


� OD REDAKCJI�

Wiosna - cieplejszy wieje wiatr, 
Wiosna - znów nam ubyło lat, 
Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy. 
Śpiewa skowronek nad nami, 
Drzewa strzeliły pąkami, 
Wszystko kwitnie w koło, i ja, i Ty. 

Szanowni Czytelnicy,
słowami z piosenki Skaldów pragnę oficjalnie ogłosić w tym 

numerze „Poloneza” nadejście wiosny. Wiosna, to chyba naj-
piękniejsza pora roku, ponieważ przynosi ze sobą nie tylko kolory 
i zapachy ale także radość i nadzieję. 

Wiosna to dobry początek, to odrodzenie. Przyroda budzą-
ca się do życia daje nam niezwykłą siłę i zastrzyk dobrej energii. 
Wystarczy tylko wyjść z domu, utopić Marzannę i przywitać się 
z piękną „Panią WIOSNĄ”.

Jeśli uda nam się już tak bardzo nacieszyć pierwszymi pro-
mieniami słońca i zapachem pierwszych, kwitnących forsycji, 
a mazurki i baby wielkanocne zostały zjedzone, to proponuję od-
szukać w Waszych miastach działających aktywnie organizacji 
polonijnych by wspólnie świętować 2 maja Dzień Polonii i Dzień 
Flagi RP.

Burzliwa historia naszego kraju i zmienność sytuacji ekono-
micznej sprawiły, że na przestrzeni kilku wieków z kraju wyemi-
growało wiele milionów rodaków. Życie na obczyźnienie zawsze 
musi oznaczać oderwanie się od korzeni i to tylko od nas samych 
zależy czy będziemy kultywować polskie tradycje i posługiwać się 
rodzimą mową.

Dostaliśmy od życia prawo wyboru. Wielu z nas wybrało życie 
na obczyźnie, tu zdobywamy kwalifikacje i coraz wyższą pozycję. 
Nasza zaradność i pracowitość spowodowały, że Polak postrze-
gany jest coraz częściej jako dobry i porządny fachowiec. Dzięki 
takiej postawie tu na obczyźnie pracujemy także na szacunek dla 
siebie i naszej ojczyzny.

 Otwarte granice, wolny wybór, niezależność, daje nam moż-
liwość by kultywować polską kulturę i obyczaje. Daje nam także 
poczucie przynależności narodowej, a dzięki posługiwaniu się 
jęzkiem polskim stajemy się nośnikiem kultury narodowej dając 
świadectwo przywiązania do polskości.  Całej Polonii i Polakom 
za granicą życzę miłego świętowania i oby nigdy z powodu zmiany 
miejsca zamieszkania nie czuli się mniej wartościowi.

W maju czeka nas wiele innych uroczystości i świąt, o których 
także warto pamietać.

3 maja  - Święto Konstytucji 3 Maja
8 maja  - rocznica zakończenia drugiej wojny światowej 

w Europie
26 maja  - Dzień Matki (w Polsce), 9 maja (w Niemczech)
1 czerwca  - Międznarodowy Dzień Dziecka

Życzę miłego świętowania i zapraszam całą Polonię w Euro-
pie do współpracy z naszym wydawnictwem „POLONEZ”.

Majka Klon

  Dzień Matki
9 maja w Niemczech - 26 maja w Polsce

Dzień Matki to najcieplejsze ze świąt w całym roku. Od dzie-
cka uczymy się szacunku do naszych matek, a miłość, która nas 
z Wami łączy, to jeden z najpiękniejszych prezentów, jakimi obda-
rzyła nas natura.

Dzień Matki to dobra okazja na uczczenie matki, na spędzenie 
właśnie tego dnia z NIĄ. Nawet jeśli jesteśmy daleko, to warto na ten 
dzień odstawić na bok swoje obowiązki, wziąć wolne i poświęcić czas 
własnej matce. Często zdarza się tak, że po wyfrunięciu z rodzinne-
go gniazda pozostawiamy matkę w samotności, która z utęsknieniem, 
w milczeniu czeka na odwiedziny, czy telefon od zapracowanych dzie-
ci. Pamiętajmy więc, że nawet drobny gest w stronę matki, zwłaszcza 
w dniu jej świeta, może osłodzić jej trudy samotnej starości. Kochajmy 
Ją i okazujmy jej swe uczucia puki jest.

A Wam drogie Mamy życzę zdrowia, zdrowia i pogody ducha.
Kochamy Was.

Zosia

Odznaczenie „Bene 
Merito” jest zaszczyt-
nym wyróżnieniem na-
dawanym za działalność 
wzmacniającą pozycję 
Polski w świecie. Mini-
ster Radosław Sikorski 
w trakcie swojego pobytu 
w Berlinie 21 marca 2012 
r., z udziałem Ambasado-
ra RP Marka Prawdy, konsula Mariusza Skórko, działaczy polonijnych 
oraz niemieckich przedstawicieli partii politycznych odznaczył byłego 
pełnomocnika ds. stosunków z Polską i rektor Uniwersytetu Viadrina we 
Frankfurcie n/ Odrą – prof. dr Gesine Schwan.

Wyróżnienie „Bene Merito” jest wyrazem uznania za zasługi na 
rzecz Polski, Gesine Schwan znana jest w środowisku polonijnym ze 
zdeterminowanej aktywności w kreowaniu pozytywnego wizerunku Pol-
ski na arenie międzynarodowej. Uroczystość odbyła się na Humboldt 
Viadrina School of Goverenanse w Berlinie.

Krystyna Koziewicz

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski 
odznaczył Gesine Schwan w Berlinie
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Finanse i ubezpieczeniaPrawo

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

Europejskie Centrum Kultury „Ignis e.V.“
Elsa-Brändström-Str. �, �0��8 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
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
12.04., godz. 16:00     50 plus ... i co z tego? 
13.04., godz. 19:00     Pokaz filmu dokumentalnego „Podzielona klasa”
15.04., godz. 15:00     Koncert fortepianowy: Ivan Ruzhentsov gra Bacha, 

Haydna, Schuberta i Scriabina
19.04., godz. 19:00    Pokaz rosyjskich filmów dokumentalnych
20.04., godz. 19:00    Margaux Kier śpiewa polskie i niemieckie chansons
22.04., godz. 17:00    Koncert gruzińskich pieśni i arii
26.04., godz. 16:00    50 plus... i co z tego?
26.04., godz. 20:00    Spotkanie Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Filozo-

ficznego 
27.04., godz. 20:00    WILD-EAST-BEAT PARTY presents GANGSTA

of ODESSA
29.04., godz. 17:00    Koncert gitary klasycznej: Zoltán Püsky gra Bacha

Bardziej szczegółowy program znajdziecie Państwo na stronie internetowej.

Nieruchomości
Sprzedam niespotykane, przepiękne działki budowlane - otoczenie 
lasów i jezior - okolice Trzciela - wyjazd z autostrady - od 3 Euro/m2 - 
niektóre z domem i własnym lasem - na innych, na życzenie wybuduję 
dom. Tel. +48 602 134360 - www.dzialkinasprzedaz.strefa.pl
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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 - jedy-
ne w swoim rodzaju spotkanie z polską tematyką w niemieckich me-
diach. To najnowsza polska muzyka, spotkania z artystami, eksper-
tami, publicystami, ludźmi tworzącymi polską kulturę w Niemczech. 
Staramy się docierać tam, gdzie w Niemczech słychać język polski. 
Zasięgamy porad u polskich i niemieckich ekspertów w sprawach, któ-
re Państwa interesują, podpowiadamy, jakich słuchać płyt, jakie czy-
tać książki, gdzie bywać, by spotkać się z polską kulturą w Berlinie 
i w innych regionach Niemiec. Gramy, informujemy i słuchamy Pań-
stwa głosów. Na naszej antenie usłyszą Państwo między innymi: 

Puls dnia – wydarzenia i opinie
Co wtorek: Miodek – o języku polskim prof. Jan Miodek
Z muzykami o muzyce – środa dniem muzycznych nowości 
Do pracy, rodacy – poradnik dla podejmujących pracę w Niem-
czech

Audycje prowadzą w studiu w Haus des Rundfunks w Berlinie: 
Marta Przybylik, Monika Sędzierska, Adam Gusowski, Tomasz 

Kycia i Jacek Tyblewski.

„Podzielona klasa” 

Jedni zostali w Polsce, inni jak Podolski i Klose już jako dzieci wy-
jechali do Niemiec. Do tej drugiej grupy należy Andrzej Klamt, reżyser 
i producent, który w swoim najnowszym filmie dokumentalnym “Po-
dzielona klasa” podejmuje temat wyjazdu do Niemiec i podziału wśród 
Ślązaków. Byli uczniowie klasy podstawowej w Bytomiu odzwiercied-
lają losy setek tysięcy przesiedleńców, którzy wyjechali z Polski do 
Niemiec. Z Andrzejem Klamtem rozmawiała Monika Sędzierska 

FHE: Należy Pan do tej połowy klasy, która z rodzicami wyjecha-
ła do Niemiec. Jaka jest Pana historia? 

Andrzej Klamt: Nie byłem pierwszy w klasie, który wyjechał do 
Niemiec. Przede mną wyjechało kilku kolegów. Po prostu zniknęli 
z dnia na dzień. Wtedy nie mówiło się o tym oficjalnie, w szkole. Do-
wiadywaliśmy się o tym nagle przez kolegów. Spotkaliśmy się po la-
tach. Mieliśmy rocznicę 25 - lecia zakończenia podstawówki i zorgani-
zowaliśmy spotkanie klasowe w Bytomiu. Dzięki stronie „nasza klasa” 
okazało się, że prawie połowa ludzi mieszka w Niemczech. Tak zaczął 
kiełkować we mnie pomysł nakręcenia filmu na ten temat.

FHE: W filmie poznajemy losy 10. uczniów. Towarzyszy im pan 
z kamerą w codziennym życiu. Jak udało się im Panu namówić do 
osobistych zwierzeń?

A.K. Nie zerwałem nigdy kontaktu z Bytomiem. Często wracałem 
do Polski, miałem dobry kontakt z koleżankami i kolegami z klasy, więc 
nie było to dla mnie trudne i pomogło mi w pracy przy filmie. 

FHE: Niektórzy Pana koledzy opowiadali w filmie o trudnych 
pierwszych miesiącach emigracji. Niektórzy nie akceptowali decyzji 
rodziców o wyjeździe. Nie wyjaśnia Pan jednak przyczyn, dla których 
zdecydowali się oni wyjechać. 

A.K. Jest taki ważny moment w filmie, kiedy jeden z kolegów, Kor-
nel, mówi, iż jego rodzice wyjechali, bo czuli się Niemcami, ale oczy-
wiście zadecydowały też względy ekonomiczne. Moi rodzice też urodzili 
się w Bytomiu w czasach niemieckich, mają niemieckie nazwiska, a ich 

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

językiem ojczystym był niemiecki. Moim językiem jest już polski. Wielu 
Ślązaków z tych stron, z Bytomia i Gliwic, ma podobne życiorysy. 

FHE: Czy losy tych dzieci, Pana szkolnych kolegów, potoczyły się 
różnie w zależności od tego, czy ktoś wyjechał do Niemiec?

A.K. Każdy miał inny los. Nie jest tak, że ludzie, którzy wyjechali 
do Niemiec odnieśli sukces, a pozostali nie. Czasem było nawet odwrot-
nie. Kilku kolegów w Bytomiu odniosło większy sukces finansowy niż 
koledzy, którzy wyemigrowali, więc stereotypy, że w Niemczech musi 
być lepiej się nie sprawdziły. To indywidualna prawa. I film jest indy-
widualny, osobisty. Miał być opowieścią o naszym pokoleniu, o prze-
ciętności, normalności.

FHE: Nie ucieka Pan też przed problemem tożsamości. Pyta Pan 
o nią swoich kolegów. Jeden z kolegów odparł, że jest w 110 proc. 
Niemcem, a koleżanka, mimo że mieszka w Niemczech, iż jej domem 
jest Bytom.  

A.K. Problem tożsamości jest jednym z najbardziej skomplikowa-
nych problemów dla nas, Ślązaków. I Polacy, i Niemcy domagają się 
od nas jednoznacznego opowiedzenia się, kim się jest, co jest bardzo 
trudne dla ludzi, którzy żyją w dwóch kulturach. W filmie widać zresztą, 
że każda osoba ma indywidualne podejście do tego problemu.

FHE: Opowiada Pan w filmie historię jednej klasy z Bytomia, ale 
podoby los spotkał setki tysięcy przesiedleńców. Dlaczego chciał Pan 
ich historię opowiedzieć.

A.K. Dlatego, że zarówno w Niemczech, jak i w Polsce mało się 
o tym mówi. To temat marginalny. Dla mnie jest to bolesne. Wpraw-
dzie wielu ludzi dobrze zintegrowało się w niemieckich społeczeństwie, 
mamy przykłady wielkich karier, jak Klose czy Podolski, ale jednak 
większość Ślązaków żyje na marginesie społeczeństwa. Chciałem tych 
ludzi pokazać, chciałem ten temat nagłośnić. 

FHE: Jest Pan wdzięczny rodzicom za decyzję o wyjeździe?
A.K. Pochodzę z rodziny górniczej, więc gdybym został, pewnie 

rodzice chcieliby, bym poszedł w kierunku technicznym. W Niemczech 
poszedłem inną drogą, mogę robić filmy, więc jestem z tego zadowolo-
ny i dziękuję rodzicom, że tak się stało. 

Aktualne informacje i wywiady oraz wiele innych elementów audycji 
Polskiego Magazynu Radiowego w Niemczech znajdą Państwo na na-
szej stronie internetowej. Zapraszamy na www.funkhauseuropa.de



�OGŁOSZENIA

Usługi / Handel / Inne

�



� WYDARZENIA�



�OGŁOSZENIA

Usługi / Handel / Inne

�



8

Turystyka

Foto: Frank Bauermann
www.beautyshooting.de

Ogłaszamy nabór kandydatek do konkursu Wybórow 
„MISS POLONIA in Deutschland 2012”

Warunki uczestnictwa: w listopadzie 2012 ukończone 18
i nieprzekroczone 25 lat, panna oraz stałe zameldowanie

w Niemczech. Obywatelstwo polskie nie jest wymagane. Kandydatka 
nie powinna mieć w widocznych miejscach tatuaży.

Podanie wraz z kilkoma zdjęciami (portretowe, całej sylwetki
oraz w stroju kąpielowym) wysłać na adres: 

GS Agentur, Sperberstr. 56, D-33604 Bielefeld.
Na uczestniczki finałów czekają jak co roku cenne nagrody! 

Więcej informacji  na stronie internetowej:  
www.miss-polonia-deutschland.de

OGŁOSZENIA

Wiosenny konkurs FOTO 2012
Nadchodzi słoneczna wiosna, pora odku-
rzyć zmęczone zimą aparaty fotograficz-
ne. Czekamy na zdjęcia z imprez i spot-
kań polonijnych, zarówno formalnych jak 
i nieformalnych, które odbyły się w tym 
roku. Spośród nadesłanych fotografii, drogą losowania wybierzemy 
zwycięzcę, oraz opublikujemy w naszym magazynie.
Prace prosimy przesyłać z komentarzem i nazwiskiem autora na 
adres redakcji: POLONEZ Klon, 10�27 Berlin, Pestalozzistr. 71
lub mailem: info@polonez-eu.eu

W ubiegłym tygodniu 
sporą sensację wy-

wołały wiadomości o te-
stach, jakie Robert Kubica 
miał odbyć za kierownicą 
swojej Skody Fabii WRC. 
Tymczasem, jak poinfor-
mował w specjalnym do-
datku włoski magazyn “Autosprint”, nie były to pierwsze 
takie testy Polaka. 

Skodą Fabią Kubica miał jeździć w ubiegły czwartek w okolicach Genui. 
W internecie pojawiło się kilka zdjęć, na których uśmiechnięty polski kierowca 
F1 rozmawia z kibicami. Fakt, że były zawodnik BMW Sauber i Lotus Renault 
GP mógł okiełznać auto o 300-konnym silniku to znakomita informacja, która 
pozwala mieć nadzieję na stosunkowo szybki powrót Kubicy do sportu. 

Skoda wyposażona jest w sekwencyjną skrzynię biegów, co wymusza 
 kierowcy aktywność prawej ręki. Prawa dłoń Kubicy bardzo ucierpiała w wy-
niku wypadku w lutym 2011 roku i jeżeli teraz Polak jest w stanie obsługiwać 
nią taką skrzynię biegów, to jest to znakomita wiadomość. 

Kilka dni później Kubica trenował za kierownicą gokarta na torze 
w Montecatini. Właściciel toru twierdzi, że tempo Polaka dalekie było 
od spacerowego. Dodajmy, że najprawdopodobniej nie były to pierw-
sze testy Roberta za kierownicą gokarta. Włoski magazyn “Autosprint”
w specjalnym dodatku poświęconym m.in. właśnie Polakowi napisał, że Ro-
bert jeździł już w zeszłym roku i podczas nocnych testów pobił rekord toru, na 
którym trenował. Jednak najwyraźniej musiał odczuwać pewien dyskomfort 
utrudniający mu jazdę, ponieważ wkrótce po tych testach zdecydował się pod-
dać kolejnemu zabiegowi prawej ręki. 

Teraz z ręką wszystko jest już zapewne w porządku, w innym wypadku 
Kubica nie zdecydowałby się przecież na testy za kierownicą znacznie potęż-
niejszej od gokarta Skody Fabii WRC. Te bardzo pozytywne informacje muszą 
cieszyć wszystkich kibiców polskiego zawodnika, miejmy nadzieję, że w ko-
lejnych tygodniach takich wiadomości będzie coraz więcej. 

SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT

Kubica znowu na torze
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Urlop nad Bałtykiem, niskie ceny. Info+rezerwacja 030 4366285, 
015771720311, www.paulinka.afr.pl
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W dniu 16. czerwca 2012 roku Wielki Przeorat Orderu św. Stani-
sława w Niemczech organizuje w Wiesbaden, w Herzog-Friedrich-
August Halle, koncert dobroczynny, z którego dochód przeznaczo-
ny zostanie na potrzeby Hospicjum Bärenherz.

Drugie tego rodzaju w Niemczech hospicjum dla dzieci ciężko i nieule-
czalnie chorych, którym nie jest dane dożyć dorosłości pod nazwą Bärenherz 
- Niedźwiedzie Serce, powstało w roku 2002. 

Fundacja Serce Niedźwiedzie w Wiesabaden, udziela dzieciom wszelkiej 
pomocy; opieki pielęgniarskiej i lekarskiej przez cały czas trwania choroby. 
Hospicjum udziela porad, schronienia, ochrony i wspiera rodziny w trudnych 
sytuacjach. Jako symbol życia i pamięci na obrzeżach Wiesbaden, powstał  tzw. 
“Lasek żywych”, gdzie sadzone są drzewka lub krzewy różane dla upamiętnie-
nia każdego dziecka, które odeszło. Fundacja ta uhonorowana została w roku 
2008 nagrodą BAMBI.

Projekty Paramusix i Sozialwerk, Orderu św. Stanisława w Niemczech 
wspierają i udzielają pomocy charytatywnej w przeróżnych formach, między 
innymi poprzez organizację muzycznych benefis koncertów. Uzyskanymi 
z nich środkami finansowo wspierają: kliniki specjalistyczne, szpitale dla cho-
rych na nowotwory i niepełnosprawnych. Uzyskane fundusze przeznaczają też 
na zakup sprzętu medycznego dla placówek medycznych. 

Na co dzień mamy do czynienia z przejmującymi ludzkimi historiami, 
gdzie ciężka choroba łączy się z biedą i niedostatkiem. Staramy się więc za 
wszelką cenę przyjść z pomocą  w takich sytuacjach. Wielu z nas nie zdaje 
sobie sprawy z rozmiaru tragedii, jakie dotykają tysiące ludzi wokół nas. Tak 
samo, jak nie mamy pojęcia, ile radości, satysfakcji i poczucia sensu pomocy 
może dawać pomaganie innym ludziom w potrzebie. Dlatego pomagamy.

Życie naszych podopiecznych to ciągłe zmaganie z bólem, postępującą 
niepełnosprawnością, leczeniem szpitalnym, codziennymi zabiegami przedłu-
żającymi życie i często bolesną rehabilitacją. Ich najbliżsi są w stanie pokryć 
jedynie koszty podstawowych potrzeb dziecka, o spełnianiu jego marzenia na-
wet się nie wspomina, a dzieci marzą i śnią jak każdy człowiek. Nie wiemy jak 
dużo czasu zostało naszym podopiecznym, jednakże wierzymy, że możemy im 
dać wiele radości i niezapomnianych przeżyć.

Organizatorem koncertu jest Order św. Stanisława, Paramusix i So-
zialwerk St.S., angażując do działania znanych ze scen estradowych, opero-
wych oraz Radia i Telewizji muzyków-artystów. Na scenie pojawią się:

Daniel von Lison – należący do elitarnego grona kre-
atywnych europejskich organistów. Grając na organch 
elektronicznych czy Hammonda, w iście hipnotycz-
ny sposób absorbuje uwagę słuchacza, wkłada wiele 
uczuć w wykonanie muzyki. To wykonawca porusza-
jący się po wielu płaszczyznach muzycznych: od jazzu 
poprzez klasykę, od intelektualizmu poprzez trans- to 
idea otwartego grania, pełna ekspresji i pozytywnej 
energii;
Silvio d’ Anza – jeden z bardzo znanych wokalistów, 
gwiazdor estradowy i telewizyjny. Wspaniały tenor, 
obdarzony bardzo ekspresywnym, głosem klasyczne-
go tenora. On nie tylko śpiewa - on przeżywa swoje 
utwory sprawiając że słuchacz przeżywa je również. 
To prawie jakby muzyka przejmowała nad nim wła-
dzę;
Giorgio Martin – wybitny artysta scen operowych.
Tenor i aktor. Stały gość największych europejskich 
scen operowych i filharmonicznych. Jak twierdzą 
recenzenci, „ jest artystą ujmujący słuchaczy pięk-
ną barwą głosu, aparycją sceniczną i grą aktorską”. 
Możliwości głosowe i wspomniany już talent aktor-
ski pozwalają mu z sukcesem na wykonywanie sze-

Czerwcowy benefis koncert w Wiesbaden
będzie niezwykłym wydarzeniem artystycznym

WYDARZENIA

Koncertuj z nami
– pokaż, jak wielkie
może być Twoje serce!

Wielki Przeorat Orderu św. Stanisława 
w Niemczech jest szczególnie zaanga-
żowany, jeśli chodzi o wspieranie ak-
cji charytatywnych. Do najbardziej po-
pularnych zalicza się „Musik for better 
life”. Inicjatywa ta zrodziła się sponta-
nicznie przez członków Orderu, którą 
zamierzają rokrocznie kontynuować 

rokiego repertuaru muzycznego, aż  po partię wybitnie dramatyczną jaką jest 
Otello Verdiego. Wykonawca, który na koncercie buduje dramaturgię w taki 
sposób aby utrzymać intensywny kontakt z publicznością od pierwszej minuty 
po ostatni zagrany dźwięk. Cechuje go wielka swoboda sceniczna, czarujący 

sposób bycia. Obdarzony potężnym głosem potrafi go 
w bardzo oryginalny sposób wykorzystać. Osobnym 
rozdziałem w działalności artystycznej Giorgio Martin 
są jego występy zagraniczne, jako śpiewaka i aktora.  
Na indywidualne zaproszenia występował na scenach 
Austrii, Bułgarii, Francji, Niemiec, Rumunii, Hiszpani 
i Włoch (La Scala);
Odette Budin – fenomenalna rumuńska wioloncze-
listka, kompozytorka, zdobywczyni wielu nagród mu-
zycznych. Jest wybitną znawczynią swego instrumen-
tu, która radzi sobie z każdym rodzajem muzyki, co 
pozwala jej ekperymentować w różnych stylach.
Patrick Sway – bardzo utalentowany wokalista, któ-
ry świetnie opanował kunszt wokalny. Swoim głosem 
interpretuje piękne utwory w stylu Micheala Bublego, 
wkładając w nie dynamikę i niezwykły poziom emo-
cjonalny wykonywanych utworów.
Alekxander Gross -  jeden z  utalentowanych woka-
listów, przedstawicieli młodego pokolenia. Już jako 
młody i ambitny muzyk, prezentując utwory Udo Jür-
gensa, James Last’a,  Roy Black’a czy Flippersów na 
antenie radiowych audycji NDR, odniosł duży sukces 
wśród słuchaczy. Pierwszy jego singel „Schön wie 

eine Rose”, przyniosł mu rozgłos w jego piosenkarskiej karierze muzycznych 
szlagierów. To była wspaniała “jaskółka”. Piosenka plasowała się przez 7 tygo-
dni  na czołowych miejscach list przebojów “Top 15 Charts Schlager” w NDR1 
Niedernsachsen. Płyta spotkała się z szerokim oddźwiękiem. Dając dobry po-
czątek i nadzieję następnym nagraniom. 

Elinor Pongracz  - urocza, pełna wdzięku wokalistka, 
znana z występów telewizyjnych, zachwyca słuchaczy 
wspaniałym głosem. Prezentuje wysoką kulturę mu-
zyczną. Umiejętność panowania nad głosem pozwala 
jej zaprezentować pełną skalę możliwości wokalnych.. 
W jej repertuarze  odnaleźć można różne przenikające 
się style: pop-ballady, rock, retro pop czy jazz...
Koncert poprowadzi znana prezenterka telewizyjna 
Margit Lieverz.

Czerwcowy benefis koncert w Wiesbaden będzie 
niezwykłym wydarzeniem artystycznym.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich... którzy mają ochotę wziąć udział 
w tym wydarzeniu. Ważna będzie dla nas Wasza obecność.   

Liczymy na Was.
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Order św. StanisławaOrder św. Stanisława

projekt Paramusix, organizując koncerty dobroczynne. Ostatni benefis koncert  
zorganizowany w Wallau 10 kwietnia 2010 roku, którego dochód przeznaczo-
ny został  na pomoc oddziałowi leczenia chorób nowotworowych przy Klinice 
Onkologicznej w Frankfurt-Höchst, był wielkim sukcesem, bowiem dopisała 
frekwencja, artyści i zebrane środki.  Zaangażowanie się znanych gwiazd scen 
estradowych i telewizjnych na koncertach dobroczynnych powoduje zwrócenie 
opinii publicznej na  tragiczny los wielu dzieci, chorych, niepełnosprawnych 
i biednych, które bez naszej pomocy nie mają szans na godną terapię, opie-
kę, bo żyjemy po to, by sobie nawzajem pomagać. Jesteśmy przekonani, że 
choć częściowo możemy poprawić los dziecka, o czym także dowiadujemy się
z przekazów prasowych i telewizyjnych. To, co czynimy jest „maleńką kroplą 
w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym co nadaje znaczenie twojemu życiu” 
– powiedział Albert Schweitzer. 

Chętnych do współpracy prosimy o zgłoszenia mailowe - mail@paramusix.org  
lub telefonicznie: 06122 12404;  www.paramusix.org

Uroczyste wręczenie nagród Polonii POLONICUS 2012 
odbędzie się � maja br. w Sali Koronacyjnej Karola Wiel-

kiego ratusza w Akwizgranie. Czwarta edycja  Polonicusa 
zaliczana jest do imprez towarzyszących corocznej uroczy-
stości przyznania europejskiej nagrody Karola Wielkiego.

Nagroda POLONICUS obejmuje każdego 
roku ważne dla Polonii trzy zasadnicze dzie-
dziny dotyczące działalności: kulturalnej, orga-
nizacyjno - integracyjnej oraz na rzecz dialogu 
polsko - niemieckiego. Czwarte wyróżnienie hono-
rowego „POLONICUS” nadawane jest wyłącznie
w nadzwyczajnych poza kategoryjnych przypad-
kach. Ponieważ wyróżnienie POLONICUS nas 
wszystkich łączy, więc skład jury tejże nagrody, 
ma możliwie najszerszą i powszechną definicję. 
„Jury” POLONICUS opisuje regulamin i ustano-
wione ponad wszelkimi podziałami, gwarantuje, 
że proponowane wyróżnienie stanie się wspól-
nym dobrem całej Polonii. Do owego gremium należą przedstawiciele 
Polonii organizacji zrzeszonych w EUWP (Europejskiej Unii Wspólnot 
Polonijnych) a przewodniczy prezes Kongresu Polonii Niemieckiej 
pełniący funkcje dyrektora Instytutu „Polonicus”. Europejski Instytut 
Kultury i Mediów „POLONICUS” powołany został na rzecz opieki nad 
nagrodą „Polonicus” oraz organizacji corocznej uroczystej Gali Po-
lonii  organizowanej z okazji Europejskiego Dnia Polonii już po raz
trzeci w  przepięknej Sali Koronacyjnej Karola Wielkiego ratusza
w Akwizgranie.

Jury przyznało nagrody Polonii „Polonicus 2012”:

W kategorii organizacji życia polonijnego pani 
Helenie Miziniak,  honorowej Prezydent Europejskiej 
Unii Wspólnot Polonijnych i wiceprezes Zjednoczenia 
Polskiego w Wielkiej Brytanii, za długoletnią owocną 
działalność na rzecz organizowania Polonii w Wielkiej 
Brytanii

W kategorii dialogu polsko-niemieckiego pani
Dr. phil. Angelice Schwall-Düren, minister do spraw 
federalnych, europejskich i medialnych w rządzie kra-
ju Nadrenii Północnej-Westfalii, za zasługi na rzecz 
budowy wzajemnego zaufania i porozumienia między 
Polakami i Niemcami. 

W kategorii kultury pani Krystynie Jandzie, ak-
torce filmowej i teatralnej, dyrektorowi Teatru Po-
lonia w Warszawie, za wybitny dorobek aktorski, 
zaangażowanie w europejskie porozumienie między 
Polską i zachodnią Europą oraz walkę o równou-
prawnienie kobiet.

Nagrodę honorową Jury przyznaje  ks. abp prof. 
dr hab.  Alfonsowi  Nossolowi, biskupowi seniorowi 
diecezji opolskiej, arcybiskupowi ad personam, profe-
sorowi teologii, za wieloletnią skuteczną aktywność 
na rzecz pojednania między Polakami i Niemcami.

Krystyna Koziewicz

Wykorzystano materiały
z portalu www.kongres.de

Laureaci polonijnej nagrody
POLONICUS 2012

Order św. Stanisława, będący bezpośrednią 
kontynuacją powołanej do życia w 1765 r. przez 
Polskiego Króla Stanisława Poniatowskiego 
organizacji, sięga swymi korzeniami do tradycji 
rycerskich, dostosowując jego Statut do realiów
i potrzeb XXI w. Order przeżywa obecnie wielki 
renesans. Obserwuje się nawrót do kontynuo-
wania idei niesienia pomocy najbardziej potrze-
bującym. Order ten należy do dziedzictwa naszej 
kultury i dobra ogólnonarodowego. Cenna dewiza
Orderu, ustanowionego przez ostatniego polskiego monarchę, zachęca do 
niesienia pomocy innym w ramach działalności charytatywnej płynącej z 
głębi serc. Otrzymują go ludzie na wszystkich kontynentach, którzy hołdują 
idei: „Nagradzając – zachęca” – PRAEMIANDO – INCITAT. Order św. 
Stanisława jest symbolem wyróżnienia oraz oznaką przynależności do 
charytatywnego grona Kawalerów i Dam Orderu. Ponad 3000 osobistości 
z ponad 30 krajów przyjęło ten order, co jest dowodem na to, jak niektóre 
tradycje kultury polskiej są akceptowane przez inne narody. 

Wzorem Świętego Stanisława ze Szczepanowa, którego cechowała chęć 
służenia innym, zadaniem przewodnim Orderu jest świadczenie pomocy lu-
dziom, w szczególności osobom pokrzywdzonym przez los, wspieranie szpi-
tali, domów dziecka, domów pomocy społecznej dla osób mających trudności 
z nauką lub cierpiących na choroby umysłowe, jak również wspieranie in-
nych wartościowych inicjatyw o niepolitycznym charakterze, ze szczególnym 
uwzględnieniem Polski i byłych państw bloku wschodniego. Św. Stanisław 
czuły na niedolę ludzi, oddziedziczony po rodzicach majątek rozdał ubogim. 
Gdy widział, że ludziom dzieje się krzywda, stawał się stanowczy i nieugięty, 
zwłaszcza wobec nadużyć możnych w stosunku do słabych oraz łamania zasad 
etycznych. Dlatego celem działalności Orderu Świętego Stanisława jest dostar-
czanie różnorakiej pomocy ludziom pozostającym w niedostatku. 

Członkiem zwyczajnym zostaje każda osoba odznaczona Orderem Świę-
tego Stanisława, która złoży swój akces na formularzu deklaracji działania. Po-
stulant uzyskuje statut członka zwyczajnego Konfraternii w momencie inwe-
stowania, na którym jest on odznaczony Orderem św. Stanisława i otrzymuje 
certyfikat nobilitacji z rąk Wielkiego Mistrza. Członków zobowiązuje podtrzy-
mywanie ducha rycerskości, kontynuowanie tradycji rycerskich i promowanie 
ich we współczesnym świecie. Order jest głównym wyróżnieniem nadawanym 
w dowód uznania szlachetności charakteru i czynów charytatywnych, niesienia 
pomocy potrzebującym, jest oznaką zobowiązania do działalności dobroczyn-
nej. Wśród odznaczonych Kawalerów i Dam Orderu znajdują się osoby posia-
dające tytuły arystokratyczne i naukowe, osoby pełniące wysokie urzędy pań-
stwowe, członkowie sejmu, wojskowi różnych stopni i hierarchowie kościelni. 
Kawalerowie i Damy Orderu w Niemczech należą do jednych z liczniejszych 
grup narodowych w Suwerennym Orderze Świętego Stanisława na świecie. 
www.order-sts.de
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Pracuję w Niemczech w sumie 3 lata w opiece starszych osób. 
Czy dostanę tutaj rentę?

Nie mając statusu przesiedleńca rentę można otrzymać po 5 latach 
pracy. Do tego czasu wlicza się także ewentualny czas zarejestrowane-
go bezrobocia. Czy taka konstelacja jest 
jednakże możliwa zależy od indywidu-
alnego przypadku, gdyż wymagane jest 
oczywiście regularne zgłaszanie się w AfA 
(Agentur für Arbeit) w czasie bezrobocia.

Wyszłam za mąż w 1996 roku za 
obywatela niemieckiego. Moim zda-
niem będę otrzymywać rentę niemie-
cką w całości, tzn. również za polską 
wysługę lat?  

Otrzymanie renty według SGB VI, 
czyli przepisów niemieckich, może doty-
czyć przypadku obywatela polskiego nie 
mającego statusu przesiedleńca jedynie w zakresie przepracowanych 
w tym kraju lat czyli niemieckich czasów składkowych. Jest to przypadek 
identyczny z każdym obywatelem jakiegokolwiek innego państwa EU, 
który przyjechał tutaj do pracy. Za czasy składkowe, uzyskane w innym 
państwie EU poza  Niemcami, rentę względnie emeryturę wypłaca zakład 
rentowy państwa pochodzenia. Ponieważ ustalenie całości renty na pod-
stawie odrębnych regulacji danego kraju odbyć się może tylko w zakła-
dzie rentowym danego kraju, potrzebne jest złożenie żądanych przezeń 
dokumentów  bezpośrednio u niego, w tym przypadku w ZUS-ie.

Często powraca pytanie o możliwość sprowadzenia któregoś 
z pozostałych rodziców do Niemiec w celu zaopiekowania się nim 
w podeszłym wieku. Jak wyglądają aktualnie takie możliwości?  

Taka możliwość oczywiście istnieje. Trzeba jednakże zdawać sobie 
sprawę z trudności i przede wszystkim długości trwania odpowiednich 
procedur. Dokumenty co do statusu wydawane są od wielu lat już nie na 
poziomie administracji miejscowej lecz przez urząd centralny, co oczywi-
ście wpływa w znacznym stopniu na  czas postępowania. Tym samym 
do momentu uzyskania wymaganych dokumentów uprawniających do 
określonych świadczeń, jak renta, czy ubezpieczenie zdrowotne, trze-
ba te koszty pokrywać z własnych zasobów. Czyli taka decyzja wymaga 
przygotowania na te niedogodności i jej szczegółowego rozważenia.

Przed wydaniem decyzji o rencie zakładowej mój pracodawca 
żąda przedłożenia decyzji rentowej z ubezpieczenia socjalnego, 
w dodatku w uwierzytelnionej kopii. Czy naprawdę jestem zobowią-
zany przedłożyć ten dokument, w dodatku w tej formie?

W zasadzie nie ma żadnych przeciwwskazań co do przedłożenia 
pracodawcy decyzji rentowej DRV w tej zaostrzonej formie. Jeśli jednak  
mogłoby to mieć jakiś wpływ na stosunek pracy, przykładowo na wypła-
tę dodatkowej premii za długoletni staż pracy, wówczas pozostaje droga 
bezpośredniej przesyłki do ubezpieczyciela ze wskazówką traktowania 
ich poufnie.

Pobieram rentę z powodu zmniejszonej zdolności zarobkowa-
nia, wkrótce zmienię stan cywilny. Czy muszę fakt ten zgłosić zakła-
dowi rentowemu? 

Jeśli nie wchodzi w grę z tej okazji zmiana nazwiska i adresu to nie 
ma w zasadzie potrzeby zawiadamiania o tym fakcie zakładu rentowego. 
W przeciwnym przypadku zachodzi potrzeba podania takiej informacji 
urzędowi. Przedłożenie metryki zawarcia małżeństwa wymagane jest 
natomiast zawsze w wypadku śmierci jednego z małżonków przy wnio-
skowaniu renty wdowiej.

Rechtsbeistand Helena Surmack, tel. 0211� - 800 80 30
wt.-czw. 10:00-18:00, pt. - 10:00-14:00

Renciści pytają,
doradca rentowy odpowiada

Po wykroczeniach w ruchu drogowym można obok kary pienięż-
nej otrzymać punkty karne w rejestrze kierowców we Flensburgu (Ver-
kehrszentralregister – VZR). Minister Ramsauer (CDU) zamierza to 
postępowanie uprościć. Zmniejsza się liczbę punktów za poszczególne 
wykroczenia. Przykłady: za wjazd bez plakietki w tzw. „Umweltzone” nie 
będzie już punktów. Za przekroczenie dozwolonej szybkości będziemy 
otrzymywać 1 punkt.

Za wymuszanie, jazdę przy czerwonym świetle, otrzymamy 2 punk-
ty. Nie likwiduje się jednak zakazu prowadzenia pojazdów (Fahrverbot) 
– 1, 2 lub 3 miesiące, po przekroczeniu szybkości powyżej 30 km/h.

Obecnie traci się prawo jazdy po uzyskaniu 18 punktów lub w przy-
padku gdy nie dostosujemy się do tego, co zaproponuje urząd (Führer-
scheinstelle – Puttkamerstr. 16-18, 10958 Berlin). Od 2013 roku wystar-
czy 8 punktów, aby utracić prawo jazdy. Za jazdę pod wpływem alkoholu 
(Straftat) prawo jazdy będzie zabierane natychmiast.

Po osiągnięciu 4 punktów otrzymamy upomnienie, przy 6 punktach 
ostatnie ostrzeżenie.

Obecnie każdy kierowca może bezpłatnie zażądać w VZR – Flens-
burg informacji o stanie punktów. Wnioski należy składać pisemnie, 
załączyć kopię dokumentu tożsamości (obie strony), albo z potwierdzo-
nym przez urząd podpisem (tu opłata). Otrzymanych za wykroczenie 
punktów nie będzie się sumować. One będą anulowane po roku lub 2 
latach. Odpadają więc drogie rozmowy u psychologa. Aktualne uwagi 
dla osób, które chcą / stoją przed MPU / „Idiotentest”.

Ominięcie MPU jest niemożliwe. Nowe prawo jazdy z Polski czy 
Ukrainy lub Holandii jest w Niemczech nieważne do momentu aż uzy-
skamy pozytywne Gutachten od psychologa d/s ruchu drogowego / Ver-
kehrspsychologe. Rozmowy / interwencje u psychologa z domu starców 
nie są akceptowane podczas MPU. Utracone w Niemczech prawo jazdy 
– polskie czy niemieckie można otrzymać ponownie po odpowiednim 
przygotowaniu się do MPU. Jeśli terapia, to u „Verkehrspsychologa” 
z listy BDP i tylko z tej listy. Badania włosów, moczu lub krwi oraz wyko-
rzystanie czasu utraty – przez obecność i rozmowy w grupie lub związku 
/ Verein. Abstynencja i zmiana postępowania.

Szczegóły i tel.: 030-6691210 lub 0176-24346798.
Moderator i Zarząd Verein w Berlinie

Jerzy Dolny

Co zmienia się w rejestrze 
ukaranych kierowców od roku 2013?
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W czwartek 23 lutego Niemcy wspominały ofiary skrajnie 
prawicowej przemocy. W jaki sposób młodzi ludzie 

trafiają do skrajnie prawicowych organizacji? Jak werbują 
one młodzież? Jak osaczają rodziny? Dziś spojrzenie tzw. 
insidera – człowieka, który przez ponad 1� lat był członkiem 
skrajnie prawicowej sceny, a potem udanie z nią zerwał. Re-
lacja Macieja Wiśniewskiego

Gabriel Landgraf ma 35 lat. Przez połowę życia związany był ze 
sceną neonazistowską. Trafił tam jako 12-letni chłopiec zafascynowa-
ny wojennymi opowieściami dziadka. Dziś dziadka broni. Mówi, że nie 
chciał on z niego zrobić nazisty. Ale też nie mówił mu o niemieckich 
zbrodniach podczas wojny. – „Opowiadał o bohaterskich czynach swo-
ich i kolegów z wojska. Opowiadał o Hitlerjugend, o tym, że młodzi ludzie 
byli zjednoczeni i mieli ideały, za które byli gotowi poświęcić życie. To mi 
imponowało. Szukałem poczucia przynależności. Ta scena mi to dawa-
ła” – wspomina. Obok wspólnoty scena neonazistowska dawała łatwe 
odpowiedzi na trudne pytania. „Też uważałem, że cudzoziemcy winni 
są temu, że w Niemczech jest źle” – mówi Landgraf. Sam brał udział 
w aktach przemocy przeciwko obcokrajowcom. Dlatego informacje 
o serii morderstw trójki neonazistów z bojówki NSU nie były dla niego 
szokiem. „Takie komórki działały już w latach 80., a może i 70. Struktury 
nie są nowe” – mówi.  

 Gabriel Landgraf, który został nazistą jako chłopiec, nie jest przy-
padkiem odosobnionym. Skrajna prawica od lat próbuje werbować dzie-
ci. I używa do tego coraz bardziej wyrafinowanych metod – mówi Bernd 
Wagner z organizacji „Exit” pomagającej ludziom, którzy zdecydowali 
się zerwać ze skrajną prawicą. 

„Do taktyki prawicowych ekstremistów należy m.in indoktrynowa-
nie  dzieci. NPD np. nie robi z tego tajemnicy. Jedno z wewnętrznych 
haseł partii brzmi „ naszym celem są dzieci”. Partia udziela na przykład 
dzieciom porad, jak mogą prawnie występować przeciwko rodzicom” 
– podkreśla. 

 Landgraf też uprawiał taką swoiście pojętą „pracę z młodzieżą”. 
Zerwać ze skrajnie prawicową scenę nie jest łatwo. Świadczy o tym 
przypadek matki, która opuściła partnera, bo okazał się neonazistą. 
Przed sądem walczy z nim o dziecko, prywatnie musi walczyć z szy-
kanami ekstremistów. - To działanie podporządkowane przemyślanej 
strategii wobec matek. Koncepcje skrajnie prawicowych organizacji nie 
są przypadkowe, pracuje nad nimi wielu ludzi. I nie są to ludzie głupi 
– podkreśla Gabriel Landgraf. „W mediach pokazuje się łysych facetów 
w kapturach, ale to nie jest tak. Częścią tej sceny są urzędnicy. Infor-
macje mieliśmy z administracji czy policji, gdzie kopiowane były całe 
twarde dyski komputerów. To są ludzie, którzy są częścią społeczeń-
stwa”– mówi.  

 Gabriel Landgraf należy już do większości społeczeństwa, która ze 
skrajną prawicą nie chce mieć nic wspólnego. Sześć lat temu zdecydo-
wał się wystapić z tzw. sceny. Brakowało motywacji do działania, cias-
nota prawicowej ideologii stała się hamulcem w rozwoju. O wsparcie 
Landgraf zwrócił się do organizacji „Exit”, pomagającej takim ludziom 
jak on. Od jej powstania w roku 2000 było ich 443. Co roku ze skraj-
nie prawicową sceną zrywa do 50. osób. Dziewięć wróciło do ekstre-
mistycznych organizacji. Bo zerwać nie jest łatwo. Po sześciu latach 
Landgraf nadal otrzymuje pogróżki od byłych kolegów. Ostatni anonim 
brzmiał: „ Nie zapomnieliśmy o tobie”.

Aktualne informacje i wywiady oraz wiele innych elementów audycji 
Polskiego Magazynu Radiowego w Niemczech znajdą Państwo na na-
szej stronie internetowej. Zapraszamy na www.funkhauseuropa.de

Byłem neonazistą
Opowieści insidera

Końcowym akcentem II wojny świa-
towej w Europie była bezwarunko-

wa kapitulacja III Rzeszy, która nastąpi-
ła 8 maja 194�.

7 maja Niemcy w jednym ze szkolnych budyn-
ków - kwaterze głównej Alianckich Sił Ekspedycyj-
nych generała Eisenhowera - w Reims we Francji 
skapitulowali na Froncie Zachodnim przed przed-
stawicielami armii USA i Wspólnoty Brytyjskiej. 
W imieniu aliantów pod aktem kapitulacji (później 
nazwanym „wstępnym protokołem kapitulacji”) 
podpisał się ze strony aliantów gen. Walter Bedell 
Smith, głównodowodzący, oraz generał artylerii 
Iwan Susłoparow reprezentujący ZSRR. Kapitu-
lującą armię niemiecką reprezentował tam Alfred 
Jodl, lotnictwo Wilhelm Oxenius, a marynarkę 
Hans-Georg von Friedeburg. Warto podkreślić, że 
nie wywieszono wówczas flagi francuskiej, a zapro-
szony w ostatniej chwili francuski generał François 
Sevez – przedstawiciel gospodarzy był podczas tej 

ceremonii świadkiem, nie stroną. Na kategoryczne 
żądanie Stalina 8 maja (było to późnym wieczorem, 
według czasu moskiewskiego nastał już 9 maja) 
1945 r. w kwaterze marszałka Żukowa, w gmachu 
szkoły saperów w dzielnicy Karlshorst w Berlinie 
powtórzono podpisanie bezwarunkowej kapitulacji, 
tym razem całych Niemiec przed przedstawiciela-
mi trzech mocarstw sojuszniczych – ZSRR, USA 
i Wielkiej Brytanii. Obecni byli: generał Carl Spa-
atz (USA), brytyjski marszałek lotnictwa Arthur 
Tedder oraz marszałek Gieorgij Żukow. Na uroczy-
stość do Berlina generał Charles de Gaulle wysłał 
generała Jean de Lattre de Tassigny’ego. Zagroził 
on samobójstwem, kiedy odmówiono mu prawa 
do podpisania dokumentu i wywieszenia francu-
skiej flagi, a podpisujący akt kapitulacji w imieniu 
zwyciężonych Niemiec feldmarszałek Wilhelm Ke-
itel skomentował obecność de Tassigny’ego w ten 
sposób, że powinien on złożyć podpis po obu stro-
nach – składających i przyjmujących kapitulację. 
W końcu po protokolarnych przepychankach, miej-
sce na flagę i podpis (po stronie przyjmujących ka-

pitulację, ale też jako świadek) się znalazło. Oprócz 
Keitela, głównodowodzącego Wehrmachtu kapi-
tulację podpisali dowódca niemieckiej marynarki 
wojennej (Kriegsmarine) admirał Hans-Georg von 
Friedeburg i generał pułkownik lotnictwa (Luftwaf-
fe) Hans-Jürgen Stumpff.

Przebieg procesu kapitulacji III Rzeszy wpły-
nął w zasadniczy sposób na światową politykę 
w następnych dziesięcioleciach. Francja uzyskała 
bowiem dzięki temu status czwartego mocarstwa, 
dostała swoją strefę okupacyjną, w ONZ – sta-
łe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa, a w 2005 r. 
– wizerunek żołnierza (obok radzieckiego, amery-
kańskiego i brytyjskiego) na moskiewskim pomni-
ku na Pokłonnej Górze z okazji 60. rocznicy końca 
wojny. Mniej natomiast ważnym skutkiem faktu, że 
ceremonia w Berlinie odbyła się – także ze względu 
na nieporozumienia wokół osoby de Tassigny’ego 
– dopiero późnym wieczorem 8 maja. Było to po-
wodem tego, że przez następnych czterdzieści kilka 
lat świat zachodni obchodził rocznicę zakończenia 
wojny z hitlerowskimi Niemcami 8 maja, a ZSRR 
i państwa od niego zależne (w tym Polska) – 9 maja, 
ponieważ ceremonia odbyła się już po północy cza-
su moskiewskiego.

Źródło: Wikipedia

8 maja 1945 r.

Koniec II Wojny Światowej w Europie

13



14 HUMOR

Trzy blondynki zginęły w wypadku samochodowym. Po śmierci sta-
ją przed bramą niebios. Święty Piotr wita je słowami:
- Możecie dostać się do nieba, jeśli odpowiecie na jedno proste pytanie 
religijne. Pytanie brzmi: co to jest Wielkanoc?
Pierwsza blondynka odpowiada:
- Wielkanoc to takie święto, kiedy odwiedzamy groby naszych bli-
skich...
- Źle! Odpowiada Święty Piotr. Nie przestąpisz bram królestwa niebie-
skiego, bezbożna ignorantko!
Odpowiada druga blondynka:
- Ja wiem! To takie święto, kiedy stroi się choinkę, śpiewa kolędy i roz-
daje prezenty!
Święty Piotr załamany wali głową we wrota do niebios, a następnie pa-
trzy z nadzieją na trzecią blondynkę.
Ostatnia blondyna uśmiecha się spokojnie i nawija:
- Wielkanoc to święto zmartychwstania Jezusa Chrystusa, który został 
ukrzyżowany przez Rzymian. Po tym, jak oddał życie za wszystkich 
ludzi, został pochowany w pobliskiej grocie, do której wejście zostało 
zamknięte głazem. Trzeciego dnia Jezus zmartwychwstał...
- Świetnie! Wykrzykuje Święty Piotr, wystarczy, widzę, że znasz Pismo 
Święte!
Blondynka nawija śmiało dalej:
- ... zmartwychwstał i tak historia powtarza się co roku, Jezus w czasie 
Wielkanocy odsuwa głaz i wychodzi z groty, patrzy na swój cień i jeśli go 
zobaczy, to zima będzie sześć tygodni dłuższa...

* * *
 Przed Wielkanocą facet pyta przyjaciela:
– Poradź mi, co kupić żonie na zajączka. Ona już wszystko ma!
– Wiesz co – mówi po chwili namysłu przyjaciel – kup jej małego za-
jączka z czekolady i dodaj do niego pisemną zgodę na dwie godziny 
szalonego seksu, takiego jakiego tylko zapragnie!
Po świętach kumple spotykają się ponownie.
– Co masz taką skwaszoną minę? Żonie nie spodobał się prezent?
– Bardzo się jej spodobał!
– To o co chodzi? Jak zareagowała?
– Przeczytała, wskoczyła do samochodu i zawołała: “Dzięki, kochanie! 
Wrócę za dwie godzinki!”

* * *
Sekretarka wchodzi do gabinetu:
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła!
- Niech wejdzie!

* * *
Rozmawia dwóch kumpli: 
- Popatrz Staszek, wiosna przyszła, ptaki świergolą, dzień w końcu dłuż-
szy, wszystko kwitnie i spod ziemi wychodzi! - mówi jeden.
- Przestań! Miesiąc temu teściową pochowałem...

* * *
Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty męczysz się myciem pod-
łóg. Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła samochód...

* * *
Wiosna, las, ptaszki. Gawędzi student (po nieudanej sesji)
z dziewczyną:
- Nie wiem, co się ze mną dzieje? Chciałbym ulecieć daleko - daleko, 
schować się głęboko - głęboko, zaszyć się gdzieś cicho - cicho. Czyżby 
to miłość?
- Nie, kolego. To zaczął się wiosenny pobór do wojska.

* * *
Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano nałożone tu 
przez gajowego. W pewnej chwili jeden z jeleni mówi: 
- Chciałbym, żeby już była wiosna. 
- Tak ci mróz doskwiera? 
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie!

Jakub
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HOROSKOP na 2012 rok
BARAN (21.III - 19.IV)
Dla Baranów pierwsza połowa roku będzie trudna. Będą pod wpływem kilku pla-

net, które nie będą działać na nie zbyt dobrze. Mars w znaku Panny będzie wymagał od 
nich przyłożenia się do wszystkiego dokładnie. Niecierpliwość i spontaniczność, właś-
ciwa Baranom z natury, nie będą się sprawdzać. W efekcie często mogą mieć poczucie, 
że życie jest nudne i nic się ciekawego nie dzieje. Od połowy lipca Jowisz wejdzie do 
sprzyjającego Baranom znaku Bliźniąt i druga połowa roku upłynie im w lepszej atmo-
sferze. Będą miały wokół siebie ruch, mnóstwo ludzi, wesołe towarzystwo. Na Barany 
urodzone od 12 do 19 kwietnia aż do listopada negatywnie będzie działać Saturn, który 
przyniesie im spadek energii, brak inicjatywy, zastój w życiu i poczucie stagnacji. Mogą 
nawet popadać w stany depresyjne wbrew zwykłemu dla nich optymizmowi. Wiele spraw 
będzie się przedłużać, mogą mieć poczucie braku kontaktów z ludźmi, mogą potrzebo-
wać odosobnienia, żeby nabrać do pewnych spraw dystansu. Baranom urodzonym 27-30 
marca rok ten może przynieść ogromne zmiany, lecz mogą one objawić się w postaci 
poważnego kryzysu na wszystkich frontach. Mogą w trudnych sytuacjach za bardzo ufać 
we własne siły, co może prowadzić do większych trudności. Mogą grozić im wypadki lub 
czekają je inne, niezbyt korzystne wydarzenia losowe.

Miłość: W miłości będą miały udany rok. Wenus, przebywająca od kwietnia do 
sierpnia w znaku Bliźniąt sprzyjać będzie zawieraniu nowych znajomości, flirtom i ro-
mansom. Samotne Barany będą więc miały wiele okazji do zakochania się. W sierpniu
w stałych związkach może dochodzić do konfliktów, warto będzie większą uwagę zwró-
cić na potrzeby partnera.

Zdrowie: Większe problemy ze zdrowiem mogą mieć Barany urodzone od 12 do 
19 kwietnia. Mogą mieć różne dolegliwości, ale najczęściej dokuczać im będą choroby 
przewlekłe, choroby układu kostnego i zęby.

BYK (20.IV - 20.V)
Byki będą mogły zaliczyć rok 2012 do udanych. Do połowy roku wspierać je bę-

dzie Jowisz przebywający do połowy czerwca w ich znaku, dodając energii, poprawia-
jąc samopoczucie, sprawiając, że wszelkie zamierzenia i przedsięwzięcia zakończą się 
powodzeniem. Będą miały dużo wiary w siebie, poczucie szczęścia i pomyślności. Za-
skarbią sobie życzliwość innych ludzi. Natomiast Mars przebywający do lipca w znaku 
Panny doda im ducha przedsiębiorczości, będą bardzo żywotne, aktywne i ambitne. Będą 
pracowite i solidne, świetnie zorganizowane, co wraz ze szczęśliwymi okolicznościami 
niesionymi przez Jowisza da im wielkie możliwości i otworzy przed nim szerokie per-
spektywy na przyszłość. Od września z kolei mogą liczyć na wsparcie Saturna, dzięki 
któremu będą wnikliwe, rozważne i wytrwałe, będą mogły utrwalić to, co rozpoczęły pod 

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

wpływem Jowisza, zapewniając sobie większą stabilizację. Byki urodzone w ostatnich 
dniach znaku jeszcze do końca stycznia będą pod wpływem Neptuna, który wprowadzał 
w ich życie zamieszanie i poczucie chaosu, ale od lutego ten wpływ się skończy i będą 
mogły wreszcie ruszyć pełną parą naprzód.

Miłość: Również w uczuciach będą miały pomyślny rok. Samotne Byki będą na-
stawione na poszukiwanie swej drugiej połówki jabłka i mają wszelkie dane, aby wejść 
w satysfakcjonujący związek. Będą traktować uczucia bardzo poważnie, będą podcho-
dzić do spraw związków bardzo praktycznie, ale będzie to dawało solidne podstawy do 
trwałości związku. Wenus będzie im szczególnie sprzyjać na przełomie stycznia i lutego, 
będą wtedy bardzo uczuciowe i sentymentalne. W marcu mogą podjąć decyzję o ślubie 
lub powiększeniu rodziny.

Zdrowie: Również pod tym względem będzie to dla nich rok udany. Będą cieszyć 
się dobrym zdrowiem, choroby przewlekłe będą mniej dawały się we znaki. Będą miały 
dużo energii i dobre samopoczucie. Chorzy mogą powrócić do zdrowia.

BLIŹNIĘTA (21.V - 20.VI)
Bliźnięta w pierwszej połowie roku będą odbierać niezbyt pozytywny wpływ Marsa, 

który przebywając w znaku Panny będzie odbierać im chęć do życia. Będą musiały podpo-
rządkować się rutynie, powinny postarać się nie spóźniać i spróbować lepiej organizować 
sobie czas i życie. Przedsięwzięcia, których teraz będą się podejmować mają małe szanse 
powodzenia, często mogą wchodzić w sytuacje konfliktowe, będą poddane dodatkowym 
stresom i napięciom. Mogą mieć skłonność do przepracowywania się, do podejmowania 
się zbyt wielu zobowiązań, z których potem trudno będzie im się wywiązać, co narazić 
je może na nieprzyjemności. Saturn w znaku Wagi doda im sił i odwagi do pokonywania 
przeciwności. Natomiast druga połowa roku zapowiada się wspaniale. Jowisz wejdzie do 
ich znaku i przyniesie im wiele szczęścia i pomyślność we wszelkich przedsięwzięciach. 
Mogą teraz trafiać na wyjątkowe okazje, a niespodziewane, szczęśliwe wydarzenia będą 
na porządku dziennym. Będą miały fantastyczne samopoczucie, nieustająco dobry humor 
i świetne pomysły.

Miłość: Również w sprawach uczuć ten rok będzie dla Bliźniąt łaskawy. Od kwiet-
nia do sierpnia Wenus będzie roztaczała nad nimi opiekę przebywając w ich znaku, będą 
więc miały wiele okazji do poznawania nowych ludzi. Dla wolnych Bliźniąt otwierają 
się teraz drzwi do miłości i niejeden z nich zakocha się. Będą jednak dość płoche i nie 
zawsze będą się trzymać jednej osoby. W stałych związkach w tym czasie mogą liczyć na 
wzajemne zrozumienie i wspólne zainteresowania.

Zdrowie: W pierwszej połowie roku Bliźnięta będą musiały o siebie dbać, mogą 
mieć skłonność do przeziębiania się. W drugiej połowie będą tryskać energią i dobre zdro-
wie nie będzie ich opuszczać.

KRZYŻÓWKA  WIOSENNA Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru POLONEZA
nadesłał Pan Jan Guse z Duisburga. Nagrodę prześlemy pocztą.
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