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Finanse i ubezpieczenia

Prawo

�6 listopada w pięknej sali PAN KUNSTFORUM, w pod-
holenderskiej miejscowości Emmerich, odbyła się ko-

lejna, trzynasta edycja konkursu wyborów MISS POLONIA 
in Deutschland �011. 

Podczas uroczystego balu, siedmioosobowe jury wybrało spośród 
12 kandydatek Miss Polonia in Deutschland. Została nią 24 letnia 
Natalia Bober z Monachium (Bayern), która otrzymała również tytuł 
Miss Beautyshooting 2011, pierwszą Vice Miss i zarazem Miss Pub-
liczności została Milena Machala, lat 21 z Weeze (NRW), natomiast 
drugą Vice Miss - Katharine Gottwald, lat 21 z Ilmenau (Türingen). 

Całą galę poprowadził i to dwujęzycznie - Tadeusz Drozda, co 
umożliwiło dobrą zabawę szerszej publiczności, również tej nierozu-
miejącej po polsku. Gościnnie wystąpiła laureatka konkursu „Razem 
we Wspólnej Europie” - Dominika Gomulka z Hanoveru. Do tańca 
grał wrocławski band THE BLACK, przy którym bawiono się do bia-
łego rana.

Organizatorzy pragną podziękować głównym sponsorom tego-
rocznej imprezy, firmom MOBI, OTTO WORK EFORCE, OLYMPIA 
GROUP, browary TYSKIE oraz AFS. Więcej informacji na stronach 
www.miss-polonia-deutschland.de

Miss Polonia
in Deutschland
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21 i 22 stycznia
- Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci – święto obchodzone dla uhonorowania babć. W ten 
dzień wnuki składają życzenia swoim babciom. W Polsce obchodzo-
ne jest 21 stycznia, w tym samym dniu w Bułgarii, w Brazylii a w Hi-
szpanii - 26 lipca. We Francji jest to święto ruchome i obchodzone jest 
w pierwszą niedzielę marca. W Rosji, na jesieni 2009 roku, pojawiło się 
nowe, rodzinne święto - “Dzień babci i dziadka” (ros. День бабушек 
и дедушек). Jednakże, jak podaje Press-Center 15 październi-
ka 2009, jest to “Rosyjski Dzień Babci” (ros. Российский День 
Бабушки).

Pomysł powstania święta w Polsce pojawił się w tygodniku “Ko-
bieta i Życie” w 1964 roku. Już rok później święto to zaczął popula-
ryzować “Express Poznański”. W roku 1966 również “Express Wie-
czorny” ogłosił dzień 21 stycznia “Dniem Babci”. Później powstała 
również tradycja obchodzenia Dnia Dziadka 22 stycznia.
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POLSKI MAGAZYN RADIOWY
- jedyne polskie radio 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

Audycje prowadzą w studiu w Haus des Rundfunks w Berlinie: 
Marta Przybylik, Monika Sędzierska, Adam Gusowski, Tomasz Kycia
i  Jacek Tyblewski.

„Berlin to smak croissanta i capuccino” 
Napisał muzykę do ponad 50 filmów fabularnych i dokumentalnych.  Za 

ścieżkę dźwiekową do „Marzyciela” Marca Forstera dostał Oskara. Polski 
kompozytor Jan A.P Kaczmarek mieszka i pracuje w Los Angeles, ale często 
bywa w Berlinie.  Koncert muzyki artysty w wykonaniu Orkiestry Symfonicz-
nej l’Autunno organizowała z okazji  Święta Niepodległości Ambasada RP. 
Filmowe nuty rozbrzmiewały w Wielkiej Sali Koncertowej RBB, a po muzycz-
nej uczcie z Janem A. P. Kaczmarkiem rozmawiał  Krzysztof Visconti

Jan A.P. Kaczmarek: To był mój pierwszy koncert w Niemczech po 32 
latach, a więc moment szczególny. Zresztą uwielbiam Berlin i znakomicie się 
tutaj czuję. Często lecąc z Los Angeles do Polski, ląduje właśnie w tym mieście 
i spędzam tu dzień lub dwa. Berlin był pierwszym miastem, które zobaczyłem, 
mieszkając jeszcze w komunistycznej Polsce w 1978 r. Mój pierwszy koncert 
poza krajem odbył się właśnie w Berlinie w Cafe Einstein, która wtedy organi-
zowała koncerty muzyki współczesnej. To tam po raz pierwszy poczułem zapach 
i smak cappucino i croissanta. Byłem oszołomiony luksusem zachodu.

Funkhaus Europa: Pamiętam Pana z Berlinale trzy lata temu. Prowa-
dził Pan wówczas zajęcia ze studentami na TalentCampus. Jak Pan wspomi-
na tamte spotkania?

Lubię pracować z młodymi ludźmi, może dlatego, że sam nie miałem men-
tora. Dzisiaj w czasach chaosu młodzi ludzie często nie wiedzą, jaką drogę 
obrać. Wszystko jest dużo bardziej skomplikowane niż wtedy, gdy ja zaczyna-
łem. Niby jest dużo możliwości, ale rynek jest brutalny i bezwzględny. Moim 
zdaniem najważniejszym elementem edukacji młodego artysty dzisiaj jest psy-
chologia wykonywania zawodu. Wiedza, jak ocalić tożsamość jako artysta, nie 
pójść na nadmierne kompromisy, a jednocześnie świadomość, jak funkcjono-
wać na rynku, jak odnieść sukces. 

Wróćmy na chwilę do Pana pierwszego pobytu w Niemczech. W Ber-
linie to był też czas, w którym grało się bardzo eksperymentalnie. Pamiętam 
Pana nagrania Orkiestry Ósmego Dnia. Podejrzewam, że mógł się Pan czuć 
jak u siebie w domu?

Tak właśnie się czułem. Znakomicie. Berlin oddychał wówczas powie-
trzem otwartej sztuki. Do tego atmosfera otoczonego miasta sprawiała, że tu-
taj spotykali się najciekawsi ludzie, intelektualiści, artyści. Dla mnie przyjazd 
do Berlina był niesamowicie inspirujący. Czułem się faktycznie jak u siebie 
w domu. Przyglądałem się teatrom.

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

W Polsce pracowałem ze wszystkimi teatrami awangardy, które się li-
czyły, ale działałem też w teatrach dramatycznych, takich bardziej szacow-
nych. Wtedy nie wiedziałem, co się tutaj dzieje teatralnie, ale wiedziałem, 
że polskie teatry były dobrze odbierane. Grotowski miał swoją silną publicz-
ność, Kantor też.

Niedawno rozmawiałem ze Zbigniewem Rybczyńskim, który podobnie 
jak Pan przekazuje swą wiedzę i doświadczenie młodym ludziom w Polsce. 
Jaką rolę ta działalność odgrywa w Pańskim życiu?

Z wiekiem odczuwam coraz mocniej, gdzie jest moje miejsce, gdzie są 
moje korzenie. Z jednej strony czuję się obywatelem świata. Spędziłem 22 lata 
w Stanach, podróżuję po całym świecie, koncertuje na paru kontynentach, ale 
jednocześnie całkowicie identyfikuję się z Polską. Wszystko, co zdobyłem, za-
wdzięczam edukacji w Polsce, polskiej kulturze, pewnej romantycznej aurze, 
która sprawiła, że zostałem artystą i to mnie poniosło w świat. Praca z młodymi 
ludźmi w Polsce to naturalny powrót do korzeni i sposób na spłacanie długu 
wobec tych, którzy dali mi  narzędzia do odniesienia tego sukcesu. 

Czy ten romantyczny duch jest nadal wyczuwalny w Polsce?
Tak, ale jest on głównie przywilejem młodych ludzi.  Starsze społeczeń-

stwo jest  za bardzo albo uwiedzione, albo przytłoczone kapitalizmem i gonitwą 
za pieniędzmi. Natomiast młodzi ludzie znajdują czas na idee i są bardzo ich 
głodni. Mnie po tych 22 latach w Stanach głównie interesują idee społeczne, 
polityczne. Założylem festiwal „Transatlantyk”, który jest festiwalem idei. To 
jest główna platforma, na której chcę się spotykać z ludźmi w Polsce.

Tradycja hucznych zabaw w tym jednym dniu, kończącym stary 
i rozpoczynający Nowy Rok, sięga przełomu 999 i 1000 roku. Obcho-
dzący imieniny 31 grudnia Sylwester I w 317 r. według legendy, pojmał 
i uwięził potwora morskiego Lewiatana. Radość jednak nie trwała długo, 
gdyż okazało się, że według przepowiedni Sybilli miał on zostać uwol-
niony w 1000 r., co miało być równocześnie końcem świata.

Ku przerażeniu ludzkości, w 999 roku na tronie papieskim zasiadł 
tajemniczy mnich benedyktyn, który przyjął imię Sylwestra II. Był on 
posądzony o uprawianie czarnoksięstwa i szybko zapanowało przeko-
nanie, że to właśnie on uwolni potwora. Wszyscy z przerażeniem ocze-
kiwali końca wieku.

Gdy nadeszła północ 31 grudnia, we wszystkich rzymskich koś-
ciołach dzwoniły dzwony i... nic się nie wydarzyło. Cały lud szalał ze 
szczęścia, bawił się i tańczył do rana... i tak zostało do dzisiaj.

(z materiałów kalendarza Rodziny Wileńskiej 1997)

Komu zawdzięczamy
sylwestrowe szaleństwo?
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Coraz więcej Niemców jest zain-
teresowanych pomocą domową

z Europy Wschodniej – pisze Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung. – Takie przy-
padki, jak ten, nie są rzadkością: dzieci 
mieszkają oddzielnie, mają dobrą pra-
cę, niestety nie w pobliżu rodziców. 
Jednak przychodzi moment, gdy mat-
ka lub ojciec w podeszłym wieku nie
mogą już pozostać sami w dużym domu
– podaje FAZ.

W takiej sytuacji, biorąc pod uwagę to, że 
“służba medyczna nie może być ciągle na miej-
scu”, a “dom spokojnej starości ciągle jeszcze 
odstrasza wielu ludzi, nie tylko ze względu na 
wysokie koszty”. Niemcy coraz częściej decy-
dują się na pomoc domową.

- Około 10 procent spośród 1,5 miliona 
gospodarstw domowych potrzebujących opie-
ki korzysta z usług pomocy domowej z Europy 
Wschodniej. Nie jest znana dokładna liczba, 
ponieważ dla tego obszaru usług charaktery-
styczne jest zjawisko szarej strefy – mimo ot-
warcia rynku europejskiego w kierunku Europy 
Wschodniej – zaznacza dziennik.

Ponadto, w wielu przypadkach dochodzi 
do zawierania “nielegalnych stosunków pracy” 
między pracownikiem a pracodawcą. W grę 
wchodzą “warunki życia i pracy” kobiet (głów-
nie one opiekują się starszymi ludźmi), których 
sytuacja – w opinii Rzecznika Praw Obywa-
telskich Ireny Lipowicz – jest “od lat cierniem
w oku”. - Nie mają często ubezpie-
czenia zdrowotnego i od następstw 
nieszczęśliwych wypadków (…) 
- dodaje.

Są też inne modele zatrudnie-
nia, np. model Caritasu w Pader-
born i w Warszawie. Współpraca 
między filiami organizacji istnieje 
od lata 2009 roku. - Jej celem było 
stworzenie wspólnego projektu, który 
odpowiadałby zarówno kobietom z Pol-
ski szukającym pracy, jak i spełniałby oczeki-
wania wymagających opieki w Niemczech. (…) 
Na pierwszym planie w procesie zatrudniania 
powinny znajdować się: legalność, uczciwość 
i jakość usług oferowanych przez zatrudniane 
osoby - podaje gazeta. Tytuł projektu wskazuje 
na główny zamiar – “wyjść z szarej strefy”. Taki 
model Caritasu kosztuje korzystające z niego 
gospodarstwa około 1800 euro miesięcznie. 

“Dla Caritasu pomoc domowa jest tylko ele-
mentem całego systemu opieki. Na przykład 
Związek Caritas w Paderborn oferuje również 
wspólnoty mieszkaniowe dla seniorów”. Dla 
Hansa-Wernera Huewela, eksperta ds. opieki 
nad osobami starszymi, którego słowa przyta-
cza gazeta, “to właściwa recepta na izolację, 
typową w tym wieku. Niektórzy rozkwitają tu 
na nowo”. 

Źródło: onet.pl za FAZ

„Haushälterin” potrzebna od zaraz
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Po przejściu przeszkolenia do innego zawodu odbyłam kil-
kutygodniową bezpłatną praktykę w tym kierunku. Należała ona 
w sumie do okresu szkolenia. Nie została ona jednakże zaliczo-
na do renty, bowiem nie otrzymałam za ten okres czasu żadnego 
punktu zaliczeniowego. 

Tutaj obowiązują ogólne reguły 
wynikające z przepisów o obowiąz-
kowym ubezpieczeniu. W myśl tych 
przepisów obowiązek ubezpieczenia 
powstaje tylko w razie zatrudnienia za 
wynagrodzeniem i przekroczony jest 
ustalony niski próg zarobków (mie-
sięcznie 400,- €). Jeśli więc składki 
ubezpieczeniowe nie były uiszczane, 
to czas praktyki nie otrzyma punktów 
zaliczeniowych jako czasy składkowe. 
Natomiast bedzie on dowartościowa-
ny pod pewnymi warunkami jako tzw. 
Anrechnungszeit przeciętną punktów 
wyliczonych jako osiągnięta przecięt-
na życiowa. 

Jestem rocznikiem 1955, ALG 1 kończy się, ALG 2 nie otrzy-
mam. Przepracowałam 35 lat. Pracy nie dostanę. Jak wpłynie na 
rentę z tytułu niezdolności zarobkowania pozostawanie przez na-
stępne 2 lata bez pracy, jeśli będę się meldować jako bezrobotna? 
Czy czasy bezzasiłkowe zaliczone będą jako okresy składkowe?

Jak najbardziej wskazane jest meldowanie się w agenturze jako 
bezrobotna. Czasy bez zasiłku są wtedy czasami zaliczalnymi (tzw. 
Anrechnungszeiten), jeśli następują bezpośrednio po zaprzestaniu za-
trudnienia. Otrzymywanie zasiłku traktowane jest wówczas jako okres 
pomostowy. Czasy zaliczalne powodują też wsteczne przedłużenie do 
potrzebnego 5-letniego okresu, przez co zostają wówczas spełnione 
warunki ubezpieczeniowe.

W mojej decyzji rentowej zostałem poinformowany, że za 
okres małżeństwa odciągnięte zostają mi punkty na rzecz upraw-
nionej byłej żony. Czy to oznacza, że z renty, którą otrzymuję od 
marca, już będę miał potrącaną kwotę wyrównawczą zabezpiecze-
nia rentowego (tzw. Versorgungsausgleich) na rzecz mojej byłej 
żony, mimo że nie pobiera ona jeszcze renty?   

Jeśli wyrok o wyrównaniu został orzeczony według stanu prawne-
go obowiązującego po 31.08.2009 roku, a uprawniony/-a w tym czasie 
nie pobierał/-a jeszcze renty, to w tym przypadku potrącenie następuje 
bez względu na początek poboru renty. W uprzednio obowiązującym 
stanie prawa tzw. przywilej rencisty, czyli czasowo przesuniętego po-
czątku potrącenia na rzecz uprawnionego do początku poboru przez 
niego renty, polegał właśnie na przesunięciu go do początku jej pobiera-
nia w podwójnym tego słowa znaczeniu.

Rechtsbeistand Helena Surmack, tel. 02115 - 800 80 30
wt.-czw. 10:00-18:00, pt. - 10:00-14:00

Renciści pytają,
doradca rentowy odpowiada

Europejskie Centrum Kultury „IGNIS” w Kolonii
Program imprez na styczeń 2012

Europejskie Centrum Kultury „Ignis e.V.“
Elsa-Brändström-Str. 6, 50668 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
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
05.01., godz. 16:00    Kobiety spotykają się w IGNIS
12.01., godz. 16:00 50 plus ... i co z tego?  
19.01., godz. 19:00    Pokaz rosyjskich filmów dokumentalnych
20.01., godz. 20:00    Hot Shoes Party
22.01., godz. 15:00    Popołudnie z jazzem
26.01., godz. 16:00 50 plus ... i co z tego?  
26.01., godz. 20:00 Spotkanie Polsko-Niemieckiego Tow. Filozoficznego  
27.01., godz. 20:00    Dwa koncerty polskich chanson 
29.01., godz. 15:00    Popołudnie z jazzem

Bardziej szczegółowy program znajdziecie Państwo na stronie internetowej.
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Hiszpański Sylwester i Flamenco!
“Flamenco jest głębsze niż wszystkie studnie i morza otaczające świat. Jest pra-
wie nieskończone. Krzyżuje się z cmentarzem lat i dolegliwościami wysuszają-
cych wiatrów. Przychodzi z pierwszym szlochem i pierwszym pocałunkiem” 

(Federico García Lorca)

Hiszpania choć zimą mniej słoneczna 
niż latem, posiada coś, czego mogą jej po-
zazdrościć wszystkie kraje w Europie - fla-
menco. To właśnie czar tego tańca, muzyki
i śpiewu spowodował, że przeżyłam jednego 
z bardziej magicznych Sylwestrów w moim 
życiu. Ale o tym za chwilę. Najpierw kilka 
słów o tradycji. 

Hiszpański Sylwester, czyli Noche-
vieja podobnie jak w innych krajach jest 
świętem bardzo hucznie obchodzonym. 
Czas do północy spędza się zwyczajowo 
w gronie rodzinnym przy uroczystej ko-
lacji, natomiast gdy tylko zbliża się dwu-
nasta, wszyscy ludzie w domach włącza-
ją telewizory, aby zobaczyć transmisję
z placu Puerta del Sol, gdzie odbywa się 
największa fiesta w Madrycie. Nadchodzą-
cy Nowy Rok ogłasza dwanaście uderzeń 
dzwonu (tzw. campanadas), które następu-
ją po sobie co sekundę tuż przed północą. 
Wówczas wszyscy Hiszpanie, zarówno ci 
w domach, jak również ci zgromadzeni na 
placach większych miast, zjadają po jed-
nym winogronie wraz z wydźwiękiem każ-
dego gongu. Ma to przynieść im szczęście 
w nadchodzącym roku. Jest to niezwykle 

ważny zwyczaj mieszkańców Półwyspu 
Iberyjskiego i raczej rzadko można spot-
kać tam kogoś, kto się do niego nie stosuje. 
Nie wiadomo dokładnie skąd wziął się ten 
zwyczaj. Niektóre źródła wskazują na nad-
produkcję tych owoców w 1909 roku, kie-
dy rolnicy rozdali tony owoców na ulicach
i placach miast. Inne źródła wiążą tę tradycję 
z żydowskim zwyczajem obdarowywania 
gości na koniec roku po jednym winogronie 
za każdą wspólnie spędzoną godzinę. 

Oprócz jedzenia „winogron szczęścia” 
innym sposobem na zapewnienie sobie po-
myślności w Nowym Roku jest wrzucenie 
do kieliszka z szampanem czegoś ze złota, 
najlepiej pierścionka lub obrączki. Tradycja 
zakazuje wyciągania tych przedmiotów aż 
do wypicia całego szampana oraz uściskania 
wszystkich członków rodziny i przyjaciół,
z którymi celebruje się Nowy Rok. Wrzuce-
nie pierścionka do kieliszka męża lub żony, 
ma zapewnić stabilność małżeństwa przez 
cały następny rok. Jeżeli wrzucimy pierścio-
nek do kieliszka osoby, w której jesteśmy 
zakochani, a ta wypije szampana, na pewno 
ją zdobędziemy.

Dopiero po dopełnieniu rytuałów przy-
noszących szczęście, Hiszpanie opuszczają 
swoje rodziny, aby móc bawić się do same-
go rana na słynnych fiestach. 

Mój pierwszy Sylwester w Hiszpanii 
zachwycił mnie nie tylko cudowną atmo-
sferą i pysznym jedzeniem, cały jego urok 
jak dla mnie tkwił we fieście, gdzie miałam 
szansę zetknąć się z niesamowitą aurą jaką 
roztacza wokół siebie flamenco.

Pisząc o flamenco, nie będę przy-
taczała całej historii tego tańca, bo to nie 
o to chodzi, jednak parę faktów warto 
przedstawić. Flamenco wywodzi się ze 
słonecznej Andaluzji, która podobnie jak 
cała Hiszpania w pewnym etapie histo-
rii znalazła się pod ogromnym wpływem 
muzułmanów. Inwazja arabska wywar-
ła ogromny wpływ na losy tego narodu,
a także niebotyczny wpływ na jego kulturę.

Hiszpanie twierdzą, że flamenco to ta-
niec i pieśni uciskanego narodu, że to spo-
sób wyrażania emocji. We flamenco mowa 

ciała zastępuje tysiące słów, jest niezwykle 
ekspresyjna i raz wyraża smutek, a raz ra-
dość. 

Cały folklor flamenco to śpiew, taniec 
i muzyka. Tancerze i pieśniarze w swoich 
występach wykorzystują wiele charakte-
rystycznych gestów, takich jak: stukanie 
obcasem (zapateado), strzelanie palcami 
(pitos), klaskanie (palmas), a nieodzow-
nym instrumentem im towarzyszącym jest 
gitara. Niezwykle efektowne jest wyko-
rzystywanie palmas przez kilka występu-
jących osób. Mnie osobiście jednak, chyba 
najbardziej zachwycił solowy taniec wyko-
nany w specjalnie do tego celu podkutych 
butach. W tym miejscu należy wspomnieć, 
że tancerze i tancerki flamenco (bailador
i bailadora) mogą występować grupowo lub 
wykonywać pokaz solowy, podobnie jest
w przypadku pieśniarzy i pieśniarek (canta-
or i cantaora). Wszystko odbywa się w dość 
szybkim tempie i z wykorzystaniem odpo-
wiedniej mimiki.

Wesołość andaluzyjska przyciąga tury-
stów z całego świata. Ludzie, którzy przy-
jeżdżają do Andaluzji zachwycają się nie 
tylko tańcem i pieśniami tamtejszych Cyga-
nów, ale ich całą osobowością, połączeniem 
duszy ze zmysłowością. W ich tańcu i śpie-
wie jest coś czarującego i przyciągającego, 
można powiedzieć, że wyrażają sobą miłość 
bez zbędnych frazesów. Turyści z tak zwa-
nych „zimnych narodów” uważają, że arty-
ści flamenco rozgrzewają ich serca, rozta-
czają wokół siebie magię. Zachowanie osób, 
które po raz pierwszy mają okazję uczestni-
czyć w pokazie flamenco, jest różne. Chyba 
bardziej skrajnie reagują mężczyźni, którzy 
często swoim zachowaniem przekraczają 
granicę przyzwoitości i patrzą na tańczące 
kobiety wzrokiem pełnym nieprzypadkowe-
go erotyzmu. 
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Hiszpański Sylwester i Flamenco!
Sama przeżyłam spotkanie z flamen-

co, które niezwykle mocno utkwiło mi
w pamięci. Będąc w Cadiz zostałam przez 
przypadek świadkiem występu ulicznego 
tancerza, który wykonywał pełną namię-
tności i bólu, miłosną pieśń do utraconej 
dziewczyny. Jego śpiew, z początku cichy 
i spokojny, z czasem stawał się coraz głoś-
niejszy i bardziej dynamiczny. Jego ciało 
wykonywało przy tym ruchy, które trudno 
opisać. Patrzyłam na niego zafascynowana 
i na chwilę wszystko przestało się liczyć, 
zapomniałam o całym świecie. Mężczyzna 
urzekł mnie swoją osobą, pięknymi czar-
nymi oczami i gęstymi włosami w kolorze 
nocy, o głosie już nie wspominając. Nawet 
nie zauważyłam, w którym momencie do 
występu włączyła się gitara. 

We flamenco tkwi wielka siła, która po-
woduje, że osoba oglądająca występ zapo-
mina o porach dnia i nocy, o miejscu gdzie 
się znajduje, myśli tylko o tym, jak wielką 
przyjemność sprawia jej to co widzi i słyszy. 
Zupełnie nie ma znaczenia, czy ma się do 
czynienia z klasyką czy moderną flamenco. 
Ten uliczny występ, który podziwiałam na 
ulicach Cadiz, sprawił, że pokochałam fla-
menco – muzykę duszy i gorące tempera-
menty ich wykonawców. (O mojej fascyna-
cji flamenco wspominam również w swojej 
najnowszej książce Bara@Bara).

Zmierzając do sedna sprawy, parę 
lat temu miałam okazję połączyć ze sobą 
dwa ulubione aspekty kultury hiszpańskiej 
– radosną fiestę i flamenco. Zostałam wte-
dy zaproszona na przyjęcie sylwestrowe do 
restauracji Viva España w Olivie na Costa 
Blanca. Gdy już mieliśmy za sobą wszystkie 
zwyczaje mające zapewnić nam szczęście
i dobrobyt w nadchodzącym roku, zadowo-
leni, że każdemu na czas udało się pochło-
nąć odpowiednią liczbę winogron, udaliśmy 
się na wyczekiwaną fiestę. Gdy weszliśmy 
do środka zaskoczyła nas przyjazna, goś-
cinna, niemal domowa, atmosfera. Stoły 
zastawione hiszpańskimi pysznościami, 
wręcz uginały się pod ich ciężarem. Na sa-
mym środku sali, znajdowała się zrobiona
z desek scena, gdzie za godzinę, miał odbyć 
się pokaz grupy folkloru flamenco, nazywa-
jącej się tak samo jak lokal, w którym się 
znajdowaliśmy. 

Cały występ oglądałam z zapartym 
tchem, podobnie jak reszta zgromadzonych 
gości. Miałam co do niego duże oczeki-
wania i muszę przyznać, że nie zawiodłam 
się. Wszystko było dopięte na ostatni guzik
i odbyło się na najwyższym poziomie. Po 
zakończeniu występów, cała sala wstała

i zaczęły się niekończące się owacje. Artyści 
w pełni na nie zasłużyli. Poprosiłam właści-
ciela lokalu o możliwość przeprowadzenie 
wywiadu z jedną z występujących tego wie-
czoru solistek. Miałam przyjemność rozma-
wiać z Jaqueline – jego córką. 

Gdy dziewczyna opowiedziała mi hi-
storię swojej rodziny, przestała mnie dzi-
wić pasja, z jaką oddaje się ona flamenco. 
Dowiedziałam się, że jej rodzice, a obecni 
właściciele Viva España, pochodzą z Olivy, 
jednak znaczną część życia spędzili gdzie 
indziej. W roku 1968, Jose Miralles i jego 
żona Maria-Julia, wyjechali do Johannes-
burga, gdzie otworzyli swoją pierwszą re-
staurację. Tam też na świat przyszły obie 
ich córki (Jaqueline i Raquel). Mimo, że 
wiodło im się nienajgorzej, tęsknili za swo-
im krajem i czternaście lat temu postanowi-
li wrócić. Zamieszkali w rodzinnej Olivie, 
gdzie całe swoje oszczędności zainwesto-
wali w otwarcie restauracji. Viva España 
stała się rodzinnym interesem. Jose pełnił 
rolę showmana i śpiewał gościom piosenki, 
między innymi Franka Sinatry, Maria-Julia 
zajmowała się kuchnią, a córki zaczęły swo-
ją przygodę z flamenco. Po jakimś czasie 
zespół wzbogacił się o kilku innych pieś-
niarzy i tancerzy. Stał się znany nie tylko
w regionie Costa Blanca, ale również w ca-
łej Hiszpanii, a z czasem i poza nią. 

Siedząc tak z Jaqueline przy suto zasta-
wionym stole i rozmawiając tak po prostu
o życiu, zobaczyłam w jej oczach niesamo-
wity temperament. Już podczas występu 
urzekły mnie jej ruchy pełne kociej gracji, 
ale teraz widziałam coś znacznie więcej 
– pasję. 

W trakcie rozmowy dowiedziałam się, 
że dziewczyna sama zajmuje się aranżacją 
i projektowaniem strojów, w których gru-
pa występuje. Wszystkie są szyte na miarę 
z najlepszych gatunkowo materiałów. Buty 
natomiast, by były wygodne, robione są
z miękkiej, dobrej skóry. Prawie wszyscy 
tancerze flamenco kupują je w znanej na ca-
łym świecie firmie Gallardo.

Kiedy zaczęłam oglądać stroje z bli-
ska, zapytałam Jagueline, czy lubi luksus? 
Zaczęła się śmiać i zapytała, czy ja wiem, 
co to słowo znaczy? Odpowiedziałam, że 
tak mi się wydaje. Rzekła wtedy: „To fajnie 
– to znaczy, że jesteś szczęśliwa, bo luksus 
to przede wszystkim ZADOWOLENIE”. 
Po tej odpowiedzi potwierdziło się to, czego 
nauczyłam się obcując z kulturą flamenco, 
gdy kocha się ten taniec, cieszy nawet naj-
mniejsza drobnostka. 

Wszystkim czytelnikom życzę: 
Szczęśliwego Nowego Roku!

Hanna Märker
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Ojciec mówi do maturzysty:
- Zamiast się uczyć, to za dziewczynami się uganiasz.
- To nie tak, tato...
- Nie przerywaj! Kto w końcu jest ojcem, ja czy ty?
- Obaj tato jesteśmy, obaj.

* * *
Blondynka już dłuższy czas stoi na przystanku autobusowym.
Przechodzi obok chłopak i jej mówi:
- Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko w święta.
- No, to mam wielkie szczęście, bo dzisiaj są moje imieniny...

* * *
Dwóch facetów wpada na siebie w centrum handlowym:
- Och, przepraszam pana!
- Nie, nie, to ja przepraszam. Zagapiłem się, bo wie pan, szukam tu 
mojej żony.
- Ach tak? Ja też szukam swojej żony. A jak pańska żona wygląda?
- Wysoka, włosy płomienny kasztan, ścięte na okrągło z końcówkami 
podwiniętymi do twarzy. Doskonałe nogi, jędrne pośladki, duży biust. 
Była w spódniczce mini i bluzeczce z pięknym dekoltem. A pańska?
- Nieważne! Szukajmy pańskiej!

* * *
Trzech studentów opowiada sobie o wrażeniach z Sylwestra.
- Ja chłopaki byłem na Majorce - mówi pierwszy - jaki wypas! Plaża, 
drinki, dziewczyny...
- A ja byłem w Alpach - mówi drugi - śnieg po pas, narty, a jakie panien-
ki... mmm
- No stary a ty gdzie byłeś? - pytają trzeciego .
- Chłopaki ja byłem w tym samym pokoju, co wy ale ja nie paliłem tego 
świństwa...

Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

* * *
Przychodzi baba do lekarza.
- Zalecam pani częste kąpiele i dużo ruchu na świeżym powietrzu, ale 
oczywiście proszę się ciepło ubierać...
W domu baba relacjonuje mężowi:
- Kazał mi jechać na Majorkę, a potem w Alpy na narty. Aha, i jeszcze 
się uparł, że musisz mi kupić futro...

* * *
Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry
przychodzi mały Jasio i mówi:
- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku. Przed kilkoma 
dniami przebrał się za starego dziadka i twierdził, że nazywa się św. 
Mikołaj!

* * *
Jasio pisze list do świętego Mikołaja:
- “Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii świątecz-
nych”.

* * *
Bacę zaproszono w karnawale na bal przebierańców. Pytają go zna-
jomi:
- Za co się przebierzesz, baco? 
- A za łoscypka. 
- A w jakiż to sposób, baco, za oscypka? 
- A siadne se w kąciku i bede śmierdział.

* * *
Spotykają się dwie blondynki i jedna mówi:
- Ty, słuchaj wiesz że w tym roku Sylwester wypada w piątek? A na to 
druga: - Kurcze, żeby tylko nie trzynastego!

* * *
Rozmawiają dwie blondynki:
- Robimy Sylwestra?
- Spoko, a kiedy? 

* * *

Kinga Marcin

Viktoria

Natalka i Dawid
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HOROSKOP na 2012 rok
KOZIOROŻEC (��.XII - �0.I)
Miłość: Praca będzie miała negatywny wpływ na Twoje życie prywatne. Postawisz 

sobie cel, który będzie wymagał od Ciebie zbyt wielkiego poświęcenia, niestety Ty dłu-
go tego nie będziesz dostrzegać. To, że bliscy się denerwuj, zwykle ma swoje podłoże. 
Jednak kłótnie i obrażanie się najczęściej nie prowadzą do rozwikłania zagadki, wręcz 
przeciwnie. Może powinieneś wysłuchać partnera, rodziny czy przyjaciół. Może dzięki 
temu dostrzeżesz coś, co dotąd pozostawało poza Twoim wzrokiem. Bliscy są po to, by 
Ci pomagać, oni pragną Twojego dobra. Jeżeli pozwolisz im na to, z pewnością Wasza 
relacja tylko zyska na tym. Weź to pod uwagę. Samotne Koziorożce mogą być zbyt za-
pracowane i nie zauważyć miłości, która będzie tuż obok. Warto?

Praca i finanse: Czeka Cię sporo pracy w tym roku, drogi Koziorożcu. Postawisz 
sobie bardzo wysoko poprzeczkę, co wcale jednak nie znaczy, że nie uda Ci się osiągnąć 
zamierzonego celu. Bardzo ważne jednak byś pamiętał, że trudno jest być samemu. Jeżeli 
będziesz miał wsparcie bliskich, łatwiej też osiągniesz swój cel. Inaczej także będziesz 
znosił trudy w pracy. Szef dostrzeże zaś Twoje zaangażowanie, z pewnością nie pozosta-
wi tego bez nagrody. O finanse się nie będziesz musiał martwić. Pytanie tylko, czy znaj-
dziesz czas na wypoczynek, czy też cieszenie się pieniędzmi, tak ciężko zarobionymi.

Zdrowie: Dbaj o nie, jeśli chcesz osiągnąć swój cel. Przede wszystkim więc 
pamiętaj o codziennym wypoczynku, chwili tylko dla siebie. Nie narażaj się także na 
przeciągi, ubieraj się odpowiednio do pogody. Postaraj się także znaleźć czas na trening 
i wzmacnianie swojego organizmu. Zadbaj także o właściwą dietę. Od czasu do czasu za-
żywaj świeżego powietrza. Nie przesadzaj także zbytnio z siedzeniem w pracy. Pamiętaj
o oczach – daj im odpocząć po długiej pracy przy komputerze.

WODNIK (�1.I - 19.II)
Miłość: Wydawać by się mogło, że w Twoim życiu wszystko się zacznie wreszcie 

układać. Jeżeli oczywiście nie zaczniesz szukać w partnerze jego wad. Twoją słabością 
jest poszukiwanie ideału. Lubisz, kiedy wszystko jest perfekcyjne. Jednak życie powinno 
było Cię już nauczyć, że nic na świecie nie jest idealne. Ani Ty, ani Twój partner. Jeżeli 
go kochasz i nie chcesz stracić, przestań doszukiwać się w nim wad, weź go takim, jakim 
jest. Piękno miłości polega między innymi na tym, że akceptujemy siebie, takimi jaki-
mi jesteśmy. Nie chcemy siebie nieustannie poprawiać. Spróbuj, jeśli nie chcesz utracić 
swojego szczęścia.

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

Praca i finanse: Wszystko będzie układało się w pracy. Nie powinieneś mieć 
problemów z szefem i współpracownikami. Dobry nastrój będzie Ci raczej towarzyszył 
każdego dnia, dzięki czemu sprawniej będzie Ci przychodziło wykonywanie poszczegól-
nych zadań. Nabierzesz również dystansu do pieniędzy, co pozwoli Ci cieszyć się nimi. 
Może w końcu pozwolisz sobie na jakiś dłuższy urlop albo zakup sprzętu, którego od 
dawna pragnąłeś.

Zdrowie: Nie powinny Cię prześladować żadne większe choroby. Co nie znaczy 
jednak, że masz zaprzestać dbania o siebie. Najlepiej będzie jeśli przynajmniej raz w ty-
godniu zajrzysz do klubu fitness. Utrzymaj swój zdrowy styl życia, a w wakacje będziesz 
czuł się wyśmienicie. Jeżeli poczujesz zimą brak słońca, wybierz się na solarium. Dobrze 
to wpłynie na Twoje samopoczucie.

RYBY (�0.II - �0.III)
Miłość: W sferze uczuciowej niestety pojawią się drobne nieporozumienia. I to 

za Twoją sprawą. Twoje szczęście stanie pod znakiem zapytania. Twoja podejrzliwość 
i zazdrość będą negatywnie wpływały na łączącą Was więź. Początkowo partner będzie 
pomijał milczeniem pretensje skierowane pod swoim adresem, ale z czasem może stać się 
to dla niego męczące i nużące. Nikt nie chce być nieustannie szpiegowany i wypytywany 
o wszystko. Jeżeli kochasz, musisz zaufać. Postaraj się, inaczej Twój związek rozpadnie 
się szybciej niż się spostrzeżesz.

Praca i finanse: W pracy będziesz starał się pokazać, że jesteś najlepszy, że stać 
się na więcej. Będziesz podejmował się trudnych zadań. Bardzo możliwe, że im spro-
stasz i, że tym sposobem zyskasz w oczach szefa. Ile jednak tak wytrzymasz? Nieustannie 
na najwyższych obrotach. Dodatkowo tym „wazeliniarstwem” możesz zrazić do siebie 
współpracowników. Naprawdę aż tak bardzo zależy Ci na awansie, że jesteś w stanie 
zaryzykować wszystko? Dobrze to przemyśl. Szanuje się ludzi, którzy stawiają sobie cel
i do niego dążą, ale nie kiedy odbywa się to „po trupach”.

Zdrowie: Możliwe, że będą często towarzyszyły Ci zniżki nastroju, co także wpły-
nie na obniżenie odporności organizmu. Powinieneś więc zadbać o siebie. Więcej ruchu 
i zdrowsza dieta z pewnością pozytywnie wpłyną na Ciebie. Znajdź także dla siebie za-
interesowanie, które pomoże Ci zrelaksować się, oderwać myśli od pracy. Nie zapominaj 
również o swoich przyjaciołach, bez nich zostaniesz sam.

KRZYŻÓWKA  ŚWIĄTECZNA Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru POLONEZA
nadesłała Pani Barbara Swiertok z Essen. Nagrodę prześlemy pocztą.
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