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� OD REDAKCJI

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy Kolędy?
Dlatego żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego żeby podawać sobie ręce.
Dlatego żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego żeby sobie przebaczać!.
I żeby się nasze wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki, a własne ambicje
i urazy zaczęły śmieszyć jak Kukiełki.

Ks. Jan Twardowski

Wieczór wigilijny, Święta Bożego Narodzenia - to czas, kiedy Polacy 
w Kraju i ci rozsypani po całym świecie, zbierają się przy wigilijnym 
stole, dzielą opłatkiem, spożywają wieczerze, i śpiewają kolędy… Różne 
były te polskie Wigilie: bolesne i pełne lęku, ale również na szczęście 
radosne i pełne spokoju. Zawsze na polskim stole, bez względu na to 
gdzie się ten stół znajduje, czeka opłatek, a dzielenie się nim jest naj-
piękniejszym momentem Wigilii.

„...ojców to naszych obyczaj prastary
Rodzinnej niwy maluje dostatek
Symbol braterstwa miłości i wiary Święty opłatek”

Kajetan Kraszewski
Podczas wieczerzy:
- należało jeść dużo, by jedzenia starczyło przez cały następny rok,
- jeść wieczerzę należało bez odpoczynku, bez odkładania łyżki, 

aby w zdrowiu doczekać następnej Wigilii.

W ten jeden, jedyny wieczór w roku niebo pełne gwiazd wróży 
pomyślność. Nieba pełnego gwiazd naszym Czytelnikom,

życzy redakcja Poloneza

1. Düsseldorf, Am Heidberg 31
Data: 22.01.2010; godz. 19.30; Info, rezerwacja, tel.: 0211 / 9292282

�. Dorsten
Data: 23.01.2010 - godz. 16.30; Info, rezerwacja, tel. 02362 / 43596

3. Dormagen - Kölner Str. 49
Data: 23.01.2010; godz. 20.15; Info, rezerwacja, tel.: 02133 / 268619

4. Haan, Breidenhoferstr. 1
Data: 24.01.2010; godz. 15.00; Info, rezerwacja, tel.: 02129 / 51915

5. Dortmund - Rheinischestr. 174
Data: 24.01.2010; godz. 19.00; Info, rezerwacja, tel. 0171 / 2010995

Kabaret
Masztalski i Ecik
zapraszają:

Stowarzyszenie Polonii w Tyrolu
zaprasza wszystkich miłośników przedniej rozrywki na 

15. jubileuszowy „Polonia” Bal
który odbędzie się w sobotę, 23. stycznia 2010

w Kematen koło Innsbrucka.

Bliższe informacje na naszej
http://www.poloniatirol.com/seite200.htm

I jak zwykle z prośbą o dalsze rozpowszechnienie
wśród rodziny, przyjaciół i bardzo dobrych znajomych.

IGNIS e.V. Europäisches Kulturzentrum
Elsa-Brändström-Str. 6, 50668 Köln, Tel. 0��1/7� 51 05

Email: info@ignis.org
Homepages: www.ignis.org

www.myspace.com/ignis.cologne
 
IGNIS-Veranstaltungskalender im Januar �010
Inhalt:
06.01., 15 Uhr             Multikultureller Frauentreff
06.01., 19 Uhr             Russisch-orthodoxes Weihnachtsfest
08.01., 19 Uhr             Theater-Premiere: „Ein Wintertraum“
10.01., 15 Uhr             Jazznachmittag
12.01., 18.30 Uhr         HOKI - Treffpunkt für Homosexuelle OsteuropäerInnen
13.01., 19.30 Uhr         Deutsch-Ukrainischer Gesprächskreis
14.01., 15 Uhr             Geselliger Nachmittag für junge Leute über 50
15.01., 21 Uhr             East European Jazz & Blues meet Karneval
16.01., 21 Uhr             East European Jazz & Blues meet Karneval
17.01., 15 Uhr             Jazznachmittag 
19.01., 19 Uhr             Depressionen? Der Heilweg sibirischer Geistheiler
20.01., 19 Uhr             Dokumentarfilme aus Russland
24.01., 15 Uhr             Jazznachmittag 
26.01., 20 Uhr             Gesprächskreis des D-PL philosophischen Vereins
27.01., 19 Uhr             Russische Barden: Anton Yarzhombek
28.01., 15 Uhr             Geselliger Nachmittag für junge Leute über 50
29.01., 21 Uhr             East European Jazz & Blues meet Karneval
30.01., 21 Uhr             East European Jazz & Blues meet Karneval
31.01., 15 Uhr             Jazznachmittag  

Przypominamy.
21 stycznie obchodzimy
Dzień Babci, a 22 stycznia 
Dzień Dziadka - święta 
ustanowione w Polsce,
nie znane w Niemczech. 
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�8 listopada, tym razem w Emmerich odbyła się 12 edycja konkursu 
wyborów MISS POLONIA in Deutschland 2009 połączona z balem an-
drzejkowym. Organizatorem i głównym sponsorem była fi rma AFS Finanz
z szefem fi rmy Adrianem Jendrysikiem na czele, który wraz z pa-
nem Grzegorzem Wacem moderowali przebieg wyborów. Spośród 
10 fi nalistek, siedmioosobowe jury jednogłośnie wybrało 18 letnią
Jeniffer Stollorz z Bielefeld na MISS �009, jak i redakcja radia ASPEKT
z Düsseldorfu wybrała Jeniffer na MISS RADIA ASPEKT �009.

Obydwie Vice Miss 
i Miss Publiczności to 
„berlinianki”, i tak I Vice 
Miss została Magdale-
na Sabrowska - lat 21, 
II Vice Miss Maja Sikora 
- lat 22, Miss Publiczności 
2009 Anna Krejpcio lat 
24. Miss Internetu 2009 
zorganizowane przez 
redakcję MŁODY TURY-
STA z Warszawy została 
Dominika Antas lat 25 
z Dortmundu; niestety 
ze względu na chorobę 
nieobecna na scenie. 
Dzięki hojnym sponsorom 
wszystkie fi nalistki otrzy-
mały wiele nagród.

Do szczegółów i ga-
lerii zdjęć zapraszam na 
stronę internetową:

www.miss-polonia-deutschland.de

Wieczór uświetnili artyści: Agnieszka Wczasek z Monachium
i Patryk Smolarek z Koloni. Do tańca grał zespół REMEDIUM z Opo-
la. Pragnę serdecznie podziękować osobom, które przyczyniły się 
do zorganizowania tej imprezy, a w szczególności: wszystkim me-

MISS POLONIA in Deutschland 2009
Finał już za nami

diom polonijnym, Waldkowi Szymkowiakowi za wspa-
niałą choreografi ę. Salonowi fryzjerskiemu GRAŻYNA
z Berkammen z mistrzem fryzjerstwa panią Grażyną Sbiren-
da z teamem za fryzury. Pani Marlenie Buczma z Holandii 
za wizaż. Za pomoc w organizacji Redakcji radia ASPEKT
i Agencji Reklamowej SPISLA.

GS Agentur

Miss Polonia
Jeniffer Stollorz

Od lewej: Maja Sikora, Jeniffer Stollorz i Magdalena Sabrowska
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Usługi / Inne
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Nieruchomości

Spaliny wydalane przez samochody są zagrożeniem dla zdrowia 
mieszkańców większości dużych miast. Dlatego od 2008 roku po-

jazdy, które szczególnie dużo spalin wydalały nie miały prawa wjeżdżać 
do centrum Berlina oraz innych miast na terenie Niemiec. Był to ważny 
krok do osiągnięcia ekologicznych i zdrowych metropolii. Oczekuje się, 
że od 01.01.2010 będzie jeszcze mniej pojazdów zanieczyszczających 
środowisko. To właśnie wyjdzie nam wszystkim na dobre.

Do śródmieścia będą mogły wjeżdżać 
tylko pojazdy o odpowiednim standardzie 
– pojazdy, które nie będą tak mocno zanie-
czyszczały naszego środowiska. Te pojazdy 
otrzymają specjalną plakietkę. Pozostałe 
muszą pozostać na zewnątrz centrum.

Co muszą wiedzieć kierowcy?
– strefy ekologiczne w Niemczech

Centrum, jako strefa najbardziej chroniona, to te-
ren zabudowany, w którym przebywa najwięcej miesz-
kańców największych miast. Wszędzie ustawione zo-
staną znaki tak, że będziemy doskonale wiedzieli kiedy 
wjeżdżamy do szczególnie chronionego centrum.

Do tej strefy mogą wjeżdżać pojazdy z czerwoną, 
żółtą czy zieloną plakietką tylko czasowo (patrz mapka), 
po terminie będą mogły wjeżdżać tylko pojazdy z zielo-
ną plakietką. Jaką plakietkę otrzyma Państwa pojazd, 
można wyczytać z numeru, który naniesiono w dowodzie 
rejestracyjnym (Schlüsselnummer). Poprzez zamonto-
wanie odpowiednich filtrów pojazd – Diesel może otrzy-
mać lepszą plakietkę. Informacji na ten temat szukamy 
w internecie: www.feinstaubplakette.de/u.s.w.

Pojazdy wjeżdżające z innych krajów, (też Pol-
ska), potrzebują również plakietkę. Uzyskać ją można, 
np. w TÜV, Dekra, GTÜ oraz w uprawnionych do wy-
dawania plakietek warsztatach. Plakietka jest ważna 
w wielu miastach Niemiec bez ograniczeń czasowych. 
Nie można jej używać jednak do innych pojazdów – 
jest związana ściśle z Państwa pojazdem. Możliwe są 
sytuacje wyjątkowe, np. Diesel z żółtą plakietką może 
wjechać do centrum, jeśli TÜV albo Dekra wyda odpo-
wiednie zaświadczenie, które co rok należy odnawiać.

JERZY DOLNY, TEL. 030/6691�10, 0176/�4346798
MPU / Idiotentest nowe przepisy

Wjazd tylko z czerwoną, 
żółtą lub zieloną plakietką
Wjazd tylko z żółtą lub 
zieloną plakietką
Wjazd tylko z zieloną 
plakietką
Ważne od: styczeń 2010

Umweltzonen (strefy ekologiczne) w Niemczech
Stan: styczeń 2010

Aktywne Umweltzonen
Planowane Umweltzonen
Potencjalne Umweltzonen
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Usługi / InnePolacy w Niemczech: źle nas traktują 
Przedstawiciele Polonii w Niemczech spotkali się w Berlinie z delegacją 

Rady Europy, którą poinformowali o problemach z wywiązywaniem się przez 
niemieckie władze z zapisów traktatu polsko-niemieckiego z 1991 r., dotyczą-
cych praw mniejszości - powiedział Aleksander Zając z Konwentu Organizacji 
Polskich w Niemczech. 

Według niego inicjatywa spotkania wyszła od przedstawicieli komitetu 
doradczego Rady Europy, który opracowuje raport na temat przestrzegania 
przez Niemcy Konwencji Ramowej RE o ochronie mniejszości narodowych. Do 
rozmowy doszło po raz pierwszy. Polacy w Niemczech nie mają statusu mniej-
szości i nie uwzględniano ich problemów we wcześniejszych raportach RE w tej 
sprawie.  - Poruszyliśmy sprawy najważniejsze, naszym zdaniem, do rozwią-
zania. Główna bolączka to problemy z nauką języka polskiego jako ojczystego
w szkołach - powiedział Zając. 

Według przytoczonych przez Zająca danych z 2007 r. Polska wydawała 
rocznie 13,6 mln euro rocznie na wsparcie oświaty dla mniejszości niemie-
ckiej; tymczasem władze Niemiec przeznaczają na ten cel ok. 200-300 tysię-
cy euro rocznie. Możliwość nauki polskiego jako języka dodatkowego istnieje
w szkołach w Nadrenii Północnej-Westfalii, a także w Bremie i pięciu berlińskich 
szkołach ponadpodstawowych. Przez 18 lat, jakie minęły od podpisania pol-
sko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, jego 
zapisy dotyczące wspomagania przez władze niemieckie polskich instytucji kul-
turalnych w Niemczech, nie są wykonywane. 

Dlatego niemiecka Polonia uważa, że spełnia kryteria objęcia jej ochro-
ną na podstawie Konwencji ramowej RE o ochronie mniejszości narodowych. 
Statusem tym cieszą się w Niemczech jedynie grupy narodowościowe za-
mieszkujące zwarcie i od dawna dane terytorium: Serbołużyczanie w Saksonii 
i Brandenburgii oraz Duńczycy i Fryzowie w Szlezwiku-Holsztynie. Wyjątkiem 
są Sinti i Romowie, których uznano za grupę etniczną, choć są rozproszeni 
na terytorium całych Niemiec. Przed II wojną światową Polacy zamieszkujący 
w granicach dawnej III Rzeszy stanowili mniejszość. Na mocy rozporządzenia 
władz nazistowskich z lutego 1940 r. została ona prawnie zlikwidowana. 

Szacuje się, że w Niemczech mieszka ok. 2 mln obywateli niemieckich
o polskich korzeniach. 

Masz swoje zdanie na ten temat? Weź udział w dyskusji www.polonia.wp.pl

Usługi / Inne
Gabinet kosmetyczny w Szczecinie zaprasza na zabiegi na twarz, 
tipsy w cenie 50 zł oraz pedicure medyczny. Wszelkie info i cennik na 
www.tipsyszczecin.pl
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§
Finanse / Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 
- EXPAT GLOBAL (BDAE)

Szanowni Państwo,
po kilku artykułach dotyczących tematyki ubezpieczeń zdrowot-

nych chciałbym wyjaśnić że taryfa „EXPAT GLOBAL (BDAE)” jest tań-
szą i przez to atrakcyjniejszą formą ubezpieczenia zdrowotnego dla 
osób przebywających tymczasowo na terenie Niemiec. Ubezpieczenie 
to jest dlatego o wiele tańsze od innych, ponieważ nie zawiera składki 
ubezpieczenia pielęgnacyjnego (Pflegeversicherung).

W tej taryfie zostaną pokryte koszty pomocy medycznej (lekarz 
i szpital) związane z zachorowaniem lub wypadkiem bez dalszej pielęg-
nacji, do momentu gdy pochorobowy lub powypadkowy stan pacjenta 
na tyle się polepszy, aby mógł wrócić do kraju by tam kontynuować dal-
sze leczenie.

Od stycznia 2009 wszedł w życie obowiązek posiadania ubez-
pieczenia zdrowotnego zawartego na terenie Niemiec. Po konsultacji 
z Urzędem dla Obcokrajowców (Ausländerbehörde) uzyskałem jedno-
znaczną odpowiedź, że Polacy zakładający i prowadzący działalność 
gospodarczą (Gewerbe) w Niemczech mogą korzystać z tego typu 
ubezpieczenia zdrowotnego, dlatego twierdzenie że „posiadanie tej ta-
ryfy spowoduje w przyszłości nałożenie wysokich kar pieniężnych” jest 
mylne i niekompetentne.

Także firma ubezpieczeniowa „Hanse Merkur” potwierdza, że op-
cja tego ubezpieczenia odpowiada przepisom reformy zdrowotnej (Ge-
sundheitsreform), jeśli osoba przebywająca w Niemczech jest tymcza-
sowo zameldowana i prowadzi działalność gospodarczą.

Niniejszym informuję, że taryfa „Expat Global” spełnia wymogi 
w kwestii obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech zgodnie 
z §§ 193 VVG i 195 Abs. 3 VVG.

Sprzedawanie droższych taryf ubezpieczeniowych spowodowane 
jest chęcią uzyskania wyższej prowizji przez agentów ubezpieczenio-
wych, mających głównie na celu wzbogacenie się kosztem klientów, 
których przy obecnych zarobkach nie stać często na drogie taryfy ubez-
pieczenia zdrowotnego.

W przypadku nasuwających się pytań lub zainteresowania wyżej 
przedstawionym ubezpieczeniem proszę o kontakt telefoniczny.

Sławomir Wawrzyniak
Tel.: 0179-484-50-63 lub (030) 367-533-40

Renciści pytają,
doradca rentowy odpowiada

Przeprowadziłem się do Polski. Niemiecki DRV przeliczył moją rentę 
na nowo i znacznie zmniejszył. Czy to jest zgodne z umową polsko-niemiecką 
z 1975 roku ?

Taka jest stała interpretacja i praktyka wszystkich DRV. W końcu 2007 EuGH 
(Europejski Trybunał Sprawiedliwości) w trzech sprawach jednak orzekł, iż osied-
lenie się za granicą Niemiec nie może wpływać na uszczeplenie rent obliczonych na 
podstawie FRG, gdyż winna ona zostać utrzymana w dotychczasowej wysokości.
Wiąże się to mianowicie z prawem do swobody w ramach UE, a zmniejszenie renty 
jest niezgodne z tą zasadą. Należy więc odwołać się od tej decyzji. 

Pracuję w ograniczonym wymiarze godzin (400,- € - minijob). Czy muszę 
sama odprowadzać składkę rentową?

Nie. Obowiązek odprowadzania składek socjalnych obciąża w takim przypad-
ku pracodawcę. Zgodnie z przepisami pracodawca ponosi dodatkowo te koszty. 

Wychowuję samotnie wspólne dziecko, gdyż żona odeszła ode mnie. 
Czy otrzymam dodatkowe punkty za jego wychowanie?

Zaliczenie czasów wychowania dziecka do renty jednego z rodziców odbywa 
się według faktycznego świadczenia, tzn. ich uznanie jest przyporządkowane temu 
rodzicowi, który faktycznie wychowywał. W każdym wypadku należy wypełnić od-
powiednio specjalny formularz, który wydaje w tym celu DRV.

Otrzymuję rentę w wysokości około 600 €. Otrzymałam z DRV formularze 
dotyczące Grundversorgung. Co to oznacza ?

Przez wprowadzenie tej formy zabezpieczenia podstawowego ustawodawca 
chciał zapewnić osobom, które ze względu na osiągnięcie wieku rentowego lub też 
przez trwałą utratę zdolności do pracy kończą pracę, a nie są w stanie pokryć kosz-
tów utrzymania poprzez dochody czy też z posiadanego majątku, otrzymanie samo-
dzielnego wsparcia socjalnego, które pokryje ich podstawowe potrzeby życiowe. 
Dotyczy to również osób, które do tej pory z różnych względów nie zwracały się 
o pomoc socjalną. W  opisanej sytucji winna Pani jak najbardziej wypełnić formula-
rze i oddać je w wydziale socjalnym. 

Czy w sprawie potrącania z rent zdrowotnych czynnika procentowego, zwią-
zanego z wcześniejszym pójściem na rentę, bo przed 60-tym rokiem życia, zapadły 
już oczekiwane wyroki BSG?

Do tej pory nie ma rozstrzygnięć Najwyższego Sądu Socjalnego (BSG) w wy-
mienionych sprawach. Należy zatem oczekiwać ich wyjścia. Będzie o tym donosiła 
z pewnością prasa codzienna, jak i inne media, gdyż ta sprawa miała duży rozgłos.

Słyszałem, że przy rencie ze względu na zmniejszoną zdolność do pracy jest 
stosowane potrącenie 10,8%?

Uzyskanie renty z powodu zmniejszonej zdolności do pracy przed ukończe-
niem 63 roku życia podobnie jak  i renty inwalidzkiej od 60 r.ż. prowadzi do po-
trącenia w wysokości 0,3 % za każdy miesiąc, który pozostał do ukończenia 63 lat. 
Potrącenie jest ograniczone do maksymalnie 10,8 %. Podana granica wieku będzie 
zresztą od roku 2012 stopniowo podniesiona, tak że od roku 2024 rentę bez potrąceń 
będzie się otrzymywało dopiero z ukończeniem 65 lat.  

Na czym polega dwustopniowa renta ze względu na zmniejszoną zdolność do 
pracy, która obowiązuje od kilku lat? Co oznacza w tym wypadku dwustopniowa 
i czym się one różnią od siebie? 

Od 2001 roku istnieje renta z powodu pełnej niezdolności zarobkowania (volle 
Erwerbsminderung) oraz renta ze względu na częściową zdolność do pracy (wegen 
teilweiser Erwerbsminderung). Pełna odpowiada w wysokości mniej więcej do-
tychczasowej rencie – (dawna Erwerbsunfähigkeitsrente), natomiast ta ze względu 
na częściową  niezdolność zarobkowania (dawna Berufsunfähigkeitsrente) wynosi 
dokładnie połowę.

Pobieram rentę ze względu na częściową niezdolność zarobkowania 
(Erwerbsminderungsrente). Ile wolno mi dodatkowo zarobić bez obawy o zara-
chowanie tego zarobku na rentę i zwrotu ?

Od 1.1.2008 obowiązuje limit dodatkowego zarobku w wysokości 400 € brut-
to. Jeśli zarobek uzyskiwany jest w ramach tygodniowego czasu pracy 15 godzin 
i więcej, wówczas zakład rentowy bada, czy ustalona niezdolność do pracy w dal-
szym ciągu istnieje.

Rechtsbeistand Helena Surmack  
tel. 02115 - 800 80 30, wt-czw 10:00-18:00, pt - 10:00-14:00  

Artykuł sponsorowany
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Kuwejt wyrośnie pod 
Lublinem

Czyste ekologicznie paliwo, w takiej 
samej cenie, jak litr tradycyjnej benzyny z 
ropy naftowej, tylko lepszej jakości - taki 
produkt zamierza za dwa lata sprzedawać 
lubelska firma Ekobenz. 

Przedsiębiorcy wykorzystali nowatorską 
technologię, zdobyli unijne dofinansowanie 
i ruszają z przygotowaniami. W pionierskiej na 
skalę kraju wytwórni pracę znajdzie 75 osób. 

- Etanol będziemy kupować. Może po-
wstawać np. ze zboża czy melasy buraczanej. 
Po przetworzeniu powstaną benzyna i olej 
napędowy - tłumaczy Stanisław Jabłoński, 
prezes firmy Ekobenz, która będzie wytwarzać 
paliwo. Technologię opracował prof. Dobiesław 
Nazimek, chemik z UMCS, razem z prezesem 
Jabłońskim oraz jego zastępcą - Waldemarem 
Zaniukiem. Wynalazek opatentowali.

Pieniądze na uruchomienie produkcji 
Ekobenz pozyskał z Unii Europejskiej. Firma 
dostanie 21,6 mln zł. Cała inwestycja ma kosz-
tować 31,4 mln zł.

- Na początku przyszłego roku na ul. Zim-
nej stworzymy laboratorium, rozpoczniemy ba-
dania. Potrwają ok. 1,5 roku. Chodzi o to, żeby 
technologię dostosować do wykorzystania 
w przemyśle. W ciągu następnego roku w Lub-
linie powstanie instalacja pilotażowa. Jedno-
cześnie rozpocznie się budowa pełnej instalacji 
pod miastem. Bierze my pod uwagę trzy lokali-
zacje - gminy Niemce, Jastków lub Puchaczów 
- wylicza Jabłoński.

Po uruchomieniu produkcji firma planuje 
wytwarzać ok. 28 mln litrów paliwa rocznie. 
Pracę w wytwórni znajdzie 75 osób. - Paliwo 
będzie lepsze od tradycyjnej benzyny, jakoś-
ciowo czystsze, w 100 proc. ekologiczne - tłu-
maczy prezes Ekobenz. - Żeby go używać, 
nie trzeba będzie przerabiać silników, bo jego 
właściwości będą identyczne jak w przypadku 
benzyny z ropy.

Lubelską inicjatywę chwalą eksperci. Prof. 
Adam Kupczyk z warszawskiej Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego zaznacza, że będzie 
to pierwsza tego rodzaju wytwórnia w Polsce. 
- Podobna istnieje chyba tylko w Danii - mówi 
prof. Kupczyk. - To ekologiczne paliwo z przy-
szłością - zaznacza Krzysztof Zięba, prezes 
Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”. - Po-
mysł ma też dodatkową zaletę. Lubelszczyzna 
jest zagłębiem buraka cukrowego. Może się 
okazać, że wytwórnia przyczyni się do powsta-
wania gorzelni, które z tego surowca będą pro-
dukowały etanol na potrzeby produkcji paliwa.

Polska szopka 
na niemieckim dworcu 

Na głównym dworcu kolejowym w Mo-
nachium stanęła polska stajenka bożonaro-
dzeniowa. 

Uroczystego otwarcia szopki dokonali 
wspólnie Konsul Generalny w Niemczech El-
żbieta Sobótka i arcybiskup Monachium Rein-
hard Marx. 

W wejściu do budynku dworca oprócz 
Świętej Rodziny umieszczono szereg drewnia-
nych figur. Rysy twarzy trzech z nich pozwalają 
z łatwością rozpoznać trzech papieży: Jana 
Pawła II, Benedykta XVI i Jana XXIII. Obok 
nich zgromadzono także podobizny świętych, 
m.in.: Elżbiety z Turyngii czy Alberta. 

Figury te powstały wysiłkiem uczniów 
Szkoły Sztuk Pięknych w Zakopanem. Jak 
stwierdziła Konsul Sobótka, symbolizują one 
ludzi, którzy „poświęcili swoje życie miłości 
człowieka i stworzyli pomost pomiędzy Polską 
a Niemcami”. 

Arcybiskup Monachium dodał, że „Betle-
jem znajduje się w centrum naszego życia, ży-
cia rodziny w podróży i szukającej schronienia”. 
Wypowiedział się także kierownik monachij-
skiego dworca, określając żłóbek jako „kotwicę 
pośród [wszechobecnego] pośpiechu”. Stwier-
dził także, że skoro ludzie nie przychodzą do 
żłobka, żłóbek przyszedł do nich. 

Handel w niedziele
niezgodny z konstytucją? 

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny uznał, 
że przepisy zezwalające w Berlinie na handel 
w niedziele są częściowo niezgodne z kon-
stytucją. Właściciele supermarketów będą 
musieli zrezygnować z otwierania sklepów w 
niedziele - ale dopiero od przyszłego roku. 

Trybunał w Karlsruhe przychylił się do ar-
gumentacji niemieckich Kościołów katolickiego 
i ewangelickiego. Ich przedstawiciele twierdzili, 
że liberalne przepisy w stolicy Niemiec podwa-
żają konstytucyjnie zagwarantowaną ochronę 
niedzieli. Powołali się na artykuł w niemieckiej 
ustawie zasadniczej o „prawnej ochronie nie-
dziel oraz świąt państwowych jako dni ducho-
wej podniosłości i odpoczynku od pracy”. 

Niemieckie Kościoły zaskarżyły do trybu-
nału obowiązujące od końca 2006 roku przepi-
sy dotyczące niedzielnego handlu w Berlinie. 
Senat stolicy Niemiec zezwolił wówczas właś-
cicielom wielkopowierzchniowych sklepów na 
prowadzenie sprzedaży w dziesięć niedziel 

w roku, w tym w cztery niedziele w okresie Ad-
wentu. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma 
obowiązywać od przyszłego roku. Oznacza to, 
że jeszcze w grudniu supermarkety w stolicy 
Niemiec będą otwarte w niedziele. 

Fałszywe leki zalewają 
Europę

W Europie do obiegu trafia coraz więcej 
podrobionych lekarstw – ostrzegł unijny komi-
sarz ds. przemysłu Guenter Verheugen w roz-
mowie z niemieckim dziennikiem „Die Welt”. 

„Ilość podrobionych lekarstw w Europie, 
które trafiają do pacjentów, wzrasta coraz bar-
dziej. Komisja Europejska jest tym poważnie 
zaniepokojona” – powiedział Verheugen. 

Według niego chodzi przede wszystkim 
o antybiotyki, leki podawane chorym na raka 
i malarię, redukujące poziom cholesterolu oraz 
środki przeciwbólowe i Viagrę. 

„Podczas ukierunkowanych kontroli cel-
nych we wszystkich krajach członkowskich UE 
zabezpieczono tylko w ciągu dwóch miesięcy 
34 miliony podrobionych tabletek. To przekro-
czyło wszelkie obawy” – powiedział komisarz. 

Według komisarza UE, opakowania z leka-
mi powinny być znakowane kodem oraz opie-
czętowane, by móc stwierdzić, czy opakowanie 
zostało otwarte i przez kogo. Odpowiednią pro-
pozycję regulacji przedstawiono już w 2008 r. 

Thomas Bellarzt z Federalnego Stowarzy-
szenia Aptekarzy ocenił w niemieckiej telewizji 
N24, że podrabianie lekarstw to bardzo do-
chodowy proceder, za którym stoją „struktury 
mafijne przede wszystkim z krajów wschod-
niej Europy oraz azjatyckich”. Najczęściej na 
podrobione leki natrafić można w internecie.

Imigrancie
- podpisz kontrakt 

Imigranci w Niemczech będą wkrótce 
zawierać kontrakty zobowiązujące ich do 
integracji z resztą społeczeństwa - zapowie-
działa pełnomocnik niemieckiego rządu ds. 
integracji Maria Boehmer. 

W opublikowanych wywiadach dla gazet 
„Stuttgarter Nachrichten” oraz „Koelnische 
Rundschau” Boehmer wyjaśniła, że umowy ta-
kie określałyby, jakiego wsparcia imigrant może 
oczekiwać, ale także „czego Niemcy oczekują 
od imigranta”. 

Obcokrajowcy decydujący się na osiedle-
nie w Niemczech musieliby również zobowią-
zać się do przestrzegania takich wartości, jak 
wolność myśli i równouprawnienie kobiet. 

Według Boehemer w Niemczech mieszka 
ponad 15 milionów imigrantów, co stanowi pra-
wie 20% społeczeństwa.

Więcej na stronie www.polonia.wp.pl
Zachęcamy do przeglądania strony. Sprawy o nas i dla nas

Wiadomości z Unii
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Turystyka
Międzyzdroje, Rezydencja Bielik, 150 m do morza.
Basen, sauna, jacuzzi, fi zjoterapia, 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.

Od kilkudziesięciu lat, trójkąt bermudzki spowija aura tajem-
niczości. Bliżej nieokreślonym siłom panującym w akwe-
nie leżącym pomiędzy Florydą, Bermudami i Puerto Rico 

przypisuje się spowodowanie wielu katastrof lotniczych i mor-
skich. Śledztwo przeprowadzone przez dziennikarza BBC, Toma 
Mangolda dostarcza racjonalnego wytłumaczenia dwóch z nich, 
w których zaginęło 51 pasażerów brytyjskich linii lotniczych.

Sześćdziesiąt lat temu, 
loty na tak długich dystan-
sach były niemal granicą ów-
czesnej technologii. By dole-
cieć na Bermudy, ówczesne 
samoloty musiały lądować na 
Wyspach Azorskich w celu 
uzupełnienia zapasów pali-
wa przed ostatnim odcinkiem 
podróży o długości 2000 mil. 
Dzisiejsze samoloty, podcho-
dząc do lądowania na Azo-

rach, mają w zapasie ilość paliwa niezbędną do pokonania 700 mil 
dzielących wyspy od wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. 
W 1948 roku nie było to możliwe.

W styczniu tego roku zaginął samolot „Star Tiger” z 25 pasażerami 
i 6 członkami załogi na pokła-
dzie. Nigdy nie odnaleziono 
ciał ofi ar ani szczątków wraku. 
Ofi cjalne śledztwo nie przy-
niosło żadnych rezultatów. 
Część opinii publicznej przy-
pisała wypadek tajemnym 
siłom trójkąta bermudzkiego, 
chociaż pewne poszlaki su-
gerujące bardziej prozaiczną 
przyczynę były ogólnie do-
stępne. Załoga „Star Tiger” 
podczas feralnego lotu wielo-
krotnie zgłaszała problemy z ogrzewaniem pokładu samolotu, a jeden
z kompasów był wadliwy. Najprawdopodobniej pilot zdecydował się na 

przelot na pułapie 600 metrów, 
by utrzymać względnie wysoką 
temperaturę, zwiększając tym 
samym zużycie paliwa. Po-
nadto komunikat wygłoszony 
przez Ministerstwo Lotnictwa
Cywilnego oświadczał, że 
„Star Tiger” napotkał podczas 
lotu silny wiatr czołowy, który 
dodatkowo przyczyniał się do 
zwiększonego zużycia paliwa. 
– „Przy sześciuset metrach 
pilot ma dosyć niewielkie pole 
manewru, w przypadku poważ-
niejszej awarii, samolot mógł 
wytracić wysokość i wpaść do 
morza w ciągu kilku sekund” 
– powiedział Eric Newton, 
jeden z najbardziej doświad-
czonych ekspertów lotnictwa
cywilnego w Wielkiej Brytanii.

Trójkąt bermudzki: rozwiązanie 
zagadki pierwszych zaginięć?
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Wyraźnie podekscytowany Ecik odpowiada 
Masztalskiemu:
- Dzisiok widziałech pierwszy roz w życiu tego 
mojego kuzyna!
- No i co?
- Taki liliput, ci godom, z wielkim brzuchem, 
cały łysy, a pije bez przerwy!
- O pierona! A wiela mo lot?
- Cztery miesiące...

* * *
- Słyszałeś? Mietek wczoraj rzucił picie.
- Skąd wiesz?
- A, przeczytałem. O tu, jest nekrolog w gazecie.

* * *
W czasie zjazdu absolwentów liceum były 
nauczyciel pyta dawnego ucznia:
-  A ty, Kaziu, masz dzieci?
- Ośmioro – odpowiada dumny ojciec.
- Zawsze taki sam – mruczy staruszek.
– W klasie też nigdy nie uważałeś...

* * *
Wielbicielka składa życzenia znanemu 
aktorowi:
- Sławy panu nie życzę bo pan ma, pieniędzy 
panu nie życzę bo pan ma, zdrowia panu nie 
życzę bo pan ma, no to życzę panu, żeby pana 
żona nie zdradzała.

* * *
- Wiesz? Moja teściowa przez zupełny przy-
padek zajrzała na wystawę żmij.
- I co?
- Zdobyła Grand Prix!

* * *
Jeden biznesmen chwali się drugiemu:
- Wiesz, jaką sekretarkę zatrudniłem? Zrobiła 
mi porządek w biurze, o wszystkim pamięta,
a w łóżku jest lepsza od mojej żony!
Minął jakiś czas. Drugi biznesmen planuje ur-
lop, ale chce, żeby fi rma chodziła jak w zegar-
ku. Mówi do kolegi:
- Stary, pożycz mi tę swoją sekretarkę na
miesiąc.
- Nie ma problemu.
Po miesiącu biznesmeni spotykają się.
- I jak?
- Miałeś rację. Przypilnowała wszystkiego. No, 
może w jednym się pomyliłeś: w łóżku nie jest 
lepsza od twojej żony.

* * *
Dziewczyna rozmawia z kolegą:
- Jak małżeństwo się rozchodzi to większe pra-
wa do dziecka ma żona!
- Doprawdy? A czemuż to? - pyta kolega. 
- Bo to kobieta rodzi dzieci.
- Dobra, to może spytam w ten sposób: Czy je-
śli podchodzę do automatu, wrzucam złotówkę 
i z automatu wypada puszka Coli, to ta Cola 
jest moja czy automatu?

W nocy Masztalski, wstając po raz dziesiąty 
do dziecka, cedzi przez zaciśnięte zęby:
- Jestem bardzo ciekawy, kto wymyślił to po-
wiedzonko: „Śpi jak niemowlę”.

* * *
Wnuczek mówi do babci:
- Babciu, a dziadek ma laskę!
- Wiem wnuczusiu, wiem, że dziadziuś ma 
laskę.
Na to wnuczek: - Ja też wiem, babciu, ale ona 
jest młodsza od ciebie...

* * *
Blondynka pisze z chłopakiem na gadu-gadu: 
- Fajna jesteś? Ładna? Spotkajmy się w realu.
- U nas nie ma Reala, jest tylko Biedronka.

* * *
Do okienka kasowego podchodzi Ecik:
- Prosza o bilet do Warszawy.
- Normalny?
- A co, wyglądom na wariata?

Przed zaśnięciem żona mówi do męża:
- Dawniej przed snem delikatnie ściskałeś moją 
rękę...
On, postękując, ściska jej rękę.
- Dawniej przed snem całowałeś mnie po całej 
twarzy...
On, pojękując, opiera się na łokciu i całuje ją 
po całej twarzy.
- Dawniej gryzłeś mnie delikatnie w szyjkę...
On chrząka, wstaje i rozgląda się za kapciami.
- A ty gdzie? – pyta żona.
On na to:
- Idę po zęby.

* * *
Masztalski płynie z żoną statkiem. Kiedy Ma-
ryjka, patrząc w morze, wychyliła się za bardzo, 
podbiegł marynarz i zwrócił jej uwagę:
- Proszę uważać, może pani wypaść za burtę.
- Czego się pan wtrąca! – zaoponował oburzo-
ny Masztalski.
– To moja żona, czy pańska?
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KOZIOROŻEC (��.XII - 19.I)

Dziesiąty znak zodiaku patronuje najbardziej konserwatywnym 
i zarazem najlepiej zorganizowanym osobom z całego niebieskiego 
zwierzyńca.

   Koziorożec należy do trygonu ziemskiego. Cechy charaktery-
styczne dla osób z tego żywiołu podano wcześniej — patrz Byk.

   Ze względu na pozycję Słońca w cyklu równym Koziorożec na-
leży do tzw. krzyża kardynalnego, który przynosi swym podopiecznym 
silną wolę i niewyczerpaną aktywność.

   Planetą Koziorożca jest Saturn, który w astrologii uważany jest za 
planetę podobną do Ziemi. Przypisuje jej się intensywne zimno, czerń 
oraz ostry i cierpki smak. Osoby będące pod wpływem tej planety są 
z natury powolne, apatyczne oraz mają nerwowe usposobienie. Przez 
astrologów Saturn uważany jest za planetę starości. Jego najsilniejszy 
wpływ zaznacza się po sześćdziesiątym dziewiątym roku życia.

WODNIK (�0.I - 18.II)

Jedenasty znak zodiaku patronuje osobom najbardziej uduchowio-
nym i ekscentrycznym spośród całego niebieskiego zwierzyńca. Wodnik 
należy do trygonu powietrza.

Cechy charakterystyczne dla osób z tego żywiołu omówiono 
wczesnej — patrz Bliźnięta.

   Ze względu na pozycję Słońca w cyklu rocznym Wodnik, wraz
z Bykiem, Lwem i Skorpionem, należy do tzw. krzyża stałego, który 
przynosi tym znakom stałość, wytrwałość oraz przywiązanie do osób
i rzeczy. Wzmacnia również wytrzymałość i kontynuację wielkich przed-
sięwzięć. Wodnikowi patronują dwie planety: Saturn i Uran. Saturn uwa-

żany jest za planetę złowróżbną, jednak dla Wodnika jest on łaskawy
i obdarza go takimi cechami, jak wierność w przyjaźni, łatwość w na-
wiązywaniu kontaktów, skłonność do fi lantropii, inwencja oraz powścią-
gliwość.

   Również Uran uważany jest za planetę złowróżbną. Swoich 
podopiecznych obdarza oryginalnością, niezależnością, nowatorstwem
i tolerancją. Wzmacnia też negatywne cechy, takie jak ekscentryczność, 
fanatyzm i anarchizm.

RYBY (19.II - �0.III)

Dwunastym, zamykającym niebieski zwierzyniec znakiem są Ryby, 
patronujące osobom niezwykle wrażliwym, niezdecydowanym i nieod-
gadnionym.

   Ryby należą do trygonu wodnego. Cechy charakterystyczne osób 
z tego żywiołu omówiono wcześniej — patrz Rak.

   Ze względu na pozycję Słońca w cyklu rocznym Ryby należą do 
tzw. krzyża zmiennego. Inspiruje on urodzonych pod tym znakiem do 
nieustannej pogoni za nowymi ideami, przeżyciami i znajomościami.

   Planetą Ryb jest Neptun. Charakter Ryb wyjątkowo dobrze współ-
gra z opiniami na temat tej planety. Neptun jest obiektem mało znanym 
i o nie rozpoznanej bliżej energii. Astrologowie uważają, że oddziałuje 
on na podświadomość i instynkty swoich podopiecznych. Stąd u Ryb 
przeważają zdecydowanie sprawy ducha nad materialnymi. Ryby prze-
jawiają wszechstronność zainteresowań, ofi arność i zachowawczość.

   Wpływ Neptuna trwa przez całe życie i jest on zarówno korzyst-
ny, jak i negatywny. Rozwija wyobraźnię, intuicję, romantyzm, ale rów-
nież nadwrażliwość, słabą wolę, skłonność do nałogów, chaotyczność
w działaniu, brak zdecydowania i logiki.

ZIMOWY HOROSKOP

Krzyżówka na Święta

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




