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Szanowni Państwo,
oficjalnie ogłaszamy w najnowszym numerze „Poloneza” nadejście 
wiosny. Wiosna to chyba najlepsza pora roku, ponieważ przynosi ze 
osobą nadzieję na lepsze. Wiosna jest prawie zawsze radosna. Czyż 
nie ładniej brzmi pytanie - „ Ile ma Pani czy Pan wiosen ?” Po takim pyta-
niu natychmiast ilość lat, jakie dźwigamy na plecach wydaje się lżejsza 
a życie łatwiejsze. Wiosna to dobry nowy początek, to odrodzenie. Tak 
jak przesłanie Świąt Wielkanocnych zwanych inaczej Świętami Zmar-
twychwstania. Śpiewamy wtedy radosne alleluja, co znaczy w tłuma-
czeniu z hebrajskiego - wychwalajcie Pana. Często obchodzimy święta 
automatycznie, nie do końca zdając sobie sprawę ze znaczenia ich 
symboliki. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa krótki „słownik wielka-
nocny” od A do Z. Telewizja Polonia również postarała się przygotować 
dla Państwa słownik, a jest nim najnowszy program nadawany w każdą 
niedziele o godzinie 10.30 oraz  w czwartki o 17.40. „Słownik polsko@
polski” warto obejrzeć, aby pośmiać się z błędów językowych robionych 
przez innych i często też przez nas samych, nie wyłączając dziennika-
rzy. Kiedy już wzbogacimy swoją wiedzę o naszym języku ojczystym, 
możemy wybrać się w podróż, żeby sprawdzić czy w Krakowie napraw-
dę mówią, że „wychodzą na pole”. Warszawiacy natomiast „wychodzą 
na dwór”, chociaż prawdę mówiąc dwór był dużo większy w Krakowie 
niż w Warszawie. Miasta te ze sobą zawsze próbowały konkurować, 
ale Kraków pozostaje stolica intelektualną Polski. Czy to prawda naj-
lepiej sprawdźcie Państwo sami odwiedzając Kraków w któryś wiosen-
ny, słoneczny weekend. Jeżeli musicie jednak zostać w Niemczech, to 
może wybierzcie się do kina… na najnowsze polskie filmy pokazywane 
w ramach festiwalu „Filmlandpolen” organizowanego na teranie całych 
Niemiec przez Grażynę Słomkę.

Gdzie i kiedy odbywają się projekcje możecie się dokładnie dowie-
dzieć na stronie internetowej www.filmlandpolen.de. Wiosną oprócz 
radosnych Świat Wielkanocnych czeka nas wiele miłych uroczystości, 
o których warto pamiętać. Maj to miesiąc pierwszych komunii, Dnia 
Matki (26 maja w Polsce) i Dnia Dziecka ( 1 czerwca).

2 maja to oficjalnie ogłoszony przez Senat RP -  Dzień Polonii. 
Tylko od nas samych, od naszej inicjatywy zależy, czy będziemy go 
świętować. My już dziś składamy wszystkim Polakom w Niemczech ży-
czenia udanego Dnia Polonii – 2 maja!

 Redakcja „Poloneza”

To już… 10 wydanie Poloneza
Na pytanie - Co to jest Polonez? - można odpowiedzieć w trój-

nasób - Po pierwsze… jest obok mazura i krakowiaka najstarszym 
polskim tańcem. Istnieje przekonanie wśród znawców tańca, iż wy-
wodzi się on z czasów przedchrześcijańskich i nie miał na początku 
związku z muzyką, a jedynie z odprawianiem rytuału egzorcyzmowania 
mieszkań poprzez obchodzenie go przy specyficznym („polonezowym”) 
rytmizowaniu. Najstarszy zbiór polonezów pochodzi  z 1728 roku. Jed-
nym z najbardziej popularnych polskich polonezów jest „Pożegnanie 
Ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego. Polonezy znajdują się również 
w dorobku obcych kompozytorów, pisali je: Jan Sebastian Bach, Ludwig 
van Beethoven, Franz Schubert, Michaił Glinka, Piotr Czajkowski, Niko-
łaj Rimski-Korsakow.

Drugie znaczenie Poloneza to… samochód osobowy, produko-
wany w fabryce samochodów osobowych FSO na Żeraniu w Warszawie 
od 3 maja 1978 do 22 kwietnia 2002. Łącznie wyprodukowano razem z 
zestawami montażowymi 1 061 807 egzemplarzy Poloneza w różnych 
wersjach.

A ostatnie… trzecie znaczenie słowa Polonez to… kwartalnik 
europejski POLONEZ, czyli ABC Europejczyka - istnieje od stycznia 
2006 roku. POLONEZ ukazuje się w 20 tysięcznym nakładzie, cztery 
razy w roku, nawiązując cyklem do pór roku: zima, wiosna, lato, jesień. 
Swoim zasięgiem obejmuje Niemcy, Belgię, Holandię, Austrię oraz Pol-
skę. Tematyka POLONEZA skupia się na problemach ogólno europej-
skich i ponad 2 milionowej społeczności polskiej w całych Niemczech. 
Każde wydanie zawiera ważne informacje prawne dla podróżujących 
po krajach europejskich, a ponadto: komunikaty, reportaże, wiadomości 
z kraju, informacje o targach i imprezach gospodarczo-turystycznych po 
obu stronach Odry, ogłoszenia i reklamy.

Właśnie macie w ręku Państwo „jubileuszowe” dziesiąte wydanie 
POLONEZA, który stara się sprostać Państwa wymaganiom i dostarczać 
ciekawych informacji dotyczących nas Polaków w Unii Europejskiej.

Wszystkim naszym wiernym czytelnikom dziękujemy za listy 
i uwagi i czekamy na dalszą konstruktywna krytykę oraz zapraszamy 
do współpracy.

Redakcja POLONEZ: Pestalozzistr.71, 10627 Berlin
tel. 0049 30/ 416-36-03 oraz tel.30/324-16-32

fax. 004930/ 417-45-391 lub tel.30/375-918-50
Funk:0049/178/ 699- 03- 85

www.polonez-eu.eu, e-mail. info@polonez-eu.eu

Spieszymy powiadomić, że  z dniach 6 - 7 - 8 czerwca 2009 r. 
odbędzie się XIII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii. Funda-
cja Polonia powraca do kontynuowania spotkań polonijnych środowisk 
gospodarczych z władzami naczelnymi, samorządowymi i krajowymi 
przedsiębiorcami.

Występujące w skali globalnej zmiany skłaniają do poszukiwania 
nowych obszarów i partnerów na zmieniającym się rynku. Polska wy-
kazuje znaczącą stabilność realizując   liczne inwestycje ze środków 
unijnych, których wielkość przekracza kwotę dwudziestu miliardów  PLN 
w bieżącym roku.

W tych okolicznościach szczególnie pożądana jest międzynarodo-
wa współpraca oparta na partnerstwie i wzajemnych korzyściach.

Zapraszając do udziału uprzejmie prosimy o przekazanie tej wiado-
mości do osób - firm, które mogą być zainteresowane uczestnictwem. 
W tym celu załączamy informację.

Biuro informacyjne: Fundacja Polonia
00-737 Warszawa, ul.Zakrzewska 12/1

Tel./ Fax: 0049/2284-11477
e-mail ;biuro@fundacjapolonia.pl

XIII Światowa Konferencja 
Gospodarcza dla Polonii
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Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Krakowie zaprasza uczniów szkół polonijnych 
do udziału w wakacyjnym obozie językowo-krajoznawczym.  Zapewniamy zajęcia językowe 
z lektorem, atrakcyjny program edukacyjny oraz spotkania z rówieśnikami polskiego pochodze-
nia z różnych krajów świata. 

Termin: od 9 do 22 sierpnia 2009 r. 
Program obozu:
•    zajęcia językowe z lektorem (5 godz. dziennie) oraz prelekcje „Rok z kulturą polską”
•    zwiedzanie wybranych muzeów i  zabytków Krakowa 
•    wycieczki edukacyjne  m.in. Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu, Dom Rodzinny 

Jana Pawła II w Wadowicach
•    wycieczki krajoznawcze (Spływ Przełomem Dunajca lub Zakopane)
•    zajęcia rekreacyjno-sportowe, basen
 
 Zakwaterowanie: Centrum Edukacyjne „Radosna Nowina” w Piekarach (10 km od Krakowa), 

obiekt strzeżony i monitorowany, zakwaterowanie w domkach w pokojach trzy i czteroosobowe 
(wspólne łazienki), możliwość dodatkowego korzystania z basenu i siłowni.

 Strona internetowa ośrodka www.fund.pl/nowina 
 Cena: 180 EURO
 Świadczenia zawarte w cenie: noclegi, trzy posiłki dziennie (pierwszym posiłkiem w dniu 

przyjazdu jest obiadokolacja), opieka wykwalifikowanych wychowawców, zajęcia językowe 
z lektorem, wycieczki w ramach programu edukacyjno-kulturalnego, bilety wstępu do zwied-
zanych obiektów  

 Obóz jest dofinansowany ze środków Senatu RP.
Warunki uczestnictwa w obozie
•    młodzież polskiego pochodzenia uczęszczająca na zajęcia z języka polskiego
•    wiek od 14 do 17 lat 
•    co najmniej podstawowa znajomość języka polskiego
•    zgłoszenia osób, które  uczestniczyły w poprzednich latach  w obozie językowym w Pieka-

rach, będą rozpatrywane w drugiej kolejności 
Organizator: 
 Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Krakowie
 Rynek Główny 14, 31-008 Kraków 
 tel./faks 48 12 422 43 55
 e-mail: biuro@swp.krakow.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami 

spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 
 www.wspolnota-polska.krakow.pl

Policja berlińska poszukuje od 1-go października 
2009 kandydatów do przeszkolenia do pracy w dziale kry-
minalnym. Szczególnie mile widziani będą „kandydaci, 
których językiem ojczystym jest arabski, chiński, an-
gielski, francuski, włoski, chorwacki, polski, rosyjski, 
serbski, hiszpański, czeski, turecki i wietnamski”.

Oprócz znajomości języka kandydaci powinni po-
siadać obywatelstwo niemieckie lub państwa należące-
go Unii Europejskiej, przynajmniej 1,65 cm wzrostu (ko-
biety 1,60 cm). Powinni posiadać również odpowiednie 
cechy charakteru potrzebne do wykonywania zawodu 
policjanta, mieć ogólnie dobry stan zdrowia i oczywiście 
nie być karani. Zainteresowani mogą uzyskać bliższe 
informacje pod numerem telefonu – 030-332 30 03, lub 
na stronie internetowej – Berliner Polizei - www.berlin.
de/polizei 
- jak poinformował w poniedziałek,
  2-go lutego 2009, Berliner Morgenpost. 

Zawód - Policjant

Wakacyjny obóz dla młodzieży
z nauką języka polskiego

WIADOMOŚCI
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Niemcy boją się kryzysu
i nie chcą dać pracy Polakom 

Niemcy, największa gospodarka Unii Europejskiej, nie otworzą dla Polaków 
swojego rynku pracy 1 maja, tak jak się do tej pory spodziewano - donosi „Dzien-
nik”. Będziemy musieli na to czekać jeszcze dwa lata, do połowy 2011 r. 

Powód? Kanclerz Angela Merkel boi się kryzysu gospodarczego. Sprawa 
może zaważyć na stosunkach polsko-niemieckich. Zgodnie z Traktatem Akce-
syjnym każdy z krajów starej Unii mógł utrzymać zakaz zatrudnienia dla nowych 
państw członkowskich przez pięć lat od poszerzenia Wspólnoty. Ten termin właś-
nie mija 1 maja. Potem tylko nadzwyczajne okoliczności mogły odebrać Polakom 
prawo do pracy w tych krajach na kolejne dwa lata. 

Niemcy uważają jednak, że właśnie taką nadzwyczajną sytuację stworzył 
kryzys gospodarczy. I ten właśnie argument znajdzie się w przygotowywanym dla 
Brukseli uzasadnieniu niekorzystnej dla Polski decyzji - zapowiada „Dziennik”, 
który dodaje, że za przykładem Niemiec pójdzie też Austria.                        PAP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Europejskie Centrum Kultury “IGNIS” w Kolonii

- program na kwiecień 2009
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Wszystkie niżej wymienione imprezy odbędę się
w Willi Ignis, Elsa-Brändström-Str. 6, 50668 Köln,
t. 0221/72 51 05, e-mail: info @ ignis . org
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Do 30.04. Wystawa „COINCIDENCE I/2009 – kolońskie spotkania”
03.04., godz. 19:00 Polska kultura z jej najlepszej strony
05.04., godz. 15:00 Popołudnie z jazzem
06.04., godz. 15:00 Kobiety spotykają się w IGNIS-ie
06.04., godz. 19:00 Piątkowe smakołyki rosyjskiej muzyki i kuchni
14.04., godz. 18:30 Jour fixe gejów i lesbijek z Europy Wschodniej
16.04., godz. 19:00 Koncert rosyjskiej grupy rockowej „Biała Gwardia” 
17.04., godz. 19:00 Wieczór pieśni i arii
19.04., godz. 15:00 Popołudnie z jazzem
23.04., godz. 15:00 Spotkajmy się!!!
24.04., godz. 19:00 Koncert Grażyny Łobaszewskiej
26.04., godz. 15:00 Popołudnie z jazzem
28.04., godz. 20:00 Spotkanie Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Filozoficznego
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„Słownik polsko@polski” to program 
poświęcony kulturze języka polskiego. Jest to 
swoisty przegląd tygodnia błędów językowych 
popełnianych przez dziennikarzy, internautów. 
Uczestnikami są Polonusi rozsiani po całym 
świecie. Są też dziennikarzami prasy polonij-
nej, prowadzą programy radiowe i telewizyjne.        
Na co dzień obserwują zmiany, jakie zachodzą 
w języku polskim. 

W programie wziąć udział może każdy, 
komu nie jest obojętna poprawność języ-
kowa. Dużą grupę aktywnych uczestników 
stanowią również nauczyciele języka pol-
skiego za granicą i działacze polonijni, na 
co dzień posługujący się obcym językiem i 
dlatego wyjątkowo wrażliwi na język ojczysty.                                                                                           
Prowadząca – Agata Dzikowska, za każdym 
razem przygotowuje odpowiednią porcję frag-
mentów, artykułów prasowych i komentarzy 
dostępnych w sieci. Dziennikarze polonijni 
też przygotowują swoje przykłady. Następnie 
są one wspólnie omawiane. Fachowego ko-
mentarza udziela ekspert - prof. Jan Miodek 
– członek Rady Języka Polskiego, członek 
Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akade-
mii Nauk, dyrektor Instytutu Filologii Pol-
skiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nie pouczając, a przejrzyście tłumacząc 
zawiłości języka polskiego, zachęca widzów 
do dbałości o to, co i jak mówić i pisać. Dzięki 
wykorzystaniu w programie technologii multi-
medialnych i łączeń przy pomocy skype’a, do 
udziału w programie zapraszani są widzowie 
TV Polonia niemal z całego świata. Dzięki pro-
gramowi „Słownik polsko @ polski”  na żywo 
łączą się za pomocą Internetu ze studiem znaj-
dującym się we wrocławskim ośrodku TVP.

Dotychczas w telewizyjnym spotkaniu 
z prof. Miodkiem udział wzięły osoby między in-
nymi z Niemiec, Szwecji, Anglii, Grecji, Czech, 
ale także ze Stanów Zjednoczonych, Kanady 
czy tak odległych miejsc jak RPA i Argentyna. 
Przez chwilę łączenia z wrocławskim studiem 
uczestnicy odbyli wirtualną, edukacyjną podróż 
do Polski i rozwiali liczne językowe wątpliwości.  
W taką właśnie podróż zabiera swoich wi-
dzów TV Polonia w każdą niedziele o godzi-
nie 10.30, z dwoma emisjami powtórkowymi 
w środy o 00.10 oraz czwartki o 17.40. 

Na program serdecznie zapraszają  jego 
pomysłodawcy i autorzy Dariusz Dyner i Wi-
told Świętnicki. 

www.tvp.pl
 www.fajgel.com.pl

Nowości TV Polonia
SŁOWNIK POLSKO@POLSKI – program o współczesnym języku 
polskim, w którym może wziąć udział każdy
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W nowym programie TV Polonia „Słownik 
polsko@polski” pełni Pan rolę eksperta. Czy 
pytania jakie zadają nasi rodacy mieszkający 
za granicą Pana zaskakują? 

Profesor Jan Miodek: Pytania Polaków 
z Europy, Ameryki dotyczą najważniejszych 
zjawisk współczesnej polszczyzny, która cią-
gle się zmienia i w związku z tym wywołuje 
poprawnościowy niepokój. Wiadomo, że je-
żeli jakaś końcówka gramatyczna jest stabil-
na to nikt o nią nie pyta, natomiast jeżeli coś 
w tej kategorii się zmienia to ten niepokój się 
pojawia. Pytania, z którymi się spotykam są 
częściowo typowe, ale jednocześnie pokazu-
ją polszczyznę w ruchu, dzięki czemu widać 
jak ona ewoluuje.

Jakie pytania nurtują widzów programu 
najczęściej?

Profesor Jan Miodek: Wyjątkowo dużo 
jest pytań o funkcjonowanie języków obcych 
we współczesnej polszczyźnie z angielszczy-
zną na czele. Widzów intryguje czy polszczy-
zna poradzi sobie z tymi złożami leksykalnymi 

Polski jest przeciętny...
- wyjątkowy jest stosunek Polaków do języka ojczystego 

wywiad z profesorem Janem Miodkiem – członkiem Rady Języka Polskiego i Komitetu Językoznawstwa 
Polskiej Akademii Nauk, dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

z języków obcych oraz w jaki sposób zachodzą 
procesy adaptacyjne w języku polskim.

Jak Pan sądzi dlaczego Polonusi są tak 
wrażliwi na poprawność języka polskiego? 
Przecież na co dzień posługują się obcym ję-
zykiem.

Profesor Jan Miodek: Chyba właśnie 
dlatego jest w tych ludziach - co wyraźnie 
wyczuwam w naszych rozmowach - jakaś  
podwójna troska o piękno formy językowej, 
o poprawność języka ojczystego. To jest typo-
we zjawisko stare jak świat, że jeśli człowiek 
ma coś w pewnym oddaleniu, to jest to mu 
droższe, ma się do tego stosunek emocjonalny 
o wiele żywszy, niż w sytuacji kiedy się miesz-
ka tu nad Wisłą i Odrą.

Czy uważa Pan, że język polski jest wyjąt-
kowy w porównaniu do innych języków?

Profesor Jan Miodek: Nie ma nic wy-
jątkowego w języku Polskim, myślę nato-
miast, że nasza historia była trudna i dlatego 
stosunek Polaków do języka ojczystego jest 

w Europie na pewno wyjątkowy. Kiedy roz-
mawiam z Niemcami, czy ze Szwedami, czy 
z innymi narodowościami, wszyscy oni jeśli 
tylko znają realia Polski, dziwią się, że w każ-
dej polskiej gazecie, w każdym programie ra-
diowym, telewizyjnym jest część językowa, że 
my taką wagę przywiązujemy do problematyki 
językowej. Uważam, że w samej polszczyźnie 
jako takiej nie ma nic nadzwyczajnego. Jest to 
przeciętny język, ani łatwy ani trudny. Ortogra-
fię ma na pewno sto razy łatwiejszą niż język 
niemiecki, francuski czy angielski. A jeśli idzie 
o trudności gramatyczne należmy do  przecięt-
nej światowej. Wyjątkowy jest natomiast stosu-
nek Polaków do języka ojczystego.

Pracował Pan naukowo w Niemczech. 
Jakie ma Pan wspomnienia?

Profesor Jan Miodek: W związku z moją 
pracą poznałem całą Europę i chyba całą 
Amerykę. Jako lektor języka polskiego praco-
wałem na Uniwersytecie w Muenster dwa lata 
- od 1975 do 1977 i w związku z tym niemie-
cki znam chyba najlepiej z języków obcych. 
Z wykładami na temat języka polskiego wyjeż-
dżałem do Kanady, Stanów Zjednoczonych, 
Szwecji, Niemiec, na Litwę, do Czech, można 
by jeszcze długo wymieniać. Mogłem zostać 
za granicą , ale za bardzo tęskniłem. Kiedy 
byłem 2 lata w Niemczech, nie zdecydowałem 
się zostać rok dłużej, ponieważ mi było bardzo 
tęskno do syna,  on miał wtedy roczek a ja nie 
chciałem ojcostwa tracić.

Pochodzi Pan z Tarnowskich Gór, czuje 
się Pan jeszcze Ślązakiem? Czy autorytet pro-
fesorski „godo” czasem po śląsku?

Profesor Jan Miodek: Po śląsku gadam 
bardzo często. Kiedy wracam w tamte stro-
ny, kiedy się spotykam z kolegami. Nawet we 
Wrocławiu zdarza się, że jeśli się tylko spotkam 
z kimś kto jest Ślązakiem to sobie na gwarę 
przechodzę. Oczywiście w takiej konwencji 
pół-poważnej, ale sprawia mi to bardzo wielką 
radość.

Pytania zadawała Magdalena Bober
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Po efektownym zwycięstwie przez nokaut 
Tomasza Adameka nad Jonathanem Banksem 
można się zastanawiać czy pojedynek nie po-
winien się zakończyć już po pierwszym licze-
niu. Zdaniem polskiego pięściarza sędzia już 
wtedy powinien przerwać pojedynek. 

ADAMEK ZLITOWAŁ SIĘ NAD BANKSEM

Pomimo, że Banks był mocno zamroczo-
ny sędzia pozwolił mu “walczyć” dalej, czym 
zaryzykował zdrowie Amerykanina. Banks nie 
był wstanie się bronić, kiedy Adamek do nie-
go doskoczył, a co dopiero mówić o zadaniu 
ciosu. To był ciężki nokaut, po którym Banks 
przez kilkanaście sekund nie mógł się pod-
nieść z ringu. 

Sędzia Ed Cotton podjął złą decyzję, która 
mogła zakończyć się o wiele gorzej dla ame-

rykańskiego pięściarza gdyby nie rozsądne 
i odpowiedzialne zachowanie Adamka. 

- Po pierwszym liczeniu sędzia powinien 
zakończyć walkę. Banks był już mocno zamro-
czony. Po wznowieniu, gdy zacząłem atak, wi-
działem, że on “pływa”. Nie wkładałem już tyle 
siły w uderzenia, nie chciałem go bić, takiego 
bezbronnego - powiedział w wywiadzie dla ser-
wisu bokser.org Tomasz Adamek. 

- Wiadomo, to jest walka ale walka sporto-
wa. Sądzę, że dla Banksa byłoby lepiej, gdyby 
arbiter wcześniej zakończył ten pojedynek - 
dodał mistrz świata organizacji IBF w kategorii 
junior ciężkiej. 

Adamek to jeden z najsilniejszych pięścia-
rzy w swojej kategorii. W karierze na zawodo-
wych ringach “Góral” stoczył 38 walk, wygrał 37 
w tym 25 przed czasem. Polak przegrał tylko 
jeden pojedynek, w wadze półciężkiej z Cha-
dem Dawsonem. Jednak nawet wtedy pomimo 
porażki udało mu się posłać rywala na deski. 

MR 
(fot. AFP)

Adam Małysz zajął trzecie miejsce pod-
czas kwalifikacji do niedzielnego konkursu 
w Lahti. Miejsca w zawodach, z Polaków nie 
wywalczył jedynie Kamil Stoch. Wygrał Japoń-
czyk Noriaki Kasai. 

Małysz skoczył 122 m. Kasai był lepszy od 
Polaka o 1,5 m. Drugie miejsce zajął Norweg 
Johan Remen Evensen, który Małysza wyprze-
dził dzięki notom za styl. 

29. miejsce zajął Łukasz Rutkowski 
(112,5 m). Stefan Hula był 36. (108,5 m). 
W niedzielnych zawodach zabraknie czwar-
tego z Polaków. Kamil Stoch lądował na set-
nym metrze, co dało mu 50. pozycję wśród 59 
zawodników walczących o udział w konkursie 
głównym. 

Najdłuższy skok oddał Martin Schmitt, któ-
ry nie musiał walczyć w kwalifikacjach. Niemiec 
poszybował na odległość 125,5 m. Z zawod-
ników z pierwszej „dziesiątki” Pucharu Świata, 
poza Schmittem, skoczyli jeszcze Rosjanin 
Dmitrij Wasiljew (119 m), Fin Matti Hautamaeki 
(118 m) i Austriak Thomas Morgenstern (113 
m). Pozostali nie skorzystali z możliwości od-
dania skoku. 

Wcześniej odbył się oficjalny trening. 
Adam Małysz zajął na nim drugie miejsce, 
skacząc 126 m. Nieźle spisał się również Łu-

Skoki narciarskie - Puchar świata w Lahti

MAŁYSZ TRZECI, STOCH FATALNIE

kasz Rutkowski, który z wynikiem 119 m zajął 
14. pozycję. Słabo wypadli dwaj pozostali Po-
lacy. Kamil Stoch zajął 47. miejsce (103,5 m), 
a Stefan Hula 48. (103 m). Trening wygrał 
Czech Jakub Janda, skacząc 128,5 m. Trzeci 
był Norweg Tom Hilde (124,5 m). 

Nie zachwycili dwaj Austriacy zaliczani do 
światowej czołówki. Wolfgang Loitzl skoczył 
116 m, co dało mu 18. pozycję. Dużo słabiej 
wypadł Gregor Schlierenzaur. Jego 106,5 m 
pozwoliło zająć mu 42. miejsce. Nie skakał wi-
celider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, 
Szwajcar Simon Ammann. 

W sobotę o g. 16.15 w Lahti odbędzie się 
drużynowy konkurs Pucharu Świata, a w nie-
dzielę skoczkowie walczyć będą w zawodach 
indywidualnych. 

(fot. Rafał Sobota) AAA wp.pl

KUZIEMSKI ZNOKAUTOWAŁ 
DOLLINGERA!

Aleksy Kuziemski (17-0, 4 KO) mistrzem 
Europy! Polak obronił mistrzowski pas federa-
cji EBA nokautując w Dreznie w piątej rundzie 
Niemca Armina Dollingera (19-1, 8 KO). Nasz 
pięściarz uczynił w ten sposób duży krok w kie-
runku walki o mistrzostwo świata. 

Ostatni polski pięściarz, który stanął na 
podium amatorskich mistrzostw świata (brąz 
w 2003 roku), świetnie rozegrał walkę z nie-
pokonanym wcześniej, 37-letnim Dollingerem. 
Były zawodnik Hetmana Białystok zaczął wy-
jątkowo agresywnie. Chcąc zniwelować znacz-
ną przewagę wzrostu i zasięgu ramion rywala, 
ruszył od pierwszej sekundy do ataku. 

Już w pierwszej rundzie dwukrotnie trafił 
czysto lewym sierpowym. Po słabszych ko-
lejnych trzech minutach, Kuziemski w trzeciej 
i czwartej rundzie zepchnął znów Dollingera do 
głębokiej defensywy. 

Bezpośredni prawy prosty co chwilę lądo-
wał na głowie Niemca. Do tego kilka prawych 
po dole wyraźnie dało się we znaki rywalowi, 
który w narożniku po czwartym starciu zgłaszał 
ból żeber. 

Aleks chyba wyczuł słabość przeciwnika 
i rzucił się na niego zaraz po przerwie. Złapał 
go w narożniku, zasypał lawiną kilkunastu cio-
sów bez odpowiedzi i sędzia w obawie o zdro-
wie Dollingera przerwał niechybną egzekucję. 
Kuziemski wygrywa w piątej rundzie! 

bokser.org/WP.PL

JUSTYNA KOWALCZYK 
WYGRAŁA W LAHTI

Justyna Kowalczyk (AZS AWF Kato-
wice) odniosła w sobotę czwarte zwycięstwo 
w bieżącym sezonie Pucharu Świata - triumfo-
wała w Lahti w biegu na dystansie 10 km tech-
niką dowolną. 

Dwukrotna mistrzyni świata uzyskała 
czas 24.38,6. Przez cały wyścig dominowała 
- na każdym pomiarze czasu zwiększała swoją 
przewagę nad rywalkami. Ostatecznie drugą na 
mecie Szwedkę Charlotte Kallę wyprzedziła aż 
o 22,4 s. Polka awansowała na drugie miejsce 
w klasyfikacji generalnej PŚ. Na trzecie spadła 
Finka Aino-Kaisa Saarinen, która w Lahti nie 
startowała. 

- Po mistrzostwach świata chorowałam, 
kilka dni przeleżałam w łóżku. Tym bardziej 
należy się cieszyć, uzyskałam bardzo dobry 
wynik - powiedziała na mecie Kowalczyk.
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Według “NYT” list został własnoręcznie 
przekazany trzy tygodnie temu w Moskwie 
przez wyższych przedstawicieli amerykań-
skiej administracji. Dziennik powołuje się na 
zastrzegających sobie anonimowość przed-
stawicieli administracji Obamy. Potwierdzili oni 
tym samym informację o tajnym liście podaną 
w poniedziałek przez rosyjską gazetę “Kom-
miersant”. 

Według nich, w liście nie ujmuje się ofer-
ty w kategoriach bezpośredniego quid pro quo 
(coś za coś), tylko stwierdza, że USA nie będą 
musiały realizować planów budowy w Polsce i 
Czechach baz systemu obrony antyrakietowej, 
jeżeli Iran zaprzestanie wszelkich starań na 
rzecz budowy głowic nuklearnych i rakiet ba-
listycznych dalekiego zasięgu. 

Ma to być przekonywująca zachęta dla 
Rosji, aby przyłączyła się do wspólnego z USA 
frontu przeciw Iranowi. Moskwa - przypomina 
“NYT” - utrzymuje ścisłe więzi z Teheranem, co 
daje jej niemałe wpływy; pomaga m.in. Iranowi 
w budowie reaktorów atomowych. 

Rząd rosyjski nie odpowiedział jeszcze 
na ofertę Waszyngtonu, ale jego przedstawi-

Tajny list Obamy
do Miedwiediewa w sprawie Polski

W tajnym liście do rosyjskiego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa pre-
zydent USA Barack Obama zaoferował, że jego rząd zrezygnuje z umiesz-

czenia w Polsce i Czechach tarczy antyrakietowej, jeśli Moskwa pomoże USA za-
pobiec uzbrojeniu się Iranu w rakiety dalekiego zasięgu - podaje wtorkowy “New 
York Times”. 

ciel powiedział w poniedziałek (po rewelacjach 
“Kommiersanta”), że minister spraw zagranicz-
nych Siergiej Ławrow będzie miał coś do prze-
kazania na temat tarczy sekretarz stanu Hillary 
Clinton w czasie rozmowy obojga w Genewie 
w piątek. 

List Obamy wysłany został w odpowie-
dzi na list Miedwiediewa do amerykańskiego 
prezydenta bezpośrednio po jego inauguracji. 
Można go uważać za konkretny krok w kierun-
ku “zresetowania” stosunków rosyjsko-ame-
rykańskich - jak to określił wiceprezydent Joe 
Biden. 

W liście wspomina się także o propozycji 
przedłużeniu traktatu o nuklearnej broni stra-
tegicznej (START) i współpracy obu krajów w 
otwarciu dróg zaopatrzenia do Afganistanu. 

“NYT” pisze, że oferta amerykańska 
- o której możliwości wspominał już aluzyjnie 
szef Pentagonu Robert Gates na spotkaniu mi-
nistrów obrony w Krakowie - zmartwiła Polskę 
i Republikę Czeską, których przywódcy za-
inwestowali polityczny kapitał w podpisanie 
umów o współpracy w zakresie obrony rakie-
towej pomimo opozycji w kraju. 

Mimo ewentualnej rezygnacji USA z tarczy, 
Polska ma jednak otrzymać obronne rakiety 
krótkiego zasięgu Patriot, przewidziane osob-
ną umową z USA, jak o tym poinformował mi-
nister spraw zagranicznych Radosław Sikorski 
w czasie niedawnej wizyty w Waszyngtonie. 

W poniedziałek minister spraw zagranicz-
nych Radosław Sikorski nazwał “anonimowy-
mi spekulacjami” doniesienia rosyjskiej prasy, 
że Stany Zjednoczone mogłyby zrezygnować 
z projektu tarczy antyrakietowej w zamian za 
poparcie Rosji w rozmowach z Iranem.

(kab) Tomasz Zalewski
© 2008 Pete Souza

500 euro i bilet lotniczy
do rodzinnego kraju 

W Czechach rozpoczęła się akcja „Dobrowolny powrót” obejmu-
jąca obcokrajowców, którzy nie zdołali znaleźć pracy w tym kraju. Po 
trzech dniach od uruchomienia rządowej akcji „Dobrowolny powrót” 
czeski MSW zarejestrował już 200 wniosków. Na akcję odpowiedzieli 
przede wszystkim obywatele Mongolii, Ukrainy, Indonezji oraz Uzbe-
kistanu. Każdego dnia niezbędne formularze wypełnia kolejnych 50 
osób. Warunkiem udzielenia pomocy jest nieważna wiza pobytowa 
i brak środków do życia. 

Szef MSW Ivan Langer twierdzi, że wielu obcokrajowców traktuje 
pomoc rządu jak wybawienie. Mogą powrócić do swojego kraju, zamiast 
wegetować w Czechach jako bezdomni. Bezrobotni cudzoziemcy otrzy-
mują 500 euro oraz bilet lotniczy do rodzinnego kraju. MSW umożliwia 
powrót nie tylko bezrobotnym, ale także ich rodzinom. Za każde dziecko 
płaci 250 euro. Tomasz Hajszman - dyrektor wydziału polityki azylowej 
i migracyjnej w czeskim MSW twierdzi, że rząd postanowił pomóc bez-
robotnym obcokrajowcom obawiając się wzrostu przestępczości w do-
bie kryzysu ekonomicznego. 

Pierwsza faza akcji „Dobrowolny powrót” potrwa osiem miesięcy. 
Rząd przeznaczył na ten cel 60 milionów koron. Szef MSW zapowie-
dział, że po tym terminie policja zacznie kontrolować cudzoziemców 
i władze nie będą już tak tolerancyjne wobec bezrobotnych imigrantów.

IAR

Mińsk obawia się
zjazdu polskiej organizacji 
Zbliża się zjazd nieuznawanego przez Mińsk Związku Polaków na 

Białorusi. W Grodnie rośnie napięcie, a przyszłość ZPB wciąż jest nie-
jasna - informuje dziennik „Rzeczpospolita”. Tego nie było już od kilku 
lat. W białoruskich mediach państwowych ukazują się materiały ataku-
jące nieuznawaną przez władze szefową Związku Polaków na Białorusi 
Andżelikę Borys, a także wprost Polskę. 

A jeszcze niedawno się wydawało, że odwilż w stosunkach mię-
dzy Mińskiem i Warszawą trwa. Władze białoruskie miały pomysł na 
rozwiązanie problemu ZPB: zjednoczenie związku kierowanego przez 
Borys oraz stworzonej przez nie konkurencyjnej organizacji z Józefem 
Łucznikiem na czele. Tyle że odbyłoby się to bez pani Borys. W pol-
skim rządzie były nawet osoby gotowe zaakceptować ten pomysł. Zbliża 
się koniec czteroletniej kadencji nieuznawanego ZPB. Zjazd miał się 
odbyć 14 – 15 marca w Baranowiczach. Z powodu niechęci władz do 
zjazdu nieuznawanej przez nie organizacji wydaleni zostali dwaj polscy 
nauczyciele, media atakują panią Borys i piszą o „agresywnych zamia-
rach” Polski. 

Wiceszef sejmowej komisji spraw zagranicznych Robert Tyszkie-
wicz (PO) podkreśla, iż polska dyplomacja usiłuje przekonać Białorusi-
nów do zalegalizowania organizacji. Ale władze w Mińsku na razie ne-
gatywnie reagują na próby ZPB doprowadzenia do dialogu.         (PAP)



10 WIADOMOŚCI

Coraz rzadziej dostajemy tradycyjne li-
sty. Poczty krajów europejskich ekspediują 
mniej więcej tę samą ilość przesyłek, lecz jest 
to przeważnie korespondencja urzędowa, fir-
mowa i reklamy. Prywatne listy to jedynie 10 
procent zawartości toreb listonoszy. Z tego 
czwarta część, to kartki świąteczne. Ale mimo 
komputeryzacji i zaawansowanej telefonii listy 
żyją. Wysyłają je firmy do pracowników, urzędy 
do obywateli. Skłania to do pewnych refleksji, 
bo nie są to listy najmilsze.

Znana jest treść listu, jaki wysłał 
ok. roku 2400 p.n.e. egipski faraon 
Pepi II do podróżnika Hirhufa. Adresat 
wrócił z podróży po Afryce i przywiózł 
żywego Pigmeja. Faraon w liście gratu-
lował powrotu i życzył sobie dostarcze-
nia na dwór tego mieszkańca Afryki. 
Każdy pewnie chciał dostać osobisty 
list od faraona, więc podróżnik jeszcze 
za życia, kazał jego treść wyryć w ka-
mieniu na swoim grobowcu.

W najdawniejszych czasach, 
wysyłało się kosztownego posłańca 
z ważną wiadomością na piśmie. Lu-
dzie pisali listy na tabliczkach glinia-
nych, drewnianych czy metalowych, 
ryli w wosku, pisali na skórze, płót-
nie, papirusie czy pergaminie. Tań-
sze od posłańca były gołębie pocz-
towe używane już 3 tys. lat temu, a w 
roku 1150 przenoszące w Bagdadzie 
regularną pocztę.

Doskonale zorganizowaną pocztę 
mieli Rzymianie, dzięki słynnym dro-
gom rzymskim, łączącym prowincje 
cesarstwa. System stacji pocztowych 
gdzie posłańcy zmieniali konie, prze-
trwał upadek cesarstwa i był stosowa-
ny w Europie Zachodniej do IX wieku. 
Wtedy stacje nazywano po łacinie mansio posi-
ta (stacja ustanowiona) co jako posita a później 
posta dotrwało do naszych czasów.

Europejski system pocztowy, powstał 
w XIII wieku z potrzeby korespondujących han-
dlowców. Rozwijał się przez doświadczenia 
m.in. Francji, gdzie w 1477 roku król Ludwik 
XI ustanowił Pocztę Królewską. W Polsce już 
w 1558 roku używano szlaku pocztowego mię-
dzy Krakowem a Wenecją. Poczta jest instytucją 
dochodową i prawdziwie służebną. W Szwecji, 
po niedawnym wdrożeniu modelu kanadyjskie-
go, który się skandalicznie nie sprawdził, nie 
ma środków na powrót do tradycyjnego modelu 
poczty. W Polsce, też obserwuje się pewien za-
stój w usługach pocztowych. Oj, żeby to się nie 
skończyło jak w Kanadzie czy Szwecji!

Dzisiejszy adres, czyli ulica, numer 
domu i mieszkania ułatwia urzędnikom pań-
stwowym znalezienie obywatela uchylające-
go się od płacenia podatków. Ale adres jest 

Listy przez telefon
właściwie pochodną rozwoju korespondencji 
i rozbudowy miast.

Pisanie listów stało się sztuką, zwaną 
epistolografią. Ponad cztery tysiące lat kon-
taktów listownych zaowocowało zbiorami 
korespondencji sławnych ludzi wydawanych 
w książkach, jak listy Cicerona, listy Jana III 
Sobieskiego do żony, czy w czasach najnow-
szych listy redaktora Giedroycia do licznych 
respondentów.

W starej polszczyźnie słowo „list” oznacza-
ło liść na drzewie, dopiero później wiadomość 
zapisaną i przekazaną na papierze nazwano 
listem, a ozdobę drzew liściem. W dawnej 
Polsce listem, nazywano również szereg doku-
mentów uprawniających do określonych przy-
wilejów, jak np. list wdowi, chroniący wdowę 
przez rok od śmierci męża przed sądowymi 
roszczeniami innych spadkobierców. Był list 
bezpieczeństwa, czyli żelazny – gwarantujący 
nietykalność, list dobrego urodzaju, nie mający 
jednak nic wspólnego ze żniwami, ale opisu-
jący pochodzenie przybysza chcącego osiedlić 
się w mieście. Królowie listami wygnańczymi 
skazywali wysoko urodzonych przeciwników 
na banicję, a na południowej Rusi, wystawiano 
zmarłemu List do św. Piotra, jako świadectwo 
dobrego sprawowania za życia. 

Do dzisiejszych czasów przetrwały nazwa-
ne zwyczajowo listy gończe, listy otwarte, listy 

pasterskie, apokryficzne, rekomendacyjne, po-
lecające i w dyplomacji listy uwierzytelniające.

Gdy nastały czasy kontaktów telegraficz-
nych i radiowych – listy jeszcze żyły. Można 
westchnąć – kiedyś to były czasy! Dostawało 
się listy od przyjaciół. Ale by je otrzymywać, 
należało samemu pisać. Dziś, przy względnie 
tanich telefonach, łatwiej zadzwonić niż sku-
piać się nad listem. Mieszając w garnku można 
uciąć pogawędkę z teściową w Polsce czy ko-
legą na drugiej półkuli.

Gdy nadeszła era telefonu, powoli zaczę-
ła zanikać intymność listowego wyznania, ślad 
na papierze, który można było przechowywać. 
Wypowiedziane przez telefon słowa, choćby 

najmilsze, zostawiają nikły ślad. List 
był namacalnym dowodem pamięci, 
jak wpis do dziecięcego pamiętnika. 
Trwał. Dawniej dostawało się list 
z wiadomościami. Dziś dostaje się 
tylko wiadomości Internetem lub 
SMS-em. I tak np. w ciągu jednego 
roku z wszystkich telefonów komór-
kowych w Szwecji wysyła się 4500 
milionów SMS-ów.

Z telefonem komórkowym, je-
steśmy uchwytni nawet na plaży, a 
odczytując wiadomość SMS rewan-
żujemy się natychmiast odpowie-
dzią, wybierając z gotowych teks-
tów: NIE MAM CZASU, JESTEM 
NA ZEBRANIU lub pisząc własny. 
Telefon to znak osobisty, jak numer 
personalny. 

Dziś wysyłamy kartki świą-
teczne a z podróży widokówki jako 
znak, że byliśmy w Rzymie, Wene-
cji czy Kielcach. Niekiedy na wido-
kówkę mówimy „pocztówka”. Słowo 
to wymyślił Henryk Sienkiewicz 
w roku 1900 przy okazji warszawskiej 
Wystawy Kart Pocztowych, bo zbie-
ractwo pocztówek jest stare niemal 
jak one same. Pierwszą widokówkę 
wygrawerowano w Norymberdze 

w 1872 roku a wydrukowano ją w Zurichu. 
Pierwszą pocztówkę fotograficzną wysłano 
również w Niemczech w roku 1889 a jej koloro-
wą odmianę wysłano z Hamburga w 1904 r. 

W liście pisało się niektóre wyrazy 
z dużej litery: Tobie, Pani, Kochanie Moje... 
Przez telefon traciły swą wyjątkowość, 
a wypowiedziane niedbale, gubiły się wśród 
treści. Rozmowa telefoniczna też może za-
wierać westchnienia, niedopowiedzenia czy 
piękne formuły. Bezwzględna dosłowność roz-
mowy, idąca w parze z szybkością obiegu in-
formacji nie sprzyja delikatności wyznań. Mówi 
się szybko, nazywając zjawiska po imieniu. No 
chyba, że jest to plotkarska sesja dwóch przy-
jaciółek, kiedy mogą obydwie tak długo owijać 
w bawełnę, aż wszystko będzie dostatecznie 
zrozumiałe. Treści rozmowy nie mogłyby jed-
nak przełożyć na język listu. 

Tadeusz Urbański (Sztokholm)
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Wycieczkowce czekające na turystów w Kusadasi
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Alleluja  - pochodzi z hebrajskiego  hal-
leluja , co oznacza wychwalajcie Jah. Alleluja 
to w Biblii zwrot nawołujący do wychwalania 
Jahwe. Jah to poetycka, skrócona forma imie-
nia Bożego. Zwrot ten jest użyty dwadzieścia 
cztery razy w Starym Testamencie, głównie 
w psalmach. W okresie Wielkanocnym jest 
to tradycyjne wezwanie do modlitw. Sławni 
wirtuozi muzyczni  – Hendel i Mozart  skom-
ponowali utwory nadając im tytuł Alleluja. Cie-
kawostką jest fakt, że podczas wykonywania 
Alleluja z tego oratorium Anglicy do dziś wstają 
z miejsc, tak jak podczas wykonywania hymnu 
narodowego. Tradycja ta jest upamiętnieniem 
wydarzenia na jednym z pierwszych koncertów 
w Londynie, gdy obecny na sali król Jerzy II 
a wraz z nim publiczność, powstali z miejsc 
w dowód uznania dla geniuszu kompozytora. 

Baranek wielkanocny – ma w święconce 
swoje uprzywilejowane miejsce. Jest symbolem 
Jezusa Zmartwychwstałego, ale także pokory 
i łagodności. Zwyczaj święcenia ba-
ranka sięga VII wieku. Natomiast usta-
wianie baranka na stole wielkanoc-
nym wprowadził w XIV wieku papież 
Urban V. Przyświecał mu jeden cel: 
aby wierni ucztując, nie zapomnieli o 
najważniejszym przesłaniu tego świę-
ta. W Polsce baranek wielkanocny 
nazwany był Agnuszkiem i pojawił się 
w XVII wieku. Postawiony na stole ba-
ranek wielkanocny przypomina o tym, 
że Chrystus odkupił ludzi oraz że są 
oni przeznaczeni do wiecznego uczto-
wania na godach Baranka. Przypomi-
na także o dramatycznym wydarzeniu 
ze Starego Testamentu, kiedy to anioł 
śmierci przeszedł przez ziemię egip-
ską, uśmiercając pierworodnych sy-
nów. Ominął tylko te żydowskie domy, 
których odrzwia naznaczone były krwią baranka, 
zabitego z Bożego nakazu. Przypomina o uro-
czystym posiłku paschalnym, który o tej samej 
godzinie spożywała każda rodzina żydowska, 
tworząc z rozproszonego ludu jednolity religij-
nie naród, modlący się w tym samym języku. 
Baranek paschalny był wyraźną zapowiedzią, 
typem i wyobrażeniem  Jezusa Chrystusa, któ-
rego krew miała ocalić od śmierci wiecznej cały 
rodzaj ludzki, na co wskazał prorok Izajasz już 
7 wieków przed narodzeniem się Jezusa.

Jajka wielkanocne - jajko to symbol życia, 
nowego życia. Z niego powstaje to, co nowe. 
I tak człowiek, odnowiony przez śmierć i zmar-

Wielkanoc od A do ZŚwięta Wielkanocne obchodzimy tradycyj-
nie, ale nie zastanawiamy się dlaczego 

na stole świątecznym powinien znaleźć się 
baranek, dlaczego życzymy sobie wesołego 
alleluja, czy też dzielimy się poświęconym 
jajkiem.Na tegoroczną Wielkanoc przygoto-
waliśmy specjalnie dla czytelników Polone-
za odpowiedzi na te wcale nie łatwe pytania 
dotyczące symboliki Świąt Wielkanocnych.

twychwstanie Chrystusa rodzi się dla życia. Sta-
je się czymś nowym. Jest nowym stworzeniem 
w Chrystusie. Pozostawia to, co stare, grzesz-
ne. Teraz jest w pełni szczęśliwy. 

Palma wielkanocna jest tradycyjnym 
symbolem Niedzieli Palmowej. Na pamiąt-
kę wjazdu Jezusa do Jerozolimy w Kościele 
obchodzona jest Niedziela Palmowa, z któ-
rą wiąże się zwyczaj święcenia palm, znany 
w Polsce od średniowiecza. Tradycyjne palmy 
wielkanocne przygotowuje się z gałązek wierz-
by, która w symbolice kościoła jest znakiem 
zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. 
Tradycja wykonywania palm szczególnie za-
chowała się na Kurpiach. Palma kurpiowska 
powstaje z pnia ściętego drzewka - jodły lub 
świerka, oplecionego na całej długości widła-
kiem, wrzosem, borówką, zdobionego kwiatami 
z bibuły i wstążkami. Czub drzewka pozosta-
wia się zielony. Z palmami wielkanocnymi 
wiąże się wiele ludowych zwyczajów i wierzeń: 
poświęcona palma chroni ludzi, zwierzęta, domy, 
pola przed czarami, ogniem i wszelkim złem, 
połykanie bazi zapobiega bólom gardła i głowy, 
a sproszkowane kotki dodawane do naparów 
z ziół mają moc uzdrawiającą, bazie z poświęco-
nej palmy zmieszane z ziarnem siewnym podło-
żone pod pierwszą zaoraną skibę zapewnią uro-

dzaj, krzyżyki z palmowych gałązek zatknięte 
w ziemię bronią pola przed gradobiciem i burzami, 
poświęcone palmy wystawiane podczas burzy w 
oknie chronią dom przed piorunem, poświęconą 
palmą należy pokropić rodzinę, co zabezpieczy 
ją przed chorobami i głodem, uderzenie dzieci 
witką z palmy zapewnia zdrowie, wysoka palma 
przyniesie jej twórcy długie i szczęśliwe życie, 
piękna palma sprawi, że dzieci będą dorodne. 

Śmigus-dyngus  - znany też jako lany po-
niedziałek. Śmigus polegał na symbolicznym 
biciu witkami wierzby lub palmami po nogach 
i wzajemnym oblewaniu się wodą, co symboli-
zowało wiosenne oczyszczenie z brudu i cho-

rób, a w późniejszym czasie także i z grzechu. 
Na śmigus nałożył się zwyczaj dyngusowania, 
dający możliwość wykupienia się pisankami od 
podwójnego lania. Dyngus po słowiańsku nazy-
wał się włóczebny. Wywodzi się go od wiosen-
nego zwyczaju składania wzajemnych wizyt 
u znajomych i rodziny połączonych ze zwyczajo-
wym poczęstunkiem (Gość w dom, Bóg w dom) 
a także i podarunkiem, zaopatrzeniem w żyw-
ność na drogę. Wizytom towarzyszyły śpiewy 
o charakterze ludowym i religijnym. Dyngus dla 
uboższych, nie mających bogatych znajomych, 
stał się sposobem na wzbogacenie jadłospisu 
i okazją pokosztowania niecodziennych dań, 
jeśli zawędrowali na przykład do dworu. Włó-
czebnicy mieli przynosić szczęście, a jeśli nie 
zostali należycie za tę usługę wynagrodzeni 
smakołykami i jajkami, robili gospodarzom róż-
ne nieprzyjemne psikusy, co dla skąpych gospo-
darzy było pierwszym dowodem pecha. Słowo 
dyngus wywodzone jest od niemieckiego sło-
wa dingen co oznacza „wykupywać się”.

Święconka - Wielka Sobota jest dniem na-
dziei i modlitewnego oczekiwania na Zmartwych-
wstanie spoczywającego w grobie Pana. W tym 
dniu, zwykle do południa, udajemy się do kościo-
ła, aby poświęcić pokarmy przeznaczone na stół 
wielkanocny. Obrzędu błogosławienia pokarmów 

i napojów dokonuje kapłan. Odmawia 
on modlitwy, błogosławi złożone pokar-
my i kropi je święconą wodą, po czym 
pokarm ten staje się tzw. święconką 
. Obrzęd poświęcenia pokarmów roz-
powszechnił się na dobre w VIII wieku 
zarówno w Kościele wschodnim, jak i 
w zachodnim. Zachowały się staro-
żytne formy modlitwy za ofiarujących 
baranka paschalnego oraz specjalna 
forma błogosławienia go. Te modlitwy 
pochodzą ze starego rytuału greckie-
go i ormiańskiego. W Polsce zwyczaj 
błogosławienia pokarmów przyjął się w 
XIV wieku. 

Zając Wielkanocny - w wie-
lu kulturach, począwszy od sta-
rożytności, zając był symbolem 

odradzającej się przyrody, wiosny i płodno-
ści. Czczony i otaczany kultem z racji swojej 
witalności, bywał także uznawany za symbol 
zmysłowości i tchórzostwa. Wierzono również,  
że pod postacią zająca ukazują się wiedźmy 
na rozstajnych drogach. W XVII w. skojarzo-
no go z jajkiem wielkanocnym. Do Polski do-
tarł prawdopodobnie z Niemiec na początku 
XX w. Początkowo występował na Śląsku i Po-
morzu. Koszyczki z niespodziankami od zającz-
ka i z kolorowymi jajami wielkanocnymi, łako-
ciami, a później także prezentami rzeczowymi, 
chowano w ogrodzie lub w różnych skrytkach 
domowych, a dzieci szukały ich od wczesnego 
ranka w Niedzielę Wielkanocną.
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Polacy z czeskiego Zaolzia skarżą się w europarlamencie na ła-
manie ich praw, dotyczących m.in. możliwości nauki języka ojczystego. 
Eurodeputowani będą interweniować w tej sprawie w rządzie czeskim 
i Komisji Europejskiej - dowiedział się serwis internetowy tvp.info. Skarga 
Polaków z Zaolzia trafiła do komisji petycji europarlamentu. Nasi rodacy 
skarżą się na łamanie konwencji Rady Europy o ochronie mniejszości 
narodowych. - Zwracają uwagę m. in. na to, że język polski nie jest 
nauczany w szkołach, do czego mają prawo, oraz, że władze czeskie 
manipulują statystykami dotyczącymi liczby Polaków mieszkających na 
Zaolziu- wyjaśnia szef komisji petycji Marcin Libicki (PiS). 

Komisja Petycji miała początkowo wąt-
pliwości czy może zająć się tą sprawą, bo 
Polacy powoływali się na przepisy Rady Eu-
ropy (instytucji niezależnej od UE). - Uzna-
liśmy jednak, że jest to także łamanie praw 
unijnych i postanowiliśmy interweniować 
w tej sprawie - mówi europoseł Libicki. 

Na początek eurodeputowani zwrócą się 
o wyjaśnienia w tej sprawie do władz polskich 
i czeskich. - Wystąpimy też do Komisji Eu-
ropejskiej, by w końcu uregulowała kwestie 
mniejszości na poziomie unijnym. Bo choć 
jest konwencja Rady Europy, to unijne prze-
pisy też są potrzebne - zaznacza Libicki. 

Sprawa Polaków będzie też kontynu-
owana na kolejnych posiedzeniach komisji 
petycji. Na razie nasi rodacy mają poparcie 
komisarza praw człowieka Rady Europy Tho-
masa Hammarberga oraz przedstawiciela 
Komisji Europejskiej. 

Według ostatniego spisu powszechnego 
z 2001 r. na Zaolziu mieszka 52 tys. Pola-
ków. W 1921 r., po przekazaniu tych terenów 
Czechosłowacji, Polaków było tam nawet 
120 tys. i stanowili prawie 40% ludności tego 
regionu. 

Czechy łamią prawa 
Polaków? 
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Nadchodzący rok 2009 jest dla polskiej kinematografii wyjątkowy, obchodzimy 
100 lat Polskiego Filmu. Dlatego z tej okazji Grażyna Słomka – Dyrekror Festiwa-

lu tegoroczny program postanowiła poświęcić (jak w przeszłości) nie tylko prezen-
tacji, dokonań najciekawszych, nowych  filmów polskich z roku 2008, ale także, na-
wiązując tematycznie do obchodów jubileuszu 100-lecia, swoją uwagę kieruje także 
w stronę starszych filmów.

FILMLAND POLEN  2009

Na zdjęciu: Grażyna Słomka - pomysłodawca i dyrektor festiwalu Filmland Polen
z Janem Nowickim i Małgorzatą Braunek.

Aby promować wiedzę na temat historii 
polskiego kina wśród jak największej grupy od-
biorców, Grażyna Słomka szukała atrakcyjnej 
formy spotkań i treści o walorach poznawczych 
i estetycznych. Zdecydowała, że w tym roku 
będą to sylwetki wybitnych polskich aktorów, 
naszych polskich gwiazd. Nie od dziś wiemy, 
że zarówno młodzież jak i dorośli, chętniej 
przychodzą oglądać filmy, kiedy po filmie mają 
możliwość spotykania się z twórcami.

Zatem rok projektu FILMLAND POLEN 
2009, będzie przede wszystkim spotkaniem 
widzów z polskimi aktorami, którzy swoimi kre-
acjami aktorskimi przeszli już do historii naszej 
kinematografii. 

Swój przyjazd na festiwal zapowiedzieli 
już w tym roku: Beata Tyszkiewicz, Grażyna 
Szapołowska, Zbigniew Zamachowski, Da-
niel Olbrychski i Jerzy Skolimowski.

Jednak rok 2009 to nie tylko święto pol-
skiego kina, to także rok ważnych rocznic w 
historii naszego kraju: 20 Rocznica Okrągłego 
Stołu, 70 rocznica wybuchu II wojny światowej 
oraz miast Hanoweru i Poznania -30 lat part-
nerstwa. 

Te trzy rocznice znajdą także miejsce w 
programie tegorocznego FILMLAND POLEN 
2009 w formie FILMOWYCH WYDARZEŃ 

SPECJALNYCH, tj. pokazów filmowych połą-
czonych z wykładami związanymi bezpośred-
nio z tematami historycznych zdarzeń.

Film Inaugurującym  7.Festiwal Nowego 
Filmu Polskiego – Filmland Polen 2009 będą 
„Cztery noce z Anną” Jerzego Skolimowskie-
go. To oparta na faktach polsko - francuska 
koprodukcja -  kameralna opowieść o pracow-
niku spalarni odpadów medycznych w prowin-
cjonalnym mieście, obsesyjnie zakochanym 
w pielęgniarce (Kinga Preis), Leon Okrasa 
(Artur Steranko) zakrada się do jej pokoju w 
byłym budynku hotelu pracowniczego, odurza 
środkami nasennymi i spędza długie godziny 
obok śpiącej kobiety. Porządkuje jej rzeczy, 
poprawia niedomalowane paznokcie, przyno-
si kwiaty, który nad ranem ze sobą zabiera. 
Z każdą wizytą pozwalając sobie na coraz 
większą śmiałość. 

Od trzech lat filmy w ramach projektu FILM-
LAND POLEN prezentowane są  w polskiej wersji 
językowej, z napisami niemieckimi, realizowanymi 
techniką elektroniczną w trakcie pokazów filmo-
wych, co znacznie zwiększyło zainteresowanie 
polskimi filmami wśród publiczności niemieckiej.

Wiecej informacji o projekcie i festiwalu 
znajduje się na stronach internetowych: www.
filmlandpolen.de.

Dom do góry 
nogami

Jeśli chcecie pochodzić po suficie i spraw-
dzić, czy nie zwariuje wam od tego błędnik, 
musicie zwiedzić Dom do Góry Nogami zbudo-
wany w Centrum Edukacji i Promocji Regionu 
(CEPR) w Szymbarku. Pomysłodawcą budo-
wy tego niezwykłego domu jest przedsiębior-
ca Daniel Czapiewski, który stworzył CEPR, 
a na co dzień jest właścicielem firmy budują-
cej drewniane domy. Dom do Góry Nogami to 
też drewniany dom naturalnych rozmiarów, ale 
został postawiony na dachu. Jedną stroną wbi-
to go na metr w ziemię, z daleka wygląda jak 
przewrócona makieta.      

Do domu wchodzimy przez okno szczy-
towe i poruszamy się po suficie. Wnętrze jest 
urządzone w stylu realnego socjalizmu. Znaj-
dziemy tu toaletę z lat 70., pokój telewizyjny 
i kredens z kryształami. Z telewizyjnego odbior-
nika usłyszymy słowa komunistycznej propa-
gandy z najbardziej znanym zdaniem: “Pomo-
żecie? – Pomożemy!”. Ten niezwykły dom ma 
być symbolem czasów PRL-u, gdy wszystko 
było postawione na głowie. Ma też symbolizo-
wać udział Kaszubów w wywróceniu do góry 
nogami systemu komunistycznego. CEPR to 
nie tylko miejsce zabawy, ale również eduka-
cji historycznej. Obok Domu do Góry Nogami 
i najdłuższej 36-metrowej deski świata wpisa-
nej do księgi rekordów Guinnessa stoi Dom 
Sybiraka - oryginalna zagroda z Syberii, która 
przypomina o tragedii, jaką przeżyli polscy ze-
słańcy. Syberyjska chata to dar mieszkańców 
miejscowości Zapleskino, położonej 360 km 
na wschód od Irkucka. W CEPR możemy też 
obejrzeć Muzeum Ciesielnictwa z 2300 ekspo-
natami - przedmiotami służącymi do obróbki 
drewna, replikę 300-letniego dworu z Salina 
czy przedwojenny Dom Harcerza.

Centrum Edukacji i Promocji Regionu 
ul. Szymbarskich Zakładników 12 

83-315  Szymbark
tel.: 004858 684-69-33, 0605570637
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Irlandczycy ścigają Polaka
o imieniu Prawo Jazdy 

Irlandzka policja rozwiązała wreszcie za-
gadkę tajemniczego polskiego pirata drogowe-
go, który ponad 50 razy złamał przepisy drogo-
we i był ciągle nieuchwytny. Sprawę rozwiązał 
policjant, który odkrył, że „Prawo Jazdy” to nie 
jest polskie imię i nazwisko - informuje Reuters. 

Irlandzkie gazety cytują notatkę policyjną, 
wedle której funkcjonariusze spisywali polskich 
kierowców w Irlandii jako pana, bądź panią 
Prawo Jazdy. Napis „Prawo Jazdy widnieje” 
w prawym górnym rogu polskiego dokumentu. 
„To zdumiewające, że policyjny system wpro-
wadził „Prawo Jazdy” jako osobę o 50 różnych 
tożsamościach” – czytamy w policyjnych za-
piskach. Rzecznik irlandzkiej policji nie chciał 
komentować sprawy. 

Do Irlandii w czasie wielkiego wzrostu 
gospodarczego wyjechało około 200 tys. Po-
laków.

wp.pl
Belgowie szykują się do 
otwarcia rynku pracy dla 
Polaków 

Wiele wskazuje na to, że od pierwszego 
maja Belgia zniesie restrykcje na rynku pracy 
dla obywateli Polski i reszty krajów, które we-
szły do UE w 2004 roku. 

W Belgii, mimo kryzysu, kwestia ta nie 
wywołuje zbytnich kontrowersji, na razie żadna 
partia polityczna nie wystąpiła o debatę parla-
mentarną w tej sprawie. 

Dla chętnych do legalnej pracy w Belgii 
Polaków korzystne jest to, że dekret królewski 
wprowadzający restrykcje wygasa 30 kwietnia. 
Bezczynność władz oznacza więc de facto ot-
warcie rynku pracy. Przedłużenie restrykcji wy-
magałoby inicjatywy i zgody rządu. Najpóźniej 
do 30 kwietnia przyszłego roku Belgia będzie 
musiała poinformować Komisję Europejską, 
czy chce dalej stosować restrykcje, czy też 
zakończyć okresy przejściowe wprowadzone 
wraz z rozszerzeniem UE w maju 2004 roku. 
Argumentem za pełnym otwarciem rynku, o 
który apelują od dawna belgijscy pracodawcy, 
jest też fakt, że przybysze z nowych krajów 
nie wypełnili limitów na listach poszukiwanych 
zawodów, gdzie belgijskie władze wprowadziły 
ułatwienia w przyznawaniu pozwoleń na pracę. 
A to oznacza, że - wbrew obawom części le-
wicowych polityków i związków zawodowych 
- Belgii wcale nie grozi zalanie rynku pracy 
obywatelami nowych krajów UE. Brakowało 
zwłaszcza pielęgniarek. 

Według nieoficjalnych szacunków w Bel-
gii mieszka i na czarno pracuje nawet 100 tys. 
Polaków. 

Niemal pięć lat po przyjęciu dziesiątki 
krajów do UE już tylko cztery kraje utrzymują 
restrykcje w dostępie do swoich rynków pracy: 
Belgia, Dania, Niemcy i Austria. Dania w ze-
szłym roku zapowiedziała, że ograniczeń nie 
przedłuży. Z kolei Niemcy i Austria sygnalizują, 
że przedłużą zamknięcie rynków na maksymal-
ny dopuszczony w Traktacie Akcesyjnym okres 
- do 2011 r. 

PAP
Austriacki rynek pracy nadal 
zamknięty dla Polaków 

Polacy nadal nie będą mogli pracować 
legalnie w Austrii. Rząd w Wiedniu postanowił 
nie otwierać rynku pracy dla nowych krajów 
Unii przed 2011 rokiem. Rząd kanclerza Wer-
nera Faymanna postanowił maksymalne wy-
korzystać okres przejściowy. Wiedeń obawia 
się większego bezrobocia spowodowanego 
napływem emigrantów z nowych krajów człon-
kowskich Unii. 

Rząd podjął decyzję jednomyślnie. Prze-
ciw otwarciu rynku pracy wypowiedziały się 
przede wszystkim austriackie związki zawo-
dowe oraz izby rolnicze i gospodarcze. Mi-
nister spraw socjalnych Rudolf Hundsdorfer 
argumentował, że „płace w nowych krajach 
członkowskich nie osiągnęły jeszcze pułapu 
austriackiego a Austria ma, po Irlandii, naj-
większą liczbę imigrantów zarobkowych”. Szef 
dyplomacji Michael Spindelleger dodał, że „w 
sytuacji kryzysu ekonomicznego obowiązkiem 
austriackich pracodawców jest przede wszyst-
kim udzielenie pełnej ochrony socjalnej austria-
ckim pracownikom”. 

W Austrii bezrobocie wynosi zaledwie 
4 procent ale Austriacy, którzy graniczą aż z 
czterema nowymi krajami Unii obawiają się 
wzrostu konkurencyjności. Ponadto, rząd musi 
liczyć się z silnymi, skrajnie prawicowymi ugru-
powaniami, które zdobyły popularność żąda-
jąc zamknięcia austriackiego rynku pracy. W 
ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych 
Austriacka Partia Wolności Heinza Christiana 
Strachego zdobyła 18 procent głosów i stała 
się trzecią siłą polityczną w parlamencie.

IAR
Pasażer sam będzie 
odprawiał swój bagaż na 
lotnisku 

Irlandzkie tanie linie lotnicze Ryanair za-
powiedziały, że do końca 2009 roku zlikwidują 
w ramach oszczędności odprawę bagażu przez 

personel lotniskowy - donosi „Irish Indepen-
dent”. W jego miejsce zostaną wprowadzone 
specjalne urządzenia, do których pasażerowie 
sami będą wkładać swój bagaż. 

W uzasadnieniu przewoźnik wskazał na 
rosnące zastosowanie internetu w przetwarza-
niu danych lotu i zmniejszającą się liczbę pa-
sażerów podróżujących z bagażem. Docelowo 
Ryanair chce ograniczyć liczbę pasażerów po-
dróżujących z bagażem do 20%. Od dłuższego 
czasu zachęca ich, by wybierali się w podróż 
tylko z bagażem podręcznym. Koszty odprawy 
jednej sztuki bagażu przez personel lotniskowy 
tam i z powrotem oraz załadowania i wyłado-
wania go z samolotu, przewoźnik ocenia na 30 
funtów. Oszczędność uzyskaną z tego tytułu 
Ryanair zamierza przeznaczyć na finansowa-
nie specjalnych ofert i utrzymanie cen biletów 
na niskim poziomie, dzięki którym chce być 
konkurencyjny. 

PAP 

Holandia: Mniejsze stawki dla 
Polaków to przywilej? 

Holenderskie ministerstwo pracy odrzu-
ci projekt nowego zbiorowego układu pracy, 
zgodnie z którym Polak miałby zarabiać o 10% 
mniej niż Holender zatrudniony na tym samym 
stanowisku - informuje radio RMF FM. 

Projekt nowego, zbiorowego układu pracy, 
który zakłada mniejsze stawki dla Polaków jest 
postrzegany jako ich uprzywilejowanie. Polacy 
pracujący taniej mieliby więcej szans, by utrzy-
mać się na kurczącym się rynku. Przeciwko 
nowym regulacjom zaprotestowały wszystkie 
ważniejsze związki zawodowe oraz czołowi 
politycy.

Polacy w obawie przed 
bezrobociem uciekają z Wysp 

 
Ponad 700 tysięcy Polaków z najmłod-

szej emigracji mieszkającej na w Wyspach 
Brytyjskich chce stamtąd jak najprędzej uciec 
- wynika z raportu portalu Money.pl, do którego 
dotarła „Polska”. Powodem są coraz większe 
problemy ze znalezieniem pracy. Obecnie w 
Wielkiej Brytanii bezrobotnych jest dwa miliony 
osób, a według szacunków CSM w tym roku 
zajęcie straci kolejnych 600 tysięcy. Ponad 
połowę z nich - 360 tysięcy - będą stanowić 
Polacy. Rządy brytyjski i irlandzki zmniejszają 
świadczenia socjalne, zwłaszcza cudzoziem-
com, a związki zawodowe protestują przeciw 
zatrudnianiu imigrantów. 

Najwięcej Polaków chce emigrować z 
Wysp do Australii, która ogłosiła, że przyjmie 
300 tysięcy młodych i wykształconych. Au-
stralia to kraj mało dotknięty kryzysem, wciąż 
można tam więc dobrze zarobić. Przykładowo 
lekarz i inżynier górnictwa dostaną 6-8 tysięcy 
dolarów australijskich, czyli 15-20 tysięcy zło-
tych, nie licząc premii. 

IAR

Wiadomości z Unii
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Pijaczek widzi na ulicy seksowną blondynkę 
z dużym biustem, więc mówi:
- Ale cyce!
- Chcesz w pysk?
- Tak! Jeden w pysk, a drugi do ręki!

* * *
Podchodzi facet do panienki stojącej pod la-
tarnią i pyta:
- Ile ?
- 100 euro.
Facet wyciągnął portfel, zapłacił, wziął latarnię 
i poszedł.

* * *
W urzędzie skarbowym dwaj faceci wypełnia-
ją formularze. Jeden z nich zagląda drugiemu 
przez ramię i zdumiony pyta:
- Dlaczego w rubryce zawód napisałeś: górnik? 
Przecież o ile wiem, jesteś właścicielem agen-
cji towarzyskiej.
- A czy to nie jest kopalnia złota ?

* * *
W kawiarni siedzi  blondynka, z nogą założo-
ną na nogę. Kelner przynosi jej bilecik od pana 
siedzącego w drugim końcu sali, z napisem: 
„Ładną ma Pani nogę”.  Blondynka odpisuje: 
„Drugą też”. Facet znów pisze: „Może umówi-
my się między trzecią a czwartą? Blondynka 
odpisuje: „Cham! Między trzecią a czwartą mo-
żesz się umówić z krową!”

* * *
Elegancka blondynka wpłaca 200 euro w 
bankowym okienku.
Urzędnik przygląda się banknotowi i stwierdza: 
- Proszę pani, ten banknot jest fałszywy.
- O Boże! Wygląda na to, że zostałam zgwał-
cona!

* * *
Podczas balu dobroczynnego bardzo bo-
gaty, stary Szkot tańczy z piękną nieznajomą, 
w pewnej chwili pyta :
- Czy oddałaby się pani za milion funtów?
- No wie pan?!
- Proszę posłuchać: milion funtów.
- Za ile?
- Za milion.
- No, jeśli za milion...
- A czy, oddałaby się pani za jednego funta?
- Co? Pan uważa, że kim ja jestem?! 
- To już ustaliliśmy. Teraz zaczynamy się tar-
gować!

* * *
Spotykają się dwie panienki.
- I jak ci poszło ostatnie przeszkolenie zawodo-
we w Paryżu?
- Fatalnie! Oblałam na ustnym.

* * *
Mąż wyjeżdża w podróż  służbową. Żona pa-
kuje rzeczy do walizki i na pożegnanie mówi:
- Tylko nie wydawaj pieniędzy na rzeczy, które 
masz w domu za darmo !

Rozmawiają dwaj chłopcy:
- Mój wujek, który jest marynarzem, omal nie 
zginął przez ośmiornicę!
- To jeszcze nic! Mój wujek, który jest płetwo-
nurkiem omal nie zginął przez  dwunastnicę!

* * *
Rozmowa między rozbitkami:
- Myślisz, że nas odnajdą na tym oceanie?
- Mnie na pewno, płacę alimenty trzem 
kobietom…

* * *
Dwaj turyści uwięzieni w lawinie widzą na 
horyzoncie sylwetkę. Po pewnym czasie widzą 
już wyraźnie, że to owczarek z przywiązaną do 
szyi beczułką rumu.
- Zbliża się do nas najlepszy przyjaciel człowie-
ka! - woła pierwszy z turystów.
- Tak, a do niego przywiązany jest pies – do-
daje drugi.

Na szlaku turystycznym w Puszczy Święto-
krzyskiej do podziwiającej piękno natury kobie-
ty podchodzi jąkała i się pyta:
- Czy-czy pa-pani się pu-puszcza…
Dostał z całej siły po twarzy, ale niezrażony 
kończy:
- Pu-puszcza świętokrzyska się po-podoba?

* * *
- Żonę moją poznałem na wycieczce wysoko-
górskiej…
- Tak, tak, taternictwo to duże ryzyko. Na każ-
dym kroku czyhają niebezpieczeństwa. 

* * *
- Byłam ostatnio z przyjaciółmi w Zakopa-
nem na nartach – zwierza się młoda kobieta 
koleżance z pracy. – Nie masz pojęcia, jak tam 
było wspaniale!
- A śniegu mieliście pod dostatkiem?
- Wiesz, nawet nie zauważyłam…
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Jeden wyraz krzyżówki odgadnij na podstawie rysunku w okienku diagramu.
Litery z pól z kropkami, czytane kolejno
rzędami poziomymi utworzą rozwiązanie. 




