


� OD REDAKCJI

„Patrzcie jak pięknie,
wiosna się rodzi,
nasz bociek powrócił,
po łące brodzi,
wróciły jaskółki,
kwitną już drzewa,
słoneczko mocniej ziemię ogrzewa”
Wiosna! Ma w sobie niezwykłą siłę. Budzi przyrodę, nam daje zastrzyk 
dobrej energii. Z nadejściem wiosny związany jest ludowy zwyczaj topie-
nia Marzanny, który symbolizuje niszczenie zimy, śmierci oraz wszelkiego 
zła. Zwyczaj ten przetrwał do dziś, choć przyjął formę zabawy dla dzieci 
i młodzieży. Jeśli Państwu nie udało się uczestniczyć w topieniu Marzan-
ny to, proszę się nie poddawać i poszukać wiosny na „własną rękę”.
Wiosna! To budząca się do życia przyroda, wielkie poruszenie wśród 
ptaków, napęczniałe pąki bzu, żółcące się forsycje i zapach słońca.
Wszystko wokół nas się zmienia, nabiera barw i powoduje, że nawet 
pesymiści zaczynają się uśmiechać.
Wiosną oprócz radosnych Świąt Wielkanocnych czeka nas wiele miłych 
uroczystości, o których warto pamiętać:
2 maja Dzień Polonii
3 maja Święto Konstytucji 3 Maja
8 maja rocznica zakończenia drugiej wojny światowej w Europie
26 maja Dzień Matki (w Polsce), 9 maja (w Niemczech)
1 czerwca Międzynarodowy Dzień Dziecka
Wszystkim Polakom w Niemczech życzymy wspaniałego świętowania.

Chcesz uzyskać Certyfikat z Języka Polskiego?
Wstępnie informujemy, iż egzaminy certyfikatowe odbędą się w Poczdamie, 

w terminie 30.04.-01.05.2010 r. (Czas zgłoszeń i opłat do 22.03.)
Miejsce egzaminu: Universität Potsdam, Am Neuen Palais 10,

Institut für Slavistik, 144 69 Potsdam.
Zgłoszenia na egzamin, informacje i kontakt w Warszawie pod adresem: 
Sekretariat Państwowej Komisji Poświadczenia Znajomości
Języka Polskiego jako Obcego:
www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja; e-mail: certyfikacja@buwiwm.edu.pl
Aktualne numery tel.:  +48 22 393 38 49 - Bożena Paduch
 +48 22 393 38 25 - Weronika Bester
 +48 22 393 38 43 - Danuta Szczęsna

Osoba do kontaktu na Uniwersytecie Poczdamskim:
Małgorzata Mrosek
email: mmrosek@uni-potsdam.de
Tel. 033/1977/1843 

Egzamin odbędzie się, jeśli wpłyną zgłoszenia 20 osób zainteresowanych. 

26 maja
Dzień Matki
Zawsze cierpliwa, oddana,

troskliwa, najdroższa Mamo,
bądź zawsze szczęśliwa.

600. Rocznica bitwy pod Grunwaldem
Obchody 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem mają przypomnieć fak-

tyczne, historyczne znaczenie jednej z największych bitew średniowiecz-
nej Europy. Dla Polaków Grunwald to też tradycja trwania swoistego etosu 
grunwaldzkiego, dlatego też w trakcie obchodów wszyscy winniśmy zadać 
sobie pytanie: jaka jest ocena victorii grunwaldzkiej w dzisiejszej, niepod-
ległej i demokratycznej Polsce, która jest równoprawnym członkiem Unii 
Europejskiej?

W związku z oficjalnymi obchodami zespół Platige Image pod kierun-
kiem Tomasza Bagińskiego przygotuje animowane spoty poświęcone rocz-
nicy, a Tomasz Budzyński napisze wyjątkowy utwór muzyczny, który będzie 
wykonywany w języku polskim i litewskim. W ramach działań edukacyjnych 
ukażą się wydawnictwa książkowe, komiksowe, specjalna publikacja dla 
najmłodszych oraz materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli. Ponad-
to pełnomocnik obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem - sekretarz 
stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski 
- ogłosił otwarcie programu „Grunwald”, w ramach którego można uzyskać 
dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, artystycznym, 
edukacyjnym, dokumentacyjnym, historycznym i naukowym, podejmowa-
nych w kontekście obchodów rocznicy zwycięstwa grunwaldzkiego.  Pro-
gram „Grunwald” jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Wię-
cej informacji można znaleźć na stronie internetowej tejże instytucji.

Rok Chopinowski
7 stycznia 2010 roku Telewizja Polska 

uruchomiła serwis internetowy poświęcony 
życiu i twórczości Fryderyka Chopina. Stro-
na internetowa chopin.tvp.pl ma charakter 
multimedialny. Zgromadzono tam unikatowe 
materiały wideo, pochodzące z zasobów ar-
chiwum Telewizji Polskiej. 

Na stronie chopin.tvp.pl znajdą się też 
bieżące programy rocznicowe nagrywane 
w 2010 roku, recitale i koncerty, wywiady 
i aktualności. Specjalnie przygotowany me-

chanizm kalendarium pokazuje, kiedy i gdzie odbywają się najważniej-
sze uroczystości obchodów rocznicowych. W połowie roku zorganizo-
wany zostanie konkurs wiedzy o życiu i twórczości artysty, w którym 
przewidziane są nagrody rzeczowe.

Już wkrótce na stronie chopin.tvp.pl będzie miała miejsce interne-
towa premiera najbardziej znanego filmu o Fryderyku Chopinie: „Prag-
nienie miłości” z Danutą Stenką i Piotrem Adamczykiem w rolach 
głównych. Planowane są transmisje live z koncertów jubileuszowych 
i wiele innych atrakcji.



�POLONEZ

„Wiosna -  cieplejszy wieje 
wiatr...” - śpiewają Skaldowie

Wiosennego nastroju Czytelnikom 
„POLONEZA” 
życzy Redakcja



� CO, GDZIE, KIEDY?�

Srebrny Niedźwiedź dla Polańskiego
Roman Polański został na-

grodzony przez jury 60 Berlina-
le Srebrnym Niedźwiedziem za 
reżyserię filmu “Ghost Writer” 
- „Autor Widmo”. Film opowiada 
o losach brytyjskiego premiera, 
wynajmuje on pisarza, który ma 
napisać jego biografię i przy-
padkowo dowiaduje się o jego 
nieznanej przeszłości. Film krę-
cony był na wyspie Sylt i Uznam, 
w Berlinie i w studiach filmowych Babelsberg. Polański nie mógł nie-
stety odebrać statuetki osobiście, ponieważ w dalszym ciągu przebywa 
w areszcie domowym w swojej willi w szwajcarskim Gstaad. Złotą statu-
etkę dostał film z Turcji „Bal” - “Miód”, w reżyserii Semitha Kaplanoglu, 
jest to historia małego chłopca, który szuka w lesie swojego zaginionego 
ojca. 60. Berlinale odwiedziło 300 tysięcy widzów.

Europejskie Centrum Kultury „IGNIS“ w Kolonii
Elsa-Brändström-Str. 6, 50668 Köln, Tel. 0221/72 51 05

Stacja metra “Reichenspergerplatz”
Email: info@ignis.org; http: www.ignis.org

www.myspace.com/ignis.cologne
Program na kwiecień 2010:
07.04., godz. 15:00        Kobiety spotykają się w IGNIS
07.04., godz. 19:00        Smakołyki rosyjskiej muzyki i kuchni
08.04., godz. 15:00        50 z plusem na karku... no i co?  
13.04., godz. 18:30        Jour fixe gejów i lesbijek z Europy Wschodniej
16.04., godz. 19:00        Piątkowe smakołyki polskiej muzyki i kuchni 
18.04., godz. 15:00        Popołudnie z jazzem
21.04., godz. 19:00        Wieczór rosyjskich filmów dokumentalnych 
22.04., godz. 15:00        50 z plusem na karku... no i co?  
25.04., godz. 15:00        Popołudnie z jazzem
27.04., godz. 20:00        Spotkanie Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Filozoficznego 

Air Berlin bezpośrednio
z Berlina do Gdańska

Dobra wiadomość dla wszystkich gdańszczan i tych, co chcą spę-
dzić urlop letni nad  polskim morzem w okolicach Gdańska.

Air Berlin rozpoczyna  regularne bezpośrednie loty z Berlina-Tegel 
do Gdańska od 1 maja 2010 roku.

4 razy w tygodniu – we wtorek, czwartek, sobotę i niedzielę będzie 
można w ciągu godziny znaleźć się w Gdańsku.

Bliższe informacje pod numerem telefonu 01805-737 800 lub na 
stronie internetowej airberlin.com Kto wcześnie zarezerwuje bilet, 
może go już kupić za 29,- euro.
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Zima dała się we znaki nie tylko drogowcom. W Szwecji styczeń był 
wyjątkowo mroźny, ostatni raz podobne temperatury w tym miesiącu za-
notowano w 1829 roku. W Polsce pamięta się opady śniegu w roku 1960 
i słynną zimę stulecia 1978-79. Epidemie i zarazy, klęski suszy i głodu, 
trzęsienia ziemi i fale tsunami, powodzie, sztormy i cyklony, huragany, 
tajfuny i tornada.  Lawiny ziemno-błotne i śnieżne, wybuchy wulkanów 
i pożary – wszystkie te plagi jak i niespodziewane zmiany klimatyczne tra-
piły ludzkość od najdawniejszych czasów. Jeśli dodać do tego wyniszcza-
jące wojny czy rewolucje, prześladowania etniczne, rasowe i ideologiczne, 
a w XIX i XX wieku jeszcze okrutniejsze wojny i masowe zorganizowane 
ludobójstwo w czasie dyktatur...  Katastrofy morskie, kolejowe, lotnicze, 
górnicze, samochodowe, zamachy terrorystyczne, klęski ekologiczne 
i technologiczne... to może się wydać zaskakującą niespodzianką, że jesz-
cze mieszkamy na naszej planecie. Bogaty wybór wymienionych plag do-
starczają podręczniki historii i encyklopedie. Przeglądając pod tym kątem 
bogate źródła, po kilku przykładach przestałem zwracać uwagę na „dro-
biazgi” jak trzęsienie ziemi w Lizbonie w 1531 roku, kiedy zginęło 30 tys. 
ludzi, czy fakt wymordowania w 1570 roku, przez wojska Iwana Groźnego 
60 tys. mieszkańców Nowogrodu Wielkiego.

Wszak już w latach 1347 – 1351 w Europie zaraza „czarnej śmierci”, 
przywieziona droga morską z Azji, a pośrednio z Krymu, zabiła 25 milio-
nów ludzi. Epidemia ospy, do roku 1521 choroba nieznana wśród Azteków 
w Nowym Świecie, pochłonęła 5 milionów istnień i tyle samo 40 lat później 
w Brazylii. W latach 1851 – 55 w Wielkiej Brytanii epidemia gruźlicy zabiła 
ćwierć miliona ludzi. W latach 1918 – 19 światowa epidemia grypy, zwanej 
„hiszpanką”, zgarnęła 22 miliony ofiar.

Na przestrzeni 500 lat zalegalizowanego niewolnictwa wywieziono 
z Afryki ok. 30 milionów Afrykańczyków, z czego połowa nie dożyła targu 
niewolników u celu podróży. W 1642 roku w Chinach na skutek rebelii 
antycesarskiej zatopiono olbrzymie połacie pewnej prowincji razem z 300 
tys. mieszkańców. Ok. roku 1847 pewien Chińczyk oznajmił, że jest młod-
szym bratem Jezusa Chrystusa. Od tego rozpoczęło się powstanie Taj-
pingów. Trwało do 1864 roku i kosztowało 20 mln. istnień. W latach 1928 
– 29 zmarło tam z głodu 3 mln. ludzi, a w 1936 z tego samego powodu 
dalsze 5 mln.

Długotrwała susza w Indiach w latach 1769 – 70 pochłonęła milion 
istnień ludzkich, a w latach 1895–1900 następne 6 milionów. Mordercze 
fale, powstałe na skutek ruchów dna morskiego sprawiły, że w 1692 r. 
został zniszczony Port Royal na Jamajce, w 1703 roku zniszczone Tokio. 
W 1876 roku w północnej Japonii tsunami zabiło 30 tys. ludzi, a 20 lat 
później tyle samo.

W listopadzie 1970 roku cyklon we wschodnim Pakistanie zabrał 400 
tys. ofiar.  W 1906 roku wybuch w kopalni węgla w północnej Francji uśmier-
cił 1100 górników, a w kopalni uranu w NRD, w pobliżu granicy z Czecho-
słowacją w 1949 roku w zginęło 3700 pracujących pod ziemią. Zdarzeń 
i cyfr z wojen XX wieku nie przytaczam, bo przy rozmaitych okazjach są 
one wciąż przypominane. Podobnie jak katastrofy technologiczne w ro-
dzaju wybuchu reaktora atomowego w Czarnobylu w 1986 roku, czy w tym 

samym roku eksplozji amerykańskiego promu kosmicznego Challenger. 
Na skutek tragedii w Azji, kilka lat temu, wiemy obecnie więcej o tsunami 
a także o sobie samych. Tsunami to Wielka Fala, tak Japończycy nazwali 
owo mordercze zjawisko występujące najczęściej w rejonie Pacyfiku. Ru-
chy dna morskiego pobudzają masy wody do pędu falami z szybkością 
odrzutowca, czyli do 800 km/godz. Gdy fala dobiega wybrzeża - zwalnia, 
zwiększając jednocześnie swą objętość i wysokość. Ponieważ w zasa-
dzie nie wiadomo dlaczego ziemia się trzęsie i z jakich powodów płyty 
skorupy ziemskiej drgają, to z obserwacji znane są rejony świata narażo-
ne na tsunami bardziej niż np. Europa. Ale rejon Morza Śródziemnego, 
pod którym stykają się płyty tektoniczne skorupy ziemskiej, nie należy do 
najspokojniejszych. W 1626 roku trzęsienie ziemi w Neapolu uśmierciło 
70 tys. ludzi, a w 1906 na Sycylii w miastach Messyna i Reggio di Kala-
bria zginęło ponad 200 tys. mieszkańców. Ziemia trzęsie się bez przerwy. 
W większości przypadków niezauważalnie i nieprzewidywalnie nawet na 
terenach małej aktywności sejsmicznej. Kilka lat temu, ziemia zatrzęsła 
się na Podhalu, zaś w Wielkiej Brytanii każdego roku obserwowanych jest 
co najmniej 300 wstrząsów. Ostatni z większych miał miejsce w 1990 roku 
o sile 5,2 w skali Richtera.  W londyńskim Benfield Hazard Research Cen-
tre, gdzie bada się możliwości powstawania katastrof naturalnych, nauko-
wiec Bill McGuire przewiduje osunięcie się stoku wulkanu na Wyspach Ka-
naryjskich. Ostrzeżenie brzmi bardzo poważnie i gdyby masy skał runęły 
do Atlantyku, powstałaby gigantyczna fala, mogąca za kilka godzin zatopić 
Nowy Jork i Boston oraz Europę Południową i Afrykę Północną.

W 1755 r. w Lizbonie zatrzęsła się ziemia, a skutki tego dały się od-
czuć w całej Europie. Fale sejsmiczne pobudzały nawet tak dalekie akwe-
ny wodne jak Zatokę Fińską. Stolica Portugalii nie oparła się wstrząsom 
i morderczym falom. Ocalałe budynki w większości strawił pożar. Król 
Portugalii zapytał wysokiego urzędnika dworskiego, co należałoby teraz 
zrobić, a ten odpowiedział: - Sire, musimy pogrzebać zmarłych i nakarmić 
żywych. Biedne Haiti dotknięte przez trzęsienie ziemi musiało skorzystać 
z pomocy międzynarodowej. W żaden inny sposób władze nie poradziłyby 
sobie z problemem pogrzebania 200 tys. zmarłych i wyżywieniem tych, 
którzy przeżyli.  

Tadeusz Urbański - Sztokholm

Najpotężniejsze od ponad 200 lat trzęsienie 
ziemi nawiedziło Haiti - jeden z najbiedniejszych 
krajów półkuli zachodniej. Według różnych agencji, 
miało siłę od 7 do 7,3 w skali Richtera. Centrum sto-
licy, Port-au-Prince jest zniszczone. Prawie dwa 
miliony mieszkańców Haiti jest ofiarami trzęsienia 
ziemi, a połowa z nich to dzieci i młodzież. Wiele z 
nich straciło rodziców i - jak podają agencje praso-
we - dzieci błąkają się samotnie bez celu po ulicach 
Port-au-Prince, ponieważ nie mają dokąd wrócić. 
UNICEF rozpoczął pomoc dzieciom i rodzinom od 
tego co najważniejsze, czyli zapewnienia pitnej 
wody. Zorganizował cysterny z czystą wodą. Niedo-

żywione dzieci otrzymują wysokokaloryczną pastę 
z masła orzechowego, aby uchronić je przed wygło-
dzeniem. UNICEF organizuje również lekarstwa, a w 
tym przede wszystkim środki przeciw biegunce oraz 
namioty służące za prowizoryczne domy. Haiti jest 
najbiedniejszym krajem zachodniej półkuli i jednym 
z najbiedniejszych na świecie. Około 80 procent 
społeczeństwa żyje w skrajnej biedzie. Powstały 
pierwsze ośrodki pomocy dla zagubionych dzieci, 
gdzie mogą znaleźć pomoc lekarską i psycholo-
giczną.

Dzieci na Haiti czekają na naszą pomoc!

Pomóżmy dzieciom z Haiti! Wpłaty na rzecz ofiar trzęsienia ziemi na Haiti
przyjmuje:

Bank für Sozialwirtschaft
Kontonummer: 100 100 100
Bankleitzahl: 370 205 00
Stichwort: Haiti

W przypadku dodatkowych pytań czynny jest bez-
płatny telefon: 0800 - 6333 633.

Wpłacone: 45 euro to 30 kanistrów czystej wody, 
58,50 euro to 150 paczek pasty z masła orzecho-
wego, 230 euro to apteka z lekarstwami, środkami 
przeciwbólowymi i opatrunkowymi.

Nie tylko mrozy i trzęsienia ziemi…Nie tylko mrozy i trzęsienia ziemi…
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NaukaNieruchomości

Praca
Für Arbeit in der Schweiz gesucht Spezialisten für Bau- und Hotelge-
werbe. Tel.: 015777586698; 01747922284.

Transport
Berlin - Gorzów - Piła - Poznań - Bydgoszcz - Toruń - Grudziądz 
i okolice, z domu i pod dom. Przewóz osób i paczek. Tel.0048 523216079; 
0048 523493053.

Usługi
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Kiedy ktoś mnie pyta, skąd jestem, odpo-
wiadam czasami tak: Właściwie mógłbym 

powiedzieć, że jestem z samej Włodawy, ale 
to nie byłoby prawdą, bo pochodzę z wioski 
Korolówka, kilka kilometrów od Włodawy, ale 
to też byłoby przechwalać się, bo nie jestem 
z samej Korolówki, tylko z kolonii pod lasem. 
Albo mówię jeszcze inaczej: Urodziłem się nad 
Bugiem, na obecnych Kresach Wschodnich, 
w przedwojennej Polsce centralnej, a w przed-
rozbiorowej Polsce zachodniej.

Nie muszę chyba dodawać, że fakt urodzenia się po zachodniej 
stronie Bugu  zawsze uważałem raczej za przychylne zrządzenie losu 
– można się przecież było urodzić na wschodnim brzegu tej rzeki. Za 
rzekę więc zupełnie mnie w dzieciństwie i młodości nie ciągnęło, co nie 
powinno dziwić, biorąc pod uwagę, że było to w okresie słusznie minio-
nym i człowiek się raczej bał, żeby co 
złego przez tę rzekę ze wschodu nie 
przywędrowało.

W końcu dorosłem, zaraz potem 
wyemigrowałem na północ i… zaczę-
ło ciągnąć na wschód.

Czasami zapamiętuje się jakieś 
szczegóły – sytuacje, słowa, cytaty 
– na wiele lat albo na resztę życia, nie 
wiadomo właściwie dlaczego. Kiedyś, 
chyba jeszcze dzieckiem będąc, prze-
czytałem książkę Jarosława Iwaszkie-
wicza „Czerwone tarcze”. Rzecz dzie-
je się w połowie XII wieku, a głównymi 
bohaterami powieści są synowie Bo-
lesława Krzywoustego: książę sando-
mierski Henryk oraz jego młodszy brat Kazimierz, późniejszy Kazimierz 
Sprawiedliwy, na razie jeszcze bez własnej dzielnicy. 

Otóż ów Kazimierz, mieszkając na dworze brata w Sandomierzu, 
chętnie, jak pisze Iwaszkiewicz, „kumał się z przygranicznymi książątka-
mi ruskimi”. Na pytanie księcia Henryka, co on tam właściwie ciekawego 
widzi na tym wschodzie, Kazimierz odpowiedział: „Tam wola”. Z całej 
książki ów cytat najbardziej zapadł mi w pamięć.

Kiedy wiele lat potem zacząłem jeździć na 
wschód, to znaczy do krajów byłego ZSRR, cza-
sem myślałem o tej „woli” – czyli „wolności” – pia-
stowskiego książątka.

Myślałem sobie „step szeroki, którego okiem 
nawet sokolim...”, „Michał Wołodyjowski leci na 
koniu”, „... o rycerzach z nadgranicznych stanic...” 
i tym podobne.

Tyle że Lwów stepu nie przypomina, tylko ra-
czej Wiedeń, a Wilno bardziej Florencję, zaś Kijów 
jest pagórkowaty, więc kudy tam do stepu. Zresztą 
step już obsiany zbożem rozmaitem, wyzłacany 
pszenicą itd., więc go prawie nie ma.

Potem myślałem sobie, że z tą wolnością to 
też może trochę nie tak, bo akurat wschód nie jest 
matecznikiem myśli liberalnej i swobodnej. Ale jak 
już zaczęło ciągnąć, tak ciągnie do dziś. Do Wil-
na, Ejszyszek, Grodna, Lidy, Lwowa, Drohobycza 
i Kijowa. Trochę mniej do Rygi i Tallina, no, aleć to 
przecież nie Wielkie Xięstwo ani Korona.

Ciągnie do Polaków tam mieszkających, ale także do Ukraińców, 
Białorusinów i Litwinów.

W swoich dziennikarskich peregrynacjach miałem okazję zoba-
czyć, jak w tych stosunkowo biednych krajach różne osoby, grupy osób, 
a czasami instytucje publiczne małymi środkami robią cuda – od czyś-

ciutkich, smacznych i tanich kafejek 
przy autostradzie Wilno-Kłajpeda 
i luksusowych sanatoriów w Dru-
skiennikach i Truskawcu po  ośrodki 
opieki nad niepełnosprawnymi dzieć-
mi we Lwowie czy Kijowie.

No i to błyskawiczne, mimo wiel-
kich trudności, odrodzenie polsko-
ści. Na pierwszym Festiwalu Kultury 
Polskiej na Ukrainie, w roku 1996, 
w przecudownej sali Opery Lwow-
skiej, na koncercie inauguracyjnym, 
w wydawałoby się niekończącym 
się korowodzie, w pięknych strojach, 
występowały polskie zespoły ludowe 
z Ukrainy – od Mościsk po Ługańsk.

Gościnność, która w Polsce przetrwała w tej formie chyba już tylko 
we wschodniej części kraju. 

Pamiętam wizytę w wielkim zakładzie pompującym gaz, na południe 
od Kijowa, w środku czarnoziemów (naprawdę są czarne!). Przy takiej 
wizycie dziennikarzowi wszędzie indziej proponują coś do picia. Tam, 
w salce dla VIP-ów w stołówce pracowniczej, podano kilkudaniowy 

obiad, zakrapiany oczywiście. 
I jedno jest pewne: w Szwecji, gdzie 

mieszkam, a może już też i w Polsce, trudno 
znaleźć śmietanę czy chleb, które smakują tak 
jak tam, na wschodzie. Byliśmy trzy lata temu 
(kilkoro Polaków mieszkających w Sztokhol-
mie) na wycieczce we Lwowie. Dla większo-
ści z nas była to pierwsza wizyta na Ukrainie 
i w ogóle w byłym ZSRR. Wszyscy stwierdzili jed-
nym głosem, że jedzenie smakuje tam lepiej niż 
w Polsce, nie mówiąc o Szwecji.

Myślę, że tak naprawdę nigdy do końca 
nie zrozumiem tego, co tak ciągnie na wschód 
– do Litwy, Białorusi, Ukrainy. Może rzeczywi-
ście w ten sposób dają o sobie znać korzenie 
z nadbużańskiej wioski. Jedno jest pewne, jeśli 
mam wybierać, czy mam jechać do Paryża czy 
do Lwowa, do zamków nad Loarą czy do tych 
nad Dniestrem, to zawsze wybiorę ten drugi 
wariant.

Tekst i zdjęcia: Tadeusz Rawa 
Sztokholm

TAM WOLA Kamieniec

Lwów

Truskawiec
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Wyjechała w czasie studiów do Niemiec, żeby zarobić na 
„malucha”. Nie przewidziała, że zdobytej na studiach 

wiedzy nigdy nie wykorzysta zawodowo, bo pisany jej bę-
dzie inny los - w służbie własnych dzieci. Z nadgodzinami 
i bez taryf ulgowych.

Wakacyjne wypady Bettiny w latach 80-tych do Niemiec miały być 
czysto ekonomicznej natury. Fakt, że studentka Wydziału Prawa i Admi-
nistracji  Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w rodzinnym Poznaniu wcale 
nie znała języka niemieckiego, okazał się nie odgrywać żadnej roli. 

Bettina znalazła pracę w zajeździe w dolnosaksońskiej wsi Erpen-
sen. Swoim pracodawcom pokazała, że praca to poznańska specjal-
ność, czym wywarła na nich wielkie wrażenie. Wieczorami wkuwała 
na pamięć nagłówki z niemieckich gazet, powtarzała bez zrozumienia 
usłyszane w telewizji zdania, aż całość za-
częła nabierać sensu, a Bettina – odwagi 
do mówienia po niemiecku. A że mówienie 
zawsze jej łatwiej przychodziło niż słucha-
nie, podchwyciła jeszcze lokalny dialekt, 
czym zyskała sobie sympatię miejsco-
wych i... słuchaczy. Kolejne oferty pracy 
przychodziły same: w Erpensen chcieli 
tylko Bettinę!

Najbardziej jednak wyczekiwał przy-
jazdu Polki młody Wolfgang Götje. Kiedy 
kolejnego lata zajazd hucznie obchodził 
100-lecie istnienia, zebrał całą odwagę, 
przebrnął przez tłum roztańczonych par 
i porwał poznaniankę do tańca. Przetań-
czyli ze sobą całą noc, po której chcieli 
tylko jednego: tańczyć razem przez całe 
życie.

Dwa lata później zapalony tancerz 
i technik weterynaryjny poślubił swoją Pol-
kę. Młodzi małżonkowie okazali się dobra-
ną parą nie tylko na parkiecie. Przebojowa, 
błyskawicznie działająca pani Götje uzu-
pełniała na codzień powściągliwego i wrażliwego męża. Ich wielkomiej-
skie i prowincjonalne doświadczenia razem wzięte pozwoliły im łatwiej 
radzić sobie w życiu niż innym. Co do tańca, poczucia humoru i praco-
witości - byli bratnimi duszami. Po roku uzbierali pieniądze na własny 
dom i wybudowali go. Ukoronowaniem ich szczęścia była wiadomość 
o ciąży Bettiny.

Złe wieści przyszły krótko przed terminem porodu - zatrucie ciążowe 
i przedwcześnie odklejone łożysko. Płód i matkę ratowano wywołaniem 
sztucznego porodu. Gdy serce dziecka przestawało bić, przystąpiono 
do operacji. Za późno.  Daniel urodził się z porażeniem mózgowym. 
Kolejne operacje i pobyty w klinikach dużo nie pomogły: dziecko było  
w 100% upośledzone umysłowo i fizycznie. 

Przybyciu syna do domu towarzyszyła zmiana ról w rodzinie. 
Opiekę nad nim przejął od pierwszych dni Wolfgang. Bettina bała 
się wyrządzić krzywdę  niemowlęciu. Wkrótce i ona odnalazła się 
w nowej roli i przystąpiła do ofensywy.

Dla syna wywalczyła wszystko, co było możliwe, by jak najlepiej 
funkcjonował w świecie zdrowych. Pielęgnowanie synka było całodo-
bowym zajęciem, więc zrezygnowała z pracy. Poprzez kontakty z grupą 
matek upośledzonych dzieci nabrała jeszcze więcej wiary we własne 
siły i odzyskała dawną pogodę ducha. 

Życie bez biletu ulgowego

Polska sołtysowa w Dolnej Saksonii
Kiedy pięć lat po narodzinach Daniela dowiedziała się, że drugie 

dziecko jest w drodze, była pewna, że tym razem wszystko się uda. 
Stało się inaczej: kolejne zatrucie ciążowe, kolejne cesarskie cię-

cie. Malutki Michał miał jednak więcej szczęścia, niż jego brat. Oprócz 
odpowiedniej wagi, niczego wcześniakowi nie brakowało. Pozostał więc 
w inkubatorze, a uspokojeni rodzice wrócili do domu.  

Po kilku dniach dwa telefony sparaliżowały rodzinę Götje. Micha-
ła zarażono w szpitalu bakteriami E.coli. Jego stan był ciężki, a jedy-
ną szansą ratunku operacja w  Hamburgu. Drugi telefon był od mamy 
z Poznania. Jej tragicznie krótkie „tata umiera” brzmiało Bettinie nie-
ustannie  w uszach, gdy jechali do syna do szpitala. Tego dnia sprzysię-
gło się wszystko przeciw nim. Helikopter, którym miano transportować 
Michała do Hamburga, nie dostał z powodu śnieżycy pozwolenia na 
lot. Wyścig z czasem na drodze do odległej o 100 km kliniki przeję-

ła karetka pogotowia. Na miejscu czekali 
już specjaliści i niezwłocznie przystąpili do 
operacji. Część wątroby musieli usunąć, 
a dziecko pozostało na tygodnie w klinice.

Bettina musiała znowu organizować 
życie codzienne od nowa. Dla Daniela 
znalazła fachową opiekę przedpołudniami 
w specjalistycznym przedszkolu. Każdego 
ranka odwoziła go tam, po czym wsiadała 
w pociąg do Hamburga. Tam karmiła i do-
glądała niemowlaka, a w południe wracała 
po Daniela. Zmarłego w międzyczasie ojca 
nie miała możliwości nawet odprowadzić 
do grobu.  

Młodszy syn przeżył operację, a jego 
pojawienie się w domu było niczym powiew 
świeżego wiatru. Michał rósł w oczach, był 
przy tym niesamowicie ruchliwy.

W porównaniu z Danielem drastyczny 
kontrast. Tajemnicę niepohamowanej ak-
tywności fizycznej Michała wykryła kolejna 
kontrola lekarska – syndrom ADS, czyli 
zaburzenia koncentracji i hyperaktywność. 

Na dokładkę legastenia. Bettinie znowu przybyło obowiązków: terapie 
dla młodszego syna, a przez cały okres nauki szkolnej wspólne uczenie 
się i odrabianie lekcji. Wentyl dla nadmieru energii  syna znalazła dla 
niego w grze w tenisa i piłkę nożną.

Od dwóch lat rodzina Götje mieszka w nowym domu, zaprojek-
towanym specjalnie na potrzeby Daniela przez jego matkę. Ten dziś 
23-letni mężczyzna w inwalidzkim wózku pozostaje nadal „oczkiem 
w głowie” rodziny i mieszkańców wsi. Choć całkowicie zdany na pomoc 
innych, spogląda zza granic własnego świata pogodnie i ufnie na ota-
czających go ludzi. 

Michał przemierza pod doppingiem mamy ostatnie miesiące szkoły 
i oboje liczą dni do końca wspólnej edukacji. Potem rozpocznie praktycz-
ną naukę wymarzonego zawodu. Rozkochany w zwierzętach i pracy na 
świeżym powietrzu siedemnastolatek widzi swą przyszłość jedynie jako 
rolnik ekologiczny.

Jego ojciec, Wolfgang, jest od lat sołtysem w ich wsi. Znają go tu od 
dziecka i ufają mu, jak mało komu. Za rok ma zamiar przetańczyć z żoną 
całą noc na ich „srebrnym” weselu. Wie dobrze, że tyle chwil szczęścia, 
wbrew losowi, możliwych było tylko z jego Polką. A ta nadal potrafi się 
śmiać, jakby wygrała lotniczy bilet przez życie w biznesowej klasie.

Tekst i zdjęcie: Dorota Hoffmann

Bettina Götje: Potrafi nadal się śmiać, choć los jej nie oszczędzał.
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Usługi / Inne 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.

To jest miejsce
na Twoją reklamę!
Tel.: 030 / 324 16 32 

www.polonez-eu.eu
e-mail: info@polonez-eu.eu
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Das ganze Paket zum Preis von 570,– Euro p. P.

Einzelzimmerzuschlag 40,– Euro
Wir fahren 30 Städte Deutschlands an ! ! !
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Pobieram regularną rentę starczą. Ile 
mogę dodatkowo zarobić?

Po osiągnięciu regularnego wieku rento-
wego nie ma zasad-niczo w tej mierze żadnych 
ograniczeń co do miesięcznej granicy dodat-
kowych zarobków uzyskiwanych obok renty. 
Ograniczenia dotyczą natomiast rent z powodu 
pełnej niezdolności zarob-
kowania, renty uzyskanej 
przed osiągnięciem regular-
nego wieku rentowego oraz 
górniczego świadczenia wy-
równawczego (KAL) i wyno-
szą w wypadku pełnych rent 
- 400 € miesięcznie. Przy 
przekroczeniu tej kwoty wymienione rodza-
je rent, z wyjątkiem KAL, zmniejszają się na 
świadczenie częściowe.

Co jest odliczane od renty brutto?
Przy istniejącej regule obowiązkowe-

go ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego 
i  pielęgnacyjnego każdy rencista płaci składki 
na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne. 
Wysokość składki ubezpieczenia zdrowotnego 
wynosi od początku tego roku jednolicie 15,5 
procenta, przy czym rencista płaci 8,2 procen-
ta, a resztę w postaci 7,3 procenta dopłaca or-
gan rentowy. W ubezpieczeniu pielęgnacyjnym 
jednolitą składkę w wysokości 1,95 procenta 
miesięcznej renty ponosi rencista sam w pełnej 

wysokości. Organ rentowy odciąga omówione 
kwoty od renty i odprowadza je łącznie ze swo-
ją częścią składki do kasy chorych.

Skończyłam technikum ekonomiczne. 
Dlaczego lata szkoły nie są ujęte w życiory-
sie ubezpieczeniowym?

Czasy uczęszczania 
do szkoły średniej, rów-
nież szkoły zawodowej, jak 
i studium pomaturalnego 
oraz studiów są zaliczane 
po przedłożeniu odpowied-
nich świadectw i dyplo- 
mów w oryginale względnie 

w uwierzytelnionej kopii. Jeśli świadectwo 
szkolne nie zostało przedłożone, nie może być 
ono ujęte w biografii ubezpieczeniowej.

Słyszałam o możliwości tzw. splittingu 
renty pomiędzy małżonkami. Na czym polega 
ten podział i jakie są jego konsekwencje?

Małżonkowie mają faktycznie możliwość 
skorzystania z przewidzianej przez prawo niemie-
ckie instytucji partnerskiego rozdziału wspólnie 
w trakcie czasu objętego splittingiem wypraco-
wanej wysługi lat. Konsekwencją jest brak rosz-
czenia o rentę wdowią. Odpada jednakże zara-
chowanie renty wdowiej na poczet własnej renty 
żyjącego małżonka i związane z tym ich suma-
ryczne pomniejszenie, a w wypadku rozwodu 

i zawarcia ponownego związku małżeńskiego nie 
dochodzi do utraty renty wdowiej. Złożenie odpo-
wiednich oświadczeń  przez obojga małżonków 
o przeprowadzenie tzw. Rentensplitting’u doty-
czy jedynie małżeństw zawartych po 31.12.2001, 
względnie małżonków, którzy oboje nie przekro-
czyli jeszcze wieku 40 lat. 

Mam 545 miesięcy zaliczonych do renty 
w decyzji  wyjaśnienia konta tzn. zaliczenia 
wysługi pracy, czy mogę korzystać z nie po-
mniejszonej o tzw. Abschlag renty, skoro 12 
miesięcy z tego to są czasy bezrobocia?

Niestety nie, gdyż czasy bezrobocia nie są 
uwzględniane w tym przypadku. Podobny sku-
tek dotyczy czasów, za które uiszczone zostały 
dobrowolne składki rentowe.

Ożeniłem się ponownie i przestano mi 
wypłacać rentę wdowią. Czy to jest prawid-
łowe?

Tak, prawo do renty wdowiej kończy się 
z upływem miesiąca, w którym nastapiło po-
nowne zawarcie małżeństwa. Przysługuje 
Panu jednak wypłata tzw. „odszkodowania” 
rentowego, które wynosi 24-krotną kwotę 
przeciętnej renty wdowiej w ostatnich 12 mie-
siącach, oczywiście po postawieniu odpowied-
niego wniosku.

Rechtsbeistand Helena Surmack  
tel. 021158008030

wt.-czw. 10:00-18:00, pt. 10:00-14:00

Renciści pytają, doradca rentowy odpowiada

W ramach tzw. “aktywnego admini-
strowania szkody” (aktives Schadens-
mana-gement) próbują niektóre ubez-
pieczalnie dyktować poszkodowanym w 
jakiej wysokości otrzymają odszkodowanie 
i kto powinien ich uszkodzony samochód na-
prawiać. W tym miejscu cytują ubezpieczal-
nie zwykle tzw. “Wyrok w sprawie Porsche” 
(“Porsche-Urteil”) (BGH z dnia 29.04.2003 
- VI ZR 398/02).

Cytując ten wyrok odmawia się poszkodo-
wanym odszkodowania na bazie oceny rze-
czoznawcy, ponieważ sąd (BGH) jakoby nie 
wspomniał w wyroku, że powinno się liczyć 
wysokość odszkodowania ze stawkami go-
dzinowymi warsztatu autoryzowanego przez 
daną firmę samochodową i poza tym, że sąd 
dokonał pewnego ograniczenia. Poszkodo-
wany musi się dać skierować na tańszą i dla 
niego odpowiednią możliwość naprawy.

Od tego czasu próbuje się kierować po-
szkodowanych do tzw. “warsztatów part-
nerskich”, które kalkulują naprawy z dużo 
niższymi stawkami godzinowymi. Podaje się 
z reguły nie firmowe, małe warsztaty, które 
jakoby według tych stawek godzinowych 
pracują. Tym praktykom sprzeciwił się ber-
liński Kammergericht (22 U 13/08).

Senat jest zdania, że “Wyrok w sprawie 
Porsche” wydany przez BGH brzmi jedno-

znacznie i że poszkodowany nie musi się 
dać kierować do tańszych, nie firmowych 
warsztatów przy rozliczeniu szkody na bazie 
oceny rzeczoznawcy (fikcyjne rozliczenie). 
Ponieważ BGH w wymienionym wyroku ten 
problem wg. Kammergericht jednoznacznie 
wyjaśnił, rewizja wyroku została odrzucona.

Oznacza to dla poszkodowanych, że 
możliwie jak najwcześniej, najlepiej zaraz 
po wypadku, powinni podjąć kontakt z ad-
wokatem, aby w pełni i kompetentnie bronić 
swoich praw.

W razie podjęcia kontaktu najpierw z ubez-
pieczalnią sprawcy, zostają poszkodowani 
najczęściej “wtłoczeni” w tryby postępowa-
nia wspomnianego już “aktywnego admini-
strowania szkodą”.

Faktycznie ma jednak poszkodowany 
prawo do wolnego wyboru rzeczoznawcy, 
oraz ma prawo zlecić adwokatowi swojego 
wyboru prowadzenie likwidacji szkody. Za-
równo koszty wykonania oceny szkód przez 
rzeczoznawcę, jak również koszty pracy 
adwokata musi pokryć sprawca wypadku 
lub jego ubezpieczalnia, w której sprawca 
zawarł obowiązkowe ubezpieczenie OC 
(Haftpflichtversicherung).

Adwokat Stefan Slabik,
Motzener Str. 51, 12277 Berlin,

tel. 030 / 72 01 92 88

Adwokat Radzi... Finanse / Ubezpieczenia
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Przychodzi kobieta do apteki:
- Macie jakiś naprawdę skuteczny środek na 
odchudzanie?
- Tak. Plastry.
- A gdzie się je przykleja?
- Na usta

* * *
Tu był Jurek, Tu był Zenek, Tu był Sławek...
Niby zwyczajne napisy... Czemu mnie tak nie-
pokoją? Czy to z powodu dziwnego koloru czy 
charakteru pisma? A może dlatego, że czytam 
je w swojej szafie...

* * *
Wiosna, las, ptaszki. Gawędzi student 
(po nieudanej sesji) z dziewczyną:
- Nie wiem, co się ze mną dzieje? Chciałbym 
ulecieć daleko - daleko, schować się głęboko - 
głęboko, zaszyć się gdzieś cicho - cicho. Czyż-
by to miłość?
- Nie, kolego. To zaczął się wiosenny pobór do 
wojska.

* * *
Przychodzi sprzątaczka na skargę do dy-
rektora kopalni i mówi:
- Wicie dyrektorze, jak żech wczoraj myła 
schody to na samiuśkim końcu, przy ostatnim 
schodku, jak byłach tak schylono, przilecioł ja-
kiś górnik i tak mnie skrzywdził od zadku, że 
szkoda godać!
Na to dyrektor:
- To czemu żeście nie uciekali?!
A na to ona:
- Kaj, na te pomyte?!

* * *
Nie rozumiem kobiet: przekłuwają sobie uszy, 
nosy, pępki, brodawki, rodzą dzieci, często 
mają cesarkę, wstrzykują silikon w różne czę-
ści ciała, depilują gorącym woskiem włosy na 
nogach, pod nosem, na wzgórkach łonowych; 
robią sobie lifting, tatuaże, odsysają sobie 
tłuszcz, zmniejszają pośladki; usuwają żebra, 
operują biusty, usuwają skórki na palcach i ro-
bią mnóstwo innych bolesnych rzeczy... a nie 
można sie pokochac, ...bo je głowa boli.

* * *
Kobieta w kwiecie wieku staje przed lustrem 
i mówi do męża.
- Ech... przybyło mi zmarszczek, utyłam, te 
włosy takie jakieś nijakie... Zbrzydłam. Powiedz 
mi, kochanie, coś miłego!
- Wzrok masz dalej dobry

* * *
Heniek maluje jajka w noc przedślubną na 
zielono.
Wchodzi kumpel: 
- Heniek, zgłupiałżeś? A co twoja przyszła żona 
w noc poślubną powie?!
- Na to czekam. Jak się zdziwi, to odparuję: 
A widziałaś kiedy inne?

Młode małżeństwo w hotelu:
- Pokój na dobę - mówi młody mąż.
- Ma pani szczęście - mruga portier do żony 
- zwykle bierze pokój na godzinę. 

* * *
- Jak twoja żona reaguje na późne powroty 
do domu?
- Bardzo historycznie!
- Chciałeś chyba powiedzieć - histerycznie?
- Nie nie, dobrze powiedziałem. Wywleka ja-
kieś fakty, które miały miejsce czterdzieści lat 
temu.

* * *
Para była 25 lat po ślubie i właśnie w srebrną 
rocznicę mieli największą sprzeczkę w życiu. 
Żona rzuca coraz ostrzej i głośniej:
- Gdyby nie moje pieniądze, nie byłoby tu tego 
telewizora! Gdyby nie moje pieniądze, nie było-
by tego krzesła, na którym siedzisz!
- Żartujesz? - wtrącił mąż
- Gdyby nie twoje pieniądze,
nie byłoby mnie tutaj

Rozmawiają dwaj starsi panowie. Jeden 
mówi do drugiego: 
- Zbliża się wasza rocznica ślubu nieprawdaż?
- Tak - odpowiada drugi - i to spora, bo 20.
- Wow i co zamierzasz zrobić z tej okazji dla 
swojej żony?
- Zabiorę ją na wycieczkę do Australii. 
- Nieźle, a co zrobisz dla żony z okazji 25 rocz-
nicy ślubu?
- Pojadę i przywiozę ją z powrotem.

* * *
Na 25-tą rocznicę ślubu małżeństwo wybra-
ło się na drugi miesiąc miodowy. Wieczorem 
w hotelu, żona zalotnie pyta męża: 
- Kochanie, powiedz mi, co myślałeś, gdy 25 lat 
temu stanęłam przed tobą naga? 
- Hmm.... Chciałem się z Tobą kochać tak by 
odebrało Ci rozum, a Twoje piersi... Chciałem 
całe wyssać... 
- A teraz, co myślisz? - powiedziała żona 
uśmiechając się zalotnie.
- Że wykonałem dobrą robotę.
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BARAN (21.III - 20.IV)

Rozpoczynający niebieski zwierzyniec znak Barana patronuje najbar-
dziej żywotnym i trudnym do zniesienia osobom z całego zodiaku. Walka, 
nieustępliwość, zacietrzewienie, nagłe wybuchy niezadowolenia lub szo-
kujący sposób zachowania to dla Barana stan normalny. W sytuacjach 
skomplikowanych i konfliktowych aż go ponosi, aby problem rozstrzygnąć 
w sposób siłowy.

Taka postawa Barana nie wynika bynajmniej z jego siły fizycznej ani 
będącej w jego dyspozycji tajnej broni. On po prostu liczy na zaskoczenie 
i zastraszenie przeciwnika. Również nie bawi się, w przeciwieństwie np. do 
Skorpiona, w szczegółowe układanie planów, strategię czy koronkowe ak-
cje. Najczęściej improwizuje, uderzając błyskawicznie i po najprostszej linii.

Wpływ na takie właśnie zachowanie osób spod tego znaku ma niewąt-
pliwie ich planeta — Mars. Astrologowie mówią o Marsie jako o planecie zło-
wróżbnej, zwiastunie wojen, nienawiści, przemocy i wszelkich nieszczęść.

Swój udział w kształtowaniu sposobu bycia Barana ma również trygon 
astrologiczny, tj. układ trzech znaków zodiaku. Baran wraz z Lwem i Strzel-
cem należy do trygonu ognistego.

Synowie ognia obdarzeni są ogromną siłą życiową, która pcha ich za-
wsze do przodu. To wyjątkowi indywidualiści, których sposób myślenia jest 
skrajnie realistyczny. Innych ludzi, mimo że na ogół tego nie chcą, traktują 
instrumentalnie. Wystarczy popatrzeć na zachowanie Barana, na jego pew-
ność siebie, na to, z jakim trudem i wewnętrznym obrzydzeniem podporząd-
kowuje się cudzym poleceniom.

BYK (21.IV - 21V)

Drugi znak niebieskiego zwierzyńca patronuje osobom, które najbar-
dziej potrafią dbać o swój stan posiadania i stale go pomnażać.

Przychodzi to im tym łatwiej, że wraz z osobami spod Panny i Kozio-
rożca należą do trygonu ziemskiego, który symbolizuje materializm i racjo-
nalizm. Mają praktyczny stosunek do życia, jasno wytyczone plany i umie-

jętność ich realizacji. Z innych cech należy wyróżnić pracowitość, wysokie 
ambicje, stałość uczuć i poglądów oraz konserwatyzm.

Znaczenie ma również przynależność Byka (razem z Lwem, Skorpio-
nem i Wodnikiem) do tzw. krzyża stałego, co związane jest z pozycją Słońca 
w cyklu rocznym. Wyznacza ona wytrwałość w dążeniu do polepszenia po-
ziomu materialnego, przywiązanie do osób i rzeczy oraz osiąganie celu za 
wszelką cenę.

Planetą Byka jest Wenus. Jej wpływ przejawia się w potęgowaniu 
u podopiecznych takich cech, jak wdzięk, uroda, poczucie piękna i harmonii 
oraz umiejętność zdobywania sympatii otoczenia.

BLIŹNIĘTA (22.V - 20.VI)

Trzeci z kolei znak niebieskiego zwierzyńca patronuje osobom najbar-
dziej elokwentnym spośród wszystkich znaków.

Wynikać to może w dużym stopniu z przynależności Bliźniąt do trygonu 
powietrza. Synowie powietrza odznaczają się lotnym umysłem i komuni-
katywnością. Cechuje ich ponadto nieustanny ruch, zmienność i energia. 
Wszystko ich szybko nudzi i zmusza do gonitwy za nowościami.

Znaki z trygonu powietrza nie noszą nazw zwierząt. Ich cechy przy-
pisywane są rodzajowi ludzkiemu, którego główny atrybut - intelekt - jest 
wyróżnikiem właśnie Bliźniąt.

Ze względu na pozycję Słońca w cyklu rocznym Bliźnięta należą do 
tzw. krzyża zmiennego. Inspiruje on urodzonych w tych znakach do nie-
ustannej pogoni za nowymi ideami, przeżyciami i znajomościami.

Planetą Bliźniąt jest Merkury, którego wpływ trwa przez całe życie. 
W zależności od pozycji planety na niebie w dniu narodzin jej wpływ na pod-
opiecznych jest korzystny lub negatywny. Przy pozytywnym układzie konste-
lacji gwiezdnych rodzą się ludzie o dużej aktywności umysłowej, inteligencji, 
zdolności logicznego myślenia, dowcipie i sprycie życiowym. Negatywny 
wpływ przejawia się w nerwowości, gadulstwie, rozwiązłości i krytykanctwie. 
Najsilniejszy wpływ Merkurego zaznacza się wśród urodzonych od rana do 
południa.

HOROSKOP NA WIOSNĘ

Krzyżówka na Święta

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

Krzyżówka z nr P13/2009 - rozwiązanie: “Małe zero ma kompleks niższości wobec dużego zera”,
nagrodę wylosowała Pani Edyta Michalska, nagroda zostanie wysłana pocztą.



Wiosenny konkurs FOTO 2010
Nadchodzi słoneczna 
wiosna, pora odku-
rzyć zmęczone zimą 
aparaty fotograficzne. 
Czekamy na zdjęcia 
z imprez i spotkań 
polonijnych, zarówno 
formalnych jak i niefor-
malnych, które odbyły 
się w tym roku. Spo-
śród nadesłanych fotografii, drogą losowania wybierzemy zwycięzcę, 
pozostałe opublikujemy w naszym magazynie.

Prace prosimy przesyłać z komentarzem i nazwiskiem autora na 
adres redakcji: POLONEZ Klon, 10627 Berlin, Pestalozzistr. 71 
lub mailem: info@polonez-eu.eu


