żonę dokuczliwą i niezawodną, choć sam 
czuje się niewinny. Nie dopuszcza myśli, że jego 
szczytowe „osiągnięcia” są mizerne w porównaniu z 
przeciętną aktywnością innych mężczyzn. Swoją 
„nieznośną” żonę t raktuje  z  dużą dozą 
wyrozumiałości, dochodzą do przekonania, że „nie 
całkiem odpowiada za swoje czyny”. W dalszej 
konsekwencji może albo zgorzknieć z poczuciem 
pokrzywdzenia, albo przypadkowo dostać się w 
orbitę działania kobiety zimnej i despotycznej typu 
lwa, przy której może się od czasu do czasu poczuć 
mężczyzną. Częściej jednak zdarza się to w jego 
wyobraźni, ponieważ nie stać go na życie podwójne, 
ani na rozwód i ponowne małżeństwo.

21. II. – 20. III.

Kobieta
Jest nieuleczalną romantyczką, jej temperament 
zwrócony jest do wnętrza. W dzieciństwie fascynuje 
ją baśń, a występujące w niej postacie są dla niej 
mniej realne niż rzeczywiste. W okresie dojrzewania 
jej wyobraźnia karmi się w większym stopniu 
ideałami romantycznej miłości niż szczegółami – 
fizjologicznymi i psychologiczną stroną aktu 

 Ryby 

płciowego. Nierzadko odnajduje się w roli kochanki i 
powierniczki artystów, polityków – ludzi, których 
sława i wielkość zależą w znacznym stopniu od jej 
oddziaływanie, ukojenia, które im daje i oparcia, 
którym dla nich jest. Obcując z mężczyznami 
potrzebującymi jej pomocy, wyrabia sobie pogląd, że 
„nie ma na tym świecie mężczyzn prawdziwych”. 
Jeśli nawet takiego spotka, nie zdobędzie się na to, 
żeby go zdobyć. Pełnie zadowolenia duszy i ciął 
może dać jej jedynie mężczyzna z prawdziwego 
zdarzenia, takich jednak się boi. Boi się nie tyle ich 
męskości, ile konieczności pozbycia się ochronnej 
warstwy marzeń i sprawdzenia się jako kobiety. Nie 
może się na to zdobyć. A zatem „chłopcy” pozostają, 
a mężczyźni – niejednokrotnie z żalem – odchodzą. 

Mężczyzna
Człowiek zwrócony do wewnątrz, dla którego inni są 
tylko instrumentami jego samorealizacji. Prowadzi 
bogate Zycie seksualne, dostarcza niezapomnianych 
przeżyć swym partnerkom, nie daje jednak poznać 
swego prawdziwego wnętrza. Obdarzony jest bardzo 
bogatą wyobraźnią, której treści znane są wyłącznie 
jemu samemu. Jego hermetyczny wewnętrzny świat 
oddziałuje na jego świadomość silniej niż realia, w 
związku z czym jego przeżyciom erotycznym 
towarzyszy gra wyobraźni, wewnętrzna poezja; to 
jest dla niego doświadczeniem realniejszym od 
fizycznego doznania i wrażeń zmysłowych. Kobiety, 
wspominające go, rysują sobie zupełnie fałszywy 
obraz jego osobowości. Ponieważ świat wyobraźni 
jest dla niego realniejszy  niż dotykalna 
rzeczywistość, żadna partnerka nie istnieje dla niego 
jako konkret, będąc tylko odbiornikiem jego 
wybujałego temperamentu. Czuje się bezgranicznie 
osamotniony, zamknięty wśród  murów dzielących 
go od rzeczywistości i dlatego w ostatecznym 
rachunku ponosi klęskę.

Ecik zaprosił znajomych na chrzciny 
swojego pierworodnego i tłumaczy:
- Jak dojdziecie do mojego mieszkania, to 
kopnijcie nogą mocno w drzwi…
- Dlaczego nogą ?
- Bo przecież nie przyjdziecie z pustymi 
rękami…..

Tatusiu, dlaczego ożeniłeś się z 
mamusią ?
- To i ty synku zaczynasz się dziwić ?

Podobno się ożeniłeś ? Co robi teraz 
twoja żona ?
- Lata, jest stewardesą. A ty podobno się 
rozwiodłeś.
- Dlaczego ? 
- Moja żona też latała,  ale to zajęcie 
jakoś inaczej nazywa.

Malutka Kasia budzi się w nocy i prosi :
- Mamusiu, opowiedz mi bajkę.
- Poczekaj kochanie. Zaraz wróci tatuś i 
nam obu opowie bajkę.

Policjant zatrzymuje pijanego kierowcę .
- Dmuchnij pan !
- A gdzie boli ?

Bolek wyjeżdża służbowo.
Przy pożegnaniu  żona go napomina.
- Zapamiętaj! Nie wydawaj pieniędzy na 
coś ,co masz w domu za darmo !

Położna przynosi na rękach nagiego 
noworodka i pokazuje go ojcu.
- Ludzie, chłopiec ! Jaki podobny do mnie 
.Będziemy razem chodzić na mecze,                    
- wykrzykuje szczęśliwy ojciec.
- Niech się pan uspokoi – mówi położna
- To dziewczynka. I niech mi pan puści 
mój palec.

Nie podobasz mi się, dziewczyno ….- 
mówi lekarz po zbadaniu pacjentki.
- Pan też nie jest za piękny 

Rozmowa męża z żoną w łóżku :
- Powiedz mi coś miłego, na przykład 
…..koteczku – prosi  żona.
- Koteczku….- mruczy mąż 
- A teraz ….misiaczku……
- Misiaczku
- A teraz powiedz coś od siebie….
- Dobranoc.

Jadąc mercedesem kobietę zatrzymuje 
policjant.
- Przekroczyła pani sześćdziesiątkę.
- Ależ skąd , to kapelusz mnie tak 
postarza !

Rozmowa dwóch „przyjaciółek „.
- Skąd wracasz ?.....
- Z salonu piękności .
- I co, był zamknięty ?

Alkohol źle działa na moje oczy !
- A jak to się objawia ?
- Następnego dnia po pijaństwie nie 
widzę pieniędzy !

Teściowa strofuje Masztalskiego :
- Wiesz, ty pieronie, jak 
nazywa się taki, co cały dzień
siedzi w knajpie ?
- Wiem,
- No jak ?
- Kelner.

W czasie wakacji jadę poszaleć do 
Paryża. 
- Świntuch !
- Dlaczego, przecież jadę z  żona ?!
- Świntuch i idiota !

Na jakiej podstawie pan twierdzi , że 
oskarżony był pijany ?
- zwraca się sędzia do świadka ?
- Ponieważ wykrzykiwał , że nie boi się 
własnej żony!

Dzwoni przyjaciółka do przyjaciółki 
i pyta : 
- Słuchaj ,mój mąż wziął stówkę i 
powiedział , że idzie na dziwki. Nie było 
go u ciebie ?

Po długim rejsie marynarz wrócił do 
domu i spędził upojną noc  z żoną.
Rano do sypialni zagląda jego mały 
synek i szybko cofa głowę.
- Nie bój  się Krzysiu, przecież jestem 
twoim ojcem, 
- Tak, tak…..Wszyscy tak mówią !
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