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Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła....
słowa piosenki Czesława Niemena wracają jak bumerang zawsze 

o tej porze roku. Marzy nam się złota polska jesień, ale czy taka będzie? 
Nie wiadomo. Ponieważ tam wysoko, w przestworzach, gdzie tworzą się 
temperatury, które potem mamy na wysokości naszych nosów, ciągle jeden 
wielki chaos, który ostatnio staje się stanem całkowicie normalnym, i to nie 
tylko w przyrodzie. Mimo to bądźmy dobrej myśli...

Pozytywne nastawienie zwłaszcza jesienią nie powinno nas opuszczać 
ani na chwilę, tego właśnie Państwu życzę na długie jesienne wieczory.

Jesień oprócz kolorów, szelestu liści i zapachu grzybów niesie nam 
wiele ważnych rocznic o których należy pamiętać.

3 października - Dzień Jedności Niemiec obchodzony od 1990 roku
9 października - Dzień obalenia muru berlińskiego w 1989 roku
1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych
11 listopada - Święto odzyskania przez Polskę Niepodległości
16 listopada - Międzynarodowy Dzień Tolerancji
Tolerancja to coś więcej niż pokojowe współistnienie różnych kultur. 

To postawa aktywna, przejawiająca sie przez uznanie i poszanowanie praw 
i wolności innych. Tutaj w nowej ojczyźnie bardzo wyraźnie zdajemy sobie 
sprawę z potrzeby tolerancji i akceptacji. I bardzo nas boli, kiedy zamiast 
poszanowania naszej odmienności spotykamy się z potępieniem, niezrozu-
mieniem albo w najlepszym przypadku z obojętnością. Pochylmy się nie 
tylko nad grobami naszych zmarłych bliskich, ale i w imię tolerancji nad 
żywymi ludźmi obok nas...

„Spieszmy się ich kochać, tak szybko odchodzą”
Redakcja 

Wybory Miss
�6 listopada �011 w Emmerich 
(NRW) odbędzie sie finał 13-tej 
edycji konkursu „MISS POLONIA 
in Deutschland”. Tradycyjnie wybo-
ry organizowane są w formie balu 
z występami artystów.  Moderować 
je będzie Tadeusz Drozda. Do tańca 
zagra znana grupa THE BLACK 
z Wrocławia. Gościnnie wystąpi 
Dominika Gomulka z Hannoweru, 
laureatka monachijskiego festiwalu 
piosenki: RAZEM WE WSPOLNEJ 
EUROPIE. Wśród gości zaproszo-
nych m.in. Angelika Ogryzek MISS 
POLSKI �011.
O tym, że impreza jest dla wszyst-
kich i ze wszystkimi, świadczy fakt 
patronatu medialnego z udziałem 
prawie wszystkich mediów polonij-
nych w Niemczech jak i TV Polonia. 
Ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc, prosimy o rezerwację pod 
numerem tel.: (02822) 980950 
(możliwa również rezerwacja ho-
telu). Zapraszamy do obejrzenia 
galerii zdjęć z kandydatkami do 
tytułu Miss na naszej stronie inter-
netowej:
www.miss-polonia-deutschland.de

Głosowanie odbędzie się w lokalach obwodowych komisji wyborczych 
na terenie Niemiec między godziną 7.00 a 21.00. Obywatele polscy, 
przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział 
w głosowaniu jeżeli spełnione zostaną określone warunki. Informacje:
www.berlin.polemb.net/index.php?document=��34
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Praca

Polnische Sozialpädagogin mit langjähriger Berufserfahrung sucht eine 
Stelle als Alten- und Behindertenpflegerin.
Proszę o kontakt telefoniczny 0152/ 27387222
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Gdzie dom? To trudne pytanie, wy-
magające szczegółowych omó-

wień. Gdybym odpowiedział wprost - tu 
w Szwecji, dalsza pisanina nie miałaby 
sensu, albo musiałbym coś wyjaśniać. 
Gdybym odpowiedział, że w Polsce, 
to powinienem tłumaczyć, dlaczego tu 
siedzę prawie 30 lat i nie mam na razie 
zamiaru wracać.

Co emigranci mogą nazwać domem? 
Było to miejsce zostawione z wyboru lub 

z musu, z którym mają związane prozaiczne, 
domowe wspomnienia. Tam mieszkali rodzice, 
rodzeństwo, możliwe że dziadkowie, tam się 
odrabiało lekcje. W domu spędziło się jakieś 
okrągłe lata dzieciństwa i wczesnej dorosłości.

Jedni powiadają, że dom gdzie chleb, 
inni gdzie dzieci „cztery kąty i piec piąty” 
a jeszcze inni gdzie praca i kariera. Każdy 
może wynaleźć jemu tylko znane powody, dla 
których określa to jedyne miejsce na świecie 
jako swój dom. Jednocześnie wszyscy lub pra-
wie wszyscy zdają sobie sprawę, że dom jest 
tam, nad Wisłą, albo powinien tam być. Niektó-
rzy jeszcze nie wiedzą o tym ale ta myśl przyj-
dzie im prędzej czy później do głowy.

By starać się o wyjaśnienie zadanego te-
matu, należy związać chociażby lekko, pojęcie 
domu z ojczyzną. Jednocześnie należy wziąć 
pod uwagę wiek emigrantów gdy wyjeżdżali 
i ich wiek dziś, gdy udzielają odpowiedzi na to 
skomplikowane pytanie - gdzie ich dom? Na-
leży wziąć pod uwagę powody z jakich opuś-
cili dom w kraju, dokładny czas wyjazdu i staż 
emigrancki. Ważnymi danymi są informacje 
czy emigrowali sami czy z rodziną, oraz ich wy-
kształcenie w tym momencie. Właśnie te ele-
menty, są głównymi wyznacznikami poziomu 
ich wypowiedzi.

Ogólnie można powiedzieć, że z oddali, 
swój dom kocha się mocniej i pamięta lepiej. 
Tak jak ojczyznę. Lepiej mieć dwie ojczyzny niż 
żadnej, bo i tak będzie się szukało tej nieobec-
nej czy dalekiej. Podobnie z domem.

Większość emigrantów ma dom. Jedni 
nowy a drudzy ten stary. Czasami mają dwa 
ze wskazaniem ważniejszego. Nie wszystkich 
stać na dwa domy ale wszystkich stać na ma-
rzenia o czasach gdy będą mogli wybrać.

W marzeniach o przyszłości, widzą się 
starszymi lecz z dzisiejszym doświadczeniem, 
bo nie wszyscy zdają sobie sprawę, że życie 
przyniesie niespodzianki uniemożliwiające 
być może przeprowadzkę do wymarzonego 
domu w Polsce, Francji, Hiszpanii... Jedni emi-
granci marzą o drugim domu pod Warszawą 
czy Krakowem, do którego mają nadzieję się 
przeprowadzić w jesieni życia, a inni planują 
kupno letniego domu w Prowansji, by tam spę-

dzać urlopy a później jako emeryci jeździć tam 
z wnukami lub zamieszkać na stałe.

Ci co wymknęli się z kraju sami, a później 
sprowadzili do siebie żony i dzieci, mają wiele 
wspólnego z tymi, którym udało się wyjechać 
całą rodziną, o ile u tych pierwszych związek 
rodzinny przetrwał próbę czasu. Ci wspomina-
ją domy inaczej niż młodzi samotnicy, którym 
emigracja dała szansę nie tylko na zmianę 
kraju, ale i natychmiastowe wtopienie się w ob-
cość przy pomocy małżeństwa, a tym samym 
konstruowanie domu innego lub podobnego 
niż opuszczony. 

Przybyli samotnie, w zależności od wy-
kształcenia i predyspozycji, usamodzielnili się 
zakładając kawalerskie czy panieńskie gospo-
darstwa lub wiążąc się najczęściej z rodaczkami 

ną polsko-tubylczą i to niezależnie od tego, czy 
ich twórcami są małżeństwa polskie czy mie-
szane. Dalej: nuworyszowskie pseudotubylcze 
- zbudowane z pomocą koślawej emigranckiej 
wyobraźni a nie z obserwacji rzeczywistości, 
oraz wyrafinowanie eleganckie na wzór kraju 
zamieszkania.

Domu nie mają ci, którzy taką sytuację lu-
bią lub kierowali się zasadą - wszędzie dobrze 
gdzie nas nie ma czyli: całe lata poświęcili na 
poszukiwanie kraju, gdzie by mogli ten dom 
zbudować.

Emigranci z lat 37 - 48, najczęściej tu-
tejszy dom uważają za swój, bo w Polsce nie 
mają niczego, a nierzadko nikogo z bliskich. 
Mają dom pod powiekami i mimo obcych oby-
watelstw Mazurek Dąbrowskiego uważają za 
swój chociaż szanują hymn państwa osiedle-
nia będący pieśnią ziemi na której żyją i pieśnią 
urodzonych tu ich dzieci i wnuków. Najstarsi 
emigranci, zwłaszcza kresowiacy mają najtrud-
niej, bo ich dom i rodzinna okolica pozostały 
za granicą.

Sądzę, że powojenni przesiedleńcy 
z Kresów, podobnie odpowiedzieliby na to 
pytanie, gdyż z chwilą gdy wybrali lub przy-
dzielono im opuszczony poniemiecki dom 
w szczecińskim, zaczęli tęsknić do pozosta-
wionej ojcowizny. Zostali emigrantami miejsca. 
Wszyscy, którzy odpowiadali na moje pytania, 
zostali emigrantami miejsca i języka. 

„Nauczyłam się za granicą dużo, dlatego 
jak jestem w Polsce, kłócę się z moją matką 
o kraj, o złe o nim słowo. Ale tu za granicą nie 
jestem u siebie. Mam tu przyjaciół a rodzinę 
w Polsce. Niecałą, bo brat mieszka w Ameryce, 
gdzie założył swój dom. Najgorzej w Święta, 
gdy jestem myślami z domem, czyli Polską.”

„Mieszkam z założoną tu rodziną. Dom 
został tam, uszczuplony ostatnio o ojca. Mój 
dom jest tu, przenosić się nie chcę, a co da-
lej będzie nie wiem. Może na starość. Wiem, 
ojczyzna tam, ale nie chcę wracać, chociaż tu 
gdzie jestem to nie mój kraj.” 

„Nigdzie nie powiedziano, że mam tam 
wrócić, że trzeba. Wszystko się zmienia i tu 
i tam, gdzie np. nie ma już mojej ulicy. Niby 
jest, inaczej się nazywa, obcy mieszkają w 
moim mieszkaniu, w naszym domu. Ale ja to 
rozumiem i czasami wydaje mi się, że to jest 
fajne. Inny razem ze złością mówię -`Oni po-
zamieniali`.”

„Ojczyzna to dom, to mój światopogląd, 
korzenie i wspomnienia. Tam jest mój dom 
gdzie dzieci, a te akurat urodziły się tutaj. Do-
brze się tu czuję. Dom rodzinny to jest prze-
szłość - dom ojca i matki, mój i moich sióstr. 
Jedna z nas została w domu, więc mamy do-
kąd pojechać.”

„Dom moich dzieci jest tu, to i mój musi 
być tu. Inaczej nie potrafię i cieszę się, że dzie-

Gdzie jest dom emigrantów?

i rodakami. Przez jakiś czas czuli się zadowo-
leni, gdyż wydawało się, że zdołają odtworzyć 
domowość krajową. Z czasem, z powodów któ-
re warte są osobnego opracowania, wydawali 
się znużeni takim życiem i domem zarazem 
i by coś zmienić w swoim życiu, rozwodzili się, 
burzyli zatem świeżo zbudowany dom.

Ludzie doświadczeni życiowo i w dużej 
części wykształceni, przez pracę i starania 
pozbawione polskich kompleksów, zbudowali 
domy na wzór pozostawionych w kraju lub we-
dług osiągalnych marzeń.

Emigranci mają w kraju dom, albo wydaje 
im się że mają, o ile mieszka tam jeszcze ro-
dzina, najlepiej w starym domu lub mieszkaniu 
jeszcze z dzieciństwa. Gdy nie mają niczego 
i nikogo, utracony dom utożsamiają z ojczyzną, 
nie zawsze utraconą.

Są tacy, którzy ściągają do siebie z kraju 
najbliższą rodzinę i tworzą klan, samowystar-
czalny jeśli chodzi o wspominanie czy tzw. 
życie rodzinne. Ci najczęściej mówią z przeko-
naniem, że ich dom jest tu, na obczyźnie, bo 
w zależności od czasu przybycia, np. zdążyli 
jakimś świeżym grobem zmarłego w rodzinie 
przywiązać się do tej ziemi. 

Domy polskich emigrantów, można po-
dzielić na kategorie: obsesyjne domy-wyspy 
polskości na obczyźnie; domy z kulturą miesza-
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Turystykaci mówią po polsku i to co stworzyliśmy z mężem uważają za swój dom. 
Do mojego domu jadą na wakacje ale niedługo pewnie przestaną, bo 
wabi je świat.”

  „Tu jest dla mnie za zimno, za ciemno. Tu jest skomplikowanie. 
Tęsknię do regularnych pór roku. Dom? Był w Polsce, teraz tutaj. Stam-
tąd uciekłam i dziś się zastanawiam po co. Nie mogłam przewidzieć ile 
zyskam a ile stracę. Dom został tam i tu go nigdy nie odbuduję.”

  „Dawno zdecydowałem i tu jest mój dom. W kraju został fragment 
mojego życiorysu. Tu zacząłem od zera, bez oparcia w rodzinie bo je-
stem sam. Byłem niedawno w Polsce i chociaż wiem co tam się dzieje, 
to tego nie rozumiem. Wracając tam zgubiłbym się w tych nowych prze-
pisach. Mentalnie w Polsce jestem obcym. Zagranica wyprała mi mózg 
chociaż mówię po polsku.”

  „Dzieci, żona i ja, moja praca, układy, przyjaźnie tutejsze, bo stare 
dawno się porwały. Dom oczywiście tutaj. W Polsce jestem gościem 
u siostry w moim byłym rodzinnym domu. Wypadłem już z obiegu bo 
jeśli trzeba być tam, to trzeba być na bieżąco.”

Starzy emigranci to ludzie mieszkający za granicą więcej niż po-
łowę swojego życia, lecz nie mniej niż 10 lat, bo to minimalny czas 
potrzebny do wyważenia swoich planów i tęsknot. Czas potrzebny nie 
tyle do założenia rodziny, co do zapuszczenia niezbędnych korzeni i do 
początku wątpliwości co do wyboru. Z czasem większość zacznie liczyć, 
chociażby cicho, że przeniesie się do Polski.

Z wiekiem emigrantów, ojczyzna się przybliża chociaż fizycznie 
oddala, dom utracony idealizuje się a ten nowy, choćby i 40-to letni ure-
alnia jako swój. Najstarsi, dzisiejsi emigranci mogą powiedzieć, że dom 
mieli w Polsce lub Polska była ich domem. 

Emigranci lat 70 - 88 zostawali za granicą z różnych powodów 
i z różnymi projektami na własną przyszłość i najczęściej samo pozo-
stanie było już realizacją planu, stąd dalsze projektowanie swego ży-
cia na obczyźnie nie było dalekosiężne. Ograniczało się do wynajęcia 
mieszkania, kupna samochodu, telewizora, odtwarzacza video. Plano-
wali ogólne polepszenie swojego losu i w wielu wypadkach nie myśleli 
o organizowaniu jakiegoś domu. Wydawało się im, że wystarczy wyje-
chać i zostać by mieć lepiej, jednak po latach okazało się, że trzeba było 
mieć plan na którego końcu był dom. 

Najnowsi emigranci zarobkowi czyli gastarbajterzy mają plan. 
W ich przypadku to praca, która ma uregulować resztę życia. Jeśli się 
im opłaca, to sprowadzają do siebie rodzinę i powoli wtapiają się w obcy 
świat zakładając dom. Inni, pracując za granicą, inwestują w dom zosta-
wiony w Polsce, aż do czasu decyzji – wracam czy zostaję?

Trzeba przyznać rację również tym, którzy mówią o Ameryce, Au-
stralii czy Francji, że to ich dom. Mają ku temu powody, bo wiedzą, że 
trzeba się określić, tak jak kiedyś należało mieć plan, gdyż nie można 
trwać w niewygodnym międzykontynentalnym albo nawet międzyeuro-
pejskim rozkroku. W Polsce znormalniało, ale im dłużej mieszkają za 
granicą, tym trudniej wrócić.

Tadeusz Urbański (Sztokholm)

Matrymonialne

POLSKI MAGAZYN RADIOWY
- jedyne polskie radi w niemieckim eterze!

Od poniedziałku do piątku od godz. 22.00 do 23.00

Drodzy czytelnicy „Poloneza”, Polski Magazyn Radiowy - jedyne w swo-
im rodzaju spotkanie z polską tematyką w niemieckich mediach. To najnowsza 
polska muzyka, spotkania z artystami, ekspertami, publicystami, ludźmi two-
rzącymi polską kulturę w Niemczech. Staramy się docierać tam, gdzie w Niem-
czech słychać język polski. Zasięgamy porad u polskich i niemieckich eksper-
tów w sprawach, które Państwa interesują, 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 gło-
sów. 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 
Do pracy, rodacy – poradnik dla podejmujących pracę w Niemczech

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
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Jako obcokrajowiec pozwoliłam sobie 
krytycznym okiem popatrzeć na niemieckich 
studentów, ich życie, mentalność, stosunek do 
studiów i czas wolny. Niemieckiego studenta, 
krótko należałoby scharakteryzować tak: dba-
jący o środowisko, pewny siebie, twardo stąpa-
jący po ziemi, wygodny. Te kilka cech nie od-
dają jednak całkowitego obrazu niemieckiego 
studenta. Pytając znajomych o zdanie na temat 
niemieckich studentów spotkałam się z cieka-
wymi odpowiedziami. Niektóre były pozytywne, 
inne były raczej krytycznymi uwagami.

Trzeba jednak przyznać, że większość 
niemieckich studentów dba o środowisko. 
Na ulicach często spotyka się studentów po-
dróżujących rowerami. Znani są oni również
z tego, że zakupy robią w BIO-Sklepach, które 
nie słyną z niskich cen. Na ekologiczne życie 
wśród studentów panuje ostatnio moda a sło-
wo „umweltbewusst“ <proekologiczny> bije 
wszelkie rekordy popularności. Warto również 
dodać, że w Niemczech powstaje więcej kie-
runków studiów kształcących przyszłych eko-
logów i związanych z ochroną środowiska niż 
w jakimkolwiek innym kraju. Wycieczki z ple-
cakiem w góry, nad morze pod namiot, wypad 
za miasto stają się bardziej popularne niż szał 
zakupów w Mediolanie czy Barcelonie. 

Takie podróże łączą się  z kosztami, co 
nie jest jednak wielkim problemem wśród więk-
szości niemieckich studentów.  Wszystko 
dzięki BaföG 

- stypendium i kredycie studenckim w jednym, 
które przysługują prawie każdemu studentowi, 
którego rodzice zarabiają przeciętnie i takim, 
którzy mieszkają poza domem rodzinnym. Tu 
Niemcy wyprzedzają Polskę. Nierzadko studen-
ci są dodatkowo wspomagani przez rodziców. 
Studenci w Niemczech mogą sobie pozwolić 
na więcej niż ich koledzy z Polski. Niemiecki 
student popija „coffee to go”  lub zajada się 
crossaint w pobliskiej kawiarni z laptopem na 
kolanach, podczas gdy student w Polsce sam 
robi sobie kanapki a do szkoły zabiera termos 
z kawą. 

Niemieccy studenci są pewni siebie, nie 
boją się uwag i często mają swoje zdanie. Sta-
rają się też być oryginalni i kreatywni, jednak 
bycie oryginalnym, jak się okazuje może mieć  
inne skutki od zamierzonych. Jak to moja kole-
żanka określiła: „Każdy stara się być tak orygi-
nalny z tym swoim laptopem na kolanach i latté 
w ręce, że wszyscy wyglądają tak samo“.

Stosunek niemieckich studentów do stu-
diów jest raczej poważny. Nie traktują oni tego 
jako zabawy, lecz wiążą ze studiami swoją 
przyszłość. Przeważnie każdy stara się dostać 
dobrą ocenę z egzaminu i stawia sobie wyso-
kie cele, do których dąży. Student ten wie do-
kładnie, gdzie chce pracować
i ile chce zarabiać. Ma 
również plan jak bę-
dzie wyglądać jego 
życie za kilka lat. Wiel-

kim plusem dla Niemiec  jest fakt, że również 
matki mają możliwość studiowania, gdyż ofero-
wana jest pomoc i opieka przy najmłodszych, 
a gdy sporadycznie w sali wykładowej pojawi 
się kilkuletnie dziecko, nikt nie ma z tym prob-
lemu.

Pozostaje jeszcze kwestia kontaktów mię-
dzyludzkich. Niemieccy studenci są otwarci na 
świat. Nie spotkałam się jeszcze z oznaką nie-
chęci niemieckich kolegów do tych z zagranicy. 
Czasem służą nawet pomocą, gdy się ich o to 
poprosi i nierzadko zawierają przyjaźnie z „era-
smusowcami”, czyli studentami z wymiany.

Miejscowi studenci cenią sobie czas wol-
ny i dobrą zabawę. Jeśli chodzi o pracę to 
sporo moich znajomych dorabia sobie do Ba-
föG, by mieć „drobne“ na imprezy i wypady do 
kina. Są również bardziej wygodni studenci, 
którym praca w restauracji szybkiej obsługi lub 
sklepie wydaje się być niewykonalną i którzy 
mają szczęście pracować w biurowcach, wy-
konując robotę papierkową. Zdarzają sie też
i tacy, którzy dzięki wsparciu finansowemu ro-
dziców nie muszą pracować i bez zmartwień 
mogą się oddać przyjemnościom związanym 
z wydawaniem pieniędzy. Niemieccy studenci 
rzadko spędzają wieczory przed telewizorem
a preferują spotkania poza domem. Znam spo-
ro osób, które telewizora po prostu nie posia-
dają. Nie tyle, że ich nie stać, ale by nie marno-
wać czasu. Jeśli niemiecki student interesuje 
się wiadomościami ze świata, a przeważnie tak 
jest, kupuje sobie gazetę, albo zamawia pre-
numeratę z ofertą specjalną i zniżkami dla stu-
dentów. Dla niemieckiego studenta ważniejszy 
jest czas spędzony ze znajomymi, wypad na 
imprezę, pójście do restauracji czy po prostu 
na ciekawy film do kina.

Jak widać obraz rodzimych studentów 
Niemiec nie jest jednobarwny i warto również 
na nich zwrócić uwagę, a nie tylko i wyłącznie 
na przyjezdnych. Mentalność niemieckiego 
studenta jest dla ludzi przyjezdnych pełna za-
gadek i warto by było się zastanowić, jak każ-
dy z nas widzi niemieckiego studenta swoimi 
oczami.

Mojka

Eko-studenci
Do Niemiec co roku przybywa tysiące studentów z całego świata, pragną-

cych studiować i zdobywać nowe doświadczenia poza granicami swoje-
go kraju. Także Polak studiujący w Niemczech nie jest już wyjątkiem. Zagraniczni 
studenci tworzą swoisty kolaż kultur i wprowadzają nowe barwy w studenckie 
życie niemieckich miast, które często stają się ich drugim domem. Jednak poza 
zagranicznymi studentami, istnieje jeszcze przewaga niemieckich studentów, 
których obraz wydaje się być równie interesujący i wielofasonowy jak ten stu-
dentów z zagranicy. 

zakupów w Mediolanie czy Barcelonie. 
Takie podróże łączą się  z kosztami, co 

nie jest jednak wielkim problemem wśród więk-
szości niemieckich studentów.  Wszystko 
dzięki BaföG 

kładnie, gdzie chce pracować
i ile chce zarabiać. Ma 
również plan jak bę-
dzie wyglądać jego 
życie za kilka lat. Wiel-

na przyjezdnych. Mentalność niemieckiego 
studenta jest dla ludzi przyjezdnych pełna za-
gadek i warto by było się zastanowić, jak każ-
dy z nas widzi niemieckiego studenta swoimi 
oczami.

Mojka
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Europejskie Centrum Kultury „IGNIS” w Kolonii
Program imprez na październik 2011

Europejskie Centrum Kultury „Ignis e.V.“
Elsa-Brändström-Str. 6, �0668 Köln 
Stacja metra „Reichenspergerplatz”

Wszystkie niżej wymienione imprezy odbędą się
w Willi Ignis, Elsa-Brändström-Str. 6, 50668 Köln 

t. 0221/72 51 05, e-mail: info@ignis.org,  www.ignis.org
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
02.10., godz. 15,00     Spotkanie rosyjskich pisarzy emigracyjnych
06.10., godz. 15,00     Kobiety spotykają się w IGNIS
07.10., godz. 20,00     Otwarcie wystawy „COINCIDENCE III/2011 - Koloń-

skie spotkania”  
07.10., godz. 21,00     Koncert katowickiego zespołu „Śląska Grupa Blusowa”
09.10., godz. 15,00     Popołudnie z jazzem
13.10., godz. 16,00     50 plus ... i co z tego?  
14.10., godz. 15,00     Impreza berlińskiego stow. „NIKE - Polki w Gospodarce 

i Kulturze”
16.10., godz. 15,00     Popołudnie z jazzem
17.10., godz. 18,00     Rozmowa kobiet trzech wyznań: judaizmu, chrześcijań-

stwa i islamu
20.10., godz. 19,00     Noc bajek 
21.10., godz. 17,00     Noc bajek 
20.10., godz. 19,00     Pokaz rosyjskich filmów dokumentalnych
23.10., godz. 15,00     Popołudnie z jazzem
27.10., godz. 16,00     50 plus ... i co z tego?  
27.10., godz. 20,00     Spotkanie Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Filozo-

ficznego  
28.10., godz. 20,00     Noc polskiej literatury
30.10., godz. 15,00     Popołudnie z jazzem
 
Bardziej szczegółowy program znajdziecie Państwo na stronie internetowej
w języku niemieckim

Dobry “Biznes” w Düsseldorfie
5 listopada 2011 r. plejada polskich aktorów odwiedzi Düssel-

dorf i teatr Savoy. Komedia pt. “Biznes”, po sukcesach w Polsce, 
przedstawiona zostanie Polonii.

Luksusowy apartament hotelowy 
w Londynie, biznesmeni z Yorkshire 
próbują sprzedać swoją upadającą 
firmę przewozową dwóm przedsię-
biorcom, Niemcowi i Szwedowi. Za-
angażowane są w to duże pieniądze 
i dwie panie z agencji towarzyskiej. 
Niespodziewane przybycie żon an-

gielskich biznesmenów rozpoczyna ciąg wydarzeń praktycznie nieprze-
widywalny od początku do końca. Z urokiem, polotem i błyskotliwymi 
dialogami całość tworzy znakomitą farsę!!!

Wystawa UNPOLISHED
Po sukcesie jaki wystawa UNPOLISHED – YOUNG DESIGN 

FROM POLAND odniosła podczas targów meblowych Salone del Mo-
bile w Mediolanie oraz 
Designer’s Days w Pa-
ryżu, jej kolejna, posze-
rzona edycja zostanie 
zaprezentowana nie-
mieckiej publiczności 
w Kolonii, Hanowerze 
i Düsseldorfie.

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 wyna-
grodzenie, zarobione przed rozpo-
częciem  renty i wypłacone w trakcie 
jej pobierania, nie należy do zarobku 
limitowanego. Wynagrodzenie to jest 
doliczane mianowicie do ostatniego 
regularnego okresu zarobkowego. 
Wypłata urlopowa, względnie trzy-
nastka, które zostały wypracowane 
po rozpoczęciu poboru renty, są 
natomiast traktowane jako zarobek 
dodatkowy limitowany, w związku 
z czym renta przy jednorazowej 
płatności przekraczającej wszystkie 
limity, 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 minimalnym wymiarze (Minijob)? 

W wypadku wykonywania pracy w formie minijobu wynagrodzenie 
nie przekracza 400 euro miesięcznie. W trakcie tego zatrudnienia za-
trudnieni są wolni od uiszczania składek  socjalnych. Pracodawca płaci 
13 procent na ubezpieczenie zdrowotne, 15 procent na ubezpieczenie 
rentowe i 2 procent ryczałtowego podatku. Dzięki tej pracy można uzy-
skać spełnienia warunku osiągnięcia czasu/wieku, co można obliczyć 
dzieląc ilość miesięcy pracy przez trzy. Trzeba więc pracować trzy lata 
w minijobie, aby mieć taki sam okres zaliczony jak za jeden rok na peł-
nym etacie. Można także zrezygnować z własnej  „wolności składkowej” 
i dopłacić  brakujące 4,9 % do pełnej 19,9% składki rentowej ze swego 
zarobku. Przez takie uzupełnienie uzyska się pełnowartościowe okresy 
składkowe. 

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 się 
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.   

Rechtsbeistand Helena Surmack  
tel. 0�11� - 800 80 30

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

Renciści pytają,
doradca rentowy odpowiada
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Dentysta spostrzegł, że jego następna pa-
cjentka, staruszka, bardzo się denerwuje
i postanowił ją czymś rozbawić, kiedy zakładał 
rękawiczki. - Czy pani wie, jak się robi ręka-
wiczki? - spytał.
- Nie - odpowiedziała.
- Cóż - powiedział - w Meksyku jest budynek 
z wielkim zbiornikiem lateksu, a pracownicy
o różnych rozmiarach rąk podchodzą do niego, 
zanurzają w nim ręce, suszą je i zdejmują go-
towe rękawiczki odkładając je w odpowiednie 
pudełka. 
Nie uśmiechnęła się ani trochę.
- No cóż, próbowałem - pomyślał sobie. Pięć 
minut później, na początku delikatnego boro-
wania, staruszka wybucha śmiechem. 
- Co panią tak śmieszy? 
- Właśnie sobie pomyślałam, jak są robione 
kondomy! 

* * *
Starszy pan stwierdził ze jego żona słabo 
słyszy i postanowił pójść skonsultować się
z lekarzem, co może na to poradzić.
Lekarz stwierdził: - Aby móc coś poradzić mu-
szę wiedzieć jak bardzo jest to zaawansowane. 
Niech pan to zbada w następujący sposób, naj-
pierw zada pytanie z odległości 10 metrów, jak 
nie usłyszy to z 8 itd. i wtedy mi pan powie przy 
jakiej odległości pana usłyszała.
Tak więc wieczorem żona robi w kuchni kola-
cje, a facet w pokoju czyta gazetę i stwierdza:
- W sumie tutaj jestem akurat 10 metrów od 
niej, zobaczymy czy mnie usłyszy.
- Kochanie! - woła - Co jest dziś na kolację?
Bez odpowiedzi. Zmniejszył dystans do 8 me-
trów, wciąż żadnej odpowiedzi. Zmniejsza do 
6, 4, 2, aż w końcu podchodzi staje tuż obok 
niej i pyta:
- Kochanie, co dziś na kolacje?
- Kurczak, do cholery, pięć razy Ci powta-
rzam!!! 

* * *
Trzy kobiety rozmawiają o swoich córkach. 
Pierwsza: - Nie ma lepszej córki niż moja Zo-
sia. Ona jedyna mnie kocha. W lecie zabiera 
mnie na Mazury, a zimą do Zakopanego...
Na to mówi druga:
- Moja córeczka jest najlepsza. Nikt nie kocha 
mnie bardziej niż ona! Lusia w lecie zabiera 
mnie na Hawaje, a w zimie do Szwajcarii.
Trzecia machnęła ręką i mówi:
- To wszystko nic. Moja Gosia jest najlepszą 
córką na świecie!
- Ale dlaczego? pyta jedna z kobiet.
- Trzy razy w tygodniu jedzie na wizytę do psy-
chiatry i płaci mu 150 złotych, żeby tylko o mnie 
porozmawiać! 

* * *
Mężczyźni mają umysł analityczny: duże 
problemy potrafią rozbić na mniejsze. Kobiety 
mają umysł syntetyczny: z małych proble-
mów robią duże problemy. 

Rozmawiają dwie sąsiadki:
- Wie pani, że ten sąsiad z parteru to bardzo 
dobry człowiek, bo cały swój dorobek przeka-
zał na sierociniec.
- A dużo tego było?
- Ośmioro dzieci! 

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

* * *
Żona wykonuje jakieś dziwne ruchy przed 
lustrem.
- Co ty tam robisz?!
- Ćwiczę chwyty samoobrony, nigdy nie wiado-
mo, czy w ciemności nie napadnie mnie jakiś 
maniak seksualny.
- Daj spokój, aż tak ciemno to nie bywa

- Panie Heniu, co pan sobie myśli? Ja wiem, 
że pan się niedawno ożenił, że żona pana jest 
bardzo atrakcyjna. Ale jak można się tak nie-
skromnie zachowywać?!
- ???
- Mieszkasz pan na parterze, okien pan wie-
czorami nie zasłaniasz i takie figle pan z żoną 
wyprawiasz po stole, wersalce, w całym miesz-
kaniu, ze od paru dni ludzie się gromadzą przed 
pańskimi oknami. Nie wstyd panu?!
- Panie Kazimierzu, ale... - No co?!
- Ja dopiero dziś rano wróciłem z Gdańska... 

* * *
Spotyka się dwóch mężów:
- Słyszałem, że twoja żona rozbiła twoje nowe 
Porsche. Stało jej się coś?
- Jeszcze nie, zamknęła się w łazience... 

* * *
Kowalscy postanowili pójść do opery. Kie-
dyś w końcu trzeba... Ubrali się odświętnie
w garnitur i suknie wieczorowa. Ustawili się po 
bilety w kolejce pod kasą. Przed nimi gość za-
mawia: - Tristan i Izolda. Dwa poproszę...
Kowalski jest następny:
- Zygmunt i Regina. Dla nas też dwa... 
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HOROSKOP
WAGA (23.IX - 23.X)

Przy Wadze koniec roku zapowiada radykalne 
zmiany, z którymi trzeba będzie się zmierzyć, to czę-
sto zakończenie czegoś i poznanie smaku rozstania. 
Karuzela tego roku, może spowodować pogubienie 
się Wagi w tym wszystkim, będzie zatem szukała róż-
nych kontaktów, które będą dla niej sprawdzianem na 
ile jest doceniana, zauważana, na co może liczyć? W wielu przypadkach Waga będzie 
dążyła do zajęcia miejsca na czele choćby drobnej sprawy, ale właśnie na działaniu tak-
że pusta karta, czyli wiele niespodzianek, zatem jedynie przy pojawieniu się konkretnej 
sprawy, trzeba będzie pytać symbole.

W sprawach partnerskich dla wielu Wag pojawi się choćby na krótko nowy kieru-
nek, który może być zachętą. Proszę jednak uważać, bowiem w żadnym znaku nie ma tylu 
zagadek. Wpadki w sprawach natury intymnej mogą być powodem rozdźwięków, choć 
powiadam, horoskop jest dla milionów Wag i nie zawsze będzie tak jak przewiduje.

Dużo dyplomacji, czasem sprytu w kontaktach społecznych.
Twardy grunt pod nogami, może czasem być tylko iluzją, zatem ostrożnie we 

wszelkich transakcjach. W stosunku do osób z otoczenia, oczekiwania mogą mijać się
z rzeczywistością, choć zachowania mogą wskazywać na coś zupełnie innego.

Obawy jakie się będą pojawiać dotyczą tych spraw gdzie pojawiła się pusta karta, 
choć ta niewiadoma to także dobry los.

SKORPION (24.X - 21.XI)

Ten rok dla Skorpiona, to potrzeba kontaktu z 
kimś bliskim, szukanie pomocy w trudnych sytua-
cjach. Możliwa potrzeba leczenia, ale chyba z dobrym 
skutkiem.?

Pojawią się nowe możliwości dodatkowych pie-
niędzy. To nowy zastrzyk w działaniu, dający więcej 
pewności siebie. Zainteresuje Skorpiona magia praktyczna, ale pod tym słowem kryje się 
wiele (to wszelkie rytuały ,modlitwy, znaki). Będzie zależało Skorpionowi na tym aby 
dotrzeć przy pomocy magii do sedna jakiejś sprawy. Zagłębienie się w sprawy niewyjaś-
nione, pozwoli Skorpionom na lepsze rozeznanie czym jest materia w której zaistnieli, 
a także na spojrzenie we własne wnętrze, na ile jestem graczem na pokaz, a ile w tym 
wszystkim mnie samego. Sporo koło Skorpiona ludzi oddanych i przyjacielsko nastawio-

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

nych, gotowych w wielu przypadkach pomóc w realizacji jakichś spraw.  Musi Skorpion 
być przygotowany na spotkanie się z nowymi możliwościami dotyczącymi partnera. 
Trzeba będzie zmierzyć się z przeciwnościami. Sprawy seksualne też w wielu przypad-
kach staną się zaskoczeniem, trzeba będzie pokonać problem związany z ta sferą życia. 
Wiele niespodzianek w kontaktach społecznych.

Dobrze pokazuje się „chleb powszedni” tego nie zabraknie da to poczucie stabiliza-
cji. W stosunku do innych ludzi, towarzyszyć często będzie chęć pokazania się, czasem 
ciągnięcie czegoś ponad siłę, ale z satysfakcją. Lękiem jaki może Skorpionom towarzy-
szyć, będzie brak wiary w siebie, zadawanie sobie pytania, na ile podołam sprząc razem 
istotne sprawy, aby coś nie wymknęło się z pod kontroli.

STRZELEC (22.XI - 21.XII)

Dla Strzelca ten rok zaznaczy się jakimiś niepew-
nymi sprawami. Może wydawać się, że coś jest prawie 
pewne, jednak ta pewność zawsze będzie wymagała 
dokładnemu przyjrzeniu się sprawie. Musi Strzelec
z wielka rozwagą rozpatrywać w każdej sprawie 
wszystko co może być brane pod uwagę. W sprawach 
związanych z dobrami materialnymi, pokazuje się Żółw, 
to symbol Matki Ziemi, jak każda matka pragnie uczyć swoje dziecko, tak będzie w przy-
padku Strzelca, wiele nauki , która może być odczuwalna.

W sprawach komunikacji między innymi osobami, raczej zachowanie łagodności 
i taktu, może dyplomacji? Tu trzeba iść podobną drogą. Trzeba będzie zadbać o bezpie-
czeństwo własne, może i rodziny, stąd potrzeba zabezpieczenia środków na ewentualne 
nieprzewidziane chwile. Zapowiadają się zmiany, które mogą odmienić dotychczasowy 
kierunek w codziennym życiu. W działaniu w wielu przypadkach trzeba będzie skorzystać 
ze sprawdzonych metod które nie pozwolą na zepchnięcie z drogi.

W układach partnerskich może pojawić się problem, który tak naprawdę nie bę-
dzie problemem, ale dzielenie włosa na cztery, może czasem być trudne, doprowadzić 
do zniechęcenia w innych dziedzinach życia. Zbyt dużo zachowawczego zachowania, 
lęk przed ryzykiem w stosunkach ze społeczeństwem powinien Strzelec zmodyfikować.
W efekcie wiele spraw które pojawia się w życiu Strzelca, będzie on uważnie analizował, 
aby nie utracić możliwości stabilizacji. W efekcie mimo szeregu napięć , których czasem 
trudno będzie uniknąć, pojawi się wytchnienie, jednak czujność co dalej będzie Strzelcom 
towarzyszyła w wielu sprawach.

KRZYŻÓWKA  PANORAMICZNA Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru POLONEZA:
“Domek z kart” - nadesłała Pani Maria Cyrupa-Wozniak z Bünde.
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