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Po długim okresie przygotowań prowadzonych przez Niemiecki 
Instytut Spraw Polskich (Deutsches Polen-Institut) w Darmstadt ukazał 
się pierwszy w zjednoczonych Niemczech podręcznik do nauki języka 
polskiego w szkołach średnich. Książka została opracowana redakcyj-
nie przez Prof. Erikę Worbs (Uniwersytet w Moguncji/Mainz), a autorka-
mi są dr Ewa Bagłajewska-Miglus i Renata Szpigiel. Projektem kierował 
dr Matthias Kneip z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt.

 Podręcznik »Witaj Pol-
sko!«, który ukazał się właś-
nie nakładem wydawnictwa 
Universum z Wiesbaden, jest 
skierowany do uczniów klas 
8-12. W skład kompletu wcho-
dzą dwa podręczniki, książka 
do gramatyki i płyta CD, a treść 
pojedynczych lekcji jest zgod-
na z wymogami egzaminu EPA 
(j. polski jako język obcy). Ze-
szyt do ćwiczeń jest w trakcie 
opracowania.

 Projekt został zrealizowa-
ny dzięki dotacjom federalne-
go rządu niemieckiego, który 
w ramach polsko-niemieckiego 
traktatu o dobrym sąsiedztwie 
i przyjaznej współpracy z 1991 roku dokłada starań na rzecz zwiększa-
nia możliwości nauki języka polskiego. Pozostała część dotacji pocho-
dzi ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

 Podręczniki szkolne do nauki języka hiszpańskiego, francuskiego, 
rosyjskiego czy włoskiego są już od lat dostępne na niemieckim ryn-
ku; takiego podręcznika do nauki języka polskiego jednak dotychczas 
brakowało. Także ilość osób uczących się języka polskiego w szkołach 
niemieckich jest narazie niewielka. Tymczasem niewątpliwie dobra zna-
jomość tego języka jest pozytywnie postrzegana na rynku pracy. Kon-
takty gospodarcze Niemiec z Polską stale zwiększają się i coraz więcej 
firm szuka pracowników z odpowiednią znajomością języka. 

 
Więcej informacji: http://www.polnisch.in-schulen.de/

lub www.deutsches-polen-institut.de

Foto: Krystyna Koziewicz
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A mnie jest szkoda lata...

„Moja żona mnie dzisiaj skrzyczała,
powiedziała, żem mazgaj, że głupi.
Że ze wstydu się za mnie rumieni,
kiedyż wreszcie zmądrzeję już raz!
A na śmiesznym tle powstała:

poprosiłem poziomek niech kupi.
Zdziecinniałeś? powiada, w jesieni?

TO JUŻ JESIEŃ? JAK LECI TEN CZAS!
I westchnąłem! No popatrz, już po lecie,
po wakacjach, po słońcu, mój Boże!...

Jesień, owszem, jest piękna, bogata,
bardzo urozmaicona i pełna kolorów.
Ale gdzie, gdzie jesieni do lata,
do lipcowych, sierpniowych wieczorów!

Już niedugo i zima przyleci,
pełna śniegu, zawiei i zamieci...

A mnie jest szkoda lata...”

Urocze i wciąż aktualne słowa piosenki Andrzeja 
Boguckiego oddają klimat jesiennego wydania POLONEZA. 
Nam też jest szkoda lata, choć jesień cudne kolory niesie.

Czytelnikom Poloneza życzymy łagodnego przejścia 
w nową porę roku.

Redakcja

WITAJ POLSKO!
UKAZAŁ SIĘ PIERWSZY PODRĘCZNIK DO NAUKI

JĘZYKA POLSKIEGO JAKO JĘZYKA OBCEGO
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Buzek: będę zabiegał
o nowoczesną i silną Europę

Będę zabiegał o nowoczesną i silną Euro-
pę - obiecał nowy przewodniczący Parlamen-
tu Europejskiego Jerzy Buzek, prezentując w 
Strasburgu priorytety na najbliższe dwa i pół 
roku. Wśród nich wymienił walkę z kryzysem 
gospodarczym i zmianami klimatycznymi, bu-
dowę prawdziwej polityki energetycznej oraz 
skuteczną politykę zagraniczną UE. 

- Nie ma już starej i nowej Europy, jest 
nasza wspólna Europa. Chcemy, by była silna 
i nowoczesna - jestem gotowy do pracy - po-
wiedział Buzek, podkreślając, że jego wybór 
na szefa PE jest symbolem zrealizowanych 
marzeń o jedności kontynentu. - 

Uroczyście ślubuję, że będę Waszym 
ambasadorem, niosącym obywatelom Europy 
i świata przesłanie zjednoczonego ponownie 
kontynentu - podkreślił. Eurodeputowani bili 
mu brawa na stojąco. 

Najdłuższa autostrada
Niemiec

A-7 to najdłuzsza autostrada Niemiec li-
cząca 962 km, biegnie od granicy z Danią aż 
do granicy z Austrią, omijając miasta i jest do-
skonałym połączeniem łączącym północne re-
jony kraju z południem. Nowa trasa umożliwia 
praktycznie bezpośrednie połączenie między 
Flensburgiem z granicą austriacką. Końcowy 
odcinek długości 14,6 km, łączący Nesselwang 
z Füssen właśnie został oddany do użytku. 
Koszt wyniósł 168 milionów euro.

Domy staniały, ale co dalej?

Ceny domów są średnio o 5-6 proc. niż-
sze niż przed rokiem –  wynika z barometru 
„Rzeczpospolitej”. Czy będą nadal spadać? 
Opinie wśród ekspertów są podzielone. Niektó-
rzy twierdzą, że sprzedający muszą się przygo-
tować na dalsze obniżki cen. Inni prognozują 
w ciągu najbliższego roku niewielki wzrost sta-
wek za metr kwadratowy tych nieruchomości. 
Segmenty i wille są długo wybierane. Kupujący 
mają do dyspozycji bardzo dużo ofert, a nego-
cjacje cenowe kończą się zwykle znacznymi 
ustępstwami sprzedającego. Większe niż na 
rynku wtórnym jest zainteresowanie ofertami 
deweloperów. Chętniej kupowane są nowe 
domy do wykończenia niż te starsze, z drugiej 
ręki. Dla wielu nabywców ważna jest bowiem 
możliwość własnej aranżacji wnętrza.

Kup walutę na spłatę rat
w Polsce

Od 1 lipca bank ma obowiązek umożliwić 
ci spłatę kredytu hipotecznego w walucie ob-
cej. Do tej pory, jeśli wzięłaś kredyt hipoteczny 
w euro czy frankach szwajcarskich, spłaca-
łaś go i tak w złotówkach. Bank przeliczał je 
na walutę kredytu, stosując przy tym zawsze 
swój przelicznik, tzw. spread (różnica między 
kursem nabycia i sprzedaży). W porównaniu 
z tym stosowanym np. przez kantory bankowy 
spread nie zawsze był korzystny dla spłaca-
jącego kredyt. Od 1 lipca sama możesz kupić 
walutę, w jakiej zaciągnęłaś kredyt, i wpłacić ją 
do banku lub założyć konto walutowe, z któ-
rego będziesz pokrywała dług. Jeżeli zdecydu-
jesz się na takie rozwiązanie, musisz podpisać 
z bankiem tzw. deklarację o zmianie sposobu 
płacenia kredytu. Za taki aneks trzeba jednak 
zapłacić 150-300 zł.

Polacy będą uczyć Niemców? 

W niemieckich szkołach sytuacja kadrowa 
jest najgorsza od kilkudziesięciu lat - do obsady 
pozostaje aż 40 tys. etatów. To znacznie więcej 
niż jeszcze rok temu, gdy podnoszono alarm, 
że nie ma kto uczyć dzieci - pisze “Nasz Dzien-
nik”. Dlatego nawet związki nauczycielskie 
popierają postulat ściągania do Niemiec peda-
gogów z Europy Wschodniej, głównie z Polski. 
W efekcie nasze szkoły może opuścić spora 
grupa przede wszystkim nauczycieli przedmio-
tów ścisłych, skuszona wysokimi zarobkami 
w Niemczech. Ten exodus już się powoli roz-
poczyna. Aby umożliwić przyjazd nauczycieli 
z Polski, Niemcy planują zniesienie wszelkich 
barier ograniczających im dostęp do tutejsze-
go rynku pracy. Warunki, jakie przedstawiają 
Niemcy, są niebywale kuszące w porównaniu 
z polskimi - ocenia “Nasz Dziennik”.

Najwięcej imigrantów
przybyło do Niemiec z Polski

W zeszłym roku do Niemiec napłynęło 682 
tysiące imigrantów - podał Federalny Urząd 
Statystyczny w Wiesbaden. Największą grupę 
- 131,3 tysięcy - stanowili przybysze z Polski.  
Liczba osób osiedlających się w Niemczech 
pozostaje stabilna; rok wcześniej była jedynie 
o 1000 mniejsza. W 2008 r. do Niemiec na-
płynęło 574 tysiące obcokrajowców oraz 108 
tysięcy osób z niemieckim obywatelstwem, 
którzy powrócili do ojczystego kraju. W po-
równaniu z 2007 r. liczba imigrantów z Polski 
była mniejsza o 21 tysięcy. Drugą grupę pod 

względem liczebności stanowili przybysze 
z Rumunii - 47 tysięcy, Turcji (26,2 tysiące), 
Węgier (25,1 tysięcy) i Bułgarii (23,6 tysięcy). 
Pośród ponad 131 tysięcy przybyszów z Polski 
było 12,1 tysięcy Niemców. Wśród powracają-
cych do ojczyzny drugą grupę pod względem 
liczebności stanowiły osoby wracające z USA 
(10,5 tys.), a kolejne - ze Szwajcarii (8200) 
i Hiszpanii (7900). Imigranci najchętniej osied-
lają się w Nadrenii Północnej-Westfalii, Ba-
denii-Wirtembergii oraz Bawarii. Wśród miast 
najpopularniejsze są Berlin i Hamburg; na 
1000 mieszkańców przypadało tam w zeszłym 
roku odpowiednio 13 i 12 nowych przybyszy 
z zagranicy. Według Federalnego Urzędu Sta-
tystycznego w 2008 roku Niemcy opuściło 738 
tysięcy osób, w tym niespełna jedną czwartą 
- 175 tysięcy - stanowili obywatele niemieccy, 
a pozostałą część - obcokrajowcy.

Wspólna Unia,
wspólne mandaty

Las fotoradarów w niczym nie pomógł, nie 
pomogły również światła włączone przez cały 
rok. Na polskich drogach z roku na rok jest co-
raz więcej wypadków. Tymczasem na nieudol-
ność polskiego systemu lekarstwo znalazło się 
w Brukseli. Komisja Europejska wpadła na po-
mysł zrównania stawek mandatów w całej Unii. 
Już wkrótce wszystkich kierowców Starego 
Kontynentu czeka wielka rewolucja. Zarówno 
w Niemczech, Włoszech, na Malcie czy w Pol-
sce będziemy mogli zapomnieć o punktach 
i mandatach przyznawanych na starych za-
sadach. Najbardziej zmiany odczują kierowcy 
nowych krajów członkowskich, w tym Polacy. 
Stawki mandatów bowiem wzrosną do średnie-
go poziomu w Unii. I tak za przekroczenie pręd-
kości przyjdzie płacić krnąbrnemu kierowcy nie 
kilkaset złotych ale kilkaset euro. Podobnie 
będzie z innymi wykroczeniami. Na początek 
mają wejść w życie mandaty karzące za naj-
bardziej niebezpieczne wykroczenia - doty-
czące przekroczenia prędkości, przejeżdżania 
na czerwonym świetle, jazdy pod wpływem 
alkoholu oraz jazdy bez pasów i fotelika dla 
dzieci. - Pomysł wydaje się czytelny i racjonal-
ny - mówi mł. insp. Marek Konkolewski z Ko-
mendy Głównej Policji. - Jednak nasz obecny 
taryfikator jest współmierny do kieszeni prze-
ciętnego Polaka. Zrównanie mandatów z tymi, 
które są chociażby w Niemczech wydaje się 
niezbyt racjonalne. Polscy i europejscy piraci 
mogą jednak odetchnąć z ulgą. Zanim prze-
pisy wejdą w życie minąć może sporo czasu. 
Aby wszystko działało sprawnie i bez zakłóceń, 
a ściągalność mandatów była rzeczywistoś-
cią a nie fikcją, musi powstać olbrzymi system 
komputerowy z bazą danych mieszczącą 
każdego kierowcę UE. Istnieje jeszcze jedna 
przeszkoda, która wydaje się trudniejsza do 
pokonania. To biurokracja europejska. Pomysł 
KE musi zostać zatwierdzony przez Parlament 
Europejski i Radę Unii Europejskiej.

Wiadomości z Unii
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� LISTY OD CZYTELNIKÓW

Europejska komedia w kilku aktach
Akt 1

Dzwoni do mnie na komórkę syn – Jan, lat 14 – „Mamo, czy wiesz 
że u nas właśnie była policja ?... i szukali jakiegoś pana Vladimira Jero-
fiejewa. Pytali czy to Twój przyjaciel i czy mieszka u nas. Powiedziałem, 
że nie.

- Dobrze synku powiedziałeś… odpowiadam całkowicie zaszoko-
wana i jednocześnie pytam – A skąd oni wpadli na pomysł, że taki pan 
jest u nas zameldowany ?

- Bo się sam zameldował – powiedzieli, a jak zobaczyli że go nie 
ma, to kazali go wymeldować w „Burgeramcie”.

- Jak to zobaczyli, że go nie ma ?
- No kiedy szukałem legitymacji szkolnej w moim pokoju weszli do 

mieszkania, a potem spisali moje dane i poszli.
- Synku nie martw się zaraz będę w domu, ale najpierw pojadę na 

posterunek, żeby sprawdzić o co chodzi.

Akt 2
Zawróciłam szybko na najbliższy posterunek , wchodząc do środka 

ucieszyłam się widząc policjantkę, która jako kobieta mnie lepiej zrozu-
mie.

Opowiedziałam jej zupełnie dla mnie nierealną historię kończąc 
pytaniem - czy może się ktoś u mnie zameldować bez mojej zgody 
i wiedzy ?

- Według nowego prawa tak, ja mam dom i u mnie jako policjantki 
może się zameldować nawet 17 osób.

Wyszłam z posterunku jeszcze bardziej zaszokowana niż w mo-
mencie kiedy do niego wchodziłam.

Akt 3
W domu okazało się, że policjanci byli w cywilu i nie zostawili żadnej 

wiadomości. Dalej nie mogłam uwierzyć, że znalazłam się w tej dziwnej 
historii podobnej do złego snu z kultowego filmu Matrix.

Akt 4
Po bardzo nerwowo przespanej a raczej nieprzespanej nocy ru-

szyłam w czwartkowe popołudnie do Burgeramtu. Już na wejściu pani 
przydzielająca numerki po usłyszeniu mojej dziwnej historii – dała mi 
zupełnie spokojnie numerek, mówiąc, że to się często zdarza. A ja nadal 
ciągle nie wierzyłam, że ktoś może zameldować się w moim mieszkaniu 
bez mojej zgody jako głównego najemcy, bez okazania umowy najmu 
i zgody administracji jak kiedyś było to wymagane w mocno biurokra-
tycznym państwie niemieckim.

Odczekałam 30 numerków, co zajęło jedyne 3 godziny. Po czym 
nareszcie dotarłam do ostatniej pani załatwiającej bezpośrednio sprawy 
w urzędzie meldunkowym

- Chciałabym wymeldować z mojego mieszkania nieznanego męż-
czyznę – stwierdziłam stanowczo.

- A jak on się nazywa ?
- Tak dokładnie to ja nie wiem, ale była u mnie policja i powiedziała, 

że chyba Vladimir Jerofiejew i jest z Łotwy.
- Zaraz sprawdzę w komputerze…, tak taki pan mieszka u Pani.
- Ale ja go nie znam, nigdy go nie widziałam i nie chcę żeby u mnie 

mieszkał – mówiłam nerwowo. Czy to normalne, że ktoś może się za-
meldować bez zgody głównego najemcy? 

- Tak proszę pani - odparła spokojnie urzędniczka. Od 2006 roku 
obowiązuje prawo Unii Europejskiej na podstawie, którego każdy może 
meldować się gdzie chce. I w związku z tym połowę mojej pracy zajmuje 
mi meldowanie takich osób, które potrzebują fikcyjnego adresu, a drugą 
połowę pracy wymeldowuję takie osoby. Praktycznie każdy przyzwoity 

Szczyt unijnej demokracji
obywatel powinien raz na miesiąc przyjść i spytać czy ktoś się u niego 
nie zameldował – wytłumaczyła zupełnie spokojnie urzędniczka.

- Czy mogę zastrzec, żeby się nikt bez mojej wiedzy nie meldował 
u mnie? – pytam wiedziona złym doświadczeniem.

- Nie, nie może Pani.
- A czy mogę poprosić urząd o informacje, gdyby ktoś się chciał 

u mnie zameldować?
- Próbuję się dalej zabezpieczyć przed nieproszonymi lokatorami.
- Nie, nie może Pani.
- No, to co ja mogę?
- Napisać oświadczenie, że taki pan u Pani nie mieszka, a my to 

przekażemy dalej. I proszę się nie martwić – takie sytuacje zdarzają 
się często. Dzisiaj był u mnie adwokat, który chciał zameldować swoją 
klientkę mając tylko kopie jej paszportu. Wiedziałam z góry, że to oszu-
stwo, no cóż ale prawo stało za nim. Na szczęście udało mi się udo-
wodnić, że ta kobieta mogła nawet nie przekroczyć granicy niemieckiej 
i na tej podstawie wysłałam go do Urzędu do Spraw Obcokrajowców. 
Ale właściwie powinnam ją zameldować, tam gdzie on chciał.

Akt 5
Wyszłam z urzędu meldunkowego spokojna, że pozbyłam się nie-

znanego lokatora.
A kiedy minęło kilka dni… w mojej skrzynce na listy pojawiły się 

grube koperty z banków i ubezpieczalni adresowane do rzeczonego 
Valdmira Jerofiejewa.

A kiedy minęło następne kilka dni… pojawił się na mojej skrzynce 
obok mojego nazwiska napis flamastrem …Jerofiejew. 

Tego było mi już trochę za dużo  i udałam się na policję. 
Policjant sprawdził czy pan Jerfiejew nie jest poszukiwany i… kazał 

mi zmazać jego nazwisko ze skrzynki. Na tym skończyła się interwencja 
policji w obronie mojej sfery prywatnej jaką do tej pory wydawało mi się 
moje mieszkanie.

Akt 6
Odniosłam plik listów adresowanych do  pana Jerofiejewa na po-

cztę w nadziei, że mogę zastrzec, żeby podobne do mnie nie przycho-
dziły. Otóż nic nie mogę zastrzec, tylko za każdym razem mam wrzucać 
je z powrotem do skrzynki. Także w przyszłości jeżeli będę się nudzić, 
zawsze mogę sobie pójść na spacer do pobliskiej skrzynki pocztowej, 
żeby wrzucić tam listy do pana Jerofiejewa podkreślając – adresat nie-
znany!

Akt 7
Aktu siódmego mam nadzieję, że nie będzie i historia ta trochę jak 

z filmu science fiction zakończy się spokojnym happy endem. No cóż, 
takie są skutki szczytu demokracji unijnej, jaką właśnie osiągnęliśmy. 
Kto nie wierzy, a będzie ich wielu, niech sam zapyta w urzędzie meldun-
kowym sprawdzając, czy nie ma fikcyjnego lokatora.

Swoją drogą zawsze lubiłam twórczość Mrożka i może dlatego 
udało mi się w niej wreszcie zaistnieć w samy środku jego sztuki.

Janka Kowalska
(adres i prawdziwe nazwisko znane tylko redakcji

w ramach ochrony praw prywatności osobistej)
Nazwisko fikcyjnego lokatora zostało oczywiście też zmienione

w ramach obowiązku ochrony jego danych osobowych.

Z ostatniej chwili: Okazuje się, że tylko w berlińskiej dzielnicy 
Mitte –  wymeldowanych zostało  10 000 fikcyjnie zameldowanych osób. 
Dziesięć berlińskich dzielnic stara się o zniesienie liberalnego prawa 
zameldowania na terenie Unii Europejskiej, które utrudnia ustalenie 
prawdziwego miejsca zamieszkania i poszukiwanie osób podejrzanych 
– informuje Sigrid Kneist w artykule zamieszczonym  17 września w ber-
lińskim dzienniku Tagesspiegel.
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Śnieżna hala Wittenburg znajduje się 
240km od Berlina w kierunku na Hamburg. Je-
dziemy autostradą A24 do zjazdu Wittenburg. 
Hala jest doskonale widoczna z autostrady.

Snowfunpark

O parkingach, szatniach, toaletach, prysz-
nicach nie ma co pisać. Są bezpłatne, czyste, 
nowe i duże. Teren narciarski jest podzielony 
na trzy obszary. Dla początkujących około 
150 m długości, płaski, obsługiwany ruchomym 
chodnikiem. Do góry dostajemy się wygodną 
4-osobową kanapą. Patrząc w dół na prawo 
halfpipe 130 m długa, 18 m szeroka i 4,5 m 
wysoka. Wyjeżdżając z rynny do kanapy dojeż-
dżamy obok trasy dla początkujących. Po lewej 
mamy główną trasę najpierw łagodną z dwoma 
chodnikami przy ścianie, a następnie coś szyb-
szego 330 m pochylonego stoku.

Na stoku można się złożyć parę razy 
w ostrym skręcie. Na dole skok przez chopkę 
i do kanapy.

Opisana hala jest największą w Europie 
i polecam na letni wyjazd. Po południu można 
pojechać nad morze do Travemunde, Lube-
ki lub Hamburga. W zeszłym roku jeździłem 
w Hali Senftenberg koło Drezna. Hala w Wit-
tenburg jest dwa razy większa przez co i atrak-
cyjniejsza. Trzeba mieć ze sobą czapkę i ręka-
wiczki. Temperatura w hali - 4 stopnie.

Więcej informacji na:
 www.snowfunpark.com

Odpis księgi wieczystej pozwala 
sprawdzić stan prawny nierucho-
mości, zawiera też informacje
o właścicielu.

Zanim kupimy działkę powinniśmy prze-
czytać dokładnie wystawione dla niej dokumen-
ty i zapoznać się ze stanem prawnym gruntu. 
Warto uzbroić się w cierpliwość, bo formalności 
mogą potrwać nawet kilka tygodni.

Na początku należy dowiedzieć się pod 
jakim numerem figuruje działka gruntowa w 
rejestrze gruntów oraz zapoznać się z księgą 
wieczystą nieruchomości.

Część dokumentów może znajdować się 
u obecnego właściciela gruntu. Dokumenty te 
nie będą miały znaczenia, jeśli są nieaktualne, 
w takim przypadku należy się liczyć z kilkuty-
godniowym opóźnieniem w przeprowadzeniu 
wszelkich formalności ze sprzedawcą gruntu. 
Inwestycje długoterminowe są jednak warte 
odrobiny cierpliwości. Zwłaszcza, że aktualne 
dane będą niezbędne również przy spisywaniu 
umowy, czy zaciąganiu kredytu w banku.

Odpis z księgi wieczystej pozwala spraw-
dzić stan prawny nieruchomości. Księga wie-
czysta zawiera informacje o właścicielu działki, 
ewentualnym obciążeniu hipoteką, ustanowie-
niu na niej służebności (np. przejazdu), prawie 
dożywocia oraz o tym, czy zostały zgłoszone 

Zanim kupimy ziemię
wpisy wniosków. W tym ostatnim przypadku, 
warto dowiedzieć się w jakiej sprawie były 
składane wnioski (działka mogła np. zmienić 
właściciela, wówczas osoba, która próbuje do-
konać z nami transakcji może nie mieć na to 
pozwolenia).

Kolejnym krokiem jest dokładna analiza 
wypisu i wyrysu z rejestru gruntów dla kupowa-
nej działki. W tym dokumencie można znaleźć 
szczegółowe informacje na temat działki, czyli 
m.in. jej numer ewidencyjny, wraz ze wskaza-
niem adresu i obrębu, w którym jest położona, 
powierzchnia działki, rodzaj gruntów i masa 
gleby.

Niektóre działki mogą posiadać dodatkowo 
wypis i wyrys z planu zagospodarowania prze-
strzennego - jeżeli tak jest może się okazać, 
że teren jest przeznaczony tylko na konkretny 
cel i nie można na przykład postawić na nim 
domku jednorodzinnego. Dzięki takim informa-
cjom można się też dowiedzieć, jakie inwesty-
cje planowane są w najbliższym sąsiedztwie. 
W przypadku braku takich dokumentów warto 
dowiedzieć się czy grunt jest nieruchomością 
rolną czy nie.

Bardziej komfortowa jest druga opcja, po-
nieważ wymaga jedynie wystąpienia o decyzję 
w sprawie warunków zabudowy. W przypadku 
działki rolnej może pojawić się problem z prze-
kształceniem jej w działkę budowlaną.

Echo Miasta

Szczytowa pozycja Polski
w handlu zagranicznym 

Dziennik gospodarczy „Handelsblatt” podał 
w wydaniu z 26.08.09 bieżące dane dotyczące 
handlu zagranicznego Niemiec z krajami Euro-
py Środkowo-Wschodniej. Według wyników za 
pierwsze półrocze 2009 opublikowanych przez 
Stowarzyszenie Europy Środkowo-Wschodniej 
(OMV, Ost- und Mitteleuropa Verein) Polska 
stała się najważniejszym partnerem handlo-
wym Niemiec w tej części kontynentu. Nie-
miecki eksport do Polski zmalał co prawda o 
prawie jedną czwartą, jednkaże wartość obro-
tów handlowych nie spadła tak radykalnie, jak 
w przypadku innych krajów regionu. Wartość 
niemieckiego eksportu do Polski wyniosła w 
pierwszym półroczu b.r. 15,3 miliardów Euro. 
O 15,6 procent zmalała wartość niemieckiego 
importu z Polski, osiągając kwotę 11,1 miliar-
dów Euro. Mimo spadku Polska wspięła się z 
dużym wyprzedzeniem na szczytową pozycję 
jako najważniejszy partner handlowy Niemiec 
w gronie wschodnich sąsiadów. Na drugim 
miejscu plasują się Czechy, przed Rosją, która 
zeszła na trzecią pozycję. 

Powroty z emigracji
Po raz pierwszy od przystąpienia Polski do 

UE, zmalała liczba Polaków przebywających 
na emigracji. Stało się tak z powodu masowych 
powrotów naszych rodaków, głównie z Irlandii i 
Wielkiej Brytanii. Szacuje się, że z Wysp wró-
ciło do kraju ponad 50 tys. osób. Jednocześnie 
w ich miejsce nie pojechali inni. Za granicą, w 
krajach UE przebywa nadal około 1,8 mln Pola-
ków. Najwięcej w Wielkiej Brytanii (ok. 650 tys.) 
i w Irlandii (ok. 200 tys.). W Niemczech nadal 
mieszka i pracuje prawie pół miliona rodaków. 
Eksperci uważają, że mniejsze zainteresowa-
nie wyjazdami spowodowane jest ogólnoświa-
towym kryzysem gospodarczym, który Polskę 
dotknął w najmniejszym stopniu.
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Turystyka
Międzyzdroje, Rezydencja Bielik, 150 m do morza.
Basen, sauna, jacuzzi, fizjoterapia, restauracja, kawiarnia.
Obiekt zamknięty z parkingiem, chroniony całodobowo.
Wynajmę apartament (50m2), 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

Międzyzdroje - Rezydencja BIELIK zaprasza do apartamentu 
z aneksem kuchennym i balkonem. Obiekt całodobowo chroniony 
z parkingiem, basenem, sauną, jacuzzi oraz restauracją.
Informacje: tel.: +49 176 / 21137428.

“PRIMA” - wypoczynek w Karkonoszach, pok. 2- i 3-os. z łaz., 
Karpacz - Borowice, Tel.: 0048-75-7522411; www.prima.wgorach.pl

Właściciele odbiorników telewizyjnych i radiowych muszą płacić 
GEZ. Wielu jednak użytkowników denerwuje się dodatkowo, kiedy musi 
płacić za radio w samochodzie czy komputer używany do celów służ-
bowych.

Ten kto płaci abonament za telewizor i radio w domu, nie musi pła-
cić za dodatkowe wyposażenie w sprzęt audio i elektronikę. Jednak nie-
co inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób prowadzących 
samodzielną działalność gospodarczą.

Każdy sprzęt w biurze, to dodatkowa ekstra 
opłata co miesiąc. Dotyczy to również osób posia-
dających biuro w domu. Opłata GEZ to 5,76 euro 
miesięcznie za komputer podłączony do Interne-
tu w pokoju służącym za biuro lub stałe miejsce 
pracy. Dla urzędu Internet oznacza również moż-
liwość korzystania z radia internetowego. Częste 
kontrole mieszkań prywatnych i biur mogą utrudnić 
życie opierającym się płaceniu „daniny”. Kontro-
lerzy GEZ używają różnorakich podstępów aby 
wyegzekwować opłatę. Częstą metodą jest porów-

Chcesz zadowolić oko lub ucho, to płać!
nywanie liczby zgłoszonych urządzeń z liczbą pomieszczeń. Czasami 
kontroler nie pyta o urządzenia, tylko jako ankieter pyta o najczęściej 
słuchaną stację radiową lub ulubiony program telewizyjny. Kto odpowie 
– „wpadł”.

Jeśli masz abonament na gazetę z programem, a nie płacisz abo-
namentu, tez stajesz się podejrzany…

W przypadku gdy zostałeś już przyłapany na niepła-
ceniu, a nie daj Boże nieostrożnie oznajmisz, że 

posiadasz  odbiornik telewizyjny lub radiowy np. 
od pięciu lat – przygotuj się na zapłacenie za-
ległych opłat nawet do pięciu lat wstecz. Może 
poważnie zaboleć!

Warto jednak wiedzieć, że pracownicy kon-
troli GEZ nie muszą być wpuszczeni do miesz-
kania lub biura. Takie uprawnienia posiada tylko 
policja.

Z opłat zwolnieni są bezrobotni, inwalidzi, 
osoby ciężko chore i studenci.
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§
Od dnia 01.07.2009 wprowadzono następujące zmiany: kierowca, 

który utracił prawo jazdy w Niemczech za alkohol (udział w ruchu drogo-
wym pod wpływem alkoholu) musi udowodnić 12 miesięcy abstynencji. 
Dotychczas wystarczyły w wielu instytutach wyniki wątrobowe (krew), 
obecnie należy oddać włosy do badania (180 €). Kto wypił alkohol np. 
wczoraj, we włosach można to stwierdzić jeszcze po 3 miesiącach, 
6 miesięcy abstynencji udowodnimy włosem o długości 6 cm i tak dalej. 
Kto nie posiada włosów, ten jest szczęśliwy, wydawałoby się. Te osoby 
muszą kilka razy oddać mocz do badania. Mocz oddaje się w obecności 
lekarza, więc przyniesione buteleczki z moczem cioci – to nie funkcjonu-
je. Kto osiągnął 1,6 ‰ alkoholu we krwi, ten bez MPU nigdy nie otrzyma 
ponownie prawa jazdy w Niemczech. W Polsce dają przekaz do więzie-
nia, w Niemczech do MPU.

Proszę dzwonić – informuję wyczerpująco. Tel.: 030/669-12-10 
albo 0176/24 34 67 98, p. Jerzy Dolny, Zarząd „Verein” dla kierowców, 
którzy podpadli za jazdę po pijanemu.

Dolny Jerzy

Zmiany w przepisach MPU
Zmiany w procedurze ponownego otrzymania prawa 

jazdy po utracie za narkotyki i alkohol.

Nowe regulacje niemieckie w zakresie 
państwowych ubezpieczeń kredytów 
eksportowych w handlu z krajami UE

Trudności niemieckich eksporterów z pozyskaniem krótkotermi-
nowych  zabezpieczeń kredytów eksportowych w prywatnych firmach 
ubezpieczeniowych, spowodowały  wystąpienie rządu federalnego do 
Komisji Europejskiej  o możliwość finansowania tego typu ubezpieczeń 
ze środków państwowych –  ubezpieczenia Hermesa. Komisja Europej-
ska przychyliła się do wniosku niemieckiego,  zezwalając na stosowa-
nie do końca 2010 roku zabezpieczeń  Hermes także w przypadku kre-
dytów krótkoterminowych. Decyzja ta, przyjęta przychylnie zwłaszcza 
przez niemieckich eksporterów sektora MSP, służyć będzie stabilizacji 
i rozwojowi niemieckiego eksportu na rynki, na których pozyskanie środ-
ków finansowych z prywatnych instytucji kredytowych jest utrudnione.

W 2008 roku ubezpieczeniami Hermes  objęto  2,1 % ogółu niemie-
ckiego eksportu. Wartość zabezpieczeń eksportu Hermes do krajów UE 
wyniosła ok. 796 mln EUR  (w 2007 – ok. 315 mln EUR). 

Źródło: Informacja prasowa Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii
z dnia 6.08.2009 r. oraz Sprawozdanie Hermes za 2008 rok.

Kolizja drogowa...
Jak napisaæ wniosek?

Stłuczka może przydarzyć się każdemu. Nawet najbardziej wy-
trawnemu kierowcy. Dlatego dobrze wiedzieć, jak się w takiej sytuacji 
zachować.

Samochód przed tobą gwałtownie zahamował, a ty zagapiłaś się i... 
trach. Uszkodziłaś jego zderzak. Co teraz zrobić? Niezależnie od tego, 
czy jesteś sprawcą czy poszkodowaną, musicie — ty i drugi kierowca 
— spisać oświadczenia o winie. Dobrze, gdy któreś z was ma gotowy 
wzór takiego dokumentu (można go znaleźć np. na stronach interneto-
wych towarzystw ubezpieczeniowych). Jeśli nie — musicie sporządzić 
je sami (wzór poniżej).

Powinien on zawierać m.in.:
• wasze dane,
• wskazanie kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym,
• numer rejestracyjny samochodu,
• numer polisy i datę jej zawarcia,
• nazwę i adres ubezpieczyciela.

W oświadczeniu trzeba także opisać, jak doszło do kolizji i co zo-
stało uszkodzone. Dobrze jest zamieścić rysunek obrazujący moment 
zderzenia - w jakich kierunkach poruszały się samochody, jakie było ich 
położenie w chwili wypadku, znaki drogowe. Jeśli są świadkowie wy-
padku, warto zanotować ich dane, bo mogą się później przydać. Można 
też zrobić (i potem dołączyć) zdjęcia.

SOS na drodze
System zgłaszania wypadków drogowych eCall – europejski 

sektor telefonii komórkowej udziela wsparcia.
Firmy telekomunikacyjne poparły unijną kampanię na rzecz wy-

posażenia nowych samochodów w urządzenie, które w razie wypadku 
automatycznie wezwie pomoc.

Poparcie organizacji GSM Association zrzeszającej setki operato-
rów sieci telefonii komórkowej to duży krok naprzód w kierunku wprowa-
dzenia systemu eCall. Uruchomienie systemu będzie wymagało współ-
pracy sektora telefonii komórkowej, producentów samochodów i służb 
ratunkowych.

Unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów 
Viviane Reding ma nadzieję, że podpisane 9 września porozumienie 
zachęci kraje UE do szybszego wprowadzenia systemu. Na razie jego 
stosowanie jest nieobowiązkowe, lecz Komisja rozważa wprowadzenie 
obowiązku jego stosowania, jeżeli do końca roku nie będzie widać więk-
szych postępów.
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Praca
Szukam chętnych do współpracy. Szafy z drzwiami przesuwanymi, 
meble na wymiar. Funk: 0151/59119112

Nieruchomości
Sprzedam nowy dom, stan deweloperski, 145 m², działka 1200 m², 
położony 8 km od Opola, pod lasem. Tel.: +48/604610061
 
12 ha Grundstück 20 km von Allenstein Masuren. Preis 3 zł/m². 
Kontakt 0048/322891140 abends, 0048/602468634;
E-Mail: Lechu3.57@o2.pl
 
Dom w Świnoujściu, 10 minut od plaży, całkowicie wyposażony, 
przystosowany do wynajmowania, 6 pokoi do wynajęcia + 2 pokojowe 
mieszkanie dla właścicieli. Działka 336 m². Cena do negocjacji 
780.000 zł. Tel.: 0049/441486371, 0048/518622958

Finanse / Ubezpieczenia

KONTAKTY - bezpłatne czasopismo polonijne ukazujące się w Berlinie 
od 1995 roku w nakładzie 15 tys. szt.

Miesięcznik polskojęzyczny KONTAKTY to pismo nr. 1 wśród ponad 
140 tysięcznej Polonii berlińskiej.

KONTAKTY promują polskie i niemieckie przedsiębiorstwa, udzielają porad, 
informują o nowościach i zmianach prawnych.

Kontakty-Klon, Pestalozzistr. 71, 10627 Berlin
tel. 030 / 3241632 oraz 030 / 4163603 
Fax 030 / 37591850 oraz 030 / 41745391
www.kontakty.org;  E-Mail: webmaster@kontakty.org

ZAPRASZAMY

DO WSPÓŁPRACY
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“Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce stanowi jedyny obiekt górni-
czy na świecie, czynny bez przerwy od średniowiecza do chwili obecnej. 
Jej oryginalne wyrobiska, chodniki, pochylnie, komory eksploatacyjne, 
jeziora i szyby o łącznej długości około 300 km usytuowano na 9 pozio-
mach, sięgających do głębokości 327 m ilustrują wszystkie etapy rozwoju 
techniki górniczej w poszczególnych epokach historycznych.” - tak brzmi 
fragment uzasadnienia wpisu Kopalni Soli „Wieliczka” w dniu 8 września 
1978 na I Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodni-
czego UNESCO wśród pierwszych 12 obiektów z całego świata. Istot-
nie bowiem historia Wieliczki, sięgająca czasów średniowiecza, stanowi 
zwierciadło rozwoju technik górniczych, kształtowania się organizacji pra-
cy i zarządzania.

modlitwę do patronki górników solnych. Jeśli w grupie pielgrzymkowej jest 
osoba duchowna, istnieje możliwość odprawienia podziemnej mszy świę-
tej. Każdy z uczestników pielgrzymkowej wędrówki otrzymuje na pamiątkę 
pobytu w kopalni poświęcony obrazek z wizerunkiem św. Kingi z ołtarza 
głównego podziemnej kaplicy jej imienia.

Poznaj kopalnię nocą
Podczas nocnej wyprawy w głąb ziemi wędrując po wielickich podzie-

miach wyłącznie przy świetle osobistych lamp górniczych turyści odkrywa-
ją uroki solnych komór i korytarzy. Liczne zadania i niespodzianki dostar-
czą dodatkowych niezapomnianych wrażeń. Duch Podziemi - Skarbnik 
czeka już na spotkanie z turystami, by osobiście uścisnąć dłoń każdemu 
śmiałkowi, który odwiedzi nocą Jego solne królestwo.

„Żupy solne Wieliczki są niemniej znakomite jak piramidy egipskie, 
lecz użyteczniejsze. Są one chwalebną pamiątką pracowitości Polaków...” 
pisał już w 1646 roku o Wieliczce francuski podróżnik Le Laboureur.  
Do dziś Wieliczka jest jednym z siedmiu cudów turystycznych Polski i zaj-
muje w tym rankingu jedno z pierwszych miejsc. Wieliczkę jako miejsce 
spotkań doceniały niegdyś koronowane głowy, a dziś współcześni politycy. 
Premier Donald Tusk zaprosił na podziemne spotkanie do wielickiej kopal-
ni szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej.

3 czerwca w podziemiach gościli premierzy: Węgier – Gordon Bajnai, 
Czech – Jan Fischer, Słowacji – Robert Fico. Zwiedzili kaplicę św. Kingi, 
a w komorze Warszawa zasiedli do kolacji, przy której omówili bieżące 
sprawy polityczne. W Wieliczce poza zwiedzaniem można uprawiać spor-
ty, próbowano nawet kiedyś polecieć balonem. Tegoroczny  66. Tour de 
Pologne zawitał do solnego miasta. Najlepsi kolarze świata ścigali się na 
ulicach Wieliczki 8 sierpnia. Ostatni - VII etap narodowego wyścigu prowa-
dził z Rabki-Zdroju do Krakowa. Liczył 136,5 km.

W Wieliczce kolarze rywalizowali w lotnej premii, a wieczorem zaś 
spotkali się w kopalni, by świętować finał zawodów. Zwycięzcy 66. Tour 
de Pologne otrzymali solne rzeźby. W Wieliczce można praktycznie zrobić 
wszystko, co związane jest z interesującym, a do tego zdrowym odpo-
czynkiem. Można obejrzeć spektakl teatralny, posłuchać koncertu mu-
zycznego, zjeść dobry obiad, spędzić szalonego Sylwestra. Każdego roku 
ponad milion turystów przybywa tu aby zobaczyć niezwykły podziemny 
świat tworzony na przestrzeni wieków przez naturę i człowieka. Warto więc 
żebyśmy znaleźli się wśród następnego miliona turystów zwiedzających 
Wieliczkę.        

Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, ul. Daniłowicza 10

Informacja, rezerwacja i sprzedaż Wieliczka
tel.+48 12 278 73 02, +48 12 278 73 66, fax +48 12 278 73 33

http://www.muzeum.wieliczka.pl, e-mail: promocja@muzeum.wieliczka.pl
Opracowała: A. Lewandowski

Kopalnia soli w Wieliczce - najstarsze polskie przedsiębiorstwo

Muzeum Żup Krakowskich (UM woj. Małopolskiego)

Wieliczka - to najstarsze, bo prawie 700-letnie polskie przedsiębior-
stwo, którego początki sięgają średniowiecza. Przez całe stulecia była 
źródłem bogactwa kraju i materialnym fundamentem kultury - dzisiaj jest 
najchętniej odwiedzanym polskim obiektem turystycznym. Kilkusetletnia 
eksploatacja złoża soli kamiennej ukształtowała obecny układ przestrzen-
ny wyrobisk górniczych. Część udostępniona do zwiedzania obejmuje 3,5 
kilometrowy odcinek, położony na głębokości od 64 m do 135 m. Podziem-
ne kaplice, jeziora, oryginalne urządzenia i sprzęt, zachowane ślady prac 
górniczych dają wyobrażenie o zmaganiach ludzi z żywiołami, ich pracy, 
pasjach, wierzeniach. Wieliccy górnicy pozostawili po sobie dziesiątki 
rzeźb i płaskorzeźb solnych. Pobyt pod ziemią jest szczególnie korzyst-
ny dla osób ze schorzeniami górnych dróg oddechowych oraz z alergią. 
Schorzenia te leczy się w Podziemnym Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczni-
czym, w komorze Jezioro Wessel.

Turystom towarzyszą duchy legendarnych  postaci kopalni - Skarbnik 
i Księżna Kinga… Z nimi można zwiedzić kopalnię korzystając z atrakcyj-
nych ofert tematycznych.
Rodzinne „Odkrywanie Solilandii”

Głęboko pod ziemią znajduje się niezwykła kraina zwana Solilandią 
(w soboty o godz. 11.00 i w niedziele o godz. 11.00 i 15.20). W programie 
zwiedzania przewidziano wiele atrakcji dla najmłodszych, a wśród nich: 
odkrywanie tajemnic bajkowej krainy Solilandii, spotkanie z bohaterami 
powieści Beaty Kołodziej pt. „Solilandia – pamiętnik wielickiego skrza-
ta”, poszukiwanie elementów ze świata baśni, spotkanie ze Skarbnikiem 
i soliludkiem, rozwiązywanie quizu, wspólne śpiewanie piosenki, czytanie 
fragmentów książki, gry i zabawy edukacyjne.
Śladami świętych wielickiej kopalni

Kopalniane podziemia, stworzone przez naturę i człowieka to szlak 
wielu świętych, towarzyszących górniczej braci w jej codziennej, trudnej 
i niebezpiecznej pracy. W trakcie 2,5 - 3 godzinnej wędrówki turyści zapo-
znają się z historią kilkunastu świętych, zwiedzają sprzyjające głębokim 
refleksjom podziemne kaplice, w kaplicy św. Kingi odmawiają wspólną 

KAPLICA ŚW. KINGI - Kopalnia soli w Wieliczce znalazła się na liście światowego dzie-
dzictwa kultury UNESCO. Istnieje od XIV w. i jest najstarszym nieprzerwanie działa-
jącym przedsiębiorstwem w świecie Zwiedzającym udostępnia się komory na trzech 
poziomach, od 64 do 135 metrów pod ziemią, łącznie z olbrzymią, podziemną kaplicą 
z solnymi rzeźbami i żyrandolami.



1�NOWELA Z ŻUPRANU / BIAŁORUŚ

Starszy pan pojawił się w naszej wiosce 
późną jesienią, po tym, jak zostały wykopane i 
zwiezione z pól ziemniaki. Widziałem, jak przy-
wieźli go zwykła furą, którą przedtem wożono 
właśnie ziemniaki i buraki, razem z jego nie-
wielkim mieniem, spakowanym w kilka dużych 
skrzynek i węzłów. Wysoka i szczupła sylwetka, 
przygarbione plecy, wielka siwa broda i głębokie 
jasne oczy. Był podobny do starego czarownika 
z jednej z dziecięcych bajek, który urzeczywistnił 
się w naszej wiosce. On nigdy nie rozstawał się 
ze swoją sękatą laską, było widać, że miał chore 
nogi i chodzenie sprawiało mu trudność. Jak się 
okazało - przyjechał do rodziny córki z sąsiedniej 
wsi oddalonej o 5 kilometrów, z własnego gospo-
darstwa, bo już nie miał siły i odwagi na samotne 
i samodzielne życie. Krótko mówiąc, przyjechał 
spędzić resztę życia blisko krewnych. Widziałem 
go później, kiedy na dworze leżał śnieg, jak szedł 
drobnym krokiem długą wiejską ulicą do kościoła 
opierając się na swojej lasce. Było w jego postaci 
coś szlachetnego, coś z dawnych czasów prawie 
zapomnianych, coś tragicznego i wywołującego 
szacunek. Czasem wydawał mi się nawet jakimś 
żywym uosobieniem staroświeckości. Chciałem 
parę razy go zatrzymać, zaczepić, porozmawiać, 
ale mimo moich chęci przez cały czas nie było 
odpowiedniej okazji. Po raz pierwszy udało się to 
zrobić dopiero przedwiośniem, kiedy ze strzech 
ciurkiem ciekła obficie woda z rozpuszczonego 
przez słońce śniegu. Starszy pan siedział na ła-
weczce przy ulicy obok parkanu ogradzającego 
dom jego córki i spoglądał raz za razem w stronę 
kończącej się ulicy, która przemieniała się w żwi-
rową drogę prowadząca do jego rodzimej wioski. 
Miałem chwilkę czasu, powiedziałem „Dzień do-
bry!” i bez pytania o pozwolenie usiadłem obok 
staruszka na ławce. 

- Co tam Pan tak wypatruje? Stęsknił się 
pan za własnym domem? – spytałem o pierw-
sze, co przyszło do głowy, nie wiedząc jak ina-
czej zacząć rozmowę.

- I tak, i nie, – melodyjnym głosem z lekkim 
drżeniem odpowiedział mi ów człowiek. – Tęsk-
nię za własnym domem, bo został on tam sam 
sierotą, nawet ja go opuściłem, a po śmierci mo-
jej żony stał się on moim jedynym przyjacielem. 
Teraz mam wyrzuty sumienia, bo zostawiłem 
go, a przyjaciół się nie zostawia - powiedział, 
westchnął i zaśmiał się suchym delikatnym 
śmiechem. Staruszek znowu przypomniał mi 
wiekowego i schorzałego arystokratę z jakiegoś 
historycznego filmu. Nie przerywałem mu, a on 
ciągnął dalej swoją gawędę ciesząc się widocz-
nie z możliwości opowiadania i faktu że kto go 
słucha. 

- Z drugiej strony nie tęsknie, bo wiem, 
że ostatni mój dom będzie w tej miejscowości, 
ponieważ prosiłem córkę z zięciem, żeby mnie 
daleko nie wozili, ale pochowali tu na cmentarzu 
obok kościoła. Ładny tu stoi kościół, mój pradzia-
dek go budował.

- Pana pradziadek był murarzem? – zain-
teresowałem się mimowolnie szukając oczyma 

wież widocznego w oddali naszego wiejskiego 
kościółka.

- Nie - pokręcił głową staruszek. – Mój 
pradziadek po ojcu był hrabią, fundował ten 
kościół, miał pałac w sąsiedniej wiosce, gdzie 
ja się urodziłem i skąd przyjechałem tutaj żeby 
umierać,- Dopiero teraz zrozumiałem, skąd mój 
rozmówca posiada te arystokratyczne rysy. – Te-
raz z pałacu moich przodków zostały same ruiny, 
winna jest wojna, ale na pałac nie spadła żadna 
bomba, po prostu po wojnie ludzie burzyli ścia-
ny, bo potrzebne były cegły. Nie ma już pałacu. 
Tylko krzaki bzu rosną na fundamentach. Wie 
Pan, jestem dzieckiem nieszczęśliwej miłości. 
Moja matka była zwykłą chłopką, córką rolnika, 
ale była niezwykle urodziwa, dlatego stara hra-
bina wzięła ją do pałacu jako służącą. W niej 
zakochał się młody hrabia, mój ojciec. Moja 
matka też darzyła go wzajemnością. Po kryjo-
mu kochankowie spotykali się przez jakiś czas, 
aż póki nie urodziłem się ja. Oczywiście hrabia 
nie mógł poślubić mojej matki, cóż by to był za 
mezalians, a stara hrabina nie zastanawiając się 
odesłała swoją służącą z jej synem do domu. 
Wie Pan, długo się żyło i jeszcze więcej się prze-
żyło. Wszystkie sąsiedzkie dzieci nazywały mnie 
bękartem, myślałem nawet na początku, że to 
jest moje nazwisko. Matka nigdy nie opowiadała 
mi o ojcu. Nawet gdy się natarczywie pytałem, 
odganiała się ode mnie jak od natrętnej muchy 
i zasłaniała się brakiem czasu, ale ja wszystko 
wiedziałem od rówieśników. Parę razy widziałem 
mojego ojca, jak jechał na koniu z polowania, ale 
on na mnie nawet nie spojrzał. Chyba wiedział, 
że ma syna, ale na ile wiem, nigdy się mną nie 
interesował. Byłem czasem zły na matkę, że nie 
mam ojca. Wkrótce młody hrabia się ożenił z cór-
ką generała, który miał majątek niedaleko. Mieli 
oni dwojga dzieci, chłopca i dziewczynkę, którzy, 
tak naprawdę, byli moim przyrodnim rodzeń-
stwem. Byli oni zawsze ładnie uczesani, elegan-
cko ubrani i bawili się kupionymi zabawkami. Nie 
zazdrościłem im jednak dobrobytu, ale zazdroś-
ciłem, że posiadają ojca. Nagle nastąpił dzień 
17 września 1939 roku. Hrabia szybko odprawił 
swoją matkę, żonę i dzieci dalej na zachód, a 
sam został na jakiś czas w majątku, zebrał kosz-
towności, złoto, klejnoty i dopiero wtedy pojechał 
furmanką do stacji kolejowej na pociąg. Jechał 
właśnie tą drogą, - staruszek skinął na wiejską 
ulicę głową. – Jednak było za późno, podjeżdża-
jąc do stacji z daleka zobaczył rozwiewającą się 
na wietrze wielką i jak krew czerwoną radziecką 
flagę. Zdecydował się na powrót, ale do domu 
nie dojechał, akurat na końcu tej ulicy, przy której 
siedzimy, gdzie kończy się wioska i zaczyna się 
mały i rzadki lasek, zatrzymał konia, wziął lejce i 
powiesił się na nich. Pamiętam, kiedy moja mat-
ka się dowiedziała o jego śmierci, to płakała bez 
przerwy przez kilka dni. Jednak nigdy nie prze-
stała go kochać. Wielu szukało skarbu hrabiego, 
który on miał przy sobie wyjeżdżając z pałacu. 
Rzekomo schował je przed śmiercią, zakopał 
do ziemi. Tu jest niedaleko, pokażę Panu, gdzie 

powiesił się mój ojciec, - z drżeniem w głosie 
zaproponował starszy człowiek i wstał z ławki. 
Spojrzałem na zegarek, było już późno, powie-
działem, że się śpieszę, ale innym razem chętnie 
przyjdę do starszego pana i on pokaże miejsce 
śmierci własnego ojca. 

- Szkoda, - z widocznym rozczarowaniem 
odpowiedział potomek arystokraty. – Tam może 
być miejsce skarbu, może Pan go znajdzie, po-
trzeba po prostu specjalnych narzędzi na wy-
krywanie metalu, a to nasi ludzie o tak szukali 
łopatą próbując kopać tu i ówdzie.

- Przyjdę, obowiązkowo przyjdę, - obieca-
łem i poszedłem we własnych sprawach. 

Życie śpieszy się, leci, mknie naprzód, 
czasem nawet sami nie nadążamy za własnym 
życiem. Później widziałem jeszcze kilka razy 
starszego pana, ale nie miałem czasu przyjść do 
niego na rozmowę. Obiecałem sobie, że pójdę 
w przyszłym tygodniu, a potem, że w przyszłym 
miesiącu i tak w kółko. Bałem się, co powiedzą 
ludzie, że zamiast zadawać się z rówieśnikami, 
łażę po domach staruszków, ale muszę przyznać 
przed sobą samym iż chętnie posłuchał bym jego 
opowieści raz jeszcze. Postanowiłem, że pój-
dę do niego, jak tylko kupię sobie magnetofon, 
żeby utrwalić wspomnienia starego pana na tym 
niezawodnym nośniku, przecież to była ważna 
informacja, która się przyda wszystkim naszym 
krajoznawcom, a może mógłbym zapisać nawet 
coś z oryginalnego folkloru. Na pewno, ten dzia-
dek zna dużo legend i różnych ciekawych bajek. 
Nie zrezygnowałbym również z obejrzenia miej-
sca śmierci hrabiego. Może naprawdę gdzieś 
jest zakopany w pobliżu skarb? 

Zwlekałem z odwiedzinami dopóki nie zo-
baczyłem przy bramie domu córki mojego zna-
jomego dwie czarne flagi z białymi krzyżami 
tkwiące w ziemi – znak nieboszczyka w domu. 
Pociemniało mi w oczach. Dopiero teraz uświa-
domiłem sobie, że na zawsze zgubiłem skarb, 
ale nie zakopany skarb hrabiego, ale skarb 
zapomnianej przeszłości. Przecież mogłem za-
chować dla przyszłych pokoleń to, co już umar-
ło z tym starym człowiekiem. Nie mogłem sobie 
darować. Nie wziąłem pod uwagę kruchości 
ludzkiego bycia. Niewiadomo na co czekałem, 
kiedy cenna była każda chwila. Zaginął cały 
świat, przepadły legendy, bajki i piosenki, które 
możliwe znał tylko ten stary człowiek. Starło się 
z kart historii coś, co już nigdy nie powróci.

Po pogrzebie spotkałem na ulicy córkę 
zmarłego pana.

- Szkoda, że Pan do nas nie przyszedł, oj-
ciec kilka razy Pana wspominał, - powiedziała do 
mnie.

- Przepraszam, byłem zabiegany, nie mia-
łem czasu, a może Pani ojciec coś przekazywał, 
cos mówił?..

- Och, proszę Pana, ojciec cały czas coś 
mówił, coś wspominał, a szczególnie przed 
samą śmiercią, jak by nie chciał zabrać tego ze 
sobą do grobu, ale kto miał czas tego słuchać, 
jak tu ciągle robota bez końca, to kołchozowa, 
to własna…, - powiedziała, odwróciła się i poszła 
szybkim krokiem, starając się uciec od własnych 
wspomnień.          Wiktor Szukiełowicz

Uciekając od własnych wspomnień



1� HUMOR

Przychodzi Jasio do domu z zakrwawionym 
nosem, a mama  pyta:
- Co się stało?
- W szkole czarodziej wyjmował mi
z nosa pieniądze.
- To czemu ci krew z nosa leci?
- Bo koledzy po szkole szukali więcej!

* * *
- Panie doktorze, proszę mi powiedzieć,
ile będę żył?
- Ile ma pan lat?
- Trzydzieści pięć.
- Pije pan?
- Nie.
- Pali pan?
- Nie.
- A kobitki pan używa?
- Nie.
- Panie, to po diabła chcesz pan jeszcze 
dłużej żyć?!

* * *
U seksuologa pacjent skarży się, że w 
trakcie stosunku słyszy gwizdy.
- Hm..., a ile ma pan lat?
- 49.
- To co pan chciał słyszeć, oklaski?

* * *
Psychiatra do kryminalisty:
- Ja opowiem panu bajkę, a pan ją dokończy.
- Dziadek i babka posadzili rzepkę... Krymina-
lista kończy:
- A Rzepka odsiedział swoje i załatwił i dziada, 
i babę.

* * *
- Panie doktorze, cierpię na reumatyzm!
- Od małego?
- Nie, od kolan.

* * *

Siedzi facet u dentysty. Od kilku godzin 
dentysta męczy się przy jego trzonowcach, 
wreszcie ociera pot z czoła i pyta faceta:
- To co, zrobię przerwę na papierosa?
- O tak, tak, proszę!
I dentysta wyrwał mu obie jedynki...

* * *
Po kilku latach Jasio spotyka swoją nauczy-
cielkę.
Pani mówi do Jasia:
- Jasiu, jak ty wyrosłeś, co słychać u ciebie? 
Jasiu:
- A nic nowego, chemię wykładam. Pani:
- No, nigdy bym nie pomyślała, że ty będziesz 
chemię wykładał. A powiedz, Jasiu, gdzie tę 
chemię wykładasz? Jasio:
- W Biedronce.

* * *

- Józek, dzisiaj mija 40 lat od naszego ślubu. 
Może zarżnąć kurę?
- A co ona winna?

* * *
- Słuchaj, czy patrzysz swojemu mężowi
w oczy podczas stosunku?
- Hm... Raz spojrzałam... Stał w drzwiach.

* * *
- Czemu tak krzyczałeś w nocy?
- Miałem straszny sen. Śniło mi się, że muszę 
się ożenić!
- Z kim?
- Znów z tobą!

* * *
Wchodzi nauczyciel do klasy i mówi na 
stojąco: - Kto uważa, że jest idiotą, niech 
wstanie.
Wstał Jasio. Nauczyciel pyta Jasia:
- Jasiu, czemu wstałeś?
- Bo nie chciałem, żeby pan tak stał na środku sam.

Do celi przybywa nowy więzień. 
- Za co cię wsadzili? 
- Za zbyt częsty udział w weselach. 
- To już nawet za to karzą? 
- Tak, bo w każdym uczestniczyłem jako
pan młody.

* * *
Baca rozwodzi się z Gaździną.
Odbywa się rozprawa w sądzie.
Sędzia pyta się Gazdy:
- Powiedzcie, Gazdo, dlaczego chcecie się 
rozwieść z tą Gaździną, przecież żyjecie 
razem już 20 lat, w czym wam ona zawiniła?
Gazda na to odpowiada:
- A bo Panie sędzio, ona mi seksualnie nie 
odpowiada.
Na to w końcu sali podnosi się ze swojego 
miejsca juhas i woła:
- Głupoty, Gazdo, gadacie! Całej wsi odpowia-
da, a wam nie!



1�ROZRYWKA

WAGA (23.IX - 23.X)

Siódmy z kolei znak zodiaku patronuje osobom, które najbardziej z 
całego niebieskiego zwierzyńca miłują piękno i sztukę.

   Waga wraz z Bliźniętami i Wodnikiem należy do trygonu powie-
trza. Cechy charakterystyczne dla osób z tego żywiołu podano wcześ-
niej — patrz Bliźnięta.

Ze względu na pozycję Słońca w cyklu rocznym Waga zalicza się 
do tzw. krzyża kardynalnego. Symbolizuje on chęć działania, pewność 
siebie oraz aktywność w inspirowaniu nowych przedsięwzięć.

Planetą Wagi jest Wenus, planeta najjaśniejsza i najbliższa Ziemi. 
Wenus jest symbolem piękna i harmonii. U jej podopiecznych dominu-
ją właśnie te dwie cechy. Ponadto Wenus obdarza swoje dzieci urodą, 
osobistym wdziękiem, talentami artystycznymi oraz łatwością w nawią-
zywaniu kontaktów z otoczeniem.

Przy korzystnym układzie planet Wenus wzmacnia pogodę ducha, 
uczuciowość, uprzejmość, poczucie taktu i talenty towarzyskie. Dzia-
łając destrukcyjnie, uwypukla lenistwo, rozwiązłość, niechlujstwo, brak 
wyczucia i taktu. Jednak nawet przy niekorzystnych cechach charakteru 
przeważać będzie harmonia i piękno.

Wpływ Wenus jest najsilniejszy między 5. a 23. rokiem życia. W 
czasie trwania znaku Wagi następuje zrównoważenie długości dnia i 
nocy i być może ma to związek z nazwą tego gwiazdozbioru. Wśród lu-
dzi Waga uchodzi za symbol równowagi i sprawiedliwości. Symbolizuje 
także prawo, ład i porządek publiczny.

SKORPION (24.X - 21.XI)

Ósmy z kolei znak zodiaku patronuje osobom obdarzonym najwięk-
szą inteligencją i odczuwającym największy popęd seksualny z całego 
niebieskiego zwierzyńca.

Skorpion należy do trygonu wodnego. Cechy charakterystyczne 
dla osób z żywiołu wodnego podano już wcześniej — patrz Rak.

Ze względu na pozycję Słońca w cyklu rocznym, Skorpion należy 
do tzw. krzyża stałego. Przynosi on tym znakom stałość, wytrwałość 

oraz przywiązanie do osób i rzeczy. Wzmacnia również wytrzymałość 
i kontynuację wszelkich przedsięwzięć.

   Skorpion znajduje się pod wpływem aż dwóch planet: Marsa 
i Plutona. Początkowo znano tylko Marsa, ale z chwilą odkrycia w 1930 
roku Plutona, stwierdzono jego wpływ astrologiczny na osoby urodzo-
ne pod znakiem Skorpiona. Wpływ Marsa jest bardzo silny. Potęguje 
on u swoich podopiecznych dynamizm, odwagę, bojowość, rycerskość 
i pracowitość, a także gwałtowność, popędliwość i skłonność do waśni. 
Wpływ Marsa jest najsilniejszy między czterdziestym drugim a pięć-
dziesiątym szóstym rokiem życia. Koniunkcje Marsa z innymi planetami 
mogą wzmagać u Skorpiona prowokowanie do kłótni i niesnasek w ro-
dzinie oraz w swoim otoczeniu. Pluton także należy do planet nieko-
rzystnie oddziałujących na ludzi urodzonych pod znakiem Skorpiona, 
ale wpływ jego nie jest jeszcze do końca zbadany.

STRZELEC (22.XI - 21.XII)

Dziewiąty z kolei znak zodiaku patronuje osobom śmiałym, odważ-
nym i nadgorliwym.

Strzelec należy razem z Baranem i Lwem do trygonu ognistego. 
Cechy charakterystyczne dla osób z tego trygonu omówiono już wcześ-
niej — patrz Baran.

Ze względu na pozycję Słońca w cyklu rocznym Strzelec należy 
do tzw. krzyża zmiennego. Przynosi on urodzonym w tym znaku zmien-
ność, niestałość i pogoń za nowymi przeżyciami.

Planetą Strzelca jest Jowisz, który symbolizuje w astrologii dążenie 
do wiedzy i potrzebę stałego doskonalenia się.

Przy korzystnych układach gwiezdnych pozostający pod wpływem 
Jowisza odznaczają się szlachetnością charakteru, szerokimi horyzon-
tami, mądrością, optymistycznym spojrzeniem na życie, poczuciem hu-
moru i refleksyjnością.

Negatywny wpływ Jowisza potęguje zarozumiałość, nieobiekty-
wizm, upór i fanatyzm, hipokryzję i podatność na wpływ nałogów.

 Największy wpływ Jowisza na Strzelców występuje między pięć-
dziesiątym siódmym a sześćdziesiątym ósmym rokiem życia.

HOROSKOP NA JESIEŃ

Krzyżówka na słotne dni

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



Co Unia zmieni u nas w domu?
Żarówki o mocy 100 W wycofywane są we wszystkich krajach na-

leżących do Unii Europejskiej. Pozostałe, o niższej mocy, będą stopnio-
wo wycofywane ze sprzedaży aż do roku 2012. Zastępują je produkty 
energooszczędne. Ma to na celu obniżenie zużycia energii i tym samym 
redukcję negatywnego wpływu na środowisko. Zmiany w świecie „żarów-
kowym” to nie wszystko, Unia zamierza również zmienić świat gospodar-
stwa domowego od telewizora po lodówkę. Główne oszczędności maja 
być związane z funkcją tzw. „czuwania”, co dotyczy w głównej mierze od-
biorników telewizyjnych, radiowych, satelitarnych oraz monitorów.

Od stycznia 2010 roku zużycie energii elektrycznej przy korzy-
staniu z tej funkcji, nie będzie mogło przekroczyć dwu watów, a od 
2013 ta norma ograniczy zużycie do jednego wata. W kolejnych la-
tach znikną telewizory kineskopowe oraz monitory CRT, które będą 
musiały ustąpić miejsca technologii LCD oraz LED. Ze sprzedaży 
będą musiały zniknąć wszystkie urządzenia elektro-energetyczne 
w klasie A-G i od 2014 roku jako norma, dla wszystkich nowo pro-
dukowanych urządzeń, obowiązywać będzie klasa A= oraz A++. 
Od tego momentu, według zapisów unijnych, urządzenia gospodar-
stwa domowego maja zużywać o 20 proc. mniej energii niż obecnie.

O kolejnych zmianach poinformuje już Państwa następne po-
kolenie wydawców POLONEZA, ponieważ mnie już chyba nie będą 
dotyczyć, albo już mi będzie wszystko jedno…


