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Szanowni Czytelnicy,
Do tej pory nigdy nie zastanawiałam się, skąd wzięła się na-

zwa października i przyznam, że byłam nieco rozczarowana, kiedy 
dowiedziałam się, że według Brücknera, pochodzi ona  od słowa 
paździerze oznaczającego „odpadki od lnu lub konopi”. Nato-
miast łacińska nazwa October, czyli „ósmy miesiąc” w kalendarzu 
rzymskim, została zapożyczona przez większość języków europej-
skich, w tym również niemiecki. Okazało się niestety, że nasza 
polska nazwa października jest zupełnie prozaiczna, a przecież to 
najbardziej kolorowy miesiąc w roku. Tyle kolorów ile zliczycie 
Państwo na październikowych drzewach, nie spotkacie podczas 
żadnej innej pory roku. Październik kojarzy się także z zapachem 
lasu i grzybów.

„W listopadzie liście opadają, a ludzie znicze na grobach 
zapalają” – przysł.

Listopad, to miesiąc w którym króluje chlapa i wszystko co 
z nią związane – od mokrych nogawek po katar. Miesiąc ten należy 
do najsmutniejszych miesięcy w roku, zważając na jego pierwszy 
i drugi dzień. Święto Zmarłych to czas refleksji, wspomnień i spot-
kań przy grobach tych, którzy odeszli.

Dla Polaków listopad to Święto Odzyskania Niepodległości. 
Dzień 11 listopada jest najważniejszym świętem państwowym, 
ustanowionym ponownie w 1989 roku.

By wprowadzi Was, Drodzy Czytelnicy w lepszy nastrój, obie-
cuję że kolejnym miesiącem będzie grudzień. Miesiąc najpiękniej-
szych polskich świąt. Będzie to także miesiąc kolejnego spotkania 
„POLONEZA” z Wami.

Dobrego humoru i zdrowia, pomimo jesiennej słoty,
życzą wydawcy POLONEZA!

POLSKI MAGAZYN RADIOWY w Berlinie na fali 96,3 MHz.
Tu się mówi po polsku!

Od poniedziałku do piątku od godz. 22.00 do 23.00

Polski Magazyn Radiowy jedyne w swoim rodzaju spotkanie z polską 
tematyką w niemieckich mediach. To najnowsza polska muzyka, spotkania 
z artystami, ekspertami, publicystami, ludźmi tworzącymi polską kulturę 
w Niemczech.

Staramy się docierać tam, gdzie w Niemczech słychać język polski. Zasię-
gamy porad u polskich i niemieckich ekspertów w sprawach, które Państwa in-
teresują, podpowiadamy, jakich słuchać płyt, jakie czytać książki, gdzie bywać, 
by spotkać się z polską kulturą w Berlinie i w innych regionach Niemiec. Gramy, 
informujemy i słuchamy Państwa głosów. Na naszej antenie usłyszą Państwo 
między innymi:
Puls dnia – wydarzenia i opinie
Co wtorek: Miodek – o języku polskim prof. Jan Miodek
Z muzykami o muzyce – środa dniem muzycznych nowości.
Audycje prowadzą w studiu w Haus des Rundfunks w Berlinie: Marta Przybylik, 
Monika Sędzierska, Adam Gusowski, Tomasz Kycia i Jacek Tyblewski.

Nasi goście w studio opowiedzieli i polecają:

Debiut literacki
„Katzenberge” to tytuł pierwszej powieści Sabriny Janesch. Książka opi-

suje losy rodziny o niemiecko-polskich korzeniach, ukazując - jak mówi sama 
autorka - dawne i współczesne losy naszych narodów.

W ubiegłym roku przez pięć miesięcy Sabrina Janesch dokumentowała 
życie Gdańska jako „pisarka miejska”. Autorka studiowała polonistykę, dzien-
nikarstwo i kreatywne pisanie na uniwersytetach w Hildeshei i w Krakowie. 
W rozmowie w naszym studiu pisarka twierdzi, że właściwie mogłaby mieszkać 
w Polsce, gdyby nie to, że... pisze po niemiecku i „potrzebuje ten język wokół 
siebie”, bo nie chce tracić z nim kontaktu na co dzień. „Katzenberge” to także 
opowieść o magicznym świecie, o Śląsku widzianym oczyma postaci, która jest 
być może wcieleniem dziadka autorki. Powieść „Katzenberge” ukazała się na-
kładem wydawnictwa Aufbau Verlag.

Gosia, co Niemca chciała
Katarzyna Maciąg jest na fali. Od ukończenia szkoły teatralnej prawie nie 

schodzi z planu. Ostatnio wzięła udział w niemieckiej produkcji “Weselna Pol-
ka” (Hochzeitspolka), gdzie u boku Christiana Ulmena, pana młodego gra panią 
Młodą, Gosię. Fil opowiada historię jeszcze młodego Niemca, Friedera, który w 
Polsce chce robić karierę i założyć rodzinę. Wszystko wydaje się proste jak ofi-
cjalny dialog polsko-niemiecki, gdyby nie pojawiający się nagle starzy kumple 
z kapeli metalowej, w której niegdyś pan młody pogrywał. Ich wizyta wywołuje 
zgrzyty, nie tylko pomiędzy młodą parą. „Hochzeitspolka” będzie miała swoją 
premierę w Niemczech 30 września. Zobaczymy, czy nam się ta niemiecka ko-
media o niemiecko-polskich stereotypach spodoba. Ponoć na ścieżce dźwięko-
wej znajdzie się przebój „Eisge-kühlter Bommerlunder” – wykonany po polsku 
przez Die Toten Hosen!

Pracownicy ze znajomością języka polskiego poszukiwani
Na niemieckim rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w za-

kresie handlu i ekonomii ze znakomitą znajomością języków obcych, także 
języka polskiego - twierdzi Wioletta Brehm-Rosinek, nauczycielka ze szkoły 
DIDACTICA Berufsbildung. Takich specjalistów kształci właśnie prywatna 
szkoła zawodowa DIDACTICA z siedzibą w Berlinie. Szkoła przygotowuje 
do zawodu jako sekretarz europejski/sekretarka europejska z językiem polskim 
ekonomicznym.

Naszych gości, tych którzy odwiedzili nasze studio w minionych tygodniach, 
ale także tych z aktualnych wydań Polskiego Magazynu Radiowego w Niem-
czech usłyszą Państwo także w internecie: www.funkhauseuropa.de

Kontakt:
polnisch@rbb-online.de
RBB - Funkhaus Europa

Polnische Redaktion, 14046 Berlin
tel. 030 - 97 993 - 35 610
www.funkhauseuropa.de
polnisch@rbb-online.de
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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, 150 m od morza. Obiekt całodobowo chroniony, 
z parkingiem, basenem, sauną, sat-TV, jacuzzi oraz restauracją.
Informacje: tel.: +49 176 / 21137428.

Usługi / Inne

MISS POLONIA in Deutschland 2010
27 listopada, już po raz dwunasty, tym razem w Emmerich 

(Westfalia), odbędzie się finał konkursu wyborów MISS POLONIA in 
Deutschland 2010. Impreza została połączona z tradycyjnym Balem 
Andrzejkowym. Moderuje: dwujęzycznie - znany wszystkim - Tadeusz 
Drozda. Do tańca gra wrocławska grupa THE BLACK. Choreografie 
przygotowuje Waldek Szymkowiak.

Zeszłoroczni uczestnicy imprezy byli mile zaskoczeni przebiegiem 
całego balu. I w tym roku organizatorzy zadbali o niespodzianki i na-
grody do rozlosowania między uczestników. Jest nam tylko przykro, 
że sala pomieści 200 gości, dlatego prosimy o jak najwcześniejszą 
rezerwację kart wstępu pod numerami telefonów: 0521 2706254 oraz 
02822 980950. Więcej na stronie: www.miss-polonia-deutschland.de
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Spotykamy się na cmentarzach. Smutne to spotkania ale 
jednocześnie sprzyjające zamyśleniom dalekim od codzien-
nych obowiązków. Właśnie na cmentarzach wspominamy 
zmarłych znajomych i przyjaciół. W Berlinie, Sztokholmie 
czy za oceanem myślimy o grobach zostawionych w Polsce. 
Mówi się przecież, że dotąd człowiek żyje, dokąd o nim pa-
miętamy. Tę pamięć o zmarłych w kraju, przywieźliśmy ze 
sobą na obczyznę. Coroczne przypominanie w Dzień Za-
dusznych osób sprzed lat, chyba przywiązuje nas do obcej 
ziemi, ale i nie pozwala zapominać o Polsce.

Oto w Sztokholmie przy grobie kolegi spotykam grono znajomych 
i witam się ze zdziwieniem. Znałeś go? Znaliście go? Tak, znaliśmy się 
wszyscy, ale jakby oddzielnie. Grono znajomych bywało u niego i ja też 
bywałem. Ale należeliśmy do oddzielnych grup towarzyskich. l tak było 
przez całe lata. Ale dowiedziałem się o tym dopiero w Dzień Zadusznych 
przy jego grobie. Wspominamy stare czasy, ale musimy ustąpić miejsca 
kilkorgu osób. Szybko się nawiązuje znajomość, bo to przyjechała rodzi-
na z Polski odwiedzić grób. Oczywiście spotkaliśmy się wieczorem.

Na początku stycznia tego roku byłem na pogrzebie Jerzego K. 
Wiedziałem, że z racji swojego długiego stażu emigracyjnego miał wielu 
znajomych, ale że aż tylu, to zdumiałem się właśnie na pogrzebie. Miej-
scowych czyli sztokholmskich Polaków, znałem prawie wszystkich. Po 
pogrzebie rozmawiałem z niektórymi po długim niewidzeniu. Zauważy-
łem, że gdyby nie ten pogrzeb, nie spotkałbym ich. A jeśli, to w innych 
okolicznościach, na promie, na lotnisku lub pod kościołem. Połączyła 
nas pamięć o wspólnym koledze.

Niedawno żegnałem Iwonę W. Była niezwykle dzielna w zmaganiu 
z okrutną choroba, lecz walkę tę przegrała. Na pogrzebie spotkałem 
wielu, dawno niewidzianych znajomych. Wspominaliśmy Iwonę i nie-
śmiało zastanawialiśmy się nad naszym losem. Po pogrzebie uścisnęli-
śmy się z obietnicą spotkania.

Wróciłem do zajęć codziennych, a obiecane rozmowy odkładam 
i odkładam. Przecież tak mamy wszyscy! W codziennym zagonieniu 
odmierzamy dni, miesiące i dziwimy się ubiegającym latom. Nad sa-
mymi sobą zastanawiamy się tylko na pogrzebach albo co nie daj Boże 
w szpitalu, przy przykrej okazji zawału.

Bo co też przeszkadza nam w zatrzymaniu się na chwilę? Czy 
mamy jakieś klapki na oczach, że nie możemy się ani obejrzeć ani zer-
knąć w bok? Czy nadmiar obowiązków, czy też chęć szybkiego dorobie-
nia się? Patrzymy w nikłe światełko w tunelu zajęć myśląc, że na emery-
turze zdążymy nadrobić to, w czym nam dziś praca przeszkadza.

A jednak na pogrzebach myślimy inaczej. Obiecujemy sobie popra-
wę. Że odwiedzimy znajomych, przynajmniej zatelefonujemy, przypo-
mnimy sobie jakieś dawne chwile. Patrząc na trumnę chowaną do ziemi, 
mamy różne myśli... Przecież to mógł być każdy z nas.

Przy okazji pogrzebu, poświęcamy chwilę wcześniej zmarłym. Za-
palamy im świeczkę, odgarniamy liście z mogił. Ze zdziwieniem dostrze-
gamy olbrzymi odstęp czasu, jaki nas dzieli od dnia ich pogrzebu. To już 
dziesięć lat! A wydawało by się, że nie więcej jak sześć! Wymieniamy 
z kimś uwagi, że jeszcze niedawno z nim, z nią... a na cmentarzu coraz 
więcej znajomych grobów. Tak, byliśmy tu na kilku pogrzebach! Ale prze-
rywamy te rozmyślania. Czas z powrotem do pracy! Jeszcze w metrze 
rozmawiamy z kimś o zmarłym, ale rozmowa rozpada się na kawałki, 
bo oto na ławce leży gazeta przypominając nam o istotnym problemie, 
młodzież w wagonie głośno odtwarza muzykę, hałas w tunelach nie po-
zwala na skupienie się. Bezwiednie wpadamy w korytarz codziennych 
problemów. Nawiązujemy przerwany kontakt z rzeczywistością. Znów 
jesteśmy zdrowi, aktywni i spieszymy do pracy.

Nie mam oczywiście żadnej uniwersalnej rady na powstrzymanie 
tego zagonienia. Mogę tylko pomoralizować, że takie momenty żałobne, 
cmentarne pamięta się bardziej niż przestrogi lekarzy. Bo też sceneria 
i atmosfera pogrzebu, zmusza do przemyśleń.

Zasiedzenie emigracyjne mierzyć można różnymi miarami. Przede 
wszystkim majątkowymi. Przecież oceniamy ludzi w ten sposób. O, ten 
to ma wszystko, bo przecież jest tu już ponad dwadzieścia lat!

Bo też mniej więcej tyle lat trzeba było, by zrównoważyć życie ro-
dzinne z osiągnięciami materialnymi. Żeby porzucić marzenia o powro-
cie do Polski, zaopatrzyć się w niemieckie, angielskie czy szwedzkie 
szafy, stoły, pokoje dziecinne, garderoby, sypialnie. Żeby podjąć czy 
kontynuować wątek życia rodzinnego i od nowa zorganizować życie na 
obczyźnie. Bo też było co robić, o co starać się, by nie dać się wyprze-
dzić! Dziś, po latach nie ma ten wyścig żadnego znaczenia. Doniosłość 
problemów jakby zmalała, przyszły nowe wyzwania i tylko zbliżający się 
czas wieku emerytalnego przypomina nam, lub już się o nas upomniał, 
że to tylko godziny się wloką, zaś lata pędzą.

Ale przy okazji 1 listopada można też zadać kłopotliwe innym emi-
grantom dające do myślenia pytanie - powiedz, ilu znajomych pochowa-
łeś na najbliższych cmentarzach, a powiem ci ile lat tu mieszkasz...

Tadeusz Urbański (Sztokholm)

Listopadowe spotkania

11 listopada
Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto państwowe, obchodzo-
ne co roku 11 listopada, „dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez 
Naród Polski niepodległego bytu państwowego” w 1918 roku po 123 
latach od rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Ustano-
wione w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 1989. Jest w Polsce 
dniem wolnym od pracy.

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym 
i wybór 11 listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może być zbiegnięcie 
się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej na świecie (tego samego 
dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim). Dzień 11 li-
stopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 
1937 (Dz. U. z 1937 r. Nr 33, poz. 255), czyli prawie 20 lat po odzyskaniu 
niepodległości.

Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy 
– w roku 1937 i 1938. W latach 1939–1944 – podczas okupacji hitlerowskiej 
oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy polskości, 
było niemożliwe. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym 
uczyniły dzień 22 lipca – datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe 
Święto Odrodzenia Polski.

W czasach komunizmu wielokrotnie organizowane w całym kraju przez 
opozycję manifestacje patriotyczne były tego dnia brutalnie tłumione przez od-
działy ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa.

Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL-u 
IX kadencji ustawą z 15 lutego 1989 (Dz.U. PRL 1989, nr 6, poz. 34), lecz pod 
nieco zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości. Główne obchody, 
z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na pla-
cu Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza.  źródło: Wikipedia
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Niemcy dogoniły… Polskę

Wzrost gospodarczy w Polsce będzie wyż-
szy od prognozowanego wcześniej i wy-
niesie w tym roku 3,4 proc. PKB. Taki sam 
wzrost wystąpi w Niemczech, z czego sko-
rzystają wszystkie kraje UE – podała Komi-
sja Europejska w opublikowanych progno-
zach gospodarczych.

W  majowych prognozach KE, to Polska, 
wraz ze Słowacją, była liderem wzrostu gospo-
darczego w UE, według jesiennych prognoz 
Polskę dogoniły Niemcy. KE radykalnie zre-
widowała w górę prognozy tegorocznego roz-
woju niemieckiej gospodarki z 1,2 proc. PKB 
w maju do 3,4 proc. W przypadku Polski, rewizja 
w górę nastąpiła z poziomu 2,7 proc. PKB.

Zdaniem komisarza ds. gospodarczych 
i walutowych Olli Rehna cała UE, a zwłaszcza 
kraje Europy Środkowo-Wschodniej, mogą 
skorzystać na lepszej sytuacji w Niemczech, 
które są największą unijną gospodarką. – Nie-
miecka gospodarka osiągnęła szczególnie 
dobre rezultaty w pierwszej połowie roku – po-
wiedział. – Jeżeli chodzi o całą Unię, to bardzo 
dobre zjawisko, że Niemcy tak rozpędziły roz-
wój gospodarczy. Niemcy są motorem rozwoju 
gospodarczego, to widać w wielu krajach Euro-
py Środkowo-Wschodniej.

Niemcy lobbują przeciwko 
polskiemu terminalowi
gazowemu

Niemieckie koncerny energetyczne i Gaz-
prom uprawiają w Brukseli twardy lobbing, 
domagając się oceny terminalu LNG w Świ-
noujściu pod kątem europejskich konwen-
cji ochrony środowiska z Espoo – napisał 
Wall Street Journal Europe.

Według Alexandrosa Petersena, konsul-
tanta ds. energii związanego z Radą Atlantycką 
– amerykańskim think tankiem stawiającym so-
bie za cel zbliżenie USA z Europą i promocję 
konstruktywnego amerykańskiego przywódz-
twa w świecie – skutkiem tych zabiegów może 
być opóźnienie polskiego projektu o 2-3 lata.

W brukselskim lobbingu uczestniczą 
wszystkie koncerny zaangażowane w projekt 
gazociągu Nord Stream, który ma dostarczać 
rosyjski gaz bezpośrednio do Niemiec po dnie 
Bałtyku: E.On Ruhrgas, BASF/Wintershall oraz 
Gazprom. Zdaniem Petersena, powodem  lob-
bingu jest chęć wyeliminowania konkurencji, 
którą dla projektu Nord Stream przedstawia pla-
nowany terminal. Wcześniej przeciwko budowie 
wypowiedział się rząd Niemiec, skarżąc się na 
planowaną lokalizację inwestycji. Niemcy powo-

łują się na tę samą konwencję z Espoo w Finlandii 
o ocenach oddziaływania na środowisko w kon-
tekście transgranicznym z 1991 r., którą Polska 
i inne państwa bałtyckie posłużyły się wcześ-
niej przeciwko planom gazociągu Nord Stream, 
opóźniając ich realizację o kilka lat.

“Obecnie Niemcy odwrócili ostrze konwen-
cji (przeciwko Polsce) i zabiegają o poparcie 
Brukseli” – powiedział Petersen, przypomina-
jąc, że z końcem sierpnia Niemcy głosowały 
przeciwko przyznaniu Polsce 80 mln euro z UE, 
które umożliwiłyby rozpoczęcie prac nad ter-
minalem. Petersen twierdzi, że motywem tych 
działań jest skłonienie Polski do zakupów rosyj-
skiego gazu od Niemiec. W sierpniu KE podjęła 
decyzję o przyznaniu Polsce 80 mln euro na 
budowę terminalu LNG w Świnoujściu.

Polska i niemiecka policja 
łączą siły

Polsko-niemieckie patrole policji pojawiły 
się w pobliżu granicy. Wspólna akcja funk-
cjonariuszy z obu państw wymierzona jest 
przeciwko piratom drogowym. Szacuje się, 
że ok. 20 proc. wszystkich drogowych wy-
kroczeń w Niemczech popełniane jest przez 
kierowców z zagranicy. Znaczną część 
z nich można przypisać Polakom.

Na miejsca wspólnych punktów kontrol-
nych wybrano Krosno Odrzańskie i niemiecki 
Cottbus. Funkcjonariusze z zagranicy zapo-
znają Polaków ze swoimi technikami i sprzę-
tem używanym podczas kontroli pojazdów.

W zamian nasi policjanci będą towarzy-
szyć swoim niemieckim kolegom podczas pa-
trolów oraz pomagać w kontaktach z zatrzyma-
nymi kierowcami z Polski.

Drożeją bilety lotnicze
 

Niemiecki rząd uchwalił wprowadzenie 
dodatkowych opłat za wszystkie przeloty 
z niemieckich portów lotniczych od roku 
2011. By zapobiec zakupom biletów na za-
pas, na przyszły rok i lata następne, uchwała 
weszła w życie natychmiast po ogłoszeniu.
Do ceny biletów lotniczych doliczany będzie 
podatek, który w zależności od trasy przelotu 
podniesie koszt biletu od 8 do 45 euro. Wpro-
wadzono opłaty trzystopniowe:
1.  Opłata za bilety na loty wewnątrz Niemiec 

i na krótkich dystansach wynosić będzie 
8 euro od pasażera.

2.  Loty średniego zasięgu - 25 euro.
3.  Loty na długich trasach - 45 euro.

Zwolnione z opłat są dzieci do lat dwóch, 
które nie mają rezerwowanego osobnego 
miejsca. Rząd spodziewa się, że dzięki temu 
nowemu podatkowi do budżetu wpłynie do-
datkowy miliard euro, który pomóc ma w od-

ciążeniu budżetu do roku 2014 o 82 miliardy. 
Przedstawiciele branży lotniczej spotkali się na 
początku września w Moguncji z inicjatywy mi-
nistra komunikacji Nadrenii-Palatynatu Hendri-
ka Heringa, aby uchwalić rezolucję skierowaną 
do berlińskiego rządu, w której domagają się 
wycofania podatku na bilety lotnicze. 

Czynsze w górę 
 

W przerażającym tempie wzrastają czynsze 
w Niemczech, takiego wzrostu nie notowa-
no od dwudziestu lat. Mieszkania w nowym 
budownictwie i te wyposażone luksusowo 
drożeją nieoczekiwanie szybko.

Za nowo wynajęte mieszkanie w więk-
szych miastach trzeba będzie zapłacić średnio 
o 5 proc. więcej niż w roku ubiegłym - podaje 
tygodnik „Frankfurter Allgemeine Sonntags- 
zeitung”. W Berlinie za nowo wybudowane 
mieszkanie płaci się dziś o 14 % więcej, niż 
w poprzednim roku; w Düsseldorfie 13 %, 
w Kolonii i Bonn o 12 %, w Hamburgu  o 7 %, 
informuje FAS powołując się na niemiecki In-
stytutu Badań Rynku Empirica. Średnia cena za 
metr kwadratowy w Berlinie wynosi 8,07 euro, 
jest to w porównaniu do innych niemieckich 
metropolii jeszcze przystępna cena. W Mona-
chium za metr kwadratowy zapłacimy 12,35 
euro, we Frankfurcie nad Menem 11,59 euro, 
w Hamburgu 11,03 euro, Düsseldorfie 10,47 
euro i Kolonii 10,13 euro. Według Reinera Brau-
na - specjalisty ds. rynku nieruchomości w In-
stytucie Empirica, gwałtowny wzrost czynszów 
w wielkich miastach spowodowany jest trwającym 
całymi latami przyrostem ludności, a szczególnie 
singli, którzy mieszkają bez współlokatorów. Jed-
nocześnie, na skutek stagnacji w budownictwie, 
zmalała liczba nowych mieszkań.

Niemiecki rynek pracy 
otwarty dla Polaków

Nadszedł długo oczekiwany moment dla Po-
laków. Niemcy otwierają swój rynek pracy 
po 7 latach blokady. W roku 2011 wygasną 
terminy przejściowe blokady niemieckiego 
i austriackiego rynku pracy.

Te dwa kraje od maja przyszłego roku, 
będą musiały otworzyć swoje rynki pracy dla 
pracowników Europy Wschodniej. Dlaczego 
blokada trwała aż 7 lat? Niemcy obawiali się 
zbyt dużego napływu zbędnych, niewyedu-
kowanych pracowników ze Wschodu. Obawy 
Niemiec i Austrii były niesłuszne, na co zwraca 
uwagę Bruksela, posługując się dla porównania 
przykładem Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji. 
Pomimo napływu emigrantów, kraje te szczy-
cą się wzrostem dochodu narodowego brutto 
i poziomu zatrudnienia. Teraz jednak to się 
zmienia. Mimo niskiego poziomu bezrobocia, 
w Niemczech brakuje inżynierów i informaty-
ków, a około 70% przedsiębiorstw skarży się na 
brak wykwalifikowanych specjalistów, których 
Polska może im zapewnić.

Wiadomości z Unii



7OGŁOSZENIA

WELLNES & SPA

Europejskie Centrum Kultury
“IGNIS” w Kolonii 

Elsa-Brändström-Str. 6, 50668 Köln, Tel. 0221/72 51 05
Stacja metra “Reichenspergerplatz”

E-mail: info@ignis.org; http:www.ignis.org; www.myspace.com/ignis.cologne

Program na październik 2010:

do 03.11.2010 Wystawa polskich plakatów
01.10., godz. 19:00 Niemiecko-Polsko-Arabski wieczór literatury 

i muzyki
03.10., godz. 15:00 Popołudnie z jazzem
06.10., godz. 15:00 Kobiety spotykają się w IGNIS
06.10., godz. 19:00 Smakołyki rosyjskiej muzyki i kuchni
08.10., godz. 19:00 Koncert Benefisowy na rzecz poszkodowanych 

powodziami w Polsce
10.10., godz. 15:00 Popołudnie z jazzem
13.10., godz. 19:00 Koncert Benefisowy inicjatywy obywalskiej „Ra-

tujmy IGNIS”
14.10., godz. 15:00 50 z plusem na karku... no i co?  
15.10., godz. 19:00 Koncert Benefisowy inicjatywy obywalskiej „Ra-

tujmy IGNIS”
17.10., godz. 15:00 Popołudnie z jazzem
20.10., godz. 19:00 Wieczór rosyjskich filmów dokumentalnych 
24.10., godz. 15:00 Popołudnie z jazzem
26.10., godz. 20:00 Spotkanie Polsko-Niemieckiego Towarzystwa 

Filozoficznego 
28.10., godz. 15:00 50 z plusem na karku... no i co?  
29.10., godz. 19:00 Koncert Benefisowy inicjatywy obywalskiej „Ra-

tujmy IGNIS”
31.10., godz. 15:00 Popołudnie z jazzem - koncert benefisowy „Ra-

tujmy IGNIS”
Porady 
Potrzebujesz porady? Zadzwoń (t. 0221/732 72 81)
w środy w godz. 15.00 - 18.00.

Dzięki zaproszeniu Polonii, zamieszkującej od 20 lat w RPA, 
miałam niedawno okazję zobaczyć ten zielony, słoneczny kraj, 
o niepowtarzalnych krajobrazach, który fascynuje i zadziwia.

Na początek podam kilka ogólnych wiadomości dotyczących tego 
wspaniałego kraju. Oficjalną stolicą państwa jest Pretoria a w okresie 
letnim w okolicach grudnia i stycznia, głowa państwa i rząd przenoszą 
się do najpiękniejszego miasta świata do Kapsztadu.

RPA liczy 48 mln ludności w tym niewiele bo ponad 3 mln białej 
ludności. W RPA płacimy randami i centami. Narodowym drzewem RPA 
jest Jakaranda, która kwitnie w czasie matur na wiosnę, czyli w listopa-
dzie a popularnym ptakiem jest Ibis. Najchłodniejsze miesiące to czer-
wiec i lipiec, wtedy temperatura spada w nocy nawet do minus 7 stopni 
Celsjusza. Taka jest zima. Drzewa zrzucają liście, trawa żółknie. Śnieg 
pada rzadko i niepotrzebne jest centralne ogrzewanie. RPA należy do 
najbogatszych krajów Afryki i jest nie tylko obiektem turystycznym ale 
również ciekawym rynkiem pracy dla ludności z ościennych krajów. Bez-
robocie z tego powodu sięga prawie 20 procent a pomoc od państwa 
otrzymuje się przez 6 miesięcy.

Słoneczny kraj - RPA

Od momentu przejęcia władzy w 1996 roku przez ludność mu-
rzyńską kwitnie korupcja. Brak dyscypliny i samozaparcia w społeczeń-
stwie  doprowadziło do wstrzymania rozwoju gospodarczego tego kra-
ju. Brakuje nowych inwestycji. Wszystkie dobra zostały wypracowane 
i wprowadzone przed 1996 rokiem. Nic jednak nie jest w stanie przyćmić 
tak wspanialej natury, pięknych widoków i egzotycznych zwierząt. Desz-
czowy las na szycie góry wytwarza niepowtarzalny klimat i przeżycie. 
Kanion z licznymi wodospadami jest jak poezja i przytłacza swoim pięk-
nem. Nienaruszona natura i ludzie ją szanujący to coś czego my w Euro-
pie nie znamy. Trzeba chociaż raz w życiu zobaczyć plantacje drzewek 
cytrusowych i bananów. Stanąć twarzą w twarz ze słoniem i żyrafą, bo to 
jest prawdziwe, niepowtarzalne i tak niespotykane na świecie.

Roślinność i ptactwo są tak piękne i tak się różnią od europejskiej, 
że podróżując po RPA niepotrzebne jest radio czy telewizor. Będąc tam 
nie można przejść obojętnie obok Kruger Parku, Słonecznego Miasta, 
Farmy Krokodyli, licznych Grot czy Parku Dinozaurów. Tak jak wszę-
dzie, w RPA ludność boryka się z codziennością. Nasi rodacy są wy-
soko cenionymi specjalistami, znanymi z otwartego serca. Polacy pra-
cują najczęściej na stanowiskach kierowniczych w elektrowniach czy 
kopalniach. Nasze rodaczki są wysokiej klasy sprzedawczyniami czy 
pracownicami biurowymi. Nie sposób zapomnieć o naszych lekarzach, 
tam również bardzo wysoko cenionych. Polonia w RPA jest aktywna 
i wspiera rodaków w kraju. Cechuje ją przywiązanie do kultury narodo-
wej ale też otwartość i szczerość.  Zobaczyć prawdziwą naturę, pobyć 
z prawdziwymi ludźmi, to jest w naszych czasach luksus. Ale ten luksus 
jeszcze jest i będzie istniał. Polecam.

Wszystkim Polakom w RPA dziękuję za otwartość i szczerość. 
A w szczególności składam podziękowania dla  Mariana, oraz Rici, 
Henryka, Ewy, Wiesława, Jolanty i Andrzeja.

Ewa Kruszynski



8 FELIETON

Za życia był pośmiewiskiem, ale tylko w rodzinnej Danii. Nie-
zgrabny marzyciel gdy zyskał światową sławę pisarza dla 
dzieci był rozgoryczony, bo ambicje miał większe. Chciał pi-
sać dla dorosłych! Napisał 156 bajek, będących dziś w więk-
szości częścią kanonu literatury dziecięcej, ale i 6 powieści, 
47 sztuk teatralnych i 1000 wierszy. Był właściwie poetą. 

Hans Christian Andersen, to najpewniej najpopularniejszy Duńczyk 
na świecie a jednocześnie postać w pewien sposób tragiczna. Urodził 
się w 2 kwietnia 1805 roku w Odense w Danii. W mieście jest oczywiście 
pomnik pisarza ale i kilka innych pomników poświęconych jego bajkom 
jak jednonogiemu Cynowemu Żołnierzowi czy Nowym Szatom Króla.  

Ojciec był czeladnikiem szewskim a niepiśmienna, religijna i prze-
sądna matka pracowała jako służąca. Nie wiadomo dziś, w którym domu 
urodził się Hans Christian, ale istnieje muzeum w małym domku jego 
dzieciństwa, w którym mieszkał z rodziną od drugiego do czternastego 
roku życia. Ojciec samouk i również trochę marzyciel, robił jedynakowi 
zabawki i kukiełki do domowego teatrzyku, czytał Szekspira i opowiadał 
bajki. Dostrzegł w nim samotnika i zapewne tym rekompensował synowi 
jego odmienność. Mały Hosi, jak w skrócie nazywają pisarza od pierw-
szych liter jego imion, gdyż  Andersenów w Danii i Skandynawii jest 
tysiące, nie miał przez całe życie prawdziwych przyjaciół. Był dzieckiem 
wrażliwym, a z racji niedostatków czy wad swej budowy, zawsze pogar-
dzanym dziwolągiem. 

Był jasnowłosym, wysokim, kościstym chłopakiem o wielkich sto-
pach, olbrzymich dłoniach kończących zbyt długie ręce. Chudą twarz 
„ozdabiał” długi nos  a nad nim szparki powiek skrywały ruchliwe oczy. 
Ojciec nie zmuszał go do niczego, lecz starał się pokazywać i objaśniać 
otaczający chłopca świat. Zabierał syna na wycieczki do lasu czy wy-
prawy do miasta a nawet do teatru. Hosi obejrzał jakąś sztukę teatralną 
w wieku 7 lat i być może wtedy postanowił zostać aktorem. W szkole 
uczył się dobrze, ale był wciąż wyśmiewany, co pogłębiało jego stan 
wyobcowania i skłonności do marzycielstwa. Samotność była powodem 
jego nadmiernej wrażliwości a zbyt poważne jak na jego wiek lektury 
prowadziły do częściowej utraty kontaktu z rzeczywistością. Gdy zmarł 
ojciec, jedenastoletni Hans Christian już wiedział, że zostanie sławnym 
człowiekiem, zwłaszcza, że jego wielką życiową karierę przepowiedzia-
ła matce jakaś wróżka. 

Matka najęła się do pracy jako praczka, a on zmieniał szkoły, bo 
wszędzie drwiono z jego wyglądu i fantastycznych teorii. Nie utrzymał 
się dłużej w żadnej pracy, więc siedział w domu i czytał książki lub pisał 
naiwne sztuki teatralne.  

Chciał wiedzieć wszystko, chciał być tancerzem, aktorem, pisa-
rzem, śpiewakiem... Gdy uczył się krawiectwa i introligatorstwa wiado-
mo było że nie dotrwa do końca terminu. Ponad wszystko chciał być 
sławny, więc matka wysłała go do stolicy.

W Kopenhadze skompromitował się wielokrotnie, próbując przeko-
nać ustosunkowanych ludzi do swych talentów. Parę razy wyrzucono go 
po prostu za drzwi lub ostro skrytykowano teksty, ponieważ nie potrafił 
poprawnie pisać. Znaleźli się jednak życzliwi ludzie, których ujmował ten 
niewątpliwie utalentowany odmieniec o miłej osobowości. 

Dania jest małym morskim krajem gdzie wszędzie jest blisko, 
a z każdego miejsca nie jest dalej do morza niż 50 km. Możliwe, że 150 
- 200 lat temu, łatwiej było życzliwym dotrzeć do znanych duńskich litera-
tów czy nawet następcy tronu z prośbą o protekcję. Wreszcie siedemna-
stoletnim Hosim zainteresował się jeden z dyrektorów Teatru Królewskie-
go Jonas Collin wysyłając go do szkoły w mieście Slagelse. Wszystko by 
się dobrze toczyło, gdyby nie porywczy nauczyciel, niejaki Meisling. Nie 
rozumiał i nie chciał zrozumieć inności Hansa Christiana, traktując go jak 
idiotę, co z kolei przywoływało Hosiemu myśli samobójcze. 

Byli jednak przy nim ludzie prawdziwie życzliwi, którzy mimo swej 
łaskawości nie chcieli się z nim przyjaźnić, chociaż Hosi uważał ich za 
przyjaciół. Poznał wtedy wielu znakomitych duńskich intelektualistów 
i napisał (1827) przełomowy w swym życiu wiersz „Umierające dziecko”, 
zwracają na siebie uwagę krytyki. Wreszcie w 1828 roku Hosi zdał eg-
zamin maturalny a w rok później egzamin z filozofii na Uniwersytecie 
w Kopenhadze. 

Hans Christian wiarę w przesądy wyjął zapewne z rodzinnego 
domu. Nie jadał mięsa wieprzowego i słodkich zup. Nie tylko wierzył 
w czarnego kota zwiastującego nieszczęście, ale cierpiał na pożarową 
fobię. Na spotkaniach towarzyskich usadawiał się na krześle najbliż-
szym drzwi a w kufrze podróżnym (podróżował jako znany pisarz po Eu-
ropie bardzo dużo) miał zawsze kłąb sznura, bowiem bał się uwięzienia 
w płonącym domu. Bał się morskich podróży jak i zakopania żywcem. 
Stąd na nocnym stoliku zostawiał kartkę „Śpię lub jestem w letargu!” 

Pierwszy tomik bajek napisał w 1835 roku. O swoim życiu również 
wiele napisał w pamiętnikach. Był niezwykle nieśmiały, łatwo się wzru-
szał, miał wielkie serce i był wyrozumiały. Bał się psów i przeciągów, był 
religijny i nikim nie pogardzał. Wszystkim wybaczał, tak jak spotkanemu 
po 10 latach sadystycznemu nauczycielowi Meislingowi, gdy ten przy-
znał się do swych błędów. – Pana jest chwała a mój wstyd – przyznał 
nauczyciel i Hosi mu wybaczył.  

Nie założył rodziny i dziś może gdzieś żyją w nieświadomości dale-
kiego pokrewieństwa z pisarzem jacyś powinowaci, gdyż matka Hansa 
Christiana miała z pewnym garncarzem nieślubną córkę Karen Marie, 
zanim wyszła za mąż za ojca. O 6 lat starszą od siebie, Hosi odnalazł 
i odwiedził kiedyś w Kopenhadze. Była praczką. Więcej o niej nie wspo-
minał.

Thomas Mann interpretując jedną z bajek odkrył, że Hosi był ho-
moseksualistą i wielu tę hipotezę powtarza do dziś. Tymczasem w pa-
miętniku „Baśń mojego życia” zapisał wiele zdań świadczących o jego 
pożądaniu i miłości do kobiet. Wielokrotnie był zakochany, raz nawet 
w Jenny Lind, szwedzkiej śpiewaczce. Znane są co najmniej dwie kobie-
ty, które być może były jego Muzami. Gdy Hansa Christiana po śmierci 
w 1875 roku oblekano w śmiertelne ubranie, odkryto na piersi woreczek 
z listem i adnotacją „Spalić nie czytając!”. To był list od kobiety.

Wspomniany dyrektor teatru zgodził się na pochowanie Hosiego 
w grobie rodziny Collin w Kopenhadze. 

Tadeusz Urbański (Sztokholm)

Bajkowy dziwak czyli Brzydkie Kaczątko
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Nauka / Praca Finanse i ubezpieczenia

BERLIN! Szukam opiekunki dla starszej kulturalnej kobiety. Osoby, 
która zajmie się prowadzeniem domu ze zmienniczką w czterotygo-
dniowym rytmie. Jestem pisarzem i żyję ze starą matką. 1000.- Euro 
miesięcznie plus wyżywienie, pokój, koszty podróży itd. Pożądana 
znajomość języka niemieckiego. Telefon kontaktowy: 0178 7080708

Handel
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W listopadową ciemną noc
Swój los wywróżę sobie,

Bo wróżby dziwną mają moc,
Mówiły mi o Tobie.

Andrzejki przypadają na noc z 29 na 30 listopada, w wigilię św. An-
drzeja. Według dawnych wierzeń ta noc miała moc magiczną, uchylającą 
wrota do nieznanej przyszłości. Nie ma pewności, dlaczego tę właśnie 
noc uznano za najlepszą dla wróżb matrymonialnych, może wpływ na 
to miała pora roku? Może dlatego, że jesienią rozpoczynała się na wsi 
pora kojarzenia małżeństw, a młodzi niepewni swojej przyszłości radzi 
byli ją poznać? Wszak w tym samym okresie, bo w nocy z 24 na 25 li-
stopada przypadał zapomniany w XX wieku zwyczaj Katarzynek, kiedy 
wróżyli sobie kawalerowie, podczas gdy Andrzejki pierwotnie należały 
do panien. Święty Andrzej jest patronem Szkocji, i tamże 30 listopada, 
czyli dzień świętego Andrzeja jest świętem narodowym - w odróżnieniu 
od przyjętego w Polsce zwyczaju - obchodzenia Andrzejek w „wigilię” 
św. Andrzeja, czyli 29 listopada.

Istnieje wiele wróżb Andrzejkowych. Dziewczęta, aby dowiedzieć 
się czy dane im będzie wyjść wkrótce za mąż, rzucają butem w drzwi. 
Jeśli czubek buta skierowany będzie do wyjścia, oznacza to, że stanie 
się to szybko. Aby poznać swoją przyszłość, dziewczyna powinna obrać 
jabłko nożem, tak aby obierana skórka była jak najdłuższa, bez jej prze-
rywania. Następnie, taką obierkę rzuca się przez ramię, do tyłu. Kształt 
w jaki się ułoży stanowi podpowiedź pierwszej litery imienia przyszłego 
narzeczonego. Najpopularniejszą wróżbą Andrzejkową w Polsce jest 
lanie wosku przez dziurkę w kluczu do zimnej wody. Uzyskany w ten 
sposób kształt, rzucając cień z płomienia świecy na ścianę, daje pole do 
popisu naszej wyobraźni.

Drugim, obowiązkowym w Polsce elementem zabawy Andrzej-
kowej jest wróżenie przy pomocy butów. Buty uczestników zabawy 
ustawiane są w rządku, jeden za drugim, od początku pomieszczenia, 
w kierunku drzwi. Właścicielka i właściciel buta, który pierwszy przekroczy 
próg, jest oczywiście predestynowany do zamążpójścia lub ożenku.

Zwyczaje Andrzejkowe mają także swój wymiar komercyjny, wyzna-
czając datę graniczną dla okresu przedświątecznego. Istnieje przesąd, 
że sklepy, które przystrajają swoje witryny w bożonarodzeniowe ozdoby, 
przed datą 30 listopada, nie będą miały w nadchodzącym roku dużej po-
myślności na rynku. A najlepiej wróży się i bawi w większym gronie, więc 
zapraszamy Państwa do wspólnej zabawy...

Zabawowo... Andrzejkowo...

ANDRZEJ
Imieniny: 16 V, 21 VII, 10 XI, 30 XI, 10 XII
Imię pochodzi z greki i oznacza człowieka mężnego. Odegrało istotna rolę 
w historii ludzkości, szczególnie w erze chrześcijańskiej. W Polsce do XVI wie-
ku używane było najczęściej w formie Jędrzej.
Mężczyzna o tym imieniu jest dynamiczny, dumny, czasem zarozumiały, nieza-
leżny i przepojony ideami. Na co dzień bywa pobudliwy i narwany. To urodzony 
zdobywca sławy, majątku i serc niewieścich. Dobrze wykonuje tylko to, co lubi. 
Stać go na wielkie osiągnięcia.

Znani imiennicy: Andrzej Frycz Modrzewski - pisarz polityczny; Andrzej 
Grubba - tenisista stołowy; Andrzej Hiolski - śpiewak; Andrzej Kurylewicz - 
kompozytor; Andrzej Łapicki - aktor; Andrzej Munk - reżyser filmowy; Andrzej 
Rosiewicz - piosenkarz; Andrzej Seweryn - aktor; Andrzej Szczypiorski - pisarz; 
Andrzej Wajda -reżyser; Andrzej Waligórski - satyryk.
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PORADY PRAWNE

Zostałem zarejestrowany jako czynny rzemieślnik w Izbie 
Handlu i Przemysłu. Od tego momentu otrzymałem już trzykrotnie 
wezwanie do zapłaty € 250,74 miesięcznej składki rentowej. Chciał-
bym uzyskać zwolnienie w tym zakresie, czy to jest możliwe?

Zgodnie z art. 2 SGB VI każdy mistrz, który zarejestrował swoją 
działalność w Izbie Przemysłu i Handlu podlega obowiązkowemu ubez-
pieczeniu rentowemu i musi uiszczać połowę regularnej składki w wyso-
kości € 250,74 miesięcznie. Należy więc jak najszybciej wpłacić zaległe 
składki za ubiegłe miesiące, aby nie spowodować zwiększenia kosztów, 
czy też uniknąć zaangażowania komornika. Po upływie 3 lat działalności 
gospodarczej dalsze składki ustalane są już na podstawie osiąganych 
dochodów, według aktualnej decyzji podatkowej czy też z przedłożone-
go zestawienia dochodów i rozchodów w danym roku względnie księ-
gowego ustalenia osiągniętego zysku. Od ustawowo ustalonej składki 
rentowej nie ma zwolnienia. Obowiązek płatności składek rentowych 
kończy się z zakończeniem działalności gospodarczej.

Po śmierci męża otrzymałam rentę wdowią, która została po 
przeprowadzce z Zachodniego Berlina do Brandenburgii pomniej-
szona. Dlaczego?

Rentę wdowią wypłaca się w pełnej wysokości, jeśli własne za-
robki czy dochody nie przewyższają określonego progu. Wynosi on od 
01.07.2008 dla zamieszkałych w starych Landach 701,18 €, w nowych 
€ 616,18. Czterdzieści procent kwoty przekraczającej wymieniony próg 
jest odejmowane od renty wdowiej. Wraz z ewentualną ponowną zmia-
ną miejsca zamieszkania do starych Landów przywracana jest pier-
wotna wysokość progu wyjściowego. W rezultacie renta wdowia ulega 
w takim przypadku podwyżce. 

Rozwiodłam się w roku 1988. Mój były mąż zmarł niedawno. 
Czy otrzymam rentę wdowią?

Nie, jedynie rozwiedzio-
nym przed 01.07.1977 r. w 
starych Landach przysługuje 
takowa i to jedynie wówczas, 
jeśli zmarły mąż według stare-
go prawa rozwodowego miał 
obowiązek ponosić koszty 
utrzymania. Ponieważ obo-
wiązek utrzymywania w tym 
przypadku z pewnością nie 
istniał, bo rozwód nastąpił w Polsce, zatem roszczenie otrzymania renty 
wdowiej jest bezpodstawne. 

Mam 50% Schwerbehinderung. Czy zostanie mi potrącony 
znany czynnik wcześniejszego skorzystania z renty, jeśli otrzymam 
rentę dla poważnie chorych?

Granica wieku dla renty dla poważnie chorych bez potrąceń ulega 
począwszy od rocznika 1952 stopniowemu podwyższeniu z 63 na 65 
lat. To oznacza w konkretnym przypadku możliwość otrzymania renty 
bez potrąceń 8 miesięcy po osiągnięciu 63 roku życia. Również wcześ-
niejsze przejście na rentę dla poważnie chorych (für schwerbehinderte 
Menschen) w wieku 60 lat zostało w konkretnym przypadku przesunięte 
o osiem miesięcy, gdyż granica możliwego wieku otrzymania omawianej 
renty ulega przesunięciu z 60 na 62 lata, przy czym wymiar maksymal-
nego czynnika potrącenia pozostaje w wysokości 10,8 %. 

Rechtsbeistand Helena Surmack  
tel. 02115 - 800 80 30

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

Renciści pytają,
doradca rentowy odpowiada

Kiedy podejrzany o czyn karalny
ma prawo na obronę z urzędu? 

Zgodnie z prawem niemieckim kodeksu postępowania karnego (kpk)/Straf-
prozessordnung (StPO) należy się każdej osobie, która jest podejrzana o popeł-
nienie czynów karalnych w Niemczech, obrona przez adwokata. Przy spełnieniu 
pewnych koniecznych warunków należy się każdemu podejrzanemu obrońca 
z urzędu, niezależnie od kraju pochodzenia, powodu lub okresu pobytu w Niem-
czech i finansowych możliwości. Warunki dla wyznaczenia obrońcy z urzędu re-
guluje § 140 StPO (niemieckie kpk).

*  Według § 140 I 1 StPO musi się odbyć rozprawa główna w pierwszej 
instancji przed sądem krajowym lub wyższym sądem.

*  Według § 140 I 2 StPO kiedy podejrzany zostanie oskarżony 
o popełnienie zbrodni. Zbrodnia zgodnie z § 12 I StGB (niemiecki kodeks 
karny) to przestępstwo, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności 
od jednego roku lub wyższą. Do tego należy np. uszkodzenie ciała ze 
skutkiem śmiertelnym (§ 227 StGB) lub rabunek (§ 249 I StGB).

*  Od 01.01.2010 musi sąd według § 140 I 4 StPO przydzielić oskarżonemu 
obrońcę z urzędu od momentu aresztowania.

*  Według § 140 II StPO jest wyznaczenie obrońcy z urzędu także możliwe 
w przypadku, gdy sprawa jest skomplikowana ze względu na okoliczności 
sprawy lub stan prawny. A oskarżony np. nie mówi po niemiecku lub jest 
upośledzony.

Pomimo tego, że oskarżonemu w takiej sytuacji adwokata przydziela sąd, 
zostaje jego prawo decyzji którego adwokata sobie życzy. Radzę koniecznie z tej 
możliwości skorzystać już przy pierwszym spotkaniu z sędzią wydającym nakaz 
aresztowania.  Trzeba jednak pamiętać, że przyznanie adwokata z urzędu nie 
oznacza, że nie trzeba za niego płacić. W wypadku skazania przez sąd, skazany 
ponosi koszty sprawy i swojego adwokata. Pozostaje jednak możliwość złożenia 
wniosku wyrównanie kosztów w ratach.

Europejskie prawo jazdy z Polski, Czech lub Słowacji 
zamiast MPU w Niemczech, czy jest to możliwe?

Zgodnie z dyrektywą 91/439/EWG każda osoba może otrzymać europejskie 
prawo jazdy w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 
kraju, będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Gdy zakaz prowadzenia pojazdów został wypowiedziany na terenie Nie-
miec (tzw. Sperrfrist). Nie powinno się otrzymać europejskiego prawa jazdy 
w innym państwie Unii Europejskiej. Jeśli w czasie zakazu dany dokument będzie 
używany w Niemczech, przy kontroli drogowej policja lub urząd odpowiedzialny 
za uznawanie europejskiego prawa jazdy tzw. Fahrerlaubnisbehörde (LABO) 
może zakazać używania tego dokumentu w Niemczech. Oprócz tego grozi 
w takim przypadku kara do jednego roku lub grzywna, z powodu prowadzenia 
pojazdu bez prawa jazdy na podstawie § 21 StVG (kodeks drogowy). Dopiero 
po upływie zakazu legalnie i zgodnie z przepisami można otrzymać prawo jaz-
dy w innym państwie Unii, jednak tylko przy spełnieniu pewnych koniecznych 
warunków. Osoby które pragną otrzymać prawo jazdy w innym kraju unijnym 
(np. w Polsce lub w Czechach) muszą zgodnie z Art. 9 dyrektywy 91/439/EWG 
przebywać 185 dni w roku i posiadać przez ten czas stały pobyt w państwie 
wydającym prawo jazdy. Oznacza to, że w tym kraju konieczne jest posiadanie 
głównego miejsca zamieszkania. Stały pobyt związany jest z sytuacją zawodową 
lub rodzinną danej osoby. Po powrocie do Niemiec urząd uznający prawo jaz-
dy wymaga udokumentowania pobytu stałego w państwie wydania prawa jazdy. 
W przypadku braku spełnienia warunku tj. 185 dni stałego pobytu, urząd który 
wydał prawo jazdy ma obowiązek je odebrać. Osoby, które utraciły prawo jaz-
dy i muszą się poddać medycznym badaniom psychologicznym MPU-Test, tzw. 
Idiotentest, a mimo to zostało im wydane prawo jazdy w innym państwie Unii bez 
zdanego koniecznego testu, to urząd niemiecki ma prawo odebrać wystawione 
prawo jazdy, a kierowcę traktuje tak, jakby prowadził pojazd bez aktualnego pra-
wa jazdy.

Niektóre państwa Unii Europejskiej oferują również możliwość wykonania 
testu MPU. Przy takich ofertach trzeba bardzo uważać, ponieważ urząd niemie-
cki odmawia uznania testu MPU gdy nie odbył się on zgodnie z prawem niemie-
ckim.  W związku z tym radzę koniecznie przeanalizować decyzję o nabyciu pra-
wa jazdy w innym państwie Unii Europejskiej, przede wszystkim przy ofertach, 
które na 100%  gwarantują, że test zostanie zdany.

Mecenas Luiza A. Kijowska
Kurfürstenstraße 23, 10785 Berlin

Tel.: 030 / 311 66 92-6



13FELIETON

Sie ma znowu na niemieckim gruncie,

właśnie zjechałem po wakacjach z Polandu do Berlina i z jednej 
strony jest klawo a z drugiej jakoś nie. Tak mam zawsze po wakacjach 
jak długo byłem w Polsce. No na budę to ja już się nie cieszę od kiedy 
poszedłem do gimnazjum. Chociaż wcześniej jak chodziłem do kato-
lickiej podstawówki to cieszyłem się na początek roku, bo tak lubiłem 
chodzić do szkoły. Ale wtedy to ja byłem młody i głupi. Mama mówi, że 
od tego czasu do dziś nie za bardzo zmądrzałem, ale ciągle nie traci 
nadziei, że to kiedyś nastąpi. Jak przyjeżdżam po dłuższym pobycie 
w Polandzie, to najbardziej brakuje mi… polskiego jedzenia i nic mi tak 
tu nie smakuje jak w Polsce. Sera białego krojonego to Deutschlandy 
w ogóle nie znają i w związku z tym nikt nie potrafi upiec pysznego 
polskiego sernika. Mięso tutaj smakuje często podobnie do papieru, 
a szynka nie dorównuje świeżo krojonej pachnącej „szyneczce Babuni”. 
Jedno, co mają tu naprawdę dobre to suszona „Schwarzwalder Schin-
ken” i różne salami. Kiedy przyjeżdża-
my z siostrą po wakacjach to już od lat 
zabraniamy kupować mamie tutejsze 
pomidory, co po polskich to smakują 
jak woda z kranu pomieszana z ke-
chupem. Po kilku dniach i tygodniach 
w Niemczech znowu przyzwyczajamy 
się do niemieckich smaków, pozwala-
my już mamie robić sałatki, bo nic nam 
innego nie pozostaje, inaczej umarliby-
śmy tutaj z głodu. Drugą taką rzeczą, 
którą lubię w Polsce robić na waka-
cjach, to oglądać filmy. W polskich ki-
nach są o wiele wcześniej pokazywane 
zagraniczne produkcje, więc jak przy-
jeżdżam do Niemiec to jestem gościówą 
i opowiadam chłopakom filmy, które oni 
zobaczą za pół roku. Fajnie się ogląda 
te filmy w Polsce, bo nie ma tam dubbingu, tylko są tłumaczone napisy. 
Dlatego wreszcie mogłem usłyszeć prawdziwy głos Julie Roberts czy 
Russella Crow’a. Mama się zawsze śmieje, że na poprawienie humoru 
należy obejrzeć jakiś dobry, stary western z niemieckim dubbingiem, 
kiedy John Wayne z kamienną twarzą pokerzysty wyciąga colta i mówi 
perfekcyjnym niemieckim „Hände hoch!”

Lubię oglądać polskie filmy, bo są w porzo i cool, nawet te star-
sze. Widziałem wszystkie „Kapitany Klossy”, znam dokładnie „Czterech 
Pancernych” i zawsze śmieję się kiedy oglądamy „Jak rozpętałem dru-
gą wojnę światową”. Wcale mi nie przeszkadza, że tam wrogami są 
Niemcy i Polacy, bo tak było kiedyś, i to byli Naziści, a teraz jest mię-
dzy nami w porzo i możemy spokojnie tu żyć tak jak Niemcy w Pol-
sce. Ostatnio poszliśmy z mamą w Polsce na film Jacka Borcucha 
„Wszystko, co kocham”. Ja tam na takie filmy dla dziewczyn nie cho-
dzę, ale mama powiedziała, że jeśli chcę zobaczyć jak wyglądała jej 
młodość w czasie stanu wojennego, to żebym się dał namówić. Raz 
na rok można zrobić coś dla własnej mamy, wiec poszedłem. Film był 
wyczesany, dzięki muzyce, fajna klima, a historia też mi podpasiła, bo 
opowiada o nastoletnich ziomalach, takich jak ja. Ci polscy i niemiec-
cy ziomale kiedyś, i dziś, są bardziej ok, niż inni zagraniczni goście. 
Byłem w tym roku też we Włoszech. Przyznam, że strasznie trud-
no przychodzi mi zapamiętać, że Italien to Włochy po polsku. Myślę, 
że żeby było łatwiej, to Polacy powinni zmienić nazwę tego kraju na 
Italia. Mieszkałem tam na wymianę szkolną u włoskiej rodziny. To nie 
było wcale takie łatwe, bo Włosi wcale nie uczą się języków obcych, 
a szczególnie angielskiego. Oni uważają, że ich język jest tak piękny, 
że to obcokrajowcy powinni się go uczyć, kiedy chcą przyjechać do 

Włoch. Mama mówi, że mają rację i że kiedyś jak ja dorosnę, to zamiast 
gotować obiady i wydawać trzy razy dziennie posiłki rodzinie, nauczy 
się tego języka i pojedzie w długą podróż do Włoch. Tymczasem nikt 
w mojej włoskiej rodzinie, poza ich mamą, nie mówił po angielsku, więc 
ja musiałem nauczyć się szybko kilka słów po włosku, żeby móc z nimi 
funkcjonować. Włoska mama nie pracowała i zajmowała się trójką dzie-
ci. Codziennie przygotowywała „pastę” - nie rybną czy do butów, tylko 
pyszny makaron z różnymi sosami. Ojciec mojej włoskiej rodziny mó-
wił, że gdyby raz dziennie jako Włoch nie zjadł makaronu, to chyba by 
umarł. Włoszki to mają lepiej niż Polki i Niemki, bo kiedy w weekendy ich 
mąż nie pracuje – to on wtedy gotuje. Wszystko super smakowało, kiedy 
gotowała włoska mama, ale włoski ojciec robił za każdym razem ekstra 
wypasione obiady złożone z kilu dań, oni tak jędzą podobno zawsze 
w soboty i niedziele.

Kiedy Niemiec patrzy się na włoską rodzinę to myśli, że to banda 
stale kłócących się „Chaoten” (chaotyczni bałaganiarze). Kiedy Polak 

widzi tą samą rodzinę włoską, myśli 
– ostro zakręceni, hałaśliwi ale ser-
deczni „makaroniarze”. To prawda, że 
dla nas, z północy Europy, wygląda 
jakby Włosi byli w stosunku do siebie 
agresywni, bo ciągle tak głośno do 
siebie krzyczą, ale oni mają po pro-
stu taki sposób rozmowy i przy tym, 
bardzo są dla siebie mili i widać, że 
się kochają, co tylko czasem pokazu-
ją na zewnątrz polskie rodziny, a już 
bardzo rzadko niemieckie.

Chciałem Wam moi polsko-nie-
mieccy ziomale opowiedzieć o moich 
wakacjach, a tu głównie piszę o je-
dzeniu. Mama mówi, że jedzenie jest 
jedną z trzech najważniejszych rze-

czy dla mężczyzny, więc znaczy, że jestem coraz bardziej męski. Tych 
dwóch pozostałych nie chce mi zdradzić, bo podobno w odpowiednim 
czasie przekonam się sam.

Rozpisałem się, i zrobiłem się jakoś głodny. Moja babcia powtarza, 
że „lepiej wydać na piekarza, niż na lekarza”, więc pójdę sprawdzić, co 
jeszcze zostało w lodówce ze zrzutów z Polski.

No to hejka ziomale, może spotkamy się gdzieś w podberlińskich 
lasach na grzybach, no bo przecież nikt tu ich nie zbiera, poza nami 
Polakami.

…z kultowym batonem Prince Polo w ręku, zwarty i gotowy na 
„Schulanfang” (początek roku szkolnego), w niemieckiej szkole...

Jasiek Polański 

Słownik terminologii młodzieżowej:

Sie ma, hejka - dzień dobry, do widzenia (wymiennie)
jest klawo – jest dobrze
buda – tu: szkoła
są w porzo i cool – jest bardzo dobrze i miło
wyczesany – świetny
klima – tu: atmosfera filmu
mi podpasiła – mi się bardzo spodobała
ziomale – rodacy
goście – ludzie, tu: nie ziomale – czyli nie Niemcy i nie Polacy
ekstra wypasione – tu: bardzo obfite i dobre
ostro zakręceni – tu: sympatycznie zwariowani
zrzut – tu: zapas przywieziony z zagranicy, w tym wypadku z Polski

Z pamiętnika młodego Polaka w Niemczech
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Rozmawiają dwaj mężczyźni przy barze:
- Pan żonaty?
- Nie, kot mnie podrapał. 

* * *
Mąż przyłapał żonę z kochankiem. 
- Niewierna – krzyczy mąż i bierze z szuflady 
pistolet. - Nie!!! - krzyczy żona - chyba nie 
zabijesz ojca własnych dzieci! 

* * *
Facet spędza miłe chwile u kochanki. Nagle 
do domu wraca mąż. Kochanka szybko bierze 
worek ze śmieciami, daje stojącemu 
w drzwiach mężowi i mówi: 
- Kochanie, proszę wynieś śmieci. 
Kochanek w tym czasie wymknął się niepo-
strzeżenie i idąc w drodze do domu myśli 
o swojej kochance w samych superlatywach: 
- Jaka ta moja kochanka jest inteligentna, 
sprytna i ma refleks. 
Wchodzi do domu, a tu żona daje mu worek 
ze śmieciami i mówi:
- Kochanie, proszę wynieś te śmieci. 
Facet bierze worek i mruczy do siebie pod 
nosem: - A to zołza. Cały dzień w domu siedzi 
i nawet śmieci nie może wynieść. 

* * *
Dyrektor dzwoni do żony:
– Kochanie, przyjedź, będziemy uprawiać 
seks u mnie w gabinecie!
– No co ty, najdroższy, przecież ty masz tam 
sekretarkę!
– A mogę?!

* * *
Korytarzem biurowca idzie żona dyrektora 
firmy z olbrzymim tortem. Pracownicy witając 
ją, pytają: – To dla męża?
– Nie, dla jego sekretarki.
– A co ma? Imieniny, urodziny?
– Nie, stanowczo za dobrą figurę.

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

* * *
Biznesmen zakochał się w wampirzycy. 
Pobrali się. Żyli długo i szczęśliwie. Dorobili 
się gromadki dzieci. Wszystkie pracują 
w skarbówce

* * *
- Jeśli jesteś taka sławna, to czemu zawsze 
na koncercie sala jest w połowie pusta? 
- Jaka pusta?! Sprzedaje się dwa razy więcej 
biletów niż miejsc! 
- No, ale twoje płyty się nie sprzedają... 
- Jak nie? Mam dwie złote płyty i trzy platyno-
we... co z ciebie za fan, że tego nie wiesz?! 
- Ja nie fan, ja ze skarbówki.

Rok 2010. Polska spełnia już wszystkie normy 
Unii Europejskiej! W sklepie mięsnym klient 
zwraca się do sprzedawcy:
– Kilo kaszanki proszę.
Ekspedient z pełną powagą:
– A z jaką grupą krwi?

* * *
- Co byście zrobili, jakbyście złapali złotą 
rybkę?
- Ja bym poprosił ją o pieniądze.
- A ja o miłość.
- A ja bym usmażył gadzinę!!!
- Dlaczego?!!!
- Poprzednio ją poprosiłem o miłość i przyjaźń. 
Teraz uganiają się za mną zakochane pedały, 
a kobiety proponują: „Zostańmy przyjaciółmi”.

* * *
Świeżo osadzony więzień drze się zza krat:
– Jestem niewinny! Niewinny!
Na to z sąsiedniej celi:
– No, to już niedługo, kwiatuszku - jutro 
prysznic...

-... Synku, jesteś taki niegrzeczny, weź 
przykład z tatusia
- mama, ale tata siedzi w więzieniu...
- tak, ale niedługo wyjdzie za dobre sprawo-
wanie!

* * *
Policjant wysłał swoją żonę i dziecko na wa-
kacje nad morze. Po tygodniu dołączył do nich. 
Chciał szybko uprawiać seks ze swoją żoną.
- Nie, kochanie, nie możemy, dziecko patrzy.
- Masz rację, chodźmy na plażę. 
Po chwili uprawiają seks na pustej plaży. 
Nagle pojawia się policjant. 
- Natychmiast włóżcie swoje ubranie, wstydź-
cie się, nie możecie tego robić publicznie!
- Racja - powiedział mąż - to był moment 
słabości. Nie widzieliśmy się przez tydzień. 
Widzisz, jestem policjantem i byłoby bardzo 
dziwnie, gdybyś mnie ukarał. 
- Nie martw się, jesteś kolegą po fachu i to 
jest twój pierwszy raz. Ale już trzeci raz w tym 
tygodniu złapałem tę szmatę uprawiającą seks 
na plaży i tym razem zapłaci. 
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Krzyżówka z nr P15/2010 - rozwiązanie: O wilku mowa, a wilk tuż.
Nagrodę wylosował Pan Peter Barwitzky, nagroda zostanie wysłana pocztą.

HOROSKOP NA 2011 rok
WAGA (23.IX - 23.X)

Przez l połowę 2011 roku Jowisz wędrować będzie przez znak Barana, 
który jest w opozycji do Wagi. W Baranie znajdzie się także Uran, Saturn zaś 
przebywać będzie w Twoim znaku. Znajdziesz się między młotem a kowadłem: 
między swoimi planami a przypadkowymi sytuacjami, które będą Ci przeszka-
dzać. Wiele wskazuje na to, że to inni będą Was wciągać w swoje chaotyczne 
działania.

Kiedy w II połowie roku Jowisz znajdzie się w wenusowym znaku Byka, 
będziesz mieć więcej czasu dla siebie. Zajmiesz się sobą, zarówno ciałem, jak 
i duszą, będziesz się rozwijać.

PRACA I FINANSE. Twój szef lub wspólnik może wchodzić w ryzykowne 
interesy, ale Tobie nie wolno tracić głowy. Nie daj się wciągnąć w mało realne 
przedsięwzięcia, do czego możesz być namawiana w l połowie roku (najbar-
dziej w marcu, kwietniu aż do połowy maja).

Twarde życie trochę da Ci się we znaki: skonfrontujesz się z jakimiś real-
nymi i bardzo konkretnymi problemami. W l połowie roku powinno Ci przyświe-
cać hasło: „Nie święci garnki lepią”. Dasz sobie radę, tylko musisz być twarda
i mocno stąpać po ziemi. Uważaj także, podejmując inwestycje, bo łatwo bę-
dzie przesadzić i np. wziąć za duży kredyt lub rozpocząć za szeroko zakrojony 
remont. Jeśli w l połowie roku nie popełnisz błędów, to od czerwca możesz spo-
dziewać się większych zysków, uznania, satysfakcji z pracy. To, czym będziesz 
się zajmować, będzie zgodne z Twoimi zainteresowaniami. Przekonasz się, że 
wcześniejszy wysiłek się opłacił.

SKORPION (24.X - 21.XI)

W styczniu Jowisz będzie Ci sprzyjał z Ryb, Uran przebywać będzie
w Rybach aż do polowy marca. 22 stycznia Jowisz znajdzie się w Baranie,
w którym będzie do początku czerwca. W lI połowie roku 2011 Jowisz tran-
zytować będzie Byka, czyli znajdzie się w opozycji do Skorpiona, ale będzie 
harmonijnie oddziaływał z Plutonem, Twój patron, Pluton, znajduje się w l de-
kadzie Koziorożca.

W l połowie roku, a zwłaszcza na wiosnę, Jowisz w Baranie doda Ci 
optymizmu i pomoże rozwiązać niespodziewane problemy. W II połowie roku 
dogonią Cię sprawy z przeszłości, których w porę nie załatwiłeś. Ale teraz, za 
pomocą Jowisza i Plutona (które najbardziej wesprą Cię w lipcu i październiku), 
na pewno uda Ci się szczęśliwie dobrnąć z nimi do końca.
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Alexandra Hampel - nowy młody ta-
lent niemieckiego fi lmu, odtwórczyni 
głównej roli w fi lmie “Castgirl”, według 
scenariusza naszego rodaka Leonar-
da Dreschera.

PRACA I FINANSE. Pewne posunięcia i wydarzenia w I połowie roku po-
mogą Ci pokonać poczucie niedowartościowania i wewnętrzne opory. Śmielej 
sięgniesz po zajęcia bardziej atrakcyjne i popłatne. Bardzo możliwe, że uda Ci 
się znaleźć coś, co będzie ciekawe, rozwojowe i przyniesie pieniądze. Jest też 
prawdopodobne, że znajdzie się ktoś, kto wskaże Ci nową drogę, coś cennego 
Ci podpowie, udzieli lekcji, z której skorzystasz i Twoje interesy nabiorą tempa. 
W II połowie roku będziesz musiał podjąć ważne decyzje fi nansowe.

W lipcu i październiku za sprawą Jowisza i Plutona możesz odważyć się 
na wzięcie kredytu. Jednak bądź ostrożny - wybierz najbardziej bezpieczny 
dla siebie wariant. Wtedy także możesz odnieść spore korzyści fi nansowe, ale 
musisz uzbroić się w cierpliwość, bo pojawi się opóźnienie w płatnościach, 
trzeba będzie również poczekać na czyjeś decyzje. Będziesz w tym względzie 
od kogoś zależny.

STRZELEC (22.XI - 21.XII)

Masz przed sobą pomyślny 2011 rok, który sprzyja realizacji planów i to 
najprostszymi sposobami. Uwierz - cel, który sobie wytyczysz, będzie łatwy 
do zdobycia. W l połowie roku przebywający w Baranie Jowisz obdarzy Cię 
wielkim zapałem i optymizmem. l choć nieraz znajdziesz się w podbramkowych 
sytuacjach, to wyjdziesz z nich bez szwanku.

Po prostu masz życiowego farta! Na dodatek Twojego bezpieczeństwa 
pilnować będzie Saturn w Wadze. Ta konfi guracja uchroni Cię przed większymi 
głupstwami, a z tych mniejszych jakoś się wykaraskasz. Kiedy w lI połowie 
roku Saturn znajdzie się w Byku, rozwiną się Twoje związki miłosne. Możesz 
również wtedy dokonać udanych posunięć fi nansowych.

PRACA I FINANSE. Pierwsza połowa roku minie pod hasłem: „Do od-
ważnych świat należy”. Możesz brać się za rzeczy, którymi do tej pory się nie 
zajmowałeś, wchodzić w całkiem nowe środowisko.

Najwięcej satysfakcji sprawi Ci praca na samodzielnym stanowisku, wyty-
czanie szlaku, którym potem pójdą inni. Wystrzegaj się jednak brawury i lekko-
myślności (zwłaszcza w lutym, marcu, kwietniu i październiku). Choć będziesz 
mieć farta i często rzeczywiście niczym kot spadniesz na cztery łapy, to po co 
igrać z losem?

Jowisz w Baranie pomoże Ci w nauce czegoś nowego lub w tym, aby
w ogóle zmienić zawód. Jeśli w l połowie roku nie popełnisz drastycznych błę-
dów, w lI połowie będziesz mógł spijać śmietankę. Przyjdą pieniądze, uznanie, 
stabilizacja. Małym kosztem zafundujesz sobie duże przyjemności.



Jesienny konkurs FOTO 2010
Nadchodzi złota polska jesień. Czekamy na zdjęcia z wakacji, imprez 
i spotkań polonijnych, zarówno formalnych jak i nieformalnych, które 
odbyły się w tym roku. 
Spośród nadesłanych fo-
tografii, drogą losowania 
wybierzemy zwycięzcę, 
pozostałe opublikujemy 
w naszym kwartalniku.

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

“NAGRODY CZEKAJĄ NA CIEBIE”


