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� OD REDAKCJI

Szanowni Czytelnicy,

Warunki uczestnictwa:
w listopadzie 2011 ukończone 18 lat, nieprzekroczone 25 lat,

panna oraz stałe zameldowanie w Niemczech.
Obywatelstwo polskie nie jest wymagane.

Kandydatka nie powinna mieć w widocznych miejscach tatuaży.
Podanie wraz z kilkoma zdjęciami

(portretowe, całej sylwetki oraz w stroju kąpielowym)
wysłać na adres: 

GS Agentur, Sperberstr. 56,
D-33604 Bielefeld.

Na uczestniczki finałów czekają jak co roku cenne nagrody!
Więcej informacji na stronie internetowej: 

www.miss-polonia-deutschland.de

Ogłaszamy nabór
kandydatek do

konkursu Wyborów 

„MISS POLONIA in Deutschland 2011”
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Hej,

dzień dobry to tym razem ja siostra Jaśka. Ja już takiej ściemy 
jak mój brat nie będę robiła i napisze normalnie, tak żeby wszyscy 
mnie zrozumieli. Przyznam, że wcale to niełatwe mieć takiego brata jak 
Jasiek, bo on jest za dobrze wychowany... niestety. Ale to wcale nie 
znaczy, że się nie kłócimy prawie codziennie rano pod łazienką, kiedy 
spóźniamy się do szkoły, bo śpimy do ostatniej minuty. A kłócimy się 
różnie - po polsku i po niemiecku, jak nam szybciej idzie. Klniemy też 
w obydwu językach, ale oficjalnie nie możemy się do tego przyznać, 
bo dzieci z porządnych domów, przecież nie 
klną. Nasza mama bywa często w biblio-
tekach uniwersyteckich obu krajów i wie 
doskonale jak młodzi ludzie klną. Zawsze 
tłumaczy nam, że trzeba wiedzieć jak się 
odpowiednio zachować w danej sytuacji 
i towarzystwie. Zabrania nam kląć w domu 
i zresztą ma rację. No i właśnie dlatego, że 
nauczyła nas tzw. „Kindersztuby” - to ten 
mój brat jest za dobrze wychowany. Odbie-
ra i podaje płaszcze kobietom, kiedy takie 
nas odwiedzają, a w autobusie to nawet 
ustępuje miejsca, co bardzo pozytywnie 
dziwi starszych Niemców. Jak jeździliśmy 
autobusem z mamą i któreś z nas ustępo-
wało miejsca, to z reguły dziękowano nam 
za ten miły gest, a wtedy mama tłumaczyła 
z uśmiechem, że u nas, w Polsce, to nor-
malne, że młodzi ustępują miejsca star-
szym. Najgorzej to mają w środkach lokomocji publicznej w Niemczech 
kobiety w ciąży. Zbyt wielu przedstawicieli społeczeństwa niemieckiego 
ich nie lubi, ale przecież wszyscy ich potrzebują, bo kto będzie pracował 
na emerytury w przyszłości, jak nie dzieci, które właśnie one urodzą. 
Znana niemiecka aktorka - Desiree Nosbusch powiedziała w którymś 
z wywiadów, że kiedy była w ciąży, to w Niemczech była traktowana jak 
„Sozialfall” to znaczy przypadek socjalny wyzyskujący państwo i podat-
ników. Natomiast we Włoszech, jako przyszła matka, czuła się trakto-
wana jak święta madonna. Nie wiem jak to jest i nie zastanawiam się 
nad tym, bo na razie muszę zrobić maturę i zdecydować się, co bym 
chciała studiować, a co najważniejsze, to gdzie – w Niemczech, czy 
w Polsce? Jasiek to jest mądry, on już wie, co chciałby robić w życiu. 
Mówi, że chciałby zostać politykiem, studiować w Niemczech i tu zdobyć 
praktykę, a potem pojechać do Polski i nauczyć tego polskich polityków. 
Mama wtedy kiwa głową i mówi, że: „dobrze, że na świecie jeszcze 
istnieją idealiści, chociażby 16 letni”. A ja się cieszę z faktu urodzenia 
w Niemczech, wychowuję się dzięki temu w wielu kulturach, w dodatku 
jak się ma chłopaka z innego kraju, to jest trochę tak jakby się żyło 
w tym „innym kraju”. I właśnie to jest super, że mieszkając w Berlinie, 
poniekąd żyję też w wielu kulturach. Niestety moi polscy rówieśnicy te 
kultury oglądają tylko w telewizorze, a bogatsi najwyżej na zagranicznej 
wycieczce. My, dzięki naszemu życiu w Niemczech mamy dodatkową, 
perską i turecką część naszej, polskiej rodziny...

A jak do tego doszło? Od wielu lat mieszkamy w tej samej kamie-
nicy, w szanowanej, berlińskiej dzielnicy - Charlottenburg. Na naszym 
piętrze jest tylko jedno, poza naszym, mieszkanie. Naszymi sąsiadami 
była kiedyś rodzina perska a teraz turecka. Zaprzyjaźniliśmy się z nimi 
tak serdecznie, że mimo upływu wielu lat, dalej czujemy się jak ich ro-
dzina. Oni nas traktują tak samo i zapraszają na swoje święta – turecki 
Zuckerfest – Święto cukru oraz Newroz – perski Nowy Rok. W Polsce 
ludzie niewiele mają do czynienia z muzułmanami i często uważają, że 
wszyscy muzułmanie to Arabowie. Nie wiedzą, że gdy Persa potraktuje 

się jak Araba - on prawie zawsze odpowie: „kiedy Arabowie przed wie-
kami nas podbijali, wtedy naszą cesarzową była kobieta”. Również nie-
wielu ludzi w Polsce wie, że Atatürk zabronił kiedyś na  tureckich uniwer-
sytetach kobietom tradycyjnych chust na głowie, i że dlatego właśnie, 
córki radykalnych islamistów często wyjeżdżają za granicę, żeby tam 
móc studiować w chuście na głowie. Turcja jest jedynym krajem muzuł-
mańskim, w którym funkcjonuje rozdział państwa prawa od religii, moż-
na oficjalnie brać rozwody, a kobieta wychowująca samodzielnie dzieci 
jest bardzo szanowana przez społeczeństwo. Mama mówi, że wbrew 
pozorom w naszym, katolickim kraju panuje ciągle cichy patriarchat, bo 

mężczyźnie wszystko wolno, a ko-
bieta jest winna, nawet wtedy jak 
jej własny mąż zapomni złożyć 
życzenia swojej mamusi, bo to 
przecież „ONA – jako dobra żona 
i kobieta POWINNA mu o tym 
przypomnieć”. A co powinien ro-
bić „dobry mąż”? Najczęściej wy-
starczy, żeby był. W tym islamie, 
facet jednak musi się bardziej 
starać niż w chrześcijaństwie, bo 
honorowo musi wyżywić rodzinę 
i o nią zadbać.

A zresztą mama mówi (a ja 
tak samo myślę), że wszędzie na 
świecie ludzie są tacy sami bez 
względu na narodowość i religię. 
Wszystko zależy od charakteru, 

osobistej kultury i często również 
od poziomu wykształcenia człowieka. A nasi rodzinni muzułmanie to już 
raz byli u nas na Boże Narodzenie, pewnie teraz też przyjdą do nas 
na Wielkanoc. Podzielimy się z nimi jajkiem i nauczymy ich polskich 
zwyczajów.

Z życzeniami ciepłej, rodzinnej Wielkanocy bez względu na 
kraj w którym ją  spędzicie, siostra Jaśka, też Polańska.

Z pamiętnika młodego Polaka w Niemczech

Państwowe egzaminy certyfikatowe
z języka polskiego jako obcego

Informujemy, iż egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako 
obcego odbędą się w Poczdamie (na Uniwersytecie Poczdamskim, 
Wydział Slawistyki), w terminie: 7.05.-8.05.2011.

Miejsce egzaminu (adres): Universität Potsdam, Am Neuen 
Palais 10, Institut für Slavistik, 14469 Potsdam.

Zgłoszenia na egzamin, informacje  oraz  kontakt w Warsza-
wie uzyskają Państwo pod adresem: 

Państwowa Komisja Certyfikatowa z Języka Polskiego jako Ob-
cego: www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja

Aktualne numery telefonów:
- Informacje ogólne o egzaminach
 (+ 48) 22 3933825 - Weronika Bester  

- Zgłoszenia i opłaty egzaminacyjne
 (+ 48) 22 3933849 - Bożena Paduch 

- Szczegółowe informacje  dot. systemu certyfikacji
 (+ 48) 22 3933843 - Danuta Szczęsna
  e-mail: certyfikacja@buwiwm.edu.pl
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Turystyka

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.

Handel
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Finanse i ubezpieczenia

PrawoUsługi / Inne



� PORADY PRAWNE

Przez ubiegły rok, od tragicznego 10 kwietnia, nie było dnia 
żebym w gazetach nie czytał o katastrofie smoleńskiej. 

Jeszcze są prowadzone badania, ekspertyzy, a z powodzi 
domysłów i prawdziwych faktów już można powiedzieć, że 
zawiniła polska głupota i rosyjski bałagan. Dokładnie w tej 
kolejności.

W Szwecji od ćwierćwiecza nie znaleziono odpowiedzi na pytanie 
– kto zabił Olofa Palmego. Śmiertelny strzał do premiera Szwecji padł 
w piątek, 28 lutego 1986 roku, o godzinie 23.21 w centrum Sztokhol-
mu. Palme wracał z żoną z kina obejrzawszy film „Amadeus”. Nieliczni 
świadkowie jak i ranna w zamachu żona premiera Lisbet Palme, nie 
wnieśli do wykrycia sprawcy ważnych zeznań, aczkolwiek ona widziała 
wyraźnie twarz zamachowca. Ślady prowadziły w wielu kierunkach...

Obok niedalekiego kościoła Adolfa Fryderyka, jest grób premiera 
z postawionym na sztorc dużym głazem. Tu zawsze leżą jakieś kwiaty 
lub wieńce od oficjalnych delegacji. Ale zdarza się, że ktoś pomaluje 
sprayem kamień lub podepcze i rozrzuci kwiaty.

Udany zamach na premiera wstrząsnął całą Szwecją a nawet 
tymi, którzy nie ukrywali swej niechęci do niego. Gazety prześcigały się 
w domysłach, policji przyznano ogromne środki na wykrycie sprawcy 
a w społeczeństwie ugruntowało się z czasem pojęcie, że pewna epoka 
minęła. Kałuża krwi na chodniku ulicy Sveavägen, pozostała w pamięci 
każdego, kto chociaż raz widział dziennik telewizyjny w tamtych dniach, 
kto czytał gazety. Tragiczna śmierć Olofa Palmego, zaczynała być za-
powiedzią nadchodzących “chudych lat” dla Szwecji i w zamęcie starań 
przeciwstawiania się kryzysowi, powoli o nim zapominano. Jedni powia-
dają, że przydałby się teraz, inni twierdzą, iż właśnie on nierozważnie 
przyczynił się do zapaści gospodarczej w Szwecji.

Walczył o pokój, sterował bogatym krajem, znano go na świecie 
i wierzono weń w Szwecji. Był postacią wielkiego formatu, lecz dziś spo-
tyka się w prasie pytania - kim był? Pochodził z arystokracji a błyskotliwą 
karierę polityka poświęcił zwykłym ludziom. Posądzano go, że chodzi 
na moskiewskim sznurku, to znów podejrzewano o proamerykańskie 
sympatie.

Po zamachu ukazało się w Szwecji 30 książek o nim, w każdą rocz-
nicę emituje się programy i wywiady z ludźmi którzy go znali. Co do cza-
sów sprzed lat, do rządzących wtedy socjaldemokratów tylko starsi nie 
mają zastrzeżeń. “To nie była partia, to był Palme” i nie mają nic złego 
na myśli. Jego imieniem nazwano dziesiątki szkół na świecie, około stu 
ulic i placów, klubów i instytutów.

Istnieje co najmniej dziesięć śladów co do wyjaśnienia zagadki za-
machu a niektóre z nich wzajemnie się wykluczają. Policja jest już bez-
radna. Wysoka nagroda 50 milionów koron nęci coraz mniejsze grono 
detektywów amatorów. Kilku z nich, prowadzi śledztwo na własną rękę. 
Mniej więcej raz do roku, sprawa Palmego wraca z hukiem na łamy 
gazet by po tygodniu wrócić do tego, co ogólnie wiadomo. Coraz więcej 
ludzi przypuszcza, że sprawca nigdy nie zostanie schwytany ani ewen-
tualni mocodawcy ujawnieni. Wszyscy Szwedzi wiedzą, że sprawcą za-
machu był pewien kryminalista wodzący za nos wymiar sprawiedliwości, 
lecz w trakcie śledztwa popełniono tak wiele błędów, że nie zdołano mu 
tego udowodnić. Domniemany zamachowiec zmarł śmiercią tragiczną, 
lecz dochodzenie prowadzi się dalej…

“Na tym miejscu 28 lutego 1986 r. zamordowano Olofa Palmego, 
premiera Szwecji” - taki tekst wyryty jest w metalowej tablicy wmurowa-
nej w chodnik przed sklepem z artykułami piśmiennymi „Dekorima”. Jest 
mróz, ludzie się spieszą i niewielu z nich przypomina sobie w codzien-
nym zagonieniu, że tu zginął ich premier. Czasami na chodniku leży 
kilka tulipanów, ale następnego dnia chodnik jest czysty.

Kim był prezydent RP Lech Kaczyński? Czy był politykiem for-
matu Olofa Palmego, który leży pochowany w centrum Sztokholmu, 
na skromnym przykościelnym cmentarzu? Praktycznym Szwedom nie 
przeszło przez głowę, by pochować premiera w królewskich kryptach 
kościoła na Riddarholmen. 

Wierzących szwedzkich protestantów gorszył i oburzał histeryczny 
zamęt na Krakowskim Przedmieściu rok temu. To były żenujące sceny 
i walka o krzyż, który jest tylko znakiem chrześcijaństwa. Wszystkim 
rozsądnym wydawało się, że gdy ustawią krzyż na grobie śp. Pary Pre-
zydenckiej, sprawiedliwości i tradycyjnym wymogom religijnym stanie 
się zadość. Stało się inaczej, gdy doszły elementy czysto polityczne.

Obrońcy krzyża chcą a nawet żądają, by oczy świata były zwró-
cone przez cały czas na katastrofę smoleńską. Tymczasem tragedia w 
Japonii, przysłania i odsuwa polskie problemy na dalsze pozycje. Wiem 
z Warszawy, że nieliczni już odwiedzają krzyż w kościele św. Anny, który 
osamotniony, teraz przestał być potrzebny. Za to miejsc poświęconych 
Lechowi Kaczyńskiemu jest kilka i trudno będzie 10 kwietnia odwiedzić 
je wszystkie. Zupełnie odwrotnie, niż w Sztokholmie.

Nie można porównać Olofa Palmego z Lechem Kaczyńskim, bo 
wielowymiarowość ich dokonań i różnice między obydwoma państwami 
po prostu to uniemożliwiają. Historia toczy się dalej, a o dawnych jej 
bohaterach uczymy się z podręczników. Ciekawym jest dla mnie to, że 
po pięciu, dziesięciu latach, gdy pokażą nam w telewizji archiwalne ma-
teriały z awantury o krzyż będziemy zdziwieni, że tak było. Podobnie jak 
dziś nie ma w Polsce ludzi, którzy przyznają się, że kiedyś głosowali na 
Stana Tymińskiego czy na Andrzeja Leppera.

Tadeusz Urbański (Sztokholm)

Smutna rocznica

Czkawka smoleńska

Olof Palme
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Wiosenny konkurs FOTO 2011
Zima w tym roku wcześniej niż zwykle. I to jaka!. Czekamy na zdjęcia 
w zimowej scenerii, z imprez i spotkań polonijnych, zarówno formalnych 
jak i nieformalnych, które odbyły się w tym roku. Spośród nadesłanych 
fotografii, drogą losowania wybierzemy zwycięzcę, pozostałe opublikuje-
my 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”

KONKURS “BYĆ POLAKIEM”

Jesteś młodym Polakiem? Mieszkasz poza granicami Oj-
czyzny? Chcesz podzielić się z nami wspomnieniami o 

Polsce? Zgłoś się do Konkursu „Być Polakiem” i wygraj wa-
kacyjny wyjazd do Polski!

Konkurs „Być Polakiem” organizowany jest przez F undację „Świat 
na Tak”, został zainaugurowany

6 grudnia 2010r. przez Przewodniczącego Parlamentu Euro-pej-
skiego, Pana Jerzego Buzka w Londynie. Patronat nad Kon-kursem 
objęli:

•  Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego;
•  Longin Komołowski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-

ska”, Poseł na Sejm RP;
•  Jadwiga Kaczorowska – działaczka polonijna, córka Prezyden-

ta Ryszarda Kaczorowskiego;
 
Pierwsza edycja Konkursu poświęcona była 30-tej rocznicy po-

wstania i rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowe-
go „Solidarność” i wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród młodzieży 
polonijnej. Tegoroczna edycja  Konkursu ma przybliżyć Polskę i jej hi-
storię młodym ludziom. Będzie to forma zaproszenia młodzieży do oso-
bistej refleksji nad potrzebą kultywowania polskich tradycji i języka oraz 
rolą Polaków w kształtowaniu europejskiego i światowego dziedzictwa. 
Chcemy w ten sposób zachęcić młodzież do poszukiwania polskich śla-
dów i wpływu Polaków na rozwój krajów, w których obecnie mieszkają. 

Będzie to z pewnością ciekawa i pouczająca  lekcja patriotyzmu. 
Przewidujemy udział w Konkursie dzieci i młodzieży w wieku 8-19 lat 
mieszkającej i uczącej się w krajach Europy, Ameryki Północnej i Po-
łudniowej, Afryki, Azji, Australii. Formą prac konkursowych będą prace 
pisemne i  multimedialne.

Aby wziąć udział w Konkursie musisz wypełnić Formularz Zgłosze-
niowy oraz przesłać swoją pracę zgodnie z Regulaminem.

Zapoznaj się z tematami prac w swojej grupie wiekowej i do 15 
maja podziel się z nami swoimi pomysłami.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym wyjazd do Pol-
ski w czasie wakacji!

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziesz poniżej:
www.swiatnatak.pl

Święto Konstytucji 3 Maja
Ustanowiono po raz pierwszy tuż po jej uchwaleniu. Zabronione 

w czasie rozbiorów wróciło do oficjalnego polskiego kalendarza patrio-
tycznego 29 kwietnia 1919 roku decyzją Sejmu Ustawodawczego. Jego 
publicznych obchodów raz jeszcze zakazano w czasach PRL ustawą z 
dnia 18 stycznia 1951 roku. Ostatecznie przywrócono 6 kwietnia 1990 
roku jako święto narodowe i dzień wolny od pracy.
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ziłam.
* * *
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HOROSKOP
KOZIOROŻEC (22.XII - 19.I)
Dziesiąty znak zodiaku patronuje najbardziej konserwatywnym i zarazem najlepiej 

zorganizowanym osobom z całego niebieskiego zwierzyńca.
Koziorożec należy do trygonu ziemskiego. Ze względu na pozycję Słońca w cyklu 

rocznym Koziorożec należy do tzw. krzyża kardynalnego, który przynosi swym pod-
opiecznym silną wolę i niewyczerpaną aktywność.

Planetą Koziorożca jest Saturn, który w astrologii uważany jest za planetę podobną 
do Ziemi. Przypisuje jej się intensywne zimno, czerń oraz ostry i cierpki smak.

Osoby będące pod wpływem tej planety są z natury powolne, apatyczne oraz mają 
nerwowe usposobienie. Przez astrologów Saturn uważany jest za planetę starości.

Jego najsilniejszy wpływ zaznacza się po sześćdziesiątym dziewiątym roku życia.
Tak kontrowersyjne opinie na temat osobowości Koziorożców wynikają z tego, iż 

są oni najtrudniejsi do rozpoznania przez otoczenie. Ich charakter jest niezwykle złożony, 
a dominuje w nim ambicja oraz zdolność do dostosowania się do każdej sytuacji.

Sposób, w jaki dążą do osiągnięcia celu, jest odmienny od stosowanych przez po-
zostałe znaki. Krok po kroku cały czas pną się w górę. Nie liczą na mannę z nieba, lecz 
cel osiągają wytrwałą, nieraz ciężką pracą.

Ich drogi awansu wiążą się ściśle z nabytymi kwalifikacjami i docenionymi efek-
tami pracy. Realizując swoje plany zawodowe, Koziorożce wkładają w to tyle wysiłku, 
że odbija się to na ich życiu prywatnym. Zwolnienie tempa następuje dopiero z chwilą 
osiągnięcia założonego celu.

Wtedy Koziorożce znajdują więcej czasu dla najbliższych, stają się milsze i bar-
dziej uczuciowe. Okres ten jednak nie trwa długo.

Po nabraniu sił wytyczają sobie następne, jeszcze wyższe cele i zaczynają je kon-
sekwentnie realizować.

W działaniu cechuje je duża konsekwencja, zdecydowanie, żelazna wola i upór. 
Dodać jeszcze należy, że nawet podczas najtrudniejszych przedsięwzięć wykazują spo-
kój, opanowanie, koncentrację i wnikliwość.

Koziorożce same co prawda nie lubią się uzewnętrzniać, ale za to bardzo uważnie 
obserwują otoczenie, wszechstronnie analizują sytuację i wyciągają wnioski dla siebie.

ANAGRAM W każdym podanym wyrazie należy zmienić kolejność liter
i tak powstały nowy wyraz wpisać do diagramu.

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

WODNIK (20.I - 18.II)
Jedenasty znak zodiaku patronuje osobom najbardziej uduchowionym i ekscen-

trycznym spośród całego niebieskiego zwierzyńca. Wodnik należy do trygonu powietrza. 
Ze względu na pozycję Słońca w cyklu rocznym Wodnik, wraz z Bykiem, Lwem i Skor-
pionem, należy do tzw. krzyża stałego, który przynosi tym znakom stałość, wytrwałość 
oraz przywiązanie do osób i rzeczy. Wzmacnia również wytrzymałość i kontynuację 
wielkich przedsięwzięć.

Wodnikowi patronują dwie planety: Saturn i Uran. Saturn uważany jest za planetę 
złowróżbną, jednak dla Wodnika jest on łaskawy i obdarza go takimi cechami, jak wier-
ność w przyjaźni, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, skłonność do filantropii, inwencja 
oraz powściągliwość.

Również Uran uważany jest za planetę złowróżbną. Swoich podopiecznych obda-
rza oryginalnością, niezależnością, nowatorstwem i tolerancją. Wzmacnia też negatywne 
cechy, takie jak ekscentryczność, fanatyzm i anarchizm. Wodnik ma również wiele zalet. 
Przede wszystkim nie szczędzi wysiłków, aby ulepszać świat. W imię ludzkości gotów 
jest do dużych ofiar. Przez całe życie szuka właściwych dla siebie zasad postępowania. 
Jego umysł jest w ciągłym ruchu. Większość przemyśleń i odkryć Wodnika jest utopijna, 
ale zawsze zostaje coś, co daje ogólny pożytek. Trapią go nie rozpoznane jeszcze zjawiska 
przyrodnicze. Lubi rozwiązywać zagadki i przejawia dużą fascynację parapsychologią.

Wodnik w ocenie sytuacji zachowuje dużą trafność i realizm. Nie zabiega o wyso-
kie stanowiska, a jeżeli już je piastuje, to nie dla zaspokojenia własnych ambicji, lecz dla 
lepszego zrealizowania wyznaczonych zadań.

W stosunku do otoczenia osoby spod znaku Wodnika są życzliwe, tolerancyjne, 
wielkoduszne, łatwo wybaczają doznane krzywdy i nie wykorzystują cudzych słabostek 
dla własnych korzyści. Rozgrywki personalne, kliki, grupy interesu ich nie interesują. 
Bez wahania bronią pokrzywdzonych. Przeciwnika nie starają się pokonać siłą, ale prze-
konać argumentami. Odznaczają się małą odpornością nerwową, stąd łatwo załamują się 
drobnymi nawet niepowodzeniami, ale duża siła wewnętrzna pozwala im na dość szybkie 
otrząśnięcie się psychiczne i ponowne przeanalizowanie zdarzeń.

RYBY (19.II - 20.III)
Dwunastym, zamykającym niebieski zwierzyniec znakiem są Ryby, 

patronujące osobom niezwykle wrażliwym, niezdecydowanym i nieod-
gadnionym.

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

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

Wpływ Neptuna trwa przez całe życie i jest on zarówno korzystny, 
jak i negatywny. Rozwija wyobraźnię, intuicję, romantyzm, ale również 
nadwrażliwość, słabą wolę, skłonność do nałogów, chaotyczność w dzia-
łaniu, brak zdecydowania i logiki.

Mimo tylu pejoratywnych ocen są to osoby bardzo uczuciowe, wraż-
liwe i delikatne, kojarzące się na ogół z miłością i łagodnością. Panie Ryby 
są dobrymi gospodyniami, matkami i żonami. Pragną realizować szczytne 
ideały. Miłują piękno, mają umysł zdolny do skojarzeń o niewyobrażalnej 
skali, na pozór dziwnych, ale w gruncie rzeczy trafnych. Gdy Ryba wpadnie 
z własnej winy w tarapaty, to i tak na ogół się z nich wywinie lub wyjdzie 
obronną ręką. Jest to o tyle dziwniejsze, że Ryby nie dysponują błyskot-
liwą inteligencją, ich działania nie są efektowne, a same sprawiają wra-
żenie osób naiwnych. Ryby lubią prowadzić ustabilizowany, bezpieczny 
tryb życia. Nie walczą z determinacją o zdobycze materialne ani moralne. 
Mimo że niejednokrotnie prawda jest po ich stronie, nie będą tego docho-
dzić na siłę, raczej biernie pogodzą się z losem. Cenią sobie ludzi uczci-
wych i subtelnych. Niestosownym żartem, nieobyczajnym zachowaniem 
lub oszustwem można bardzo łatwo Rybę urazić, a uzyskać przebaczenie 
jest niezwykle trudno. W miłości Ryby kierują się wyłącznie uczuciem. 
Dobór odpowiedniego partnera jest dla nich bardzo ważny. Trzeba od razu 
powiedzieć, że niezwykle trudno jest Rybom znaleźć właściwego partne-
ra, towarzysza życia. Musi to być osobnik bardzo subtelny, zaangażowany 
i wytrwały. W przypadku odpowiedniego wyboru życie seksualne Ryb jest 
niezwykle aktywne, często przerasta potrzeby partnera.




