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Wakacje, wakacje…

Jesteśmy dokładnie na półmetku roku, czas wprawdzie biegnie 
w zawrotnym tempie, ale czerwiec i myśl o wakacjach wprawia 
nas zawsze w dobry nastrój.

A nastroju tego nic nie jest w stanie zepsuć, nawet jeśli nie 
zostaniemy mistrzami w piłce nożnej Euro 2012 to i tak będziemy 
to wielkie wydarzenie dobrze wspominać, zwłaszcza jadąc do 
kraju na urlop czy do rodziny pięknymi, nowymi autostradami.

Przygotowując dla Państwa letnie wydanie Poloneza nie 
mogliśmy przewidzieć końcowego wyniku dla polskiej repre-
zentacji, ale i tak uważamy, że Polska i Polacy te mistrzostwa 
wygrali. Po raz pierwszy organizatorami Euro 2012 były kra-
je, które nie miały doświadczenia w przygotowaniu tak dużych 
imprez sportowych. Była, to największa impreza sportowa
w historii Polski. Mamy nadzieję, że goście z całej Europy zabrali 
ze sobą miłe wspomnienia i chęć powrotu.

Lato i wakacje, to także sierpień, o którym warto wspomnieć 
podczas urlopowego leniuchowania. Sierpień bowiem w historii 
Polski zaznaczył się jako bardzo burzliwy miesiąc, który na zawsze 
zmienił Polskę.

Powstanie Warszawskie, strajki, narodziny NSZZ Solidarność, 
to tylko niektóre wydarzenia z historycznego sierpnia.

Życzymy Wam Drodzy Czytelnicy Poloneza udanych wakacji, 
słońca, zasłużonego odpoczynku i szczęśliwego powrotu do domu.

Foto: Frank Bauermann
www.beautyshooting.de

Ogłaszamy nabór kandydatek do konkursu Wyborów 
„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

Praca
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Oglądaj w telewizorze i na komputerze

Za jedyne 16,95 € miesięcznie

Ponad 30 polskich kanałów

od 16,95
€/m.

Telefon: +49 (0) 611 89 05 99 95
Fax:       +49 (0) 611 89 05 99 93
E-mail:   info@polsky.tv

PEŁNA INFORMACJA I ZAMÓWIENIE

www.polsky.tv

Wszyscy długo na to czekali i w końcu wasza cierpliwość zo-
stanie wynagrodzona! Jest nowy, niezwykły produkt z branży roz-
rywkowej! Polsky.TV! Co to właściwie jest?

Polsky.TV to serwis, dzięki któremu obejrzycie ponad 30 polskich 
kanałów telewizyjnych oraz 8 kanałów radiowych na żywo, niezależnie 
od tego gdzie mieszkacie.

Do odbioru Polsky.TV nie będzie wam potrzebna ani antena SAT, 
ani gniazdko telewizji kablowej. Wystarczą jedynie nieograniczony do-
stęp do internetu (Flatrate) z prędkością nie mniejszą od 2 Mbit/s oraz 
dane dostępowe (Login i hasło).

Czym wyróżnia się Polsky.TV?
o serwis dostępny jest przy każdej pogodzie, wszędzie na świe-

cie, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu
o Dostęp do serwisu jest niezależny od miejsca pobytu (serwis może 

być odbierany wszędzie tam gdzie jest dostęp do internetu)
o serwis zawiera bezpłatne, dwutygodniowe archiwum pro-

gramów, które zostały już wyświetlone. To znaczy, że pro-
gramy wyświetlone podczas ostatnich dwóch tygodni mogą być 
oglądane i powtarzane tak często jak tylko zechcesz

o przesuwaną w czasie telewizją (tzw. Timeshift), czyli możli-
wością zatrzymywania oraz ponownego oglądania programu. 
Ponadto Polsky.TV pozwala na dopasowanie emisji na żywo 
do czasu lokalnego. Oznacza to, że odbiorcy mieszkający n.p. 
w USA, mogą oglądać program nadawany w Europie o godzinie 
20:00, tego samego dnia również o godzinie 20:00.

o Polsky.TV da się odbierać na ekranie telewizora, na kompute-
rze oraz na aparatach mobilnych 

o oraz wieloma innymi multimedialnymi funkcjami!

Z Polsky.TV oglądanie telewizji przemieni się w przygodę! 
Więcej informacji oraz formularz zamówienia znajdziecie Państwo na 
stronie internetowej: www.polsky.tv oraz pod numerem telefonu:
0611 89 05 99 95.

Letni konkurs FOTO 2012
Nadeszło słoneczne lato, pora na wypoczynek, nie zapomnijcie jednak zabrać ze sobą 
na urlop aparatów fotograficznych. Czekamy na 
wakacyjne zdjęcia, pochwalcie się Państwo swoimi 
letnimi wojażami. Spośród nadesłanych fotografii, 
wybierzemy i opublikujemy w naszym magazynie, 
najciekawsze zdjęcia.
Prace prosimy przesyłać z komentarzem
i nazwiskiem autora na adres redakcji:
POLONEZ Klon, 10627 Berlin, Pestalozzistr. 71
lub mailem: info@polonez-eu.eu
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Polonez: Pięć lat temu pierwszy raz 
weszła Pani na antenę, jak Pani wspomina 
swoją pierwszą audycję?

RB: Było to 17 czerwca 2007. Poszłam 
do studia z przygotowanym materiałem i mu-
zyką. Usiadłam przed mikrofonem i obok rado-
ści miałam mnóstwo spraw koordynacyjnych 
w głowie: muzykę puścić, przygotować na-
stępny fragment literacki, mieć czas pod kon-
trolą itp. techniczne sprawy. Musiałam przy-
zwyczaić się do komunikacji w jedną stronę. 
Ale praca bardzo mi się podobała.

Polonez: Dlaczego wybrała Pani radio?
RB: Ponieważ uwielbiam literaturę i muzy-

kę, oraz dla uniknięcia podróży np.: na polskie 
występy. Najdalszym odcinkiem jest droga do 
odbiornika i powrót do wygodnego fotela. Moją 
inspiracją była kombinacja tekstu i dźwięku. 
Sam tekst jest jednostronny. Dźwięk wprowa-
dza dodatkowy poziom oddziaływania. Głosem 
mogę modelować treść, dlatego teksty litera-
ckie w audycjach czytane są scenicznie, przy 
użyciu jednego głosu.

Polonez: Czyli wszystko to teatr?
RB: Tak, przy jednoosobowej obsadzie.

Polonez: A skąd są słuchacze?
RB: Początkowo byli z Niemiec i Polski, 

sukcesywnie doszła, Anglia, Hiszpania, Belgia, 
Włochy, nawet Australia i Argentyna.

Polonez: O czym są Pani audycje mo-
notematyczne?

RB: O współczesnej literaturze i muzyce 
polskiej. Interesowało mnie spotkanie bezpo-
średnie z tekstem i muzyką. W ogóle spotkanie 
jest myślą przewodnia programów, widoczne 
jest to też w nazwie cyklu „Pokój Literacki Pol-
ska“. Pokój, w którym spotykamy się by posłu-
chać, zainspirować oraz zapoznać się z polską 
twórczością.

Polonez: Kogo jeszcze można posłu-
chać w programach?

RB: Do programu zapraszam gości z Pol-
ski i Niemiec z dziedzin polityki, gospodarki, 
nauki i oczywiście kultury. Program w kwietniu 
był o teatrze i filmie. Rozmówcą był Janusz 
Wiśniewski znany polski reżyser, z którym roz-
mawiałam o pracy w Wiesbadenskim Teatrze 
nad sztuką „Każdy“ - „Ein Jedermann“. Insceni-
zacja Wiśniewskiego składa się z różnych teks-
tów, angielskich, rosyjskich i polskich.

Aktor niemiecki ma inną wrażliwość, gdyż 
czytał inne lektury, ma inne skojarzenia. War-
sztat aktorów jest znakomity, ale dużo czasu 
upłynęło na wzajemnym wyjaśnianiu. Gaby Ba-
bic, kierowniczka Festiwalu Filmu wschodnio-
europejskiego „GoEast” w Wiesbaden mówiła 
o filmie polskim. Polska szkoła filmowa, musia-
ła po 1989 r. na nowo odnaleźć się i powrócić 
do wysokiego poziomu, podobnie jak to musia-
ły zrobić inne szkoły filmowe w byłych krajach 
komunistycznych. Eldorado dla filmu wschod-
nioeuropejskiego, tak nazywany jest „GoEast”, 
gdyż wszystko kręci się wokół filmów wschod-
nich, które mają swoją estetykę i wymowę.

Polonez: Kto był jeszcze gościem w pro-
gramach?

RB: Lista jest długa, więc podam kilka na-
zwisk: Adam Krzeminski, Karl Dedecius, Bazyl 
Kerski, Olga Tokarczuk, Martin Pollack, Prof. 
Gall, Maria Zmarz-Koczanowska, Saskia Feit- 
Prager radna do spraw kobiet.

Polonez: Pani przygotowuje kolejne 
wydanie, czego mogą spodziewać się słu-
chacze?

RB: Nasza Polonia! Tak jest zatytułowany 
program, który poświęcony jest Polonii w Niem-
czech. Będzie o życiu codziennym, o apolitycz-
ności Polonii, oraz przedstawię wiadomości 
i ciekawostki. Lucyna Jachymiak-Królikowska, 
Nike e.V. poinformuje o zmianach odnośnie 
uznawalności świadectw i tytułów polskich 
w Niemczech. Zmiany te podnoszą statut pra-
cowników na niemieckim rynku pracy. Warto 
posłuchać. W podróż literacką wezmą słucha-
czy polscy pisarze Artur Becker, Dariusz Mu-
szer i Renata Boja. Margaut und die Banditen 
zaśpiewa np.: Wariatkę.

Polonez: W jakich językach są nadawa-
ne programy?

RB: Audycje są nadawane w dwóch ję-
zykach. Pierwsza część jest po niemiecku 
a druga po polsku.

Polonez: Na jakiej częstotliwości moż-
na Was znaleźć?

RB: Na fali 92,5 Mhz w niemieckim radiu 
RheinWelle. Ale dzięki internetowi odbierać 
nas można również za pośrednictwem sieci na: 
www.radio-rheinewelle.de od 17:00 do 17:55 
po niemiecku, a od 17:55 do 19:00 po polsku. 
Uwaga, każdego, kto napisze na Facebooku 
na Renata Boja wiadomość do mnie, pozdro-
wię na antenie imiennie.

Polonez: W takim razie życzmy wszyst-
kim Czytelnikom Poloneza dobrego odbioru.

RB: Oczywiście, do usłyszenia na fali!

Rozmowa z Renatą Boja - kształtującą
i prowadzącą audycję „Pokój Literacki”

w Radio RheinWelle

Z ŻYCIA POLONII�
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Usługi / Handel / Inne

...Maj, tego dnia niebo płonęło blaskiem gwiazd, 
a oni już czwartą godzinę spacerowali po najpiękniej-
szych zakątkach Paryża. W ulicznych kawiarenkach sie-
dzieli ludzie, po których widać było, że są zadowoleni 
z życia. Taki widok to z całą pewnością jeden z uroków 
tego miasta. Gdy zawędrowali pod wieżę Eiffel, Nick 
lekko dotknął jej dłoni. Uznała to za sygnał, więc ujęła 
jego rękę i dalej spacerowali już jak para zakochanych. 
Natalie czuła się naprawdę szczęśliwa. Ta paryska miłość 
to moje przeznaczenie – pomyślała. Nic nie było w stanie 
zmącić jej marzeń, wszystko wydawało jej się piękne jak 
w bajce. Blask Sekwany odbijał się w oczach jej wyma-
rzonego mężczyzny, a ona mocno trzymała go za rękę 

delektując się jej ciepłem. Poczuła coś czego nigdy dotąd 
nie doświadczyła, pragnęła kochać i być kochana. Tu, 
w Paryżu i przy tym mężczyźnie chciała spędzić resztę 
życia. Chciała by Nick był tylko jej, by tylko z nią dzielił 
swoje myśli i pragnienia. W głowie snuła dalszy ciąg tej 
historii, swoje własne „love story”. Postanowiła, że nie 
zrezygnuje z tego uczucia tak łatwo, że Nick jej się nie 
wymknie. Przerywając ciszę zapytała:

– Gdzie mieszkasz?
– Nie tak daleko stąd, jeśli chcesz mogę ci pokazać. 

Zapraszam na koktajl jeśli masz ochotę. 
– A czy twoja dziewczyna nie będzie miała nic prze-

ciwko temu?
– Nie, każde z nas ma swoje mieszkanie – odpo-

wiedział.
To właśnie Natalie chciała usłyszeć. 
Pomiędzy jednym z najpiękniejszych placów 

w Paryżu – Place de la Concorde, a słynnym hotelem 
„de Crillon”, znajdowało się mieszkanie Nicka. Z okien 
widać było pięknie oświetlony Paryż. Był to widok, któ-
rego raczej się nie zapomina. Natalie stała przy oknie 
w obcisłej, jedwabnej sukience i nie mogła oderwać 
wzroku. Brakowało jej słów, a jeszcze bardziej odwagi 
by coś powiedzieć. Jej pewność siebie gdzieś zniknęła, 
już nawet nie potrafiła być kokieteryjna. Mogłaby tak 
stać bez końca. Z letargu wyrwały ją słowa Nicka:

– La Bella Polonaise, jesteś czarująca i taka spo-
kojna. 

Kiedy to powiedział, Natalie prawie przewróci-
ła się z wrażenia. Nie z tego powodu, że usłyszała, że 
jest piękna, to już słyszała wiele razy, ale SPOKOJNA!? 

Cóż, jeśli takie kobiety właśnie lubi, dla niego mogę się 
zmienić. No, przynajmniej się postaram – zaśmiała się 
w myślach, a na głos powiedziała:

– Ty mnie po prostu nie znasz, a poza tym moja ba-
riera językowa nie pozwala mi wyrazić wszystkiego, tak 
jakbym tego chciała, a mam ci tyle do powiedzenia.

– Jeżeli będziesz chciała mnie jeszcze kiedyś odwie-
dzić, z czego bardzo bym się ucieszył, kupię słownik pol-
sko-francuski i jakoś damy sobie radę. Zresztą, na moje 
to świetnie sobie radzisz, musisz tylko więcej przebywać 
z rodowitymi Francuzami – mówiąc to stanął naprzeciw-
ko Natalie. Oboje z fascynacją wpatrywali się w siebie 
nawzajem. Nick z czułością zaczął gładzić jej włosy, 
a drugą rękę położył na jej ramieniu. 

– Twoje włosy przypominają najdelikatniejszy na 
świecie jedwab. 

Przyciągnął ją mocno do siebie i po chwili całowa-
li się jak szaleni, jakby byli ze sobą od zawsze. Natalie 
pomyślała, że to miłość od pierwszego wejrzenia, a on że 
z tą kobietą mógłby spędzić całe życie. Dlaczego ona nie 
jest wolna – zasmucił się. 

Zrobiło się późno i Natalie stwierdziła, że musi 
już wracać do domu. Nick odprowadził ją do samocho-
du, a gdy odjechała, stał jeszcze na dworze chcąc trochę 
ochłonąć. Natalie wracając do domu, rozmyślała o tym, 
że pocałunki jakimi została dziś obdarzona, były najpięk-
niejszymi w jej życiu. Nikt dotąd tak jej nie całował, to 
było bardzo romantyczne...

Fragment z nowej książki
„czas, ona, on, miłość” Hanny Märker

Książka ukaże się w sierpniu 2012

czas, ona, on, miłość
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Wiele osób ma błędne wyobrażenia co do zakresu praw 
i obowiązków wynikających z prawa karnego i prawa 

wykroczeń. Często wydaje się komuś, że posiada określoną 
pozycję prawną lub jest zobowiązany do wykonania kon-
kretnej czynności, mimo, iż istotnie wcale tak nie jest.

Poniżej 10 największych nieporozumień w prawie karnym
i w prawie wykroczeń:

1. Czy muszę wypełnić nadesłany mi przez policję kwestiona-
riusz świadka lub podejrzanego?
Nie, nie musi Pan/Pani. Podejrzanemu przysługuje prawo do za-

chowania milczenia. Poza tym, nawet wobec świadków, policja nie 
może żądać wypełnienia danego kwestionariusza. Nie istnieje bowiem 
żądana podstawa prawna, która zobowiązuje świadka do udzielenia 
policji jakichkolwiek informacji, podobnie jak nie istnieją akty prawne 
narzucające karę, za brak udzielenia takowej. Zaledwie nie udzielenie 
informacji o danych personalnych stanowi wykroczenie. Jeżeli jednak 
policja zwróciła się do Państwa pisemnie, prosząc o wypełnienie kwe-
stionariusza, oznacza to, że posiada już Państwa dane osobowe.

2. Czy muszę poddać się przesłuchaniu policji?
Nie, nie musi Pan/Pani. Policja nie może zmusić Państwa do sta-

wienia się na komendzie w charakterze świadka lub podejrzanego. To 
prawo przysługuje zaledwie prokuraturze i sądowi, w związku z czym 
jedynie po wezwaniu od prokuratury lub sądu trzeba poddać się prze-
słuchaniu.

3. Czy muszę odpowiedzieć Policji na każde zadane mi pytanie?
Nie, nie musi Pan/Pani. Jeżeli mimo wszystko chcecie Państwo 

udzielić policji jakichkolwiek informacji, należy najpierw zapytać, czy 
wasza wypowiedź zostanie uznana jako zeznanie świadka lub podej-
rzanego. Należy bowiem pamiętać, iż taka wypowiedź może prowadzić 
do własnego obciążenia lub obciążenia waszych bliskich. Zeznanie 
podejrzanego należy bowiem do jednego z głównych materiałów do-
wodowych, które prowadzi do skazania oskarżonego. Proszę zatem 
brać aktywny udział w takiej rozmowie i wcześniej dowiedzieć się co 
jest powodem przeprowadzenia danej rozmowy, w jakim charakterze 
zostajemy pytani i czego oczekuje policja, po usłyszeniu wypowiedzi

4. Czy moje zeznania stanowią tylko wtedy materiał dowodowy, 
jeżeli zostałem wcześniej odpowiednio pouczony?
Nie, pouczenie jest wymagane jedynie podczas „przesłuchania“. 

Tylko w tym wypadku brak odpowiedniego pouczenia prowadzi do wy-
łączenia dowodu uzyskanego w niewłaściwy sposób. W chwili, kiedy 
policjant prowadzi z Państwem zaledwie przedwstępną rozmowę in-
formacyjną, nie jest wymagane pouczenie. Taka rozmowa ma miejsce 
tylko wtedy, kiedy policjant nie jest w stanie stwierdzić, czy rozmawia 
z podejrzanym, ze świadkiem lub z neutralnym obserwatorem zdarze-
nia. Sporny jest jednak fakt wychwycenia przez policjanta momentu, 
w którym przesłuchujący orientuje się, że rozmawia z podejrzanym 
i w związku z czym, kiedy dokładnie powinien go pouczyć. Tylko w takim 
właśnie przypadku podejrzany mógł zachować milczenie i musiał zostać 
o tym pouczony.

5. Czy Policja może przeszukać mieszkanie, tylko wtedy kiedy 
posiada sądowe postanowienie o nakazie przeszukania miesz-
kania?

Nie. Policja może, nawet bez odpowiedniego postanowienia, prze-
szukać mieszkanie, jeżeli mogła przyjąć „nadchodzące niebezpieczeń-
stwo”, a nabycie postanowienia sądowego wiązało się z czasowym 
opóźnieniem, które z kolei wiąże się z niebezpieczeństwem utraty 
materiałów dowodowych. Jednak: Federalny Trybunał Konstytucyjny 
ustanowił bardzo ścisłą granicę dopuszczalności tego typu przeszukań.   
Z reguły do przeszukania mieszkania może dojść jedynie, jeżeli sąd 
wyda odpowiednie postanowienie o nakazie przeszukania. Wyjątkowo 
możliwe jest jednak przeszukanie mieszkania bez odpowiedniego po-
stanowienia, jeżeli „nadchodzące niebezpieczeństwo”, w szczególnym 
przypadku, zostanie konkretnie uzasadnione. Spekulacje, hipotetyczne 
rozważania, albo wynikające z doświadczenia policji niekonkretne przy-
puszczenia, są niewystarczające. Ciekawostka: Powyższa argumenta-
cja opiera się na postanowieniu Federalnego Trybunału Konstytucyjnego 
z lutego 2001, które dotyczyło przeszukania podejrzanego policjanta. 

6. Czy zostanę poinformowany w chwili, kiedy zostanie prowa-
dzone przeciwko mnie postępowanie?
Nie, ponieważ postępowanie przygotowawcze jest postępowa-

niem tajnym/niejawnym. Prawo do „wysłuchania przez sąd“ przysługuje 
podejrzanemu dopiero przed zakończeniem postępowania. Jeżeli po-
stępowanie przygotowawcze zostanie wstrzymane/umożone, zanim 
dojdzie do przesłuchania podejrzanego, nie zostaje on o tym poinfor-
mowany.

7. Jeżeli zostanę skazany, to czy automatycznie zaliczam się do 
kręgu poprzednio karanych?
Nie, za karanego uchodzi się dopiero w chwili skazania na 90 sta-

wek dziennych. Jedna stawka dzienna odpowiada wysokości dzienne-
go dochodu netto, po odjęciu ustawowego obowiązku alimentacyjne-
go. Osoba, która ze względu na wykonywany zawód (np. prowadzenie 
działalności gospodarczej, stanowisko urzędnicze) nie może „pozwolić” 
sobie na karalność, powinna współpracować z adwokatem. Adwokat 
może już podczas postępowania przygotowawczego sprawdzić możli-
wość skazania na karę poniżej 90-ciu stawek dziennych.

8. Czy mogę zostać skazany, jeżeli moje zeznanie i zeznanie je-
dynego świadka oskarżenia wzajemnie się wykluczają?
Nie, o wyniku postępowania dowodowego decyduje sąd według 

wolnego, wynikającego z postępowania przekonania (orzeczenie we-
dług uznania). Do takiej sytuacji może jednak dojść w chwili, jeżeli sąd 
uzna zeznania świadka za wiarygodne, a  zeznanie oskarżonego jedy-
nie za twierdzenie wyłącznie w celu obrony.

9. Czy moja niewinność wyjdzie na jaw podczas rozprawy sądo-
wej? 
Nie, według statystyk zaledwie 10% rozpraw sądowych kończy się 

uniewinnieniem oskarżonego. Często dochodzi do skazania niewin-
nych. My staramy się, aby nie stało to się regułą. Zgodnie ze statystyką, 
Państwa szansa na nie dopuszczenie do rozprawy sądowej wzrasta 
jednak z chwilą włączenia do sprawy adwokata.

10. Czy dobrzy obrońcy są drodzy?
Nie, to nie prawda. Aby się o tym przekonać zapraszamy do naszej 

kancelarii.
Oskar Gostomski

Rechtsanwalt/Kancelaria Derra, Meyer & Partner
www.derra.eu

Największe nieporozumenia w prawie karnym
i w prawie wykroczeń
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Praca u polskich pośredników w Niemczech
– oszustwa i dochodzenie swoich pieniędzy

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej wiele osób zdecydo-
wało sie na pracę w Niemczech. Najczęściej zakładają jednoosobowe 
firmy i jako podwykonawcy pracują dla innych firm. Wszystko legalnie 
w ramach Unii Europejskiej.

Firmy, dla których pracują, to najczęściej osoby fizyczne - Polacy, 
którzy od jakiegoś już czasu mieszkają i żyją w Niemczech. Ci pracują 
sami jako podwykonawcy dla firm, które odpowiadają za budowę. I czę-
sto zdarza się, że osoby takie nie płacą w ogóle. Co wtedy?

1.  Ważne jest, żeby umowę zawrzeć w formie pisemnej. Trzeba 
zwrócić uwagę na zleceniodawcę. Kto zleca pracę? Osoba 
stojąca przed Panem, czy może jakaś “GmbH “– czyli niemie-
cka spółka z .o.o.? Gdzie jest siedziba osoby zlecającej? Czy 
firma/osoba ta ma jakieś biuro? Każdy z tych punktów ułatwia 
dochodzenie do swoich pieniędzy. Jeśli wszystko omawiała 
i podpisywała osoba prywatna, to właśnie ona zobowiązana jest 
do zapłaty.

2.  Teraz: mając świadków lub umowę mogą Państwo iść do sądu. 
Tutaj mogą Państwo wnieść o tzw. PKH - Prozesskostenhilfe. 
Jeśli sąd po wstępnym rozpatrzeniu stwierdzi, że sprawę Pań-
stwo wygrają, dostaną Państwo środki na prowadzenie sprawy. 
Zwrócić je trzeba w ratach. Lecz jeśli zarabiają Państwo niewie-
le, raty wyniosą 0,- €. I jeśli wygrają Państwo sprawę prawo-
mocnym wyrokiem – nie muszą Państwo zwracać otrzymanych 
środków – zwrócić je musi przegrany. Dzięki Unii Europejskiej 
PKH otrzymują również Polacy.

3.  Teraz mają Państwo w ręku wyrok. Z tym wyrokiem trzeba iść do 
komornika. Ten najczęściej stwierdzi, iż w firmie brak jest masy 
egzekucyjnej. Wtedy mogą Państwo zgłosić wniosek o upad-
łość  firmy – również jako wierzyciele. W ramach postępowania 
upadłościowego otrzymają Państwo listę z innymi wierzycielami. 
Można sie z nimi skontaktować i spytać od kiedy nie dostali żad-
nych pieniędzy. Jeśli był to mniej więcej ten sam punkt, w którym 
zobowiązano się Państwu zapłacić należne pieniądze – mogą 
Państwo wnieść zgłoszenie do prokuratury o opóźnienie upad-
łości. Wówczas egzekucja dotyczyć może majątku prywatnego 
zleceniodawcy. Dzięki Unii Europejskiej można egzekwować 
również w Polsce. Jest to jeden ze sposobów. Nie wiąże się on 
dla Państwa praktycznie z żadnymi kosztami i umożliwia docho-
dzenie własnych pieniędzy.

Artur Schulz - biuro@prawnikwberlinie.pl

Nieruchomości
Sprzedam niespotykane, przepiękne działki budowlane - 
otoczenie lasów i jezior - okolice Trzciela - WYJAZD
Z AUTOSTRADY - ok. 170 km  od Berlina - od 3 EURO/m2 - niektóre 
z domem i własnym lasem - na innych na życzenie wybuduję dom. 
Tel.: +48 602134360
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Czym jest Pętla Żuławska?

Pętla Żuławska to atrakcyjna turystycznie 
i przyrodniczo sieć szlaków wodnych, łączą-
cych ze sobą Wisłę, Martwą Wisłę, Szkarpawę, 
Wisłę Królewiecką, Nogat, Kanał Jagielloński, 
rzeki Elbląg i Pasłękę, a także wody Zalewu 
Wiślanego. To 303 km niezapomnianej przygo-
dy, którą można przeżyć płynąc kajakiem, jach-
tem, łodzią motorową lub hausbotem. Warto 
zaznaczyć, że Pętla Żuławska to także element 
Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 biegnącej 
z Antwerpii i Rotterdamu, przez berliński węzeł 
śródlądowych dróg wodnych, północną Polskę, 
do Kaliningradu, a dalej drogą wodną Niemna 
(Pregołą i Dejmą do Kłajpedy).

Pętla Żuławska to w końcu sieć portów, 
przystani żeglarskich i pomostów cumowni-
czych o najwyższej jakości, które powstały 
w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój 
turystyki wodnej. Etap I” współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego oraz realizowanej 
przez partnerów samorządowych z wojewódz-
twa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. 
Oprócz szlaków wodnych zgromadzonych 

wokół delty Wisły i infrastruktury dla turysty 
wodnego, Pętla Żuławska łączy ze sobą liczne 
atrakcje związane z dziedzictwem kulturowym 
Żuław Wiślanych. To obszar niezwykle bogaty 
w unikatowe w skali kraju obiekty historyczne: 
zamki gotyckie czy domy podcieniowe, a także 
zabytki hydrotechniczne: mosty zwodzone czy 
śluzy. Obszar Pętli Żuławskiej to bez wątpienia 
miejsce wypoczynku, aktywnej rekreacji, nie-
zwykłych krajobrazów i fascynującej przyrody.

Pętla Żuławska obejmuje niezwykle atrak-
cyjny obszar wodny oraz wyjątkowe i zróżni-
cowane środowisko przyrodnicze i kulturowe, 
unikalne w skali europejskiej, obejmujące Deltę 
Wisły oraz Zalew Wiślany. Z punktu widzenia 
unikatowości przyrodniczej na szczególną 
uwagę zasługuje bogactwo występujących na 
terenie Żuław ekosystemów, bardzo wysoka 
bioróżnorodność, niespotykany potencjał kra-
jobrazowy oraz szczególny charakter hydro-
graficzny, a także klimat. Brak jest obecnie 
w Polsce przedsięwzięć w zakresie infrastruk-
tury turystycznej o takim zasięgu i skali. To, co 
wyróżnia projekt „Pętli Żuławskiej” od podob-
nych projektów na terenie Polski to jego dostęp-
ność zarówno, od strony Morza Bałtyckiego, jak 

również szlaków śródlądowych w tym między-
narodowych (droga wodna E 70 i E 40).

Projekt zakłada kompleksowy rozwój tury-
styki wodnej w obszarze Delty Wisły i Zalewu 
Wiślanego. Obszar objęty projektem to teren 
Żuław i Zalewu Wiślanego wraz z Mierzeją 
Wiślaną. Bierze w nim udział 15 podmiotów 
z dwóch województw: pomorskiego i warmiń-
sko-mazurskiego.

W ramach projektu przewidziano stwo-
rzenie wysokiej jakości oraz bezpiecznej in-
frastruktury turystycznej w postaci sieci por-
tów i przystani żeglarskich oraz pomostów 
cumowniczych, służącej zarówno aktywnemu 
uprawianiu sportów wodnych oraz turystyce 
rekreacyjnej.

Wielka Pętla Żuławska
KRYNICA MORSKA to największy i najbardziej znany kurort 

MIERZEI WIŚLANEJ. Położona jest w końcowym odcinku 
Mierzei (ok. 18 km od granicy z Rosją) pomiędzy wodami Morza 
Bałtyckiego i Zalewu Wiślanego. Cudowne piaszczyste plaże, te-
ren prawie w całości porośnięty mieszanym lasem, bogatym we 
wszelkiego rodzaju zwierzynę i ptactwo oraz urozmaicona baza 
noclegowo-gastronomiczna powodują, że każdy stosownie do na-
stroju znajdzie miejsce do spokojnego wypoczynku lub wspania-
łej zabawy. Dużą atrakcją jest tu jedyna na Mierzei latarnia morska 
z 1895 roku usadowiona na wydmie, mająca 26,5 metra wysokości.

Więcej informacji: Urząd Miasta oraz Organizacja Turystyczna w Krynicy Morskiej; www.petla-zulawska.pl; www.mierzeja.pl; www.aktualnosciturystyczne.pl

Pętla Żuławska - trasa

Rzeki: Motława, Martwa Wisła, Wisła, Szkarpawa, 
Nogat, Kanał Jagielloński, rzeka Elbląg,
Miejscowości: Gdańsk, Drewnica, Rybina, Elbląg, 
Malbork, Tczew, Gdańsk.
Stopień trudności: Przy dobrej pogodzie jest 
to trasa dla każdego wodniaka. Pogorszenie wa-
runków sprawia, że Wisła staje się rozkołysana 
i trudniejsza w żegludze.
Czas trwania: Sześć dni spokojnego żeglowania. 
Możliwa modyfikacja – start i koniec w Rybinie. 
Trasa wtedy liczy 4 dni żeglowania i ma długość 
ok. 130 kilometrów.
Długość: ok. 200 km
Liczba śluz do pokonania: 7
Liczba mostów (zwodzonych, obrotowych,
pontonowych): 7
Liczba przepraw promowych: 1
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Turystyka

Mielenko k. Mielna, komfortowe apartamenty z aneksami 
i łazienkami, SAT-TV oraz WiFi, plac zabaw - 20 euro/osobę
oraz domek drewniany 4 os. - 65 euro/dobę, do morza 350 m. 
www.willajasmin.pl; Tel.: +48 604583160, +48 943160160.

OGŁOSZENIA 9
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E.P.: „Chcę się podzielić z Toba moimi prze-
życiami, doświadczeniami i myślami. Wierze, że 
moje piosenki to wszystko odzwierciedlają”. Emi-
gracja czy emigration? To płyta, która wzrusza 
mnie z kilku powodów. Muzycznie, ale głównie 
tekstowo. Skąd się wzięła ANNA NOVA?

A.N.: Skąd się wytrzasnęła? (śmiech)

E.P.: Tak. Dlaczego teraz się o Tobie dowia-
dujemy? Jak długo mieszkasz w Niemczech?

A.N.: Mieszkam tutaj od 1991 roku. Kawał 
czasu, który biegnie nieubłagalnie. Pytasz czy tytuł 
płyty to emigracja czy „emigrejszyn”, raczej Die 
Emigration. To podwóje, dwujęzyczne wydaw-
nictwo. Po polsku i po niemiecku. Teksty są prze-
tłumaczone prawie 1:1. Różnicą są jedynie utwory 
kończące płyty. Polski cover na jednej i piosenka 
Philla Collinsa „Take me home” na drugiej. Dlatego 
tytuł to nie angielskie emigration, tylko emigracja po 
niemiecku. Pracowaliśmy nad tym projektem około 
4-5 lat, to był bardzo długi proces.

E.P.: Mówisz „pracowaliśmy”. Z kim?
A.N.: Mam głownie na myśli Elę Madreiter, 

autorkę tekstów. To Polka, która jest na obczyźnie, 
można powiedzieć, że na emigracji w Austrii. Do-
dam jeszcze głównego aranżera i producenta – Grze-
gorza Stasiuka. 

E.P.: Jak to się stało, że zajęłaś się zawodowo 
muzyką? Chodziłaś do szkoły muzycznej, są to tra-
dycje rodzinne? Muzykę komponujesz sama.

A.N.: Komponowanie to też był proces. Nie 
wierzyłam we własne umiejętności, muszę to przy-
znać. Korzenie są w rodzinie. Tata jest muzykiem, 
urodziłam się i w domu zawsze była muzyka. 
Mam nawet kasetę, na której śpiewam mając 5 lat. 
Tata mi akompaniuje. To ciekawa historia, bo ta 
kaseta już wtedy połączona była z emigracją. Po 
stanie wojennym wyemigrowała do Niemiec moja 
babcia, która jest „pół Niemką” . Nie było szans 
na telefoniczny kontakt, a że miała urodziny to 
tata wymyślił, że złożymy jej życzenia za pomo-
cą tej kasety. To dla niej była nagrywana ta kaseta 
z jesiennymi piosenkami, których nauczyłam się 
w przedszkolu. Muzyka więc była w domu i to na-
turalne było, że wysłano mnie do szkoły muzycznej 
w Poznaniu. 

E.P.: Jak doszło do kontaktu z Elżbietą Ma-
dreiter?

A.N.: Na żywo spotkałyśmy się po 3 latach 
intensywnej pracy. Zaistniałam na portalu „Par-
nas”, który promuje artystów głównie wokół tema-
tów literackich, ale też muzyków. Zajmuje się nim 
Remigiusz Grzela, który jest pisarzem oraz dzien-
nikarzem, i dla mnie zorganizował w roku 2006 
koncert promocyjny w Warszawie. Ela też tam była 
i odnalazła mnie, ponieważ szukała wtedy kogoś 
kto napisze muzykę do jej 2-3 wierszy. Spodobała 
mi się jej twórczość, jednak nie pamiętam dlaczego, 
ale wtedy nic z tego nie wyszło. Przygoda się jednak 
rozpoczęła, bo ja byłam wtedy na etapie szukania 
tekstów. Przygoda, bo to była bardzo intensywna 
praca. Opisywałam jej moje życie w Polsce, gdyż 
wróciłam wtedy do Poznania, a ona mi odpowiadała 
tekstami w mejlach. Przez kilka miesięcy powstało 
ok. 100 tekstów.

E.P.: Ela pisze w języku polskim czy po nie-
miecku?

A.N.: Ela wyemigrowała do Austrii jako do-
rosła osoba. Pisze głównie po polsku. W czasie 
powstawania tego projektu nie wiedziałyśmy, że 
tytuł będzie taki a nie inny. W praniu wszystko wy-
szło. Kiedy się zdecydowałyśmy na „Emigration” 
pomyślałyśmy o dwujęzycznej wersji. Powstawa-
ły piosenki po niemiecku, ja trochę poprawiałam. 
W sumie pracowałyśmy w dwójkę. Starałyśmy 
się, żeby wersja niemiecka była tak plastyczna jak 
w języku polskim. Przyznam, że większość niemie-
ckich słuchaczy uważa, że po polsku te piosenki są 
trochę lepsze. 

E.P.: Jakie to uczucie, kiedy urodzi się „bliź-
niaczki”?

A.N.: (śmiech) Ela jest mamą bliźniaków, dla-
tego się śmieję. To był trudny poród. Projekt prze-
szedł bardzo dużo, a ja razem z nim. Dlatego w dniu 
wydania, 4 listopada 2011 roku, w dniu oficjalnego 
release concert kiedy dostałam tę płytę do ręki to 
same popłynęły łzy szczęścia. Nie mogłam w to 
uwierzyć, że w końcu się to udało.

E.P.: Intrygują mnie twoje zdjęcia. Kto jest 
ich autorem?

A.N.: Autorem jest Monika Lisiecka. Wspa-
niała osoba. Bardzo polecam. Niezwykle uzdol-
niona artystka. Pracuje głównie z muzykami. 
Szczerze przyznam, że to przypadek. W 2009 roku 
przed premierą płyty zaprezentowałam ten materiał 
w Poznaniu. Wtedy projekt okładki był zupełnie inny. 
Zdjęcie pochodziło z sesji na Alexanderplatz w Berli-
nie. Ktoś z branży marketingowej zwrócił mi uwagę 
na to, że moja muzyka jest zupełnie inna niż te zdjęcia, 
które kojarzą się zupełnie z czymś innym. Wiosną ze-
szłego roku zdałam sobie sprawę, że ten człowiek miał 
rację. Przeglądając zdjęcia Moniki „Mony” stwierdzi-
łam, że ta eMigracja nie dotyczy tylko dosłownego 
przemieszczania się, ale to też wewnętrzny proces. 
Dlatego zdjęcie z zamkniętymi oczami jak najbardziej 
ukazuje spojrzenie do środka, w nas samych.

E.P.: A kto jest tym aniołem?
A.N.: (śmiech) To też ja.

E.P.: Kobieta zmienną jest. Anioł ma bujną 
czuprynę włosów. Zresztą sporo tutaj jest ukrytych 
znaczeń. Tytuł graficznie brzmi eMigration. Dla-
czego „e” jest z małej litery, a „M” z wielkiej?

A.N.: Teksty odnoszą się jak już wspomniałam 
nie tylko do fizycznej emigracji, ale także do tej mi-
gracji w nas samych, do tych wewnętrznych zmian. 
Ela opisywała głównie moje przeżycia z powrotu 
emigrantki. Projekt powstał w Polsce. Po 13 latach 
mieszkania w Niemczech wróciłam jako dorosła 
osoba do Polski. Ukazany jest konflikt uświadomie-
nia sobie, że moje korzenie są polskie, że jestem Pol-
ką z pochodzenia, ale przyjeżdżając po tylu latach 
na tyle się zmieniłam, że nie rozumiem do końca tej 
polskiej mentalności. Tak powstała piosenka „Płynę 
pod prąd”. Tak się czułam, że myślę inaczej i inaczej 
funkcjonuję. „Chcę pofrunąć” mówi o chęci uniesie-
nia się, ale ciągle coś mi na to nie pozwala. To też te 
wewnętrzne rozterki. Ela imponuje mi zabawą sło-
wami. To ją wyróżnia i jest w jej twórczości czymś 
szczególnym.

E.P.: Anna Nova stawia kroki w czasie tym-
czasowym i chyba niczego nie żałuje bo dobrze za-
czyna się dziać?

A.N.: (śmiech) Tak powolutku naprawdę chy-
ba tak. Nie, niczego nie żałuję. Tak już bywa, że 
wszystkie rzeczy, które się wydarzają w życiu nie do 
końca się rozumie lub widzi się tylko te negatywne. 
Po fakcie dopiero się zauważa, że po coś to wszyst-
ko było. Ja w to wierze, że wszystko po coś jest. 
Upadki, że czasem idzie nie tak jakbyśmy chcieli. 
Mam wrażenie, że to wszystko tak miało być. Pro-
jekt bardzo długo potrzebował czasu do ukończenia, 
wyprodukowania. Jednak tak miało być. 

E.P.: To dobrze, że ten materiał jest taki 
dojrzały. Często się zastanawiam, nad nami, nad 
ludźmi, którzy się przenieśli do zupełnie innej 
rzeczywistości. Bo dzisiejsza emigracja to wyjazd 

Rozmowa z Anną Nova
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z kraju, który jest zupełnie inną Polską niż 20-30 lat 
temu. Emigracja lat 50-60, czy wyjazdy przymusowe 
w latach 70-tych, polityczna i zarobkowa emigra-
cja lat 80-tych. To bardzo różni ludzie. Część żału-
je, że musiała opuścić Polskę, inni są zadowoleni 
z perspektyw i możliwości rozwoju na Zachodzie. 
Ty próbujesz się odnaleźć w jednej i drugiej rzeczy-
wistości.

A.N.: Teraz się to trochę uspokoiło. Jednak 
bardzo długo miałam to rozdarcie. Jak wyjeżdżałam 
z rodzicami mając 13 lat to bardzo to przeżyłam. 
Bardzo nie chciałam wyjechać. Chodziłam do bar-
dzo szczególnej szkoły, do Państwowego Liceum 
Muzycznego. Ta szkoła jest takim bardzo niesamo-
witym miejscem. Cały dzień, oprócz normalnych 
zajęć, wszystko kręci się wokół muzyki. Dla dziecka 
jest to niesamowite przeżycie. Śpiewałam w fanta-
stycznym chórze, nagrywaliśmy płyty ze znanymi 
wokalistami. Jako 11 latka miałam występy w ope-
rze. Działy się wspaniałe rzeczy i nagle zostałam 
wyrwana z tego życia. Chcąc nie chcąc musiałam się 
dostosować do decyzji rodziców. Bardzo długo po-
trzebowałam nie tyle, żeby się zaaklimatyzować, ale 
żeby zaakceptować Berlin jako mój dom. Pamiętam, 
że dopiero po 5 latach, podczas powrotu z wakacji 
w Polsce wjeżdżając pociągiem do Berlina pomyśla-
łam: ok, jestem w domu. Ta tęsknota powodowała, 
że zawsze chciałam wrócić do Polski. Jednak jak 
wróciłam do Poznania to po kilku latach zaczęłam 
tęsknić za Berlinem (śmiech).

E.P.: Niestety tak już będzie zawsze.
A.N.: Niestety chyba tak. Dlatego ciekawi 

mnie to, nawet u tych teraźniejszych emigrantów, 
czy Ci ludzie tęsknią? Czy to nie jest tak, że te ko-
rzenie pozostają tam gdzie się urodziliśmy? 

E.P.: Chyba wszyscy tęsknią. Spotykam się 
z ludźmi, którzy uważają, że są już tak bardzo zagrze-
bani w tej rzeczywistości, czują się nawet Niemcami. 
Wtedy im zadaję proste pytania: jaką książkę ostat-
nio czytałeś, kiedy byłaś w teatrze, w jaki sposób się 
utożsamiasz z tą kulturą? Zazwyczaj następuje mo-
ment głębokiego zastanowienia się. Oczywiście dla 
pokolenia, które się urodziło już na emigracji to nie 
ma znaczenia. Jednak ludzie sobie zdają sprawę, że 
są także na tej wewnętrznej emigracji. Jakie plany 
przed Tobą, plany związane z tą płytą?

A.N.: Mam nadzieję, że coś się jeszcze wyda-
rzy. To początek. Jestem niesamowicie wzruszona 

okazanym zainteresowaniem. 
Ty się do mnie odezwałeś, Pan 
Marek Niedźwiecki z Trójki za-
prezentował na antenie „Bossę 
i Novę”. To było tak niesamowi-
te zaskoczenie. Znajoma podała 
mi kilka nazwisk z Trójki, nie 
było wśród nich Pana Marka, 
a to właśnie on puścił moją mu-
zykę. Jak małe dziecko skaka-
łam po całym mieszkaniu i przez 
cały weekend nie mogłam w to 
uwierzyć, że Pan Marek Niedź-
wiecki Annę Novą i jej „eMigra-
cję” puścił.

E.P.: Muszę dodać, że Pan Marek nie tylko 
zaprezentował Twoją piosenkę, ale pięknie o Tobie 
i Twojej płycie wspomniał w RadioNewsLetter.pl, 
internetowym magazynie radiowców i branży mu-
zycznej. Mam nadzieję, że to się przełoży na zain-
teresowanie innych koleżanek i kolegów. Miejmy 
nadzieję, że może się kiedyś pojawisz na Liście 
Przebojów Trójki.

A.N.: Muszę ważną rzecz dopowiedzieć. Pły-
tę wydałam sama, dlatego długo to trwało. To była 
wielka walka ponieważ cały czas próbowałam zna-
leźć wytwórnię. Póki co nie znalazłam. Może się 
to jeszcze zdarzy. Na razie jest 500 sztuk. Czyli 
można ją już kupić. Kontakt znajdziecie Państwo 
na fb– Anna Nova. Zapraszam. Nie wiem jak się to 
wszystko potoczy, może nie znajdzie się wytwórnia 
i zostanie to wszystko przy mnie. Internet jest takim 
medium, dzięki któremu można płyty sprzedawać. 
Próbuję różnymi kanałami dotrzeć do słuchaczy, bo 
temat jest ciekawy i ciągle aktualny, a dwujęzycz-
ność tej płyty jest jej dodatkowym atutem.

E.P.: Na pewno będziemy Cię wspierać 
i promować. Ciekawych i zdolnych artystów, którzy 
tworzą poza Polską jest spora grupa. Bea Linska 
z Freiburga czy Margaux Kier z Kolonii, Celina 
Muza w Berlinie, jest kilka kapel rockowo-blueso-
wych, Marcin Budziński z Marianem Pampuchem 
chociażby z naszego podwórka. Sądzę, że Polonia 
niemiecka powinna się zmobilizować i powalczyć 
o was. Pokazać Polsce, że tutaj też mamy ciekawych 
i wartościowych artystów. Ważną składową Twojej 
płyty są muzycy. Jak do nich dotarłaś?

A.N.: Pracę rozpoczęłam z dwoma poznański-
mi muzykami: z Grzegorzem Stasiukiem i Maciejem 
Muraszkiem. Po stworzeniu około 4 piosenek roz-
padło się to, bo chłopcy zaczęli intensywną współ-
pracę z Maciejem Maleńczukiem jako Psycho- 
dancing. Po prostu zabrakło im czasu na jakąś tam 
Anię (śmiech). Musiałam podjąć jakieś kroki i za-
pytałam Marcina Górnego, który też jest z Poznania. 
Tym Marcinem od słynnego Zbigniewa Górnego. 
Marcin jest wspaniałym producentem, aranżerem, 
gra też w Poluzjantach, jest tam klawiszowcem. 
Dzięki Marcinowi byłam w stanie wykonać koncert 
premierowy w Poznaniu. Los tak chciał, że Marcin 
też zaczął intensywną pracę w zespole i nie mogłam 
z nim ukończyć płyty. Aranże były już gotowe, ale 
ciągle to nie był materiał do wydania na płytę. Na-
stąpiła dłuższa przerwa i w sumie przez przypadek 

napisałam do wspomnianego już Grzesia Stasiuka. 
Podczas spotkania po prostu zapytałam czy by tego 
projektu nie dokończył, a on się zgodził. Wzrusza-
jące to było, że osoba, z którą zaczęłam jednak do-
kończyła moją płytę. Muzycy na płycie to głównie 
poznaniacy. Wspaniały saksofonista Paweł Pełczyń-
ski z DeMono, znany także z programu „Jaka to me-
lodia”. Krzysztof Stanela intensywnie współpracu-
jący z Katarzyną Skrzynecką. To bardzo wspaniali 
muzycy i znani na polskim rynku.

E.P.: Zdradź mi tajemnicę jak chcesz koncer-
tować?

A.N.: (śmiech) Odpowiem inaczej. Planujemy 
trasę na jesień. Chcemy to dobrze przygotować. Bę-
dziemy grać w Polsce i Niemczech. Wcześniej też 
mam kilka koncertów. Na początku maja grałam 
w Magdeburgu i Berlinie na imprezach polsko-nie-
mieckich. W czerwcu i lipcu mam zamiar pojawić się 
w Warszawie. Powolutku zaczyna się coś układać. 
Mój materiał jest elektro-akustyczny. Jest pomysł, 
żeby to byli muzycy polscy i niemieccy. Możliwe, 
że to będzie polsko-niemieckie koncertowanie. 

E.P.: Nie bałaś się zakończenia pierwszej 
płyty?

A.N.: (śmiech). Nie mogłam się bać jeśli chodzi 
o polską część, bo wcześniej nie znałam Obywatela 
G.C. Ela podsunęła mi pomysł, żeby zaśpiewać „Nie 
pytaj o Polskę”. „Take me Home” Philla Collinsa, to 
utwór kończący niemieckojęzyczną część i to była 
moja decyzja. Sądziłam, że to będzie miłe zakończe-
nie poszukiwań mojego domu. W oryginale to „up 
tempo”, a my zrobiliśmy z tego balladę. „Nie pytaj 
o Polskę” wydawało mi się idealną odpowiedzią 
na pytanie, które wszyscy mi zadawali w Poznaniu 
i Polsce: „Dlaczego wróciłaś? Dlaczego ty tutaj wró-
ciłaś?” Nie mogli tego kompletnie zrozumieć. I to 
jest moja odpowiedź. Nie pytaj mnie dlaczego chcę 
się budzić tu i zasypiać. Nie pytaj mnie o to. 

E.P.: Czy w każdej płycie znajduje się piórko 
Anioła?

A.N.: (śmiech). Śmieję się bo znajomy muzyk 
zażyczył sobie płytę w grudniu, jakoś przed święta-
mi. Ma dwójkę dzieci, które są teraz święcie prze-
konane, że jestem prawdziwym aniołem. Szczerze 
przyznam, że już na sam koniec ten pomysł wpadł 
mi do głowy. W logo Anna Nova jest piórko i nie 
wiem jak ty to odebrałeś, ale dla mnie to taki bardzo 
czuły element kiedy otwiera się płytę a tam znajdu-
jesz małe, białe piórko.

E.P.: Życzę powodzenia. Będziemy pilnie ob-
serwować drogę Twojej kariery. Pozdrowienia dla 
Eli. Zaprzyjaźniłyście się?

A.N.: Oczywiście. To taka wirtualna na razie 
przyjaźń, ale niezwykle silna łączy nas więź. Śmie-
jemy się i nazywamy się same Fridami, bo jest taki 
obraz Fridy Kahlo (przyp. Le DueFride), gdzie ona 
siebie namalowała jakby podwójnie i one są ze sobą 
złączone chyba cienkimi żyłami i ja mam taką więź 
z Elą, że mimo tej odległości jesteśmy sobie bardzo 
bliskie. Dziękuję. Dziękuję za życzenia, za możli-
wość porozmawiania i za trzymanie kciuków.

Elizeusz Plichta
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Wiem, że mogę dodatkowo do mojej renty z powodu częściowej 
niezdolności do zarobkowania dorobić 400 euro. Co stanie się wte-
dy, gdy moje zarobki przekroczą tą kwotę? Pobieram również ren-
tę wdowią. Przy ponownym zamążpójściu stracę ją, ale otrzymam 
jednorazowe odszkodowanie w wysokości 24-razowej miesięcznej 
renty netto, czy tak? 

Aby otrzymywać rentę wdowią w pełnej wysokości należy przestrze-
gać dozwolonego progu w wysokości miesięcznej 725,21 euro (fiktywne 
netto). Przy przekroczeniu granicy 400,- euro zmieni się wysokość tej 
renty. Odszkodowanie w wypadku pierwszego 
ponownego związku małżeńskiego wynosi 24-ra-
zową wielokrotność miesięcznej renty, przy czym 
podstawą wymiaru jest przeciętna wysokości 
z ostatnich 12 miesięcy. 

Moja teściowa wcześniej nie pracowała, 
ale pomagała początkowo swoim rodzicom 
w gospodarstwie rolnym.

Potem zajmowała się wychowaniem dwój-
ki dzieci, urodzonych w 1957 i 1958. Czy może 
otrzymać w takim razie rentę za czasy wycho-
wania dzieci? 

Do powstania roszczenia o rentę potrzebne 
jest w tym wypadku 60 miesięcznych składek. 
Za każde dziecko przysługuje 12 miesięcy, po-
zostawałoby więc 36 składek miesięcznych do 
uregulowania. Przy minimalnej składce miesięcz-
nej w wysokości € 79,60 należałoby więc wpłacić 
2865,60 euro, aby otrzymać 66,- € renty miesięcz-
nie. Oczywistym jest więc rozsądne rozważenie 
takiej ewentualności. 

Otrzymałam z DRV formularze wniosku o przedłużenie renty, 
w tym również wniosek o sporządzenie opinii medycznej, ale nie 
mogłam znaleźć żadnego terapeuty, który by zdecydował się leczyć 
mnie inną metodą. Mój lekarz domowy nie był pewien, czy otrzyma 
wynagrodzenie, więc musiałam je wypełnić sama. Czy mogę samo-
dzielnie podać na osobnej kartce symptomy i dolegliwości, jak i za-
żywane lekarstwa?

Jeśli zakład rentowy żąda opinii i analizy badań medycznych, przej-
muje w zasadzie też koszty tych czynności. Sporządzający je lekarz 
dołącza zazwyczaj swój rachunek. Wysokość opłaty, którą zwraca DRV 
wynosi 25,20 euro za każdą analizę czy też opinię i nie każdy lekarz go-
dzi się na taką stawkę. Jeśli honorarium lekarza reguluje sam pacjent to 
należy zapłacony rachunek przedłożyć ubezpieczalni, która zobowiązana 
jest sprawdzić możliwość zwrotu. 

Oczywiście można podać samemu, na osobnej kartce, wszystkie 
dane co do terapii i zastosowanych medykamentów, te jednakże musi 
i tak zawsze potwierdzić lekarz czy też opiniodawca.

 
Mam 61 lat, pracowałem regularnie i bez przerwy od roku 1965 

do 2009. Następne 2 lata byłem na ALG 1. Teraz powinienem w każ-
dym tygodniu co najmniej dwukrotnie starać się o pracę, choć nie 
otrzymuję żadnych świadczeń. Przy tym ubiegałem się w czasie tych 
2 lat pewnie stokrotnie z negatywnym skutkiem. Mając 63 lata mogę 
uzyskać rentę dla długoletnio-ubezpieczonych. Jeśli odmelduję się 
jako bezrobotny w DRV będę miał oprócz dodatkowego potrącenia 
0,9 % jeszcze dalsze straty? 

Rzeczywiście miałby Pan większe potrącenie w wysokości o 0,9% 
przy rencie z powodu bezrobocia. Należy pamiętać, że to potrącenie 
pozostanie już na cały okres poboru renty. Poza tym taka luka może 
się odbić negatywnie na obliczeniu tzw. osiągniętej przeciętnej łącznej 

Renciści pytają, doradca rentowy odpowiada
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z całej wysługi pracy, którą m.in. są dowartościowane czasy szkolne, 
choroby, itd .

W moim przebiegu ubezpieczenia brakuje mi 12 miesięcy w roku 
1980. Ówczesny zakład pracy już nie istnieje, nie mam też ani świad-
ków ani dokumentów z kasy chorych. W jaki sposób mogę uzyskać 
uznanie tego okresu czasu pracy?

Brak dokumentów z roku 1980 w kasie chorych jest właściwie nie-
zrozumiały. Można ewentualnie wystąpić do odpowiednika urzędu skar-

bowego, którym jest Finanzamt, o wydanie karty 
podatkowej z tamtego roku, na której również były 
naniesione składki rentowe. Przy zupełnym braku 
dokumentów natomiast należy złożyć oświadcze-
nie-przysięgę (tzw. „eidestattliche Erklärung”), 
które powinno wystarczyć .  

Obok mojej pracy na niepełnym eta-
cie pielęgnuję matkę i z tego tytułu AOK 
odprowadza roczną składkę do kasy ren-
towej. Ponieważ kończę w przyszłym roku 
60 lat, chciałabym przejść na rentę. Czy 
w takim przypadku będą w dalszym ciągu 
składki za opiekę płacone przez AOK?

Z momentem otrzymania renty starczej jako 
pełnej renty jest się zwolnionym z płatności skła-
dek rentowych. Z początkiem więc biegu renty od-
pada obowiązek uiszczania składek rentowych.

Czy należy w każdym przypadku przedło-
żyć legitymację inwalidzką (50% beztermino-

wo) zakładowi rentowemu, względnie raczej odczekać do momentu 
przejścia na wcześniejszą rentę?

Nie ma wskazania, aby wcześniej tj. przed postawieniem wniosku 
rentowego informować ubezpieczalnię o posiadaniu legitymacji inwalidz-
kiej. Pytanie o posiadanie legitymacji inwalidzkiej względnie o staranie 
o taką zawarte jest we wniosku rentowym. Samo posiadanie wspomnia-
nej legitymacji nie jest też żadnym kryterium przyznania renty z powodu 
niezdolności zarobkowania. Nawet 100% inwalidzi np.: osoby niewidome 
względnie sparaliżowane mogą pracować na pełnym etacie.

Urodziłem się w lutym 1947 i pobieram od lutego 2010 rentę 
z prywatnego ubezpieczenia. Od 01.04.2012 podjąłem pracę, tym 
razem jako pracownik zależny. Otrzymałem legitymację ubezpiecze-
niową, a ponadto potrącane są z mojej pensji również składki rento-
we. Czy jest to słuszne?  

Nie, gdyż jest Pan właściwie zwolniony od ubezpieczenia obowiąz-
kowego na podstawie przepisu § 5 SGB VI.

Czy mogę w jakiś sposób DRV udowodnić, że moja 3-miesięcz-
na luka w przebiegu ubezpieczenia w roku 2003  powstała poprzez 
zameldowanie się w Agenturze pracy jako bezrobotna bez świad-
czenia, z tym że nie mam żadnego pisemnego potwierdzenia tego 
faktu?

Należało w swoim czasie ten fakt potwierdzić poprzez wystawienie 
odpowiedniego zaświadczenia. Jeśli Agentura nie ma żadnej adnotacji 
w EDV, a tak z pewnością jest ze względu na krótki termin przechowywa-
nia dokumentów, to w zasadzie brak jest możliwości uzyskania potrzeb-
nego poświadczenia. Tego rodzaju luki w związku z bezrobociem, zakład 
rentowy zazwyczaj jednak wypełnia, w szczególności przy posiadaniu  
35-letniego okresu pracy.            

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



1�Z KART HISTORII 1�



1� HUMOR

Zabawne, w naszym miasteczku lekarz i przedsiębiorca
pogrzebowy mają ten sam tik oka. Zauważam to zwłaszcza
kiedy się mijają na ulicy...

* * *
Dwaj lekarze siedzą w celi. Jeden wzdycha:
- A mogłem zostać meteorologiem i wybaczono by mi 90% pomyłek..

* * *
Przez hol w szpitalu biegnie facet, który właśnie miał mieć operację.
- Co się stało?! - pytają go inni pacjenci.
- Słyszałem, jak pielęgniarka mówi: to bardzo prosta operacja, niech 
pan się nie martwi, jestem pewna, że wszystko będzie dobrze!
- Próbowała tylko pana uspokoić, co w tym złego?!
- Ona nie mówiła do mnie. Mówiła do lekarza!!!

* * *
Przychodzi facet do lekarza twierdząc, że jest ogólnie w złej kondycji 
fizycznej. Doktor poddał go całej serii badań, po czym mówi:
- Wie pan co? W tej chwili nie mogę dokładnie stwierdzić co panu 
dolega, ale myślę, że to wszystko przez alkohol.
- A jest tu jakiś trzeźwy lekarz? - zapytał z ciekawości facet.

* * *
Psychiatra radzi matce dziecka, które sprawia masę problemów.
- Niedługo popadnie Pani w depresję, proszę się wyluzować, odpocząć 
od domowych problemów. Polecam Pani nasz kurs odprężania.
Kobieta się zgodziła i po paru tygodniach wraca do lekarza.
- I jak? Była Pani na naszym kursie? - pyta lekarz.
- Tak.
- Wyluzowała się Pani?
- A kogo to obchodzi?

* * *
Dentysta schyla się właśnie nad pacjentem i ma zamiar rozpocząć 
borowanie, gdy nagle zastyga w bezruchu i pyta nieufnie: 
- Czy mi się tylko wydaje, czy też trzyma pan rękę na moich jądrach?? 
Pacjent spokojnym głosem: 
- To tylko taka mała asekuracja. Bo przecież nie chodzi o to, żebyśmy 
sobie zadawali ból... Prawda Panie Doktorze?

* * *
Rozmowa telefoniczna:
- Kochanie, co wolisz - banany czy truskawki?
- Na bazarze jesteś, skarbie?
- Nie, w aptece.

* * *
Do siedzącego w barze samotnego faceta podchodzi
brzydka dziewczyna i pyta wprost:
- Hej kolego, nudzisz się?
- Nie aż tak...

* * *
Do nieba trafia maksymalnie 10% kobiet. Jest to odgórnie
ustalone. Inaczej tam też byłoby piekło.

* * *
Winda: mąż, żona i śliczna dziewczyna. Niespodziewanie
dziewczyna obraca się do mężczyzny i wali go w twarz:
- Cham! I to przy żonie!
Winda zatrzymuje się dziewczyna wychodzi, facet cały czerwony 
zaklina się: 
- Kochanie słowo honoru...
- Już dobrze kochanie, to ja ją pogłaskałam...

* * *
Mąż przychodzi nieoczekiwanie do domu i zastaje żonę
z kochankiem w sytuacji jednoznacznej.  Wzburzony krzyczy: 
- Ty z tym panem w łóżku... Jestem zaskoczony! 
- Mylisz się kochanie! - Tłumaczy spokojnie żona.
- Ty jesteś tylko zdziwiony. To my jesteśmy zaskoczeni!

1�

Natalia

Philip
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HOROSKOP na 2012 rok
RAK (22.VI - 22.VII)
Rok 2012 dla Raków będzie pracowity. Dlatego powinny uważać na zdrowie

i zadbać o siebie. Pojawią się możliwości rozwoju oraz dużo okazji do zawierania znajo-
mości. Choć co prawda nie będą to spektakularne okazje, to możliwe, że polepszy się nie-
co wasza sytuacja materialna. Zastanówcie się czy nie dałoby się wykorzystać waszego 
hobby i czerpać z niego dochodów. Możliwe, że znajdzie się zapotrzebowanie na usługi, 
jakie świadczycie. Koniec czerwca i lipca powinien przynieść Wam dobre samopoczucie 
i pewność siebie. To czas na rozpoczynanie nowych przedsięwzięć. Słońce będzie przy-
świecać waszej karierze i nie tylko. Poprawi się wasze samopoczucie i przybędzie Wam 
pewności siebie. Jednak generalnie ten rok nie będzie najłatwiejszy. Niektóre Raki mogą 
odczuć sporą presję. Pluton z Koziorożca może namieszać trochę w waszym życiu. Przy-
gotujcie się na zmiany. Bo to, co do tej pory nie sprawdzało się w waszym życiu może 
odejść bezpowrotnie. Lepiej byłoby, gdybyście sami zrobili porządki, zanim przymusi Was 
do tego sytuacja. Musicie zrozumieć, że zmiany są konieczne, żeby zrobić w waszym ży-
ciu miejsce na coś nowego, być może lepszego. Baczcie też na zdrowie, bo wpływ Pluto-
na może przyczynić się do rozwinięcia długotrwałych dolegliwości. Nie chodzi o to, żeby
z każdym drobiazgiem biegać do lekarza, ale kontrolujcie stan swojego organizmu i prze-
de wszystkim pamiętajcie o odpowiednim wypoczynku.

Wrzesień będzie udany jeśli chodzi o wasze życie zawodowe, możliwe, że zabłyś-
niecie w pracy. Dopisze Wam też dobre samopoczucie. Od połowy sierpnia do począt-
ków września Wenus będzie przebywać w Raku. Stworzy ona okazje do poznawania 
nowych ludzi. Zwłaszcza samotni będą mieli okazje do randkowania. Wenus może Wam 
też przynieść trochę lenistwa. Możliwa niewielka poprawa finansów. Na pewno w tym 
czasie planeta przyjemności umili Wam nieco życie. Na początku października Saturn 
wejdzie do znaku Skorpiona. Dla Raków oznacza to krystalizację życiowych celów. Na 
pewno dobra organizacja i dyscyplina przyjdzie Wam bez problemu. Saturn pomoże 
Wam skupić się na długofalowych celach w życiu.

LEW (23.VII - 23.VIII)
Od czerwca do końca roku Jowisz w Bliźniętach przyniesie Wam dużo możliwości 

rozwoju. Będziecie poznawać sporo interesujących osób. Zwłaszcza dla samotnych ten 
czas może przynieść prawdziwy związek. Lwy prowadzące własne biznesy powinny się 
zareklamować, bo teraz łatwiej Wam będzie dotrzeć do klientów. Jowisz stworzy możli-
wości poznawania ludzi i przede wszystkim będziecie mogły się rozwijać i rozwijać swój 
biznes. Dzięki Jowiszowi wasze zdrowie i samopoczucie powinny się poprawić. Latem 
może Was nawet ogarnąć słodkie wakacyjne lenistwo. Jeśli w tym czasie pojedziecie na 
wakacje, to na pewno będą bardzo udane. Odprężycie się i zregenerujecie siły.

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

Od końca lipca do końca sierpnia Słońce w waszym znaku doda Wam energii
i optymizmu. Możliwe, że rozwiążecie problem, który nie dawał Wam spokoju od ja-
kiegoś czasu i doznacie olśnienia. We wrześniu do znaku Lwa zawita również Wenus, 
która uprzyjemni Wam życie. Dzięki planecie piękna i przyjemności będzie Wam łatwiej 
osiągnąć cele i to prawdopodobnie dzięki pomocy życzliwie nastawionych do Was osób. 
Warto zadbać o wygląd, sprawić sobie coś ładnego. Wenus będzie dodawać Wam uroku 
i przyjaźnie nastawi do Was otoczenie. A i Wam samym przybędzie czaru osobistego. 
Od końca września do końca października Słońce w Wadze będzie sprzyjać kontaktom 
towarzyskim. Dużo znajomości może przyjść poprzez waszą pracę.

Trochę gorsze samopoczucie i nieco mniej optymizmu od końca października do 
końca listopada. Saturn może Was nieco przygnieść obowiązkami. Jeśli dalej będziecie 
chciały się rozwijać zawodowo, to nie będzie to już takie łatwe, jak do tej pory. Z drugiej 
strony, jeżeli w waszym życiu niektóre osoby i czy też niektóre zajęcia przestały spełniać 
swoją rolę, albo okaże się, że w jakiś sposób Was hamują, to nadejdzie czas, żeby się 
od nich odciąć. Od 7 października do połowy listopada Mars w Strzelcu będzie Wam 
dodawał zapału i energii do działania. Możecie poczuć, że nadeszła pora, żeby działać
z rozmachem i to co zrobicie może przynieść zamierzone efekty.

Panna (24.VIII - 22.IX)
Jeśli szukacie pracy, to właśnie w bieżącym roku powinniście zająć się poszuki-

waniami wyjątkowo intensywnie. Jowisz natchnie Was optymizmem i przyniesie dobry 
nastrój. Dopisze Wam też dobre zdrowie. Spotkacie na swojej drodze przychylne oso-
by. Sprawy finansowe powinny układać się po waszej myśli. Wzmożona pewność siebie 
przyniesie Wam siłę przebicia, szczęście do spraw związanych z pieniędzmi i wszystkich 
tych, gdzie wymagane jest wsparcie wszelkiego rodzaju instytucji czy urzędów. Jeśli się 
uczycie albo studiujecie, to w tym czasie będziecie mieć niezwykły pęd do wiedzy i nauka 
przyjdzie Wam bez problemu.

Jowisz może Wam przynieść nawet kontakty z zagranicą. Prowadzący własne firmy 
mają teraz doskonały czas dla rozwoju i ekspansji. Zainwestujcie w reklamę, gdyż dzięki 
temu mogą pojawić się klienci. Jeśli zaplanujecie urlop w drugiej połowie roku, to będzie 
bardzo udany. Cześć osób spod znaku Panny może doświadczyć teraz dość sporych zmian 
w życiu za sprawą Plutona. Bardzo możliwe, że wasze spojrzenie na świat i ludzi wokół 
ulegnie totalnej transformacji. Jest to długotrwały proces, który wspomoże też pozbywa-
nie się z Waszego życia wszystkiego co zbędne. Będzie więc szansa zrobić porządki nie 
tylko w domu czy w najbliższym otoczeniu, ale też psychice. Sprawy bolesne głęboko 
zagrzebane w waszej podświadomości mogą właśnie teraz zostać uleczone. To dobry czas 
na rozpoczęcie psychoterapii, psychoanalizy czy przeprowadzenie naprawdę istotnych 
zmian. Pluton da Wam również dostęp do wewnętrznej siły.

KRZYŻÓWKA  na LATO Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru POLONEZA
nadesłała Pani Jolanta Patolong z Spaichingen. Nagrodę prześlemy pocztą.
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