


� OD REDAKCJI

Lato, lato, lato czeka. 
Razem z latem czeka rzeka 

Razem z rzeką czeka las 
A tam ciągle nie ma nas.

Lato, lato, nie płacz czasem,
czekaj z rzeką, czekaj z lasem. 

W lesie schowaj dla nas chłodny cień 
Przyjedziemy lada dzień.

Kiedyś w Polsce, co niewielu jeszcze z nas pamięta, na początku 
lata obchodziło się uroczyście dzień imienin świętego Jana 24 czerwca, 
który poprzedzony był tradycyjnym świętem wianków. Jakże piękne były 
w tym dniu polskie rzeki pełne kolorowych wianków, płynących zawsze 
w konkretnym celu np. w poszukiwaniu męża. Mieszkając poza granica-
mi kraju często zapominamy o dawnych zwyczajach, które odpływają jak 
wianki w niepamięć. Nie zawsze można wskrzeszyć polskie obyczaje ale 
można napewno wybrać się podczas urlopu do Ojczyzny i zwiedzić nowy 
nieznany kawałek Polski w myśl przysłowia „cudze chwalicie swego nie 
znacie.” Jeśli podczas tej podróży uda Wam się drodzy Czytelnicy odkryć 
coś ciekawego, lub zrobić interesującą lub śmieszną fotkę to podzielcie się 
proszę tym z nami, napewno opublikujemy.

Korzystajcie Państwo z uroków lata i cieszcie się z urlopu a my 
życzymy bezpiecznego powrotu do domu.

redakcja POLONEZA

Już po raz dziewiętnasty dziennikarze prasy, radia i telewizji z całego 
świata spędzą tydzień w Ojczyźnie. Będzie to tydzień spotkań, war-
sztatów dziennikarskich, emocji i zauroczenia krajobrazem kraju, które 
„zaowocują” w naszych kolejnych wydaniach POLONEZA. Tym razem 
odwiedzimy województwo zachodniopomorskie, gdzie dla Państwa 
zbierać będziemy ciekawe materiały oraz informacje o tym regionie.

Organizatorem spotkania z Ojczyzną jest jak zawsze:
MAŁOPOLSKIE FORUM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ w TARNOWIE.



�POLONIJNE WIEŚCI

Dokonany został przegląd aktualnego stanu reali-
zacji postanowień Traktatu oraz oceny ustalonych 
w Traktacie równych praw dla obywateli niemie-
ckich polskiego pochodzenia i Polaków w Republice 
Federalnej Niemiec oraz mniejszości niemieckiej 
w Rzeczypospolitej Polskiej.  Przeprowadzona ana-
liza pokazała na przykładzie obydwu grup - obywa-
teli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków 
w Niemczech oraz niemieckiej mniejszości w Pol-
sce - potencjał służący pogłębianiu więzi między 
Polską a Niemcami na poziomie społeczeństw oby-
watelskich, który powinien zostać wykorzystany 
i rozwijany w duchu Traktatu o dobrym sąsiedz-
twie i przyjaznej współpracy. Zarówno obywatele 
niemieccy polskiego pochodzenia i Polacy w Niem-
czech, jak i członkowie niemieckiej mniejszości 
w Polsce są pomostem dla wzajemnego zrozumienia 
i współpracy między obydwoma krajami. Dotych-
czasowe osiągnięcia wzbogacają w obydwu krajach 
niemal wszystkie dziedziny życia kulturalnego, na-
ukowego, turystycznego, a także biznesu.

Strona niemiecka celem wspierania obywateli 
niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków 
w Niemczech podjęła następujące działania:
- Uczestnicy Okrągłego Stołu z zadowoleniem 

przyjmują rezolucję Niemieckiego Bundestagu 
z dnia 10 czerwca 2011 r. uchwaloną z okazji 20. 
rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Trakta-
tu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, 
która stanowi uhonorowanie całości stosunków 
polsko-niemieckich oraz wyraża życzenie by 
uczcić pamięć i dokonać rehabilitacji członków 
byłej mniejszości polskiej w Niemczech i ich 
organizacji, w szczególności Związku Polaków 
w Niemczech (Rodło), prześladowanych i mordo-
wanych przez nazistów. 

- W ramach upamiętniania i przypominania o grozie 
drugiej wojny światowej strona niemiecka będzie 
angażowała się na rzecz umożliwienia szerszego 
włączenia polskich przedstawicieli w gremia do-
radcze miejsc pamięci, poświęconych narodowo-
socjalistycznym rządom przemocy. W miejscu 
pamięci “Topografia Terroru” w Berlinie, Polska 
zostanie szczególnie uhonorowana w ramach sta-
łej ekspozycji. Ponadto przedstawiony zostanie 

spis odpowiednich miejsc pamięci znajdujących 
się w Niemczech. 

- Utworzone zostanie Centrum Dokumentacji Kul-
tury i Historii Polaków w Niemczech. Rząd Fe-
deralny zamierza wspierać finansowo utworzenie 
i wspieranie takiej placówki dokumentacyjnej. 
W tym celu jeszcze w ramach budżetu na 2011 rok 
ze środków federalnych zostanie sfinansowane 
studium wykonalności, umożliwiające określenie, 
w jakiej formie oraz w ramach jakich instytucjo-
nalnych i finansowych współdziałań możliwe jest 
zorganizowanie takiego Centrum Dokumentacji 
w Domu Związku Polaków w Bochum. 

- W 2012 roku w oparciu o środki finansowe strony 
niemieckiej utworzone zostanie w Berlinie biu-
ro reprezentujące interesy wszystkich polskich 
organizacji w Niemczech. W tym celu zostaną 
udostępnione pomieszczenia. Środki te zostaną 
przeznaczone na koszty osobowe i organizacyjne 
biura. Konwent Organizacji Polskich w Niem-
czech przedstawi propozycje dotyczące tego, 
przez kogo i w oparciu o jakie zasady będzie pro-
wadzone wspomniane biuro. 

- Rząd Republiki Federalnej Niemiec będzie wspie-
rał finansowo utworzenie portalu internetowego 
dla wszystkich organizacji polskich w Niemczech. 
Portal ten będzie prowadzony w ramach funkcjo-
nowania biura w Berlinie. Konwent Organizacji 
Polskich w Niemczech zaproponuje koncepcję 
portalu internetowego. 

- Okrągły Stół z zadowoleniem przyjmuje utworze-
nie Komitetu ds. Edukacji przy Polsko-Niemie-
ckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy 
Regionalnej i Przygranicznej. 

20 rocznica podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 
współpracy była okazją do wzmożonych kontaktów pod przew. Sekretarza Stanu 

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji RP Tomasza Siemoniaka oraz Pełno-
mocnika Rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. Wysiedlonych i Mniejszości Narodowych 
Parlamentarnego Sekretarza Stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Niemiec Dr Christopha Bergnera. Rozmowy prowadzone były przy tzw. Okrągłym Stole 
i dotyczyły wspierania obywateli niemieckich polskiego pochodzenia, Polaków w Niemczech 
i niemieckiej mniejszości w Polsce. Do rozmów zaproszeni zostali przedstawiciele Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej i niemieckiego Rządu Federalnego oraz przedstawiciele obywateli 
niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków Niemczech reprezentowani przez Przewod-
niczącego Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech Wiesława Lewickiego i Przewod-
niczącego Związku Polaków w Niemczech “Rodło” Marka Wójcickiego oraz niemieckich 
mniejszości w Polsce reprezentowanej przez Przewodniczącego Związku Niemieckich 
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Bernarda Gaidę.

Traktat 20 lat później….
Strona niemiecka w tym komitecie, który obej-
muje przedstawicieli krajów związkowych (lan-
dów) i rządu federalnego, opracuje w możliwie 
jak najkrótszym czasie, przy wsparciu Okrą-
głego Stołu i z udziałem polskich organizacji 
w Niemczech strategię nauczania języka polskie-
go, jako języka ojczystego. 
- Finansowanie projektów w Niemczech dotyczą-

cych polskiej kultury i historii będzie kontynuo-
wane. 

- Strona niemiecka będzie działała na rzecz powo-
łania pełnomocnych przedstawicieli na szczeblu 
federalnym i w krajach związkowych RFN do 
spraw współpracy z obywatelami niemieckimi 
polskiego pochodzenia i Polakami w Niemczech 
oraz ich organizacjami. 

Podjęto się realizacji spraw wspólnych, a mia-
nowicie:  
- Utworzenia biura dla obywateli niemieckich pol-

skiego pochodzenia i Polaków w Niemczech, któ-
re ma powstać w Berlinie oraz Domu Współpracy 
Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, które powinny 
tworzyć pomost pomiędzy obydwoma krajami 
i w ten sposób przyczyniać się do rozwoju dłu-
gotrwałego porozumienia w stosunkach polsko-
niemieckich. 

- W ramach dalszej współpracy wskazane jest 
podejmowanie wspólnych projektów w zakre-
sie wspierania tożsamości obydwu grup. Takim 
przedsięwzięciem finansowanym wspólnie przez 
stronę niemiecką i polską może być opracowanie 
projektu rozwoju polsko-niemieckiej dwujęzycz-
ności. 

Zainteresowane strony wyraziły zdecydowaną wolę 
kontynuowania rozmów Okrągłego Stołu po jubi-
leuszowych obchodach dwudziestej rocznicy pod-
pisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 
współpracy. 
Strona polska zainteresowana jest omówieniem 
w szczególności następujących zagadnień: 
- Utworzenia stabilnej struktury finansowania dla 

organizacji polskich w Niemczech. 
- Wspierania wysiłków na rzecz uzyskania dostępu 

do mediów w Niemczech. 
- Utworzenia w Berlinie miejsca pamięci wszyst-

kich Polaków, ofiar prześladowań nazistowskich. 
- Statusu prawnego tych obywateli niemieckich pol-

skiego pochodzenia, którzy są potomkami człon-
ków mniejszości polskiej w Niemczech z okresu 
przed 1940 r. 

- Statusu prawnego dotyczącego mienia mniejszości 
polskiej w Niemczech skonfiskowanego bezpraw-
nie w okresie II Wojny Światowej przez władze 
III Rzeszy. 

Uczestnicy Okrągłego Stołu podkreślili znaczenie 
dialogu polsko-niemieckiego w zakresie realizacji 
praw obywateli niemieckich polskiego pochodzenia 
i Polaków w Niemczech oraz mniejszości niemie-
ckiej w Polsce, uzgodnionych w polsko-niemieckim 
Traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współ-
pracy. 

Opracowano na podstawie
materiałów /pap/pdp/ K.Koziewicz



� PORADY�

Otrzymałem jednorazowe wynagrodzenie, które przekroczyło 
limit dozwolonego zarobku przy starej Eu-rencie (Erwerbsunfähig-
keitsrente). Czy z tego powodu zostanie mi wstrzymana renta lub 
też skrócona w jednym  miesiącu, czy też w ogóle nie wypłacona?

Jednorazowo wypłacone wynagrodzenie, zarobione przed rozpo-
częciem  renty i wypłacone w trakcie jej pobierania, nie należy do zarob-
ku limitowanego. Wynagrodzenie to jest doliczane mianowicie do ostat-
niego regularnego okresu zarobkowego. Wypłata urlopowa, względnie 
trzynastka, które zostały wypracowane po rozpoczęciu poboru renty, są 
natomiast traktowane jako zarobek dodatkowy limitowany, w związku 
z czym renta przy jednorazowej płatności przekraczającej wszystkie li-
mity, zostanie za miesiąc wypłaty zawieszona. 

Czy można uzupełnić luki w życiorysie ubezpieczeniowym po-
przez własne dopłaty; chodzi przy tym o kilka miesięcy?

Jeśli nie dotyczy to niezaliczalnych czasów szkolnych powyżej 
maksymalnie zaliczalnych 96 miesięcy, to możliwa jest dopłata za po-
zostałe czasy, z tym że jest to możliwe do 45 r.ż. i ostateczną decyzję 
w tym względzie podejmuje zakład rentowy.

Czy można nabyć prawo do renty na 
podstawie zatrudnienia wyłącznie w mini-
malnym wymiarze (Minijob)? 

W wypadku wykonywania pracy w for-
mie minijobu wynagrodzenie nie przekracza 
400 euro miesięcznie. W trakcie tego za-
trudnienia zatrudnieni są wolni od uiszcza-
nia składek  socjalnych. Pracodawca płaci 
13 procent na ubezpieczenie zdrowotne, 15 
procent na ubezpieczenie rentowe i 2 pro-
cent ryczałtowego podatku. Dzięki tej pracy 
można uzyskać spełnienia warunku osiąg-
nięcia czasu/wieku, co można obliczyć dzie-
ląc ilość miesięcy pracy przez trzy. Trzeba 
więc pracować trzy lata w minijobie, aby mieć 
taki sam okres zaliczony jak za jeden rok na 
pełnym etacie. Można także zrezygnować 
z własnej  „wolności składkowej” i dopłacić  
brakujące 4,9 % do pełnej 19,9% składki ren-
towej ze swego zarobku. Przez takie uzupeł-
nienie uzyska się pełnowartościowe okresy 
składkowe. 

W marcu 2010 przechodzę na rentę, 
moja ex-żona, która uzyskała wyrównanie z mojej renty po rozwo-
dzie, przejdzie dopiero w 2014. Od kiedy orzeczone wyrównanie 
będzie ściągane z mojej renty i doliczane mojej ex-żonie?

Odliczenie sądownie przeniesionych punktów zaliczenia nastąpi 
od początku renty. Zawieszenie lub też cofnięcie przeniesienia nastąpić 
może jedynie, jeśli w stosunku do ex-żony istniał niezaniżony obowią-
zek jej utrzymywania, wzgl. w wypadku jej zgonu.

Zawnioskowałem trzecie przedłużenie renty ze względu na 
niezdolność do zarobkowania. Zaciągnięto dwie opinie lekarskie 
i dodatkowo zlecono dwie następne. Teraz otrzymałem odmowę 
przedłużenia, przy czym brakuje przy niej owych opinii lekarskich. 
Co robić?

Przede wszystkim wnieść w terminie jednego miesiąca od otrzyma-
nia decyzji odmownej odwołanie przeciwko odmowie renty. Wskazana 
jest jednakże pomoc fachowa VdK/SoVD, względnie specjalistyczne-
go adwokata. Jeśli odwołanie poskutkuje, wówczas zakład rentowy 

przejmuje koszty adwokackie. Przy uzasadnianiu odwołania należy sie 
oprzeć na pełnej znajomości całych akt, które często zawierają błędy, 
są niepełne, itd. Jak wykazuje doświadczenie, wiele rent dotyczących 
zmniejszenia zdolności zarobkowania, jest przyznawanych w trybie od-
woławczym.   

Otrzymuję aktualnie zasiłek chorobowy i będę otrzymywała 
rentę ze względu na pełną niezdolność zarobkowania. Narzuca 
się pytanie, czy pojęcie niezdolny do pracy („arbeitsunfähig”) jest 
jednoznaczne ze zmniejszoną zdolnością zarobkową („vermindert 
erwerbsfähig”)?  

Pojęcie „niezdolność do pracy” oraz „ niezdolność zarobkowania”/
”zmniejszonego zarobkowania” nie są równoznaczne. Pojęcie niezdol-
ności do pracy pochodzi bowiem z ubezpieczenia zdrowotnego i z pra-
wa pracy. Niezdolność do pracy występuje wtedy, gdy pracownik ze 
względu na swój stan zdrowia nie jest w stanie wykonywać swojej ostat-
nio wykonywanej lub podobnej czy zbliżonej pracy. Natomiast pojęcie 
„erwerbsunfähig”/„vermindert erwerbsfähig” występuje  w prawie rento-

wym. Zmniejszenie zdolności zarobkowania 
nie oznacza, że nie można pracować. Jeśli 
zdolność ta spada poniżej 3 godzin, jest się 
wprawdzie „erwerbsgemindert” ale nie nie-
zdolnym do pracy, bo teoretycznie  możnaby 
pracować jeszcze 2 godziny, przynajmniej 
wg definicji ustawy.

Czy muszę liczyć się z potrąceniem 
renty, skoro płaciłem składki przez 50 lat, 
jeżeli 65 lat skończę 7 miesięcy później. 
Jak mogę temu ewentualnie zapobiec?

Jeśli faktycznie składki były uiszczane 
przez pełnych 50 lat, to z upływem miesiąca, 
w którym ukończone zostanie 65 lat, uzy-
skuje Pan prawo do niepomniejszonej renty 
dla szczególnie długoletnio ubezpieczonych. 
Należy się jednak u doradcy rentowego czy 
też adwokata swojego zaufania upewnić co 
do pełnego spełniania warunków, jakie są 
wymagane przez przepisy szczegółowe, aby 
uzyskać całkowitą pewność. 

Złożyłam wniosek o rentę z powodu 
zmniejszonej zdolności zarobkowania 
korzystając z pomocy doradcy DRV. Po-

dałam wszystkich lekarzy leczących oraz wszystkie pobyty w szpi-
talu. Jak przebiega dalej załatwianie takiego wniosku i czy będą 
ściągane dalsze orzeczenia wzgl. opinie lekarskie?

Każdy DRV ma własne procedury w swym zakresie. Przykładowo 
DRV Westfalen ma, zgodnie z regionalnym aspektem swojej działalno-
ści, własne orzekające placówki, które w zasadzie po przeprowadzeniu 
własnych badań, na które jest się wzywanym, samodzielnie sporzą-
dzają opinie i orzeczenia. Jedynie w przypadkach, w których z danych 
zawartych we wniosku o rentę, wynika konieczność zasięgnięcia dodat-
kowej opinii odpowiedniego lekarza specjalisty, zlecane jest orzeczenie 
niezależnym lekarzom. Zalecane jest przy następnej wizycie u lekarza 
zadanie pytania o to, czy DRV zażądała już sporządzenia orzeczenia 
w Pani sprawie, względnie takie zostało już przedłożone. Przy tej okazji 
należy oczywiście zażądać kopii orzeczenia. 

Rechtsbeistand Helena Surmack  
tel. 02115 - 800 80 30

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

Renciści pytają, doradca rentowy odpowiada
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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.

Turystyka

POLSKI MAGAZYN RADIOWY
- jedyne polskie radi w niemieckim eterze!

Od poniedziałku do piątku od godz. 22.00 do 23.00

ABC grillowania 
Sezon grilla w pełni. Co zrobić, by potrawy z grilla stały się ukoronowa-

niem wieczoru, a ich boski smak zapadł gościom w pamięci smakowej na lata? 
Co można grillować, a co nie? Tajniki grillowania zdradził na naszej antenie 
kucharz ambasady RP w Berlinie, Roman Witkowski.

Marynaty:
„Przy grillowaniu marynaty są najważniejsze. To one decydują o smaku 

i zapachu. Mięso, warzywa, czy owoce, wszystko powinno być wcześniej mary-
nowane. Stosujemy dwa rodzaje marynaty: tzw. mokrą i suchą. Jeśli nie mamy 
czasu i przyrządzamy mięso w ostatnim momencie, dajemy marynatę suchą. 
Wtedy mięso będzie miało aromat, jednak nie uzyska dobrego smaku. Nato-
miast przy marynacie mokrej, przy której używamy wina, octu, owoców cytru-
sowych, musztardy, to wszystko przenika warzywa i mięsa oraz powoduje ich 
kruchość. I tak do karkówki polecam stosowanie musztardy, wina, czosnku, ty-
mianku, rozmarynu, soli i pieprzu. Wszystko trzeba wymieszać, mięso zanurzyć 
w marynacie i odstawić w temperaturze pokojowej na około dwie godziny. Jeśli 
przygotowujemy mięso dzień wcześniej, wstawiamy je następnie do lodówki. 
Ale warto dodać, że sama marynata to oczywiście rzecz gustu.”

Mięso:
„Warto kupić dobre mięso u rzeźnika, poprosić o pokrojenie i oczysz-

czenie. Czy to będzie karkówka, cielęcina, czy jagnięcina, każdy rodzaj mięsa 
nadaje się na grilla. Jeśli chcemy posiedzieć dłużej przy grillu, polecam tłust-
sze mięsa, które mogą dłużej się piec, natomiast chude mięsa, jak polędwica 
wołowa, czy pierś z kurczaka, nadają się do szybkiego grillowania i szybkiego 
serwowania.”

Grill dla wegetarian:
„Można grillować każde warzywo, n.p. ziemniaki, marchewki, brokuły, 

a nawet por. Warzywa też wymagają stosowania marynaty do wydobycia peł-
nego smaku i aromatu. W przypadku warzyw proponuję oliwę, białe wino, przy-
prawy i zioła prowansalskie. Warzywa powinny poleżeć w marynacie około 30 
minut, następnie je wyciągamy, lekko podgotowujemy i kładziemy na średnio 
rozgrzanym grillu na około godzinę, często je obracając. Tymczasem marynatę 
z warzyw możemy zmiksować, podgotować i polać nią już upieczone warzywa.”

Smacznego!

Słuchajcie nas:
w Berlinie na fali 96,3 MHz.
Nadrenia Północna-Westfalia - 103, 3 Mhz, 
Brema i Dolna Saksonia - 96,7 Mhz.

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

www.funkhauseuropa.de

Nieruchomości

Sprzedam przepiękne grunty bezpośrednio w otoczeniu lasów i jezior, 
przeznaczone pod mieszkaniówkę i rekreację, 90 km od Świecka-wyjazd 
z autostrady w Trzcielu. Cena 29 zł/m² - przy większych powierzchniach 
(własny las i dom) do negocjacji, na życzenie wybuduję dom.
Tel. +48 602 134 360, www.dzialkinasprzedaz.strefa.pl
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Gdybym jechał na wakacje do obcego kraju, kupiłbym 
o nim książkę i przewodnik. Ale do podróży do Polski, 

nie muszę się tak drobiazgowo przygotowywać. Przecież 
wiem co mogę zobaczyć w Krakowie czy Gdańsku.

Szwedzi nie mają moich kłopotów z wyborem. Dla nich alternaty-
wa: zostać w Szwecji lub jechać za granicę jest oczywista. Ja, mogę 
pozostać, pojechać do Polski lub za nieznaną granicę.

W tym roku, planuję i obiecuję sobie, że będzie inaczej niż w ze-
szłym. W czasie polskiego urlopu pójdę do teatru, do kina na wszystkie 
zaległe polskie filmy. Odwiedzę ciotkę we Wrocławiu, pojadę do Łeby, 
gdzie w latach 70-tych spędziłem wspaniałe wakacje. Powłóczę się po 
moim mieście, zobaczę jak wygląda moja stara szkoła, jakie nowe domy 
wybudowano w centrum i jakie willowisko dla bogaczy na przedmieś-
ciach… Może spotkam kogoś przypadkiem w czasie spaceru? Pójdę do 
mojej starej kawiarni i powspominam. A może do jakiejś nowej restau-
racji z dawnymi kolegami? Kupię kilka książek, u siostry odnajdę album 
starych rodzinnych fotografii, przed wyjazdem kupię pół litra żołądkowej 
gorzkiej, polskiego chleba i dużo polskich wędlin.

Odwiedzę, zobaczę, spotkam … Planuję na swój sposób już od 
stycznia, chociaż wiem, że niczego zaplanować się właściwie nie da. 
Czasami misterny plan wali się z hukiem gdy okazuje się, że urlop 
w Polsce zgodny z marzeniami składa się z samych podróży. Senty-
mentalne plany nie pasują do rzeczywistości.

Jadę by odpocząć i żeby było miło, a czasami spotykam stare, niby 
przyschłe, nie rozwiązane problemy sprzed lat. Wtedy sam wyrzucam 
sobie, że nie poleciałem na Kanary, bo wszystkie wizyty, prezenty, będą 
mnie z pewnością kosztowały więcej niż taka wycieczka.

- Więcej nie pojadę samochodem do Polski – powiedział mój kole-
ga.  - Za dużo kłopotu i spore ryzyko, że mi go ukradną.

Najwygodniej samolotem, ale później trzeba się tłuc pociągami 
i pożyczonymi samochodami. A po polskich drogach aż strach jeździć, 
bo wszyscy pędzą na złamanie karku. W dużych miastach tkwi się 
w godzinnych korkach i kłopoty z parkingami w nieznanych miastach. 

Z zazdrością słucham po wakacjach, jakie inni mieli świetne urlopy 
w Polsce. Pojechali samochodem, zaszyli się gdzieś w prowincjonalnej 
głuszy w wynajętym domu czy pensjonacie, robiąc codzienne wypady 
do okolicznych miasteczek. Albo jeszcze inni wykupując wyjazd jeszcze 
w Sztokholmie, wyplażowali się właśnie w tej Łebie, do której oczywiście 
nie dotarłem, bo mnie poniosło do Poznania. 

Znam i takich, którzy nieczęsto podróżują urlopowo za granicę. 
Ciągnie ich do Polski i nie tylko do miejsc, gdzie byli kiedyś w dzieciń-
stwie, ale do miast, o których tylko słyszeli.

– Mieszkałem w Polsce przez 25 lat i nie byłem wszędzie – powie-
dział znajomy w zeszłym roku i pojechał na Podlasie. Przywiózł stamtąd 
fotografie znikającego świata, o którym za kilkanaście lat będą pisać 
uczone rozprawy. Spotkał wspaniałych ludzi, zupełnie innych niż w du-
żych miastach. Odpoczął aktywnie zwiedzając Polskę, której kiedyś nie 
zdążył poznać.

A czy my ze Sztokholmu znamy Szwecję? Sztokholm jest latem od-
wiedzany masowo przez Szwedów mieszkających na prowincji. A może 
w tym roku powinienem ruszyć ze Sztokholmu na północ?

Tadeusz Urbański (Sztokholm)

Przed urlopem w Polsce
Pojadę, odwiedzę, zobaczę, spotkam…

Dawno temu, skończyła się moja tymczasowość w obcym kraju. 
Jestem tu od 30 lat niby u siebie i jeśli zechcę, to tutejsze problemy 
mogą mnie nie dotyczyć. Mogę się umówić sam ze sobą i problemów 
polskich nie brać dosłownie do serca. Ale to jest trudne. Tu praca, po-
datki i codzienny szwedzki chleb, a w Polsce, gdzie zostawiłem kawałek 
życia i sentymentalne obrazy, też się dzieje coś interesującego. 

Ale dziś nie o tym.
Kolega jest w Polsce kilkanaście razy w roku. Czasami wiąże taką 

podróż z czynnościami służbowymi, czyli jedzie przez Polskę samocho-
dem, ale we wszystkich podróżach celem jest Warszawa. Niedawno, 
przy okazji pikniku, opowiedział mi swoją historię. 

- Moja Matka jest w Polsce. Ojciec zmarł 10 lat temu. Matka ma 85 
lat i mieszka w Warszawie sama. A ja w Szwecji. Ktoś uprzejmy i mądry 
powiedział mi kiedyś – jesteś w takim wieku (czyli po czterdziestce), że 
zaczynasz mieć kłopoty z rodzicami. To prawda.

Do niedawna, Matka była samodzielna i wszystko było na tyle do-
brze, by nocować w domu w czasie podróży służbowych i móc spędzać 
spokojne urlopy. Od kilku lat moje i mojej rodziny wyjazdy do kraju ogra-
niczają się do spraw związanych z Matką. Matce nie jestem w stanie 
zapewnić synowskiej opieki ze względu na odległość ze Sztokholmu 
do Warszawy. 

Mojemu życiu w Szwecji, zaczął towarzyszyć niezmienny niepokój 
i poczucie bezradności, gdyż nie mogę Matki podtrzymać ani złagodzić 
Jej nieporadności, a myśli o powrocie do Polski, odpędzane są poczu-
ciem obowiązku wobec rodziny w Sztokholmie i zwyczajnego zarabia-
nia pieniędzy. Próbowałem mediować w mojej firmie by na jakiś czas 
osiąść w Polsce, wszak mieszkanie mam a w nim Matkę.   Dokładam 
do tego wyrzuty sumienia, że to za mnie krewni w Warszawie opiekują 
się Matką, a przecież mają wiele własnych kłopotów i sami są w wieku 
emerytalnym.

Opierając się na przykładach szwedzkich, mógłbym umieścić Mat-
kę w domu dla ludzi starszych. Po próbie, Matka orzekła, że w takim 
domu nie chce mieszkać. Istnieją obok państwowych domy prywatne, 

w których przebywają z reguły osoby wiekowe i leżące, a koszt dochodzi 
nieraz do 4 tys. kr. miesięcznie i więcej. 

Wobec zwyczajowej polskiej presji, że starzy rodzice powinni 
mieszkać przy dzieciach i wnukach, czyli powrotu tradycji polskiej ro-
dziny wielopokoleniowej, musiałbym przeprowadzić się ze wszystkimi 
domownikami do Polski.  Z drugiej strony oddanie starych rodziców do 
domu starców, jest w Polsce najczęściej czynem rozpaczliwym.

Istnieje tam system domowych opiekunów stworzony przez pań-
stwo i firmy prywatne. Nie jest on tak dobry jak w Szwecji ale funkcjonu-
je. Do Matki przychodzą dwie osoby na 6 godzin dziennie i pomagają Jej 
w pokonywaniu codziennych czynności.

Czasami w stosownym urzędzie czerwienię się na niedelikatne su-
gestie urzędniczek, że mieszkając za granicą zostawiłem Matkę samą 
w domu, z którego wyjechałem 25 lat temu.

Wtedy życie rozdało karty tak, że mając dziś dorosłe dzieci zasta-
nawiam się co będzie, gdy one przekroczą czterdziestkę. Tyle kolega 
o swoich kłopotach, które są znane chyba wszystkim…

Tadeusz Urbański (Sztokholm)
Od Redakcji: Jeśli macie Państwo podobne jak powyżej opisane 

doświadczenia, a może jakieś dobre lekarstwo dla pełnej wyrzutów du-
szy, to podzielcie się swoją opinią na naszych łamach, o co serdecznie 
prosimy. Czekamy na Państwa listy do Redakcji.

Kłopoty z rodzicami
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Handel

Usługi / Inne

Nauka

Usługi / Inne
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Finanse i ubezpieczenia

PrawoLetni konkurs FOTO 2011
Czekamy na zdjęcia z wakacji, imprez i spotkań polonijnych, zarówno 
formalnych jak i nieformalnych. Spośród nadesłanych fotografii, drogą lo-
sowania wybierzemy i nagrodzimy dwie prace 
fotograficzne oraz opublikujemy je w następ-
nym wydaniu kwartalnika. 
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”
Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z zezwoleniem
na publikację w gazecie.

Mam nadzieję, że mój urlop będzie jednak pachnący latem.

Zdjęcie nadesłała do redakcji Pani Krystyna. Dziękujemy i prosimy o więcej!
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W piaskownicy mały Jasio, Staś i Olek 
prześcigają się w przechwałach.
- Moi rodzice kupili mi siostrzyczkę - mówi Jaś.
- A mój tatuś kupił mi braciszka - woła Staś.
Na to smutny Olek! - A my jesteśmy biedni 
i tato musiał nas zrobić sam.

* * *
Fachowcy z Ukrainy przyjechali na 
gospodarstwo do Irlandii wymalować facetowi 
dom. Jako że byli z Ukrainy mieli w zwyczaju 
przed robotą chlapnąć ze dwie sety, ale 
niestety nie mieli za co. Sprzedali więc farbę, 
kupili flaszkę, drugą, trzecią - i w końcu 
przepili wszystko. Po jakimś czasie fachowcy 
widząc, że zbliża się właściciel domu, szybko 
resztką farby wysmarowali koniowi mordę.
Właściciel się pyta:
- Dlaczego nic nie jest pomalowane
- Bo koń wypił całą farbę!
Właściciel bez zastanowienia wyciąga strzelbę 
i strzela koniowi w łeb.
- Dlaczego od razu tak brutalnie? - pytają 
fachowcy ze zdumieniem.
- A na cholerę mi taki koń. Ostatnio jak byli 
tu murarze z Polski to 10 worków cementu 
wpierniczył.

* * *
Blondynka na egzaminie z biologii spaliła 
wszystkie pytania. Egzaminator zauroczony jej 
urodą próbuje wyciągnąć ją z opresji:
- Dam pani jeszcze ostatnią szansę. Proszę 
podać chociaż jeden gatunek ptactwa ściśle 
chronionego w Polsce.
Blondynka dłuższy czas milczy. Egzaminator 
dalej próbuje:
- No, proszę pomyśleć, to przecież łatwe.
- Czy mógłby mi pan udzielić jakiejś 
podpowiedzi? - pyta blondynka.
- No dobrze. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki 
znak twój? - BLIŹNIĘTA!!!

* * *
Pewne francuskie pismo dla mężczyzn 
ogłosiło konkurs na najlepszy opis poranka. 
Pierwsze miejsce zajął autor takiej 
wypowiedzi: “Wstaję, jem śniadanie, biorę 
prysznic, ubieram się i jadę do domu”.

* * *
Blondynka dzwoni do informacji na dworcu 
kolejowym. 
- Przepraszam, jak długo jedzie pociąg 
z Berlina do Warszawy? - Chwileczkę... 
- Dziękuję.

* * *
Kobieta dzwoni do radia i mówi:
- Znalazłam portfel, a tam 3000 zł, czek na 
10 tys. euro. Portfel jest pana Stanisława 
Kowalskiego zamieszkałego przy ul. Czerskiej
w Warszawie. I mam gorącą prośbę...
proszę panu Stasiowi puścić jakąś fajna 
piosenkę ode mnie.

Po dobrej imprezce wracają trzy podpite 
koleżanki, w pewnym momencie zachciało im 
się sikać, a że na ulicy był duży ruch
i przechodziły obok cmentarza, zdecydowały 
się przeskoczyć przez mur. Kucnęły, jedna tu, 
druga tam i sikają nagle zrywa się wichura, 
burza pioruny, więc wystraszone uciekają 
przez cmentarz, krzaki, płot i do domów. 
Następnego dnia ich mężowie spotykają się 
przy piwku, po paru mocnych jeden zaczyna: 
- Znamy się już długo, to powiem wam 
chłopaki, że wydaje mi się,
że mnie żona zdradza! Wczoraj wieczorem 
wróciła do domu późno, podpita a na dodatek 
w podartych rajstopach. 
Drugi mówi: - Eeee, to nic moja chyba też 
mnie zdradza, mało że wróciła późno
i w podartych rajstopach to jeszcze bez 
majtek! 
Trzeci mówi: - Panowie to wszystko nic: moja 
wróciła, późno, podpita, bez rajstop
i majtek, a na dodatek miała taką fioletową 
szarfę na sobie:
Nigdy Cię nie zapomnimy - Koledzy z Gdyni!

Jasiu szepcze tacie na ucho:
- Jak dasz mi dziesięć złotych, to powiem Ci, 
co mówi mamie pan listonosz jak jesteś 
w pracy.
Ojciec wyjmuje 10 zł i daje synowi.
- I co, Jasiu? Co mówi?
- Mówi: “Dzień dobry. Poczta dla pani”.

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

* * *
Szkot ożenił się z wdową i po ślubie jedzie 
pociągiem.
- Gdzie pan jedzie? - Pyta go inny podróżny.
- W podróż poślubną...
- A gdzie żona?
- Ona już była...

* * *
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HOROSKOP na 2011
RAK (21.VI - 20.VII)

W połowie 2011 roku Twoja niestabilność finansowa będzie taka sama jak w po-
przednim 2010 roku. Na tę sytuacje Raki mają niewielki wpływ. Należy się spodziewać 
strat, ale będą też i zyski. Raki otrzymają zapłatę za dobro, które w przyszłości wyświad-
czą innym. Lato przyniesie wielu Rakom zaskakujące sukcesy zawodowe.

Pomijając wybuch aktywności w okolicach lipca, można spodziewać się okresu 
dość monotonnego. Ten czas spokoju pozwoli na złapanie oddechu i przygotowania się 
na przełomową jesień. Od tego momentu wiele Raków będzie żyć jak na karuzeli, bę-
dzie zmiennie i burzliwie w każdej sferze życia. Wysiłki będą owocowały satysfakcjami 
finansowymi.

W sprawach sercowych sytuacja początkiem roku będzie niepewna, gdyż sfera 
związków i wspólnych przedsięwzięć znajdzie się pod dziwnym i nieprzychylnym wpły-
wem planet. Jeśli pod koniec poprzedniego roku niektóre Raki zauważą, że małżeństwo 
się nie układa, doznają w 2011 roku pokusy, by zadziwić rodzinę i przyjaciół porzuce-
niem ogniska domowego. Młode Raki niezadowolone z mieszkania z rodzicami, będą 
zastanawiać się nad przeprowadzką. Samotne Raki spotkają na swojej drodze wiele po-
tencjalnych partnerów. Wybór ich będzie słuszny, jeśli posłuchają wewnętrznej intuicji.

Jeśli uda się Rakom przebrnąć przez lato, trudności pokonają w życiu uczuciowym 
już na jesień. Zima 2011 roku zapoczątkuje u niektórych raków długi czas transformacji 
w życiu osobistym, zwłaszcza w bliskich związkach. Część tych zmian przyjdzie z we-
wnątrz, cześć z zewnątrz. Te pierwsze wynikną z pragnienia, by od najbliższych osób 
Raka uzyskać coś innego niż dotąd. Te drugie będą rezultatem zerwania dotychczaso-
wych sojuszy i narodzin nowych. Część raków zerwie niektóre znajomości, ale z czasem 
przyjdą nowe.

LEW (21.VII - 20.VII)

Od połowy roku Lwy zaczną swoją aktywność zbiorową, a samotne Lwy dzięki 
imprezom z przyjaciółmi lub wyłączeniu się do nowej grupy mogą znaleźć miłość albo 
trochę dobrej rozrywki. W lecie niektóre planety mogą wywołać głębokie zamieszanie 
w sferze związków międzyludzkich. Wiele Lwów musi mieć absolutną pewność co do 
motywów osób, z którymi się spotykają, i taką samą pewność, że inni uczciwie ich trak-
tują. Wszystkie związki wzbogacą życie, pomogą wielu Lwom wyzwolić z nich kreatyw-
ność i realizować idee, które być może inaczej pozostałyby w uśpieniu.

KRZYŻÓWKA  METAGRAMOWA

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

Jeśli Lwy zapragną prawdziwego związku uczuciowego nie ma wątpliwości, że rok 
2011 otworzy przed nimi nadzwyczaj interesujące możliwości. Dolegliwości zdrowotne 
i inne nieokreślone problemy psychiczne, które dręczyły Lwy w minionych latach 
w roku 2011, przeminą. Jeśli Lwy nie znajdą zadowolenia w swoim życiu, znajdą siłę by 
stawić czoła swoim problemom, ale jeśli niektóre Lwy są zadowolone, nie ma powodów 
do gwałtownych zmian.

Niektóre Lwy szczególnie te z pierwszej dekady będą mieć tendencje do wiązania 
się z osobami niezaspokojonymi uczuciowo, pasożytującymi na ich sile. Prawdziwe Lwy 
potrzebują mimo wszystko, partnera, na którym mógłby się wzorcować i którego mógłby 
podziwiać.

PANNA (21.VIII - 20.IX)

Wcześniejszy rok mógł być dla wielu Panien trudny, ale z pewnością w nowym 2011 
roku wiele Panien zauważy, że ogólnie biorąc, sprawy zaczną przybierać dobry obrót. Ten 
rok otwiera realną szansę znalezienia prawdziwej miłości, sukcesu, stabilizacji finansowej 
i wielu innych wartości, których zawsze Panny szukały. W 2011 roku Panny zaczną poszu-
kiwać tego, co ukryte pod powierzchnią, oraz rewizją dotychczasowych przekonań.

Możliwe, że wiele Panien tkwi zbyt długo w przestarzałych schematach myślenia 
i samousprawiedliwieniach. Możliwe, że dla niektórych Panien zakończy się okres życia 
pod hasłem obowiązków wobec innych, a rozpocznie czas refleksji nad obowiązkami wo-
bec siebie. Większość Panien będzie skupionych na pracy, która przyniesie satysfakcję, 
należne tytuły i podwyżki.

Od czerwca planety dadzą odwagę Panną, by rozwinęły skrzydła. Pasją życia mogą 
się stać podróże, lub inne umiejętności, które odnajdą w sobie. Planety dadzą odwagę wie-
lu Pannom, by szukać kogoś, z kim mogłyby dzielić życie, lub przeciwnie, do uwolnienia 
się ze związku, który do niczego nie prowadzi.

Na jesień wiele Panien czekają fascynujące związki, tak więc z pewnością nie będą 
się nudzić. Możliwe, że część Panien szczególnie z ostatniej dekady, zakończy nieszczę-
śliwy czy zbyt burzliwy związek, który nie spełnia ich oczekiwań, ale czas samotności 
nie będzie długi - nowe miłości czekają za progiem. Dla wielu Panien rok 2011 okaże się 
czasem wielkich podróży, nie tylko na wypoczynek, ale także podróży do wnętrza siebie. 
Zweryfikują swoje cele, określą je i zaczną do nich zmierzać.

Inaczej zaczną traktować znajomych. Ich charakter będzie zmienny i Panny pokażą 
raz na jakiś czas pazury, gdy zauważą nieszczerość ze strony osób im znanych.

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru POLONEZA:
“Gniew jest zaczynem niedorzeczności” - nadesłał Pan Jan Jasiński.




