


2 OD REDAKCJI2

DRODZY CZYTELNICY 
POLONEZA!

Lato tego roku nas nie rozpieszczało, dlatego prawdziwa jesień
z mglistymi porankami i dywanami opadłych liści na chodnikach wcale nas 
nie zaskoczy. Nawet ostatnie kilkudniowe powroty wrześniowych upałów 
nie uchronią nas przed deszczowym październikiem i zimnym listopadem. 
Czas definitywnie pożegnać lato i przygotować się na nadejście coraz 
chłodniejszych i krótszych dni. Październik, który może kojarzyć się
z zapachem grzybów i zapasów przygotowywanych na zimę jest także 
miesiącem ważnych rocznic.

3 październik - Dzień Jedności Niemiec - obchodzony od 1990 roku. 
Zdawało się, że podzielone Niemcy będą zawsze. Zjednoczenie było 
w sferze marzeń i mało kto wierzył w możliwość połączenia. Dziś to 
już przeszłość, historia. Pozostało już tylko odpowiedzieć na pytanie 
- jakie są te nowe, duże Niemcy?

9 październik - Dzień Obalenia Muru - 1989 rok. Berlin Zachodni z dnia 
na dzień z „wyspy na morzu czerwonym” - tak potocznie nazywano 
to miasto, otworzył się dla wszystkich Niemców, mimo że starannie 
zaciera się ślady niedawnej historii miasta, w głowach mieszkańców 
nadal miasto podzielone jest na część wschodnią i zachodnią.

A co nas czeka w listopadzie oprócz refleksyjnego i melancholijnego 
początku miesiąca związanego z dniem Wszystkich Świętych i Dniem 
Zadusznym?
11 listopada – rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 

latach niewoli. To przede wszystkim czas pamięci o śmierci tysięcy 
dzielnych żołnierzy, którzy zginęli za wolność i niepodległość 
Ojczyzny, która poprzez łączność z tradycją i historią Polski powinna 
być szczególnie bliska każdemu Polakowi.

Taka to już nasza, polska jesień, melancholijna i refleksyjna, ale 
również tradycyjnie złota, kolorowa opadającymi liśćmi i wyjątkowo
w tym roku przebogata w jabłka, gruszki, jeżyny i tradycyjne grzyby, które 
zbierajmy, przetwarzajmy, róbmy zapasy na zimę, aby na naszych stołach 
nie zabrakło polskich akcentów aż do wiosny.

Wszystkim czytelnikom Poloneza życzymy pełnych spichlerzy
aby starczyło na całą zimę.

Od lewej: Angelika Ogryzek - Miss Polski 2011, 
Milena Machala - I ViceMiss Polonia in Deutschland 2011,
Natalia Bober - Miss Polonia in Deutschland 2011,
Katharina Gottwald - II Vice-Miss Polonia in Deutschland 2011

Foto: Robert Widera

To już po raz czternasty bę-
dziemy wybierali najpiękniejszą pol-
kę na terenie Niemiec. Poprzez te 
wszystkie lata, impreza wrodziła się
w kalendarz polonijny. Od roku 
2001, dzięki współpracy prawie 
wszystkich mediów polonijnych 
jest imprezą wspólną za którą je-
stem tylko odpowiedzyialny. Nasze 
wszystkie finalistki, dzięki sponso-
rom otrzymują nagrody, co w tej 
branży nie jest rzeczą oczywistą. 

Wiele ośrodków wczasowych w Polsce i biur podróży sponsorują ty-
godniowe pobyty dla dwuch osób w różnych regionach Polski. Chcemy 
przez to umożliwić naszym finalistkom poznanie Polski po przemianach, 
z których to (z doświadczenia) część, Polskę zna tylko z opowiadań 
lub kilkudniowych odwiedzin w rodzinnych stronach rodziców. Tkwi w 
tym również odrobina patriotyzmu. Kilkakrotnie spotkała mnie miła nie-
spodzianka, kiedy to dziewczyny dzwoniły z podziękowaniami i zauro-
czeniem jak Polska jest piękna, bo były po raz pierwszy na wczasach 
w Polsce. Jedna z nich opowiadała, że rodzice zapomnieli mowy pol-
skiej a mówić po polsku uczyła się z dziadkami i od kilku lat zwiedza i 
poznaje polskie zakątki. Nasze finalistki nawet poprzednich wyborów 
biorą udziały w innych różnych konkursach, akcjach promocyjnych, itp. 
Przykładowo Judyta Sobczak 2010 zakwalifikowała się do finału wybo-
rów MISS POLONIA WORLD 2013 w Nowym Jorku, natomiast Jennifer 
Stollorz miss 2009 została vice-Miss Wakacji 2012 w Ustroniu. To tylko 
kilka przykładów.

Powracając do przebiegu tegorocznego konkursu, finał odbędzie 
się 24 listopada w pięknej sali PAM KUNSTFORUM w Emmerich NRW 
jak zwykle połączony z zabawą taneczną. Mamy przygotowanych kil-
ka niespodzianek wieczoru, ale kilka informacji możemy podać. Do 
tańca gra już po raz trzeci, wspaniała wrocławska grupa THE BLACK. 
Swoje kolekcje sukni wieczorowych prezentuje Janina Łubkowska, pro-
jektantka mody z Gliwic. Gospodarz imprezy Adrian Jendrysik, dba o 
wszystko i wszystkich. Dla chętnych, którzy chcieli by się z nami bawić 
podaję nr. telefonu pod którym można dokonać rezerwacji kart wstępu:
02822 980950. Dla informacji: obowiązują stroje wieczorowe oraz ilość 
miejsc ograniczona do 180.

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

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

Elsa-Brändström-Str. 6, 50668 Köln, stacja metra „Reichenspergerplatz”
Wszystkie niżej wymienione imprezy odbędą się w Willi Ignis,

Elsa-Brändström-Str. 6, 50668 Köln - wstęp wolny
t. 0221/72 51 05, e-mail: info@ignis.org,  www.ignis.org

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Wtorek, 02.10., godz. 19:00 - WIECZÓR POŚWIĘCONY TWÓRCZOŚCI
  REŻYSERA KARENA SZACHNAZAROWA
Środa, 03.10., godz. 15:00 - MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL BAJEK
Czwartek, 04.10., godz. 16:00 - KOBIETY SPOTYKAJĄ SIĘ W IGNIS
Piątek, 05.10., godz. 19:00 / 20:00 - KONCERT MUZYKI KLEZMERSKIEJ 
Niedziela, 07.10., godz. 15:00 / 16:00 - POPOŁUDNIE Z JAZZEM 
Czwartek, 11.10., godz. 16:00 - 50 PLUS ... I CO Z TEGO?
Piątek, 12.10., godz. 19:00 / 20:00 - WIECZÓR POLSKICH CHANSONS
Niedziela, 14.10., godz. 15:00 / 16:00 - POPOŁUDNIE Z JAZZEM
Środa, 17.10., godz. 19:00 - POKAZ ROSYJSKICH FILMÓW DOKUMENTALNYCH
Piątek, 19.10., godz. 19:00 / 20:00 - KONCERT BLUESOWY ZESPOŁU EASY

 RIDER FEAT. BOGDAN SZWEDA
Niedziela, 21.10., godz. 15:00 / 16:00 - POPOŁUDNIE Z JAZZEM
Czwartek, 25.10., godz. 16:00 - 50 PLUS ... I CO Z TEGO?
Czwartek, 25.10., godz. 20:00 - SPOTKANIE POLSKO-NIEMIECKIEGO

 TOWARZYSTWA FILOZOFICZNEGO 
Piątek, 26.10., godz. 20:00 - NOC POLSKIEJ LITERATURY 
Niedziela, 28.10., godz. 15:00 / 16:00 - POPOŁUDNIE Z JAZZEM 
Do 30.11.2012 - WYSTAWA “COINCIDENCE III/2012 – kolońskie spotkania”
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Finanse i ubezpieczenia

�

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.

Prawo
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Usługi / Handel / Inne
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Wiadomo, że ogólny wiek rentowy został stopniowo podniesio-
ny do 67 lat.A jak wygląda to w wypadku renty wdowiej?

Również próg wieku uzyskania renty wdowiej ulegnie  podwyższe-
niu.Od początku roku 2012 przejście na rentę wdowią jest możliwe przy 
stopniowo podwyższanej granicy wieku z 45 na 47 lat, w zależności roku 
zgonu współmałżonka. Wymóg osiągnięcia wieku 47 lat  w  roku zgonu 
będzie obowiązywał  od roku 2029.

Czy opłaca się składać wniosek o rentę wdowią, skoro faktycz-
nie tylko jakaś jej część jest wypłacana? 

Tego rodzaju wniosek jest nieracjonalny i to  
w szczególności w sytuacji mężczyzny. W pierw-
szych trzech miesiącach po zgonie renta wdowia 
wypłacana jest bowiem w pełnej wysokości, nieza-
leżnie od wysokości własnej renty.Od czwartego 
miesiąca renta wdowia wynosi 60 %(55%) renty 
zmarłego małżonka.   

Pomimo bardzo poważnych schorzeń 
i operacji po złożeniu wniosku o rentę z powodu 
niezdolności do zarobkowania w 2007r. i przy-
znaniu mi tej renty przez sąd socjalny w 2010 
roku, postępowanie sądowe trwa nadal przed 
LSG (2-ga instancja), gdyż  DRV złożyła ape-
lację od wyroku sądu 1-szej instancji. Od 2008 
roku nie mam żadnych dochodów. VdK nie po-
mogło, tak że włączyłem adwokata. Jak długo 
może to jeszcze trwać?

Postępowanie to trwa już faktycznie bardzo 
długo, trzeba jednakże wytrwać do wydania wyro-
ku przez LSG. Prawdopodobnie oczekiwane jest orzeczenie rzeczoznaw-
cy z ramienia DRV, którym jest zazwyczaj komisja lekarska (medizinischer 
Dienst der DRV). Sąd może rozpatrzyć sprawę Pana apelacji dopiero po 
otrzymaniu opinii lekarskiej. Może zapaść wyrok, względnie też być za-
warta ugoda, lub też wreszcie uznanie Pana roszczenia poprzez pozwa-
ną DRV. Niestety medyczne orzeczenia są indywidualnie zróżnicowane	
i w związku z tym nieporównywalne ze sobą. Może pomoże zrozumie-
nie, że przedmiotem przyznania renty nie są  takie lub inne schorzenia 
i choroby, lecz  właściwą przyczyną jest stwierdzenie istniejącej jeszcze 
zdolności do pracy, na podstawie której to opiera się wysokość  orzekanej 
zdolności do zarobkowania. Jeśli wyrok 1-szej instancji był korzystny, to 
pozwana DRV winna zrealizować go przyznając rentę, chyba że postawi-
ła wniosek o tzw. odroczenie wykonalności.

Czy faktycznie jest tak, że po 35 latach przynależności składko-
wej do ustawowego ubezpieczenia rentowego moje roszczenie o rentę 
w przypadku ewentualnej niezdolności do zarobkowania nie wygasa?  

Roszczenie o rentę z powodu niezdolności do zarobkowania po-
wstaje tylko wtedy, gdy w ostatnich 5 latach przed złożeniem wniosku 
przynajmniej przez 36 miesięcy płacone były składki ubezpieczeniowe. 
Alternatywnie istnieje prawo do renty z powodu zmniejszenia zdolności 
zarobkowania wówczas, gdy osoba ubezpieczona już przed 01.01.1984 
wpłacała przez 5 lat składki i od tej daty w każdym miesiącu nadal wpłaca-
ła względnie też zaliczyła inne czasy wliczane do renty. W wypadku ukoń-
czenia 60 lat możliwa alternatywnie jest renta inwalidzka, jeśli spełnione 
się dalsze wymogi do jej uzyskania.

Od 2004 roku pobierałem rentę z powodu pełnej niezdolności 
zarobkowania EMR z potrąceniem 10,8%. Aktualnie natomiast zaw-
nioskowałem rentę inwalidzką majac 60 lat i byłem przekonany, że 
wymienione potrącenie odpadnie, w związku z czym renta będzie od-
powiednio wyższa. Dziś otrzymałem decyzję rentową i stwierdziłem, 

Renciści pytają, doradca rentowy odpowiada
że tak jednak nie jest. Jako czas poboru renty EMR zaliczone zostały 
jedynie miesiące do 31.03.2008. Wyjaśniono mi, że reszta czasu do 
29/02/2012, czyli w sumie 48 miesiące, nie będą uwzględnione. Czy 
mam złożyć sprzeciw?

Chodzi tutaj w rzeczywistości o dwie różne sprawy. Po pierwsze:
Tzw. Anrechnungszeiten są to czasy, w trakcie których ubezpieczony po-
bierał rentę, jeśli te czasy zostały jednocześnie uwzględnione w rencie 
jako czasy doliczone (Zurechnungszeit), przy czym może to być także 
czas sprzed początku renty. Inną sprawą zaś jest czynnik wcześniej-

szego przejścia na rentę (Zugangsfaktor). Renta 
z powodu niezdolności zarobkowania przed 60 
r.ż. związana jest zawsze z potrąceniem 10,8%. 
Po przejściu na rentę inwalidzką z osiągnięciem 
60 lat  o odpadnięciu potrącenia 10,8% decyduje 
początek potwierdzonego inwalidztwa względnie 
niezdolności zawodowej czy też zarobkowania 
przed 16.11.2000.

Otrzymuję około 750 € renty własnej plus 
150 € renty wdowiej.Ile mogę dodatkowo za-
robić, tak, aby renta wdowia nie uległa potrą-
ceniu? 

Próg potrącenia wynosi aktualnie € 725,21 i ten 
limit przekracza już renta własna, co prowadzi  do 
odpowiedniego potrącenia, którego dokonuje się 
w załączniku 8 decyzji rentowej. Każdy dalszy za-
robek prowadzi do dalszego potrącenia, z tym że 
odbywa się ono z pewnym czasowym przesunię-
ciem, t.j. w dacie 1.7. następnego roku, chyba że 
zarobkowanie zostałoby przerwane do najpóżniej 

30.06.2012, i ewentualnie z dniem 02.07.2012 znowu podjęte. Według ak-
tualnej regulacji prawnej jest to rozwiązanie całkowicie legalne. Jeśli tego 
rodzaju pauza jest niemożliwa, to generalnie należy uwzględnić, że wy-
nagrodzenie w kategorii minijob, czyli 400 € , kasuje całkowicie na 01.07. 
następnego roku wysokość renty wdowiej. Przestrzegać należy również 
konsekwencji potrącenia wyższego zarobku przed ukończeniem 65 r.ż.

W 1959 roku byłam kilkakrotnie bezrobotna po kilka tygodni. 
Decyzja rentowa komentuje ten stan rzeczy jako niezaliczone bez-
robocie.Czy to ma związek z tym,że nie były to pełne miesiące bez-
robocia?

W 1959 roku bezrobocie zaliczane było tylko wówczas, gdy trwało 
ono faktycznie pełny miesiąc kalendarzowy. Dodatkowo musiał być speł-
niony tzw. warunek przerwania uprzedniego zatrudnienia podlegającego 
obowiązkowi  ubezpieczenia rentowego, a sama przerwa nie przekracza-
ła jednego miesiąca. Jeśli te warunki nie były spełnione, to  bezrobocie 
jest wykazywane jako czas  niezaliczony.

Otrzymuję bezterminową rentę z tytułu niezdolności zarobko-
wania i mam przy tym prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Jego 
składka jest jednak niewspółmiernie wysoka. Jakie mam w tym przy-
padku możliwości? 	

W latach 2007/2009 wprowadzona została przez prawodawcę 
tzw. taryfa bazowa, aby umożliwić nieubezpieczonym ochronę systemu 
bez sprawdzania stanu zdrowia. Obowiązująca taryfa standardowa jest 
wcześniejsza i jej wprowadzenie w 1994 roku miało dopasować wysokość 
składek w szczególności dla starszych ubezpieczonych. Radzę po prostu 
poprosić w swojej kasie zdrowotnej o ofertę w taryfie bazowej. Należy 
również poinfor mować się o poziomie i zasięgu świadczeń zdrowotnych 
zapewnionych w tej taryfie.      

Rechtsbeistand Helena Surmack, tel. 02115 - 800 80 30
wt.-czw.: 10:00-18:00, pt.: 10:00-14:00
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Funkhaus Europa Polski Magazyn Radiowy
Tu się mówi po polsku!

Od poniedziałku do piątku od 22.00 do 23.00

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

RBB Funkhaus Europa tel. 030 - 97 993 - 35 610
Polnische Redaktion www.funkhauseuropa.de
14046 Berlin polnisch@rbb-online.de

Polski Magazyn Radiowy - jedyne w swoim rodzaju spotkanie z polską 
tematyką w niemieckich mediach. To najnowsza polska muzyka, spot-
kania z artystami, ekspertami, publicystami, ludźmi tworzącymi polską 
kulturę w Niemczech.

Legalizacja podwójnego obywatelstwa
w Polsce i Niemczech

15 sierpnia w życie weszła nowelizacja ustawy o obywatelstwie 
polskim. Zmiany dotyczą nadawania, utraty i przywrócenia polskie-
go obywatelstwa. Dariusz Odyniec ze zrzeszenia polskojęzycznych 
prawników wyjaśnia, na czym ta nowelizacja polega. 

Funkhaus Europa: Jakich zmian możemy się spodziewać?
Dariusz Odyniec: Ustawa jest sympatyczna, nowoczesna, tchną-

ca optymizmem. Stwarza nową, dotychczas nieznaną formę,  tj.  kwe-
stię przywracania polskiego obywatelstwa. Utrzymane zostały standar-
dy związane z obywatelstwem, czyli jego nadanie, czy stwierdzenie. 
Były znane już w poprzednich ustawach. Nowością jest przywracanie 
obywatelstwa tym osobom, które utraciły je w przeszłości. Nasze do-
świadczenia adwokackie ostatnich lat były dość różne, często negatyw-
ne. Faktycznie istnieje pewne grono osób, które z różnych względów 
obywatelstwo polskie utraciły lub pozbyły się go w przeszłości. Pamię-
tam, gdy ubiegał się o nie młody człowiek. Obywatelstwo polskie utracił 
z powodu rodziców, którzy wyjeżdżając z Polski, pozbyli się, zrzekli, 
bądź utracili. On jako małoletni także je utracił. W tej sytuacji szansą 
dla niego był wniosek o nadanie obywatelstwa złożony po ukończeniu 
pełnoletności. Przywrócenie polskiego obywatelstwa jest komple-tną 
nowością. Świadczy jednak dobrze o ustawodawcy. 

FHE: A co z podwójnym obywatelstwem? Czy po nowelizacji 
ustawy posiadanie dwóch bądź wielu obywatelstw jest dopuszcza-
ne przez państwo polskie?

DO: Jest to stały element dyskusji. Mówi się, że zarówno system 
prawny Niemiec jak i Polski nie dopuszcza posia-dania większej liczby 
obywatelstw. To nie do końca prawda.  Przepisy nowej ustawy z kwietnia 
2009 pozwalają na  posiadanie wielu obywatelstw. Wynika to chociażby 
z arty-kułu trzeciego, ustęp pierwszy tej ustawy, który mówi, że oby-
watel Polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa, 
ma wobec Rzeczypospolitej takie same obowiązki jak osoba posiadają-
ca obywatelstwo tylko i wy-łącznie polskie. W ustawie mówi się zatem
o możliwości posiadania kilku obywatelstw, więc jest to dopuszczalne. 

FHE: Jak to wygląda po niemieckiej stronie?
DO: Podobnie. Jest ustawa o obywatelstwie, która wprawdzie nie-

dosłownie reguluje kwestię posiadania większej liczby obywatelstw, ale 
wyraźnie je dopuszcza, chodzi m.in. o  paragraf 25. ustawy o Staatsan-
gehörigkeit. 

FHE: Czyli każdy z nas może mieć w kieszeni dwa paszporty 
– polski i niemiecki?

DO: Można mieć ich więcej, nawet trzy i cztery, co też się zdarza. 
Wtedy jednak posiadający obywatelstwo jednego z państw będzie trak-
towany w nim tak, jakby miał tylko i wyłącznie to jedno.

FHE: To znaczy, że na terenie Niemiec prawo niemieckie wy-
chodzi z założenia, że mamy tylko jeden paszport niemiecki. 

DO: Tak. Państwo zakłada, że można mieć ich więcej, ale jest 
się wtedy traktowanym tak, jakby miało się tylko jedno. To znaczy, że
w kwestii obowiązków i praw jest się obywatelem niemieckim.

FHE: Ale czy w takim razie polskie państwo może traktować 
taką osobę z dwoma paszportami jako Polaka?

DO: Jest w tym trochę schizofrenii, zgadzam się. Ciężko to roz-
graniczyć. Trzeba by się przyjrzeć poszczególnym dziedzinom prawa, 
co miałoby z tego wynikać. Jeżeli jest się obywatelem polskim i będzie 
się miało do czynieniaz polskimi urzędami, to będzie się wtedy traktowa 
nym jako obywatel Polski z konsekwencjami prawa polskiego. To samo 
jest w systemie niemieckim. Oczywiście można się zapytać, co się dzie-
je na styku, jeśli problem jest czysto polsko-niemiecki, a obywatel ma 
dwa paszporty. Jak go wtedy traktować? Nie wszystko jest do końca 
uregulowane. Może całe szczęście, bo kiedy istnieje zbyt dużo regula-
cji, wcale nie jest aż tak dobrze. Niemniej zasada posiadania większej 
liczby obywatelstw jest dopuszczana przez obydwa kraje. Tu muszę 
wspomnieć o jednej ważnej kwestii. Prawo niemieckie przewiduje utra-
tę obywatelstwa niemieckiego w wypadku, kiedy obywatel niemiecki na 
swój własny wniosek znajdzie się w posiadaniu obywatel-stwa innego 
państwa. Jest to również regulacja paragrafu 25 ustawy o Staatsange-
hörigkeit. W pewnych niekorzystnych konstelacjach może to prowadzić 
do tego, że  starający się o obywatelstwo innego kraju, nawet o od-
zys-kanie raz utraconego, składając wniosek, może liczyć się z tym, 
że utraci obywatelstwo niemieckie. Ten stan rzeczy zmienił się w 2007 
roku. Wszelkie przepisy i paragrafy zostały uzupełnione o regulację, że 
nie dotyczy do obywatelstw państw UE.  Czyli to niebezpieczeństwo
w przypadku osób z Polski nie występuje. 

Rozmowa z adwokatem oraz inne elementy naszej audycji do od-
słuchania na stronie: www.funkhauseuropa.de, w zakładce polski.
Można nas też znaleźć na Facebooku jako Polskie Radio w Niem-
czech. Zapraszamy i czekamy na sugestie! Spełniamy również mu-
zyczne życzenia.
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Nesebar

Nie zawsze jednak tak było. Moja mło-
dość i chęć poznawania świata przypadła na 
po-czątek lat 70-tych. Niby pieniądze na po-
dróże były bo na półkach pustki, więc wypłaty 
zasadniczo nie zostawiało się w kasach skle-
powych. Ale... no właśnie, ale. Urlop i co dalej? 
Polska, to piękny kraj. Cudowne plaże Bałtyku, 
piękne góry i domy wczasowe z zakładowego 
Funduszu Pracy, które jak na owe czasy były 
wymarzone. Nawet wspólne ła-zienki na kilka 
pokoi były luksusem, bo nie mieliśmy pojęcia, 
że może być inaczej. Okno na świat wtedy też 
było otwarte i chętnie przez nie wychodziliśmy, 
ale w niewielu kierunkach.

Biura turystyczne: Orbis, Gromada czy 
PTTK oferowały nam wyjazdy ale głównie do 
Rosji, Czech, Węgier, NRD, a Bułgaria była 
wtedy luksusem. Na taki luksusowy wyjazd 
udało mi się „załapać” w wieku 21 lat. Dosta-
łam do ręki bilet PKP, bony na jedzenie do 
wykorzystania na terenie Bułgarii (oczywiście 
tylko w wyznaczonych barach) i skierowanie na 
kwaterę prywatną. Myślałam wtedy, że oszaleję 
ze szczęścia. 2 tygodnie w Warnie, nad samym 
morzem. Wszyscy wkoło patrzyli z zazdrością, 
a ja rozpoczęłam pakowanie. Jazda pociągiem, 
no cóż trochę długawa, przez Czechy, Węgry i 
Rumunię. Wszędzie na granicach kontrole do-
kumentów i bagażu. Czesi traktowali nas jak 
zło konieczne. Nie szczędzili złośliwości. Ru-
munia... szok! Przy każdorazowym postoju po-
ciągu wagony oblegane były przez dzieci i ko-
biety z wyciągniętymi rękami. Tym sposobem 
w mgnieniu oka pozbywaliśmy się zapasów 
żywieniowych oraz słodyczy zabranych z domu 
na upragnio-ne wakacje. Zupełnie wykończeni, 
niewyspani, ale jednocześnie szczęśliwi, dotar-
liśmy do Warny. Teraz tylko należało znaleźć 
adres kwatery i zacząć rozkoszować się swoim 
szczęściem. Kwatera nie była zła. Jeden mały 
pokoik na 2 osoby, wspólna łazienka i WC z 
gospodarzami. Gospodyni wszystko dokładnie 
objaśniła, gdzie się myć, jak odkręcać wodę, 

gdzie spłukiwać i najważniejsze, gdzie wrzucać 
zużyty papier toaletowy. Nie do muszli, tylko do 
specjalnego schowka w ścianie. Brr… obrzydli-
we, no ale inna kultura, trzeba się dostosować. 
Jeszcze tego samego dnia, wymarsz na plażę, 
w końcu po to przyjechaliśmy. Plaża w Warnie 
wtedy była najpiękniejsza na świecie. Szeroka, 
z żółciutkim, drobnym piaskiem i z cudownie 
ciepłą wodą w morzu. Myślałam, że jestem 
w raju, bo moim porównaniem był tylko nasz 
piękny ale zimny Bałtyk. Nie znałam wtedy 
jeszcze powiedzenia: „Cudze chwalicie, swego 
nie znacie…” Liczyło się tylko to, że byłam na 
wymarzonym urlopie w Bułgarii.

Po euforii na plaży, w mieście i sklepach, 
w których było wszystko, przyszedł czas za-
spokoić pusty żołądek. Bony żywnościowe nie 
zapewniały luksusów. Odnaleźliśmy wyzna-
czony bar i tu okazało się, że za bardzo nie 
poszalejemy. Suma przeznaczona na jeden 
dzień pozwalała zjeść skromny obiad, ale na 
kolację i śniadanie brakowało. No ale od czego 
ma się głowę i uszy na niej. Podsłuchaliśmy tu 
i tam wśród rodaków i znaleźliśmy rozwiąza-
nie. Siadaliśmy we wskazanym barze, zama-
wialiśmy jednego Schweppes’a (który był dla 
nas nowością i smakował świetnie), płaciliśmy 
bo-nem i kelner musiał nam wydać resztę. A 
ponieważ nie było bonów o mniejszym no-
minale, wypłacał ją w najprawdziwszych le-
wach (waluta w Bułgarii). Takim to sposobem, 
można było zjeść np. 1/2 kurczaka z rożna z 
frytkami,  czasem nawet z dobrą sałatką, wy-
pić tonik i jeszcze zostawała kasa w portfelu. 
Jednak Polak potrafi! Rano chodziliśmy na ba-
zar po arbuza i siatkę brzoskwiń, a później na 
plażę. Słońce cudownie świeciło, a my z bólem 
przewracaliśmy się z boku na bok, bo przecież 
oprócz wrażeń trzeba było przywieźć piękną, 
zagraniczną opaleniznę. Wieczorem szybki 
prysznic i zwiedzanie miasta, wycieczka po 
sklepach oraz wyczekiwana kolacja... kurczak, 
frytki, Schweppes... i tak przez całe 2 tygodnie. 

Za zaoszczędzone pieniądze, 
oczywiście moż-na jeszcze było 
pozwolić sobie na prezenty. 
Regułą w moim towarzystwie 
było kupno koniaku „Słoneczny 
Brzeg”, różnych wazoników, ta-
lerzyków z brązowego fajansu 
zdobionego regionalnymi wzo-
rami.

Zachwycaliśmy się wszyst-
kim. Na mnie największe wra-
żenie robiły hotele przy plaży 
w Warnie i Złotych Piaskach. 
Były ogromne! Przed wejściem  

zawsze stała służba hotelowa w czerwonych 
garniturach, na balkonach odpoczywały panie 
na leżakach, a na poręczach wisiały piękne 
kolorowe ręczniki... ach jak bardzo chciałam 
taki mieć. Czasami leżąc na plaży, na swoim 
bezbarwnym ręczniku (bo innych wtedy w Pol-
sce nie było) marzyłam o takim kolorowym cu-
deńku… Wyobrażałam sobie, że może kiedyś, 
będę mogła wejść do takiego hotelu (bo wstęp 
mieli tylko goście hotelowi, nas przeganiali, na-
wet jak chcieliśmy tylko podejrzeć) i jako gość, 
zamieszkać w nim na całe 2 tygodnie.

Mieć piękny kolorowy ręcznik, ładny wzo-
rzysty strój kąpielowy i prawdziwy olejek do 
opalania w ładnej butelce. To teraz tak nie-
wiele, ale wtedy było bardzo trudne do osiąg-
nięcia. Dziś mogę podsumować trochę moje 
życie. Zwiedziłam kawał świata, mieszkałam w 
dobrych hotelach, dzięki samolotom zapomnia-
łam o dwudniowych podróżach w pociągu, ale... 
No właśnie, to wszystko stało się takie normal-
ne. Pracuj, oszczędzaj, zwiedzaj, odpoczywaj 
gdzie chcesz, jeśli Ci tylko finanse i zdrowie 
pozwolą. Zawsze jednak z najwięk-szym sen-
tymentem wspominam swój pier-wszy wyjazd, 
a takiej adrenaliny podczas pakowania nigdy 
więcej nie miałam.

Pozdrawiam i życzę Wam zawsze cudow-
nych wrażeń podczas urlopów.

Maja

Okno na świat
– moje młodzieńcze wspomnienia
Dziś jest przed nami szeroko otwarte, wystarczy tylko trochę oszczędności spa-
kowana walizka i można ruszać w świat.

Słoneczny Brzeg
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Turystyka
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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

Sprzedam (ze względu na stan zdrowia) dochodową nieruchomość 
z czynszów, sklepy, szkoła, biura, 6 lokatorów, itp. W centrum 
Bydgoszczy. Dodatkowo istnieje możliwość budowy nowego budynku 
na tej działce. Cena 785 tys. Euro. Tel.: 0172 3930856

Wynajmę Apartament w Międzyzdrojach (50 m²), IV-te piętro, 
winda, 150 m do morza. Apartament znajduje się w ˝Rezydencji 
Bielik˝, na terenie której znajduje się basen kryty, sauna,	
jacuzzi, fizjoterapia, restauracja i kawiarnia. Obiekt zamknięty, 
chroniony całodobowo. W skład apartamentu wchodzą: 2 pokoje, 
aneks kuchenny z wyposażeniem, łazienka oraz duży balkon.	
Tel.: 0176 21137428

Jakiś czas temu, bardzo mnie zaintrygowała informacja 
zamieszczona w internecie (www.medycynaludowa.com) 

o Europejskiej Akademii Medycyny Naturalnej w Świebodzi-
cach oraz jej naturalnych metodach zwalczania wielu dole-
gliwości. Weszłam już w dość dojrzały wiek i jak to na takim 
etapie życia bywa, zaczęłam narzekać na swoje zdrowie. 
Zaczęło się odwiedzanie lekarzy i moja garść tabletek robiła 
się coraz pełniejsza, a chorób zamiast ubywać – przybywało, 
w moich myślach zaiskrzyło „a może by tak spróbować?”.

Decyzję o wyjeździe podjęłam szybko i czym prędzej wyruszyłam 
do Świebodzic. Byłam niespokojna, pełna obaw, a w mojej głowie kłębi-
ło się mnóstwo pytań.

Pierwszy kontakt z Aliaksandrem rozwiał moje obawy i pomyślałam, 
że jest to człowiek, któremu mogę w pełni zaufać. Jego ciepłe podejście 
i rodzinna atmosfera Ośrodka pozwoliły mi się wyluzować i poddać tor-
turom. Tak, torturom, bo nie wszystkie zabiegi należały do przyjemnych. 
No ale dotarło do mnie, że nie przyjechałam do SPA, lecz po zdrowie.

Aliaksander nie pozwala na leniuchowanie, twierdząc że przez lata 
pracowałam na choroby, to teraz muszę ciężko pracować na zdrowie. 
Całe dnie spędzałam w gabinetach różnego typu, gdzie ciągle praco-
wano nad moim ciałem i umysłem. Dodatkowo, do pokoju dostawałam 
„zadanie domowe”, z którego Aliaksander regularnie mnie rozliczał. 
Bardzo chciałam wrócić do domu z osiągniętym celem i pokornie wy-
konywałam wszystkie polecenia. Już po dwóch dniach, zaczęłam za-
uważać zmiany w moim organizmie i mniejszą dokuczliwość niektórych 
dolegliwościach, co powodowało pełną mobilizację i chęć do kolejnych 
zabiegów.

Trudno byłoby opisać wszystkie zabiegi, ale na pewno oczyściłam	
i odnowiłam skórę, która dopiero trzeciego dnia zaczęła reagować	
w saunie. Przestały mnie boleć nogi, a obrzęki całkowicie ustąpiły. Wej-
ście po schodach na drugie piętro było dla mnie drobnostką, odstawiłam 
tabletki, czyli z garści ubyło. Moja skóra stała się gładka, pozbawiona 
zgrubień podskórnych, a patrząc w lustro zaczęłam się sobie coraz bar-
dziej podobać. Kolejne dni ujmowały mi tabletek, a zabiegi stawały się 
dla mnie coraz przyjemniejsze. W tym to czasie, podjęłam męską decy-
zję: „biorę się za swoje wnętrze”. Rozpoczęłam pod nadzorem Aliaksan-
dra oczyszczanie organizmu.

Ściskając swoje wyniki przywiezione z Berlina pomyślałam: „Wrócę 
bez kamieni w woreczku żółciowym i na wątrobie, bez piachu w nerkach, 
a mój cholesterol, z którym od wielu lat walczę, zostanie pokonany.”

Dużo można by opisywać, ale by zawrzeć wszystko, na pewno 
zabrakłoby miejsca w Waszym POLONEZIE. Musiałam jednak, za 
Waszym pośrednictwem podziękować Panu Aliaksandrowi Haretski za 
zdrowie, dobre samopoczucie, spokojny sen i wspaniałą opiekę. 

A z Wami drodzy Czytelnicy dzielę się moim szczęściem, dołącza-
jąc do listu, zdjęcie mojego sukcesu. Zaznaczam, że to jest tylko część 
moich kamieni, które wyszły i na dodatek bez najmniejszego bólu. Czuję 
się świetnie, mogę jeść swój ulubiony nabiał, bo mój organizm zaczął 
tolerować laktozę, a moja garść stała się pusta – bez tabletek. Życie	
w zdrowiu i bez boleści jest piękne i kolorowe!

Pozdrawiam serdecznie Barbara G.

Moja wycieczka po zdrowie
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§
Autor, w ramach swojej działalności jako specjalista 

prawa socjalnego, często ma związek z pytaniami 
z dziedziny świadczeń emerytalnych i rodzinnych.

Mój mąż jest polskim obywatelem i osiągnie w przy-
szłym roku wiek emerytalny. Nasza emerytura nie będzie 
jednak zbyt wysoka i zastanawiamy się nad tym, aby wró-
cić do Polski. Tam będziemy w stanie stworzyć sobie za 
naszą emeryturę lepsze warunki życia niż w Niemczech. 
Interesuje nas zatem, czy otrzymamy naszą emeryturę 
również w Polsce. 

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednak zazwyczaj 
prosta i zawsze zależy od indywidualnej sytuacji zaintere-
sowanego.

Przeprowadzka do Polski nie powoduje, co do zasady, 
utraty roszczeń emerytalnych. Wraz z wstąpieniem Polski 
do Unii Europejskiej obowiązują bowiem europejskie prze-
pisy socjalne dla emerytów. Możliwe jest zatem, iż emery-
towi wracającemu do Polski zostanie wypłacona niemiecka 
emerytura bezpośrednio

w kraju w którym się znajduje.
Jednak osoby, które wyjechały do Niemiec przed 1991 

rokiem obowiązują uprzednie przepisy niemiecko-polskie-
go porozumienia socjalnego z 1975 r.

Emeryci, wpłacający składki emerytalne w przeciągu 
całego swojego okresu pracy w Niemczech i nie w Pol- 
sce (!), otrzymają również po powrocie do Polski pełną 
emeryturę. Przy obliczaniu emerytury zostaje nawet wli-
czony okres bezskładkowy, taki jak okres nauki w szkole. 
Dane przepisy obowiązują zarówno Polaków, jak i Niem-
ców, którzy po uzyskaniu wieku emerytalnego zdecydowali 
się wrócić do Polski. Ich emerytura zostaje wtedy przele-
wana bezpośrednio na ich polskie konto bankowe. 

Jednak osoby, które tylko przez pewien okres czasu 
pracowały w Niemczech a wcześniej pracowały w Polsce, 
i które miały wyliczoną emeryturę na podstawie przepisów 
niemiecko-polskiego porozumienia socjalnego z roku 1975 
nie otrzymają pełnej niemieckiej emerytury po powrocie 
do Polski!

Za okres uiszczania składek emerytalnych w Polsce 
zostaje im wypłacona polska emerytura, która uwzględnia 
jedynie, obowiązujący w Polsce, niższy poziom emerytal-
ny. Zaledwie roszczenia emerytalne, powstałe na skutek 
płacenia składek emerytalnych w Niemczech zostają obli-
czone według prawa niemieckiego.

Powrót do Polski może mieć zatem następstwa finan-
sowe, które jednak zawsze zależą od indywidualnej sytu-
acji emeryta.

Świadczenia emerytalne
w Niemczech a powrót do Polski

Na co mamy zwrócić uwagę, jeżeli chcemy 
wrócić do Polski po osiągnięciu

wieku emerytalnego
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Zasiłek rodziny – Kindergeld
- również dla pracowników 

sezonowych!

Nowy wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
(ETS) umocnił prawa pracowników sezonowych. Skargę 
do ETS wniósł polski pracownik sezonowy, gdyż niemieckie 
urzędy odmówiły mu wypłacenia świadczenia rodzinnego. 
Sędziowie z Luksemburgu uznali jednak, że prawo unijne 
nie zabrania przyznawania i wypłacania takich świadczeń. 

Pracownicy sezonowi mają prawo do poboru zasiłku 
rodzinnego w miejscu pobytu tymczasowego, nawet gdy 
ani pracownik, ani dziecko nie przebywają stale na teryto-
rium Niemiec. Niemiecki ustawodawca nie może również 
wykluczyć roszczenia świadczenia rodzinnego, nawet jeżeli 
pracownik pobiera w innym kraju członkowskim podobny 
zasiłek.

Dane orzecznictwo powstało na skutek przekazania 
przez Federalny Trybunał Finansowy spraw dwóch pol-
skich pracowników sezonowych do Europejskigo Trybuna-
łu Sprawiedliwości (Nr. spr. C-611/10 und C-612/10).

Jeden z powodów pracował jako pracownik sezono-
wy, drugi zaś na kontrakcie jako pracownik oddelegowany 
do Niemiec, podlegając jednocześnie nieogranieczonemu 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Obydwaj męż-
czyźni starali się o wypłacenie im zasiłku na dzieci za okres 
w którym pracowali w Niemczech. Trybunał odrzucił po-
przednio wnioski powodów, ponieważ prawo UE nie zaka-
zuje ale również nie narzuca Republice Federalnej wypłaty 
takich świadczeń. Zdaniem luksemburskich sędziów w tym 
miejscu ma zastosowanie niemieckie prawo ubezpieczenia 
społecznego.

Zgodnie z aktualną decyzją Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości dotychczasowa wykładnia niemieckiego 
ustawodawcy nie umożliwia jednak „poprawy standardu 
życia i warunków pracy pracowników sezonowych”, co 
z kolei prowadzi do pogwałcenia praw Polaków dotyczą-
cych swobodnego wyboru zawodu oraz dyskryminacji.

Kategoryczna odmowa świadczenia jest zatem niedo-
puszczalna. Niemieckie urzędy nie muszą jednak wypłacać 
dodatku w pełnej wysokości, lecz jedynie należną różnicę 
wysokości świadczeń.

Mecenas Gostomski jest specjalistą do spraw socjal-
nych i kompetentnie sprawdzi możliwości uzyskania świad-
czenia emerytalnego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pomocy 
prosimy o zgłoszenie się do naszej kancelarii.

Oskar Gostomski
Rechtsanwalt/Kancelaria Derra, Meyer & Partner

www.derra.eu
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Zdrowie

Terapia RPT - Reference Point Therapie, jest nową techniką 
uzdrowienia opartą na pracy z traumą. Celem terapii jest pomoc	
w odkryciu pierwotnych przyczyn problemu w możliwie jak 
najszybszym czasie i w najprostszy sposób bez potrzeby 
opowiadania i przeżywania na nowo traumatycznych wydarzeń.	
Następuje skuteczna likwidacja stanów emocjonalnych, lęków, 
wzorców i nawyków, traum życiowych, chorób ciała i duszy. 
Powracamy do pierwotnego stanu bytu. Prowadzę sesje w języku 
niemieckim i polskim, również przez telefon. Gabinet Malwina 
Durkalec, Berlin-Charlottenburg, tel.: 030 28505878, 0151 10780077

Wyprzedaż - CD Album 16 pieśni najpiękniejsze Kolędy.	
Śpiewa Krystyna Giżowska. Cena 5 Euro plus 1,60 Euro przesyłka. 
Zamów: Tel.: 0221-7008500 lub napisz: jaskon@tajasmusikverlag.de

Skóra w tym miejscu jest najbardziej delikatna i najszyb-
ciej się starzeje. Jednak odpowiednią pielęgnacją łatwo 

przywrócisz oczom blask Proste codzienne nawyki sprawią, 
że skóra pod oczami długo będzie jędrna i gładka.
Demakijaż Pierwszym krokiem do zachowania świeżego spoj-
rzenia jest dokładny demakijaż. Cienie i tusz pozostawione na skórze 
utrudniają jej regenerację. Dlatego zmywaj oczy specjalnymi preparata-
mi (np. Łagodny płyn do demakijażu, Nivea Visage; Dwufazowy płyn do 
demakijażu, Ziaja) - mają delikatną, niedrażniącą formułę. Nasącz pre-
paratem płatki kosmetyczne i przyłóż je do zamkniętych powiek (staraj 
się nie naciągać skóry). Waciki zmieniaj tak długo, aż będą czyste.

Krem Potrzebujesz preparatu przeciwzmarszczkowego z aktywnymi 
składnikami (np. fitohormonami roślin¬nymi, koenzymem Q10, wita-
miną C), które poprawiają elastyczność skóry, wygładzają ją, spłycają 
zmarszczki. Stosuj go rano i wieczorem. 

Masaż Podczas aplikacji kremu wykonuj prosty masaż. Uciskaj 
opuszka¬mi palców dolną, potem górną powiekę. W ten sposób popra-
wisz krążenie krwi i ułatwisz wchłonięcie kremu.

3 sposoby na zmarszczki
wokół oczu
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Rozmawia dwóch kumpli:
- Aby zadowolić żonę, rzuciłem picie, palenie i karty.
- No to na pewno jest szczęśliwa?
- A tam. Wściekła chodzi. Za każdym razem, jak gębę otworzy, dociera 
do niej, że nie ma się do czego przyczepić.

* * *
Wraca żona po miesiącu z sanatorium, wchodzi do domu, a tam syn
przy nowiutkim komputerze.
- Skąd miałeś pieniądze na komputer?!
- Ze zmywania.
- Jak to ze zmywania?
- Tata dawał mi po 100 złotych, gdy chciał, żebym się zmył z chaty.

* * *
Stoi żona przed lustrem i mówi do męża:
- Kotku, prawda, że nie wyglądam na swoje 34 lata?
- Oczywiście, że nie, kochanie... już dawno nie...

* * *
Dzieciak wyszedł z tatą na spacer. Nagle kłania się jakiemuś 
obcemu mężczyźnie. - Kto to jest? - pyta zdumiony ojciec.
- To pan z zakładu oczyszczania. Zawsze jak wychodzisz do pracy,
dzwoni do drzwi i pyta mamy, czy teren jest już czysty...

* * *
Amerykanin przyjechał do Warszawy. Wynajął przewodnika. 
Zwiedza. W końcu mówi znudzony:
- Wiesz co? Jakoś ta wasza architektura zupełnie na mnie nie robi 
wrażenia. O weźmy na przykład ten budynek. W Nowym Jorku taki 
budynek byłby z dziesięć razy większy.
- Zgadzam się z Panem, Sir. Bo to jest akurat szpital psychiatryczny.

* * *
Hotel, recepcjonista zagaja do nowo przybyłej pary:
- Urlop?
-Tak...
- A dzieci państwo posiadają?
- Posiadają...
- A to tym razem państwo nie zabrali?
- Nie zabrali...
- Tylko we dwoje? Romantyczny wypad!
-Tak...
- A kto został z dziećmi?
- Żona.

* * *
Warszawiak, Ślązak i Kaszub na wakacjach w Egipcie płynąc łódką 
wyłowili z wody gliniany dzban z dziwną pieczęcią. Złamali pieczęć,
no i oczywiście z dzbana wyleciał dżinn.
- Dobra, uwolniliście mnie, to macie wasze trzy życzenia. Po jednym 
na każdego starczy.
Kaszub: - Ja tak kocham Kaszuby... niech zawsze woda w jeziorach 
będzie czysta, ryb pod dostatkiem, a turyści porządni i bogaci.
Dżinn: - Nudnawe życzenie, ale jak chcesz. Zrobione.
Warszawiak: - Wybuduj dookoła Warszawy ogromny mur, żeby 
odgrodzić moje miasto od reszty tego zacofanego kraju i żeby żadni 
wsiowi mi tu nie przyjeżdżali.
Dżinn: - OK. Zrobione.
Ślązak: - Powiedz mi coś więcej o tym murze.
Dżinn: - No, otacza całe miasto, jest betonowy, wysoki na kilometr
i szeroki na trzy kilometry u podstawy. Mysz się nie prześliźnie.
Ślązak: - To nalej do środka wody do pełna...

* * *
Babcie rozmawiają o swoich wnukach.
- Mój będzie ogrodnikiem, cały dzień siedzi w ogródku i grzebie w ziemi.
- Mój będzie lekarzem, cały dzień bandażuje lalki.
- A mój będzie pilotem, cały dzień macza szmatę w benzynie, wącha ją 
i mówi: “Babciu, ale odlot!”

14

Maja

Weronika
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HOROSKOP na 2012 rok

WAGA (23.IX - 23.X)

W tym roku Waga poczuje się naprawdę szczęśliwa. Nareszcie docenisz 
to, co masz, nauczysz się cieszyć z drobiazgów. W Twoim życiu zajdą ważne 
zmiany. Nie obawiaj się ich jednak! Będą to zmiany, których od dawna potrze-
bowałaś. Jeżeli chodzi o sytuację finansową, też nie będziesz mogła narzekać!

W trzecim kwartale roku za sprawą Dwójki Monet otworzą się przed Tobą 
nowe możliwości rozwoju zawodowego i finansowego. Staniesz się bardziej 
obowiązkowa i sumienna, co niemal natychmiast zaprocentuje. Kontakty, które 
nawiązałaś na początku roku, teraz będą owocować. Nadejdzie czas obfitych 
zbiorów. Ponieważ Twoja sytuacja finansowa będzie zadowalająca, pozwolisz 
sobie na większą rozrzutność niż wcześniej. I dobrze! Baw się, spotykaj z przy-
jaciółmi, po prostu radośnie korzystaj z życia. 

SKORPION (24.X - 21.XI)

Odwrócona karta Piątka Kijów zapowiada jakieś kłótnie i konflikty, za-
równo w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Nie załamuj jednak rąk. Taki 
stan rzeczy nie potrwa długo. Musisz jednak schować dumę do kieszeni i nie 
upierać się tak mocno przy swoich racjach. Nawet jeżeli nie jest to w Twoim 
stylu, teraz powinnaś trzymać emocje na wodzy. Tylko w ten sposób osiągniesz 
to, na czym naprawdę Ci zależy. Nie odkładaj niczego na później, tylko na 
bieżąco załatwiaj wszystkie ważne sprawy. 

W trzecim kwartale roku odwrócona karta Świat to sygnał, że obudzi się 
w Tobie zdobywca. Wszystko, co do tej pory przychodziło Ci z trudem, teraz 
okaże się banalnie proste. Nic dziwnego, że poczujesz się bardziej pewna siebie 
i bez obaw podejmiesz niezbędne ryzyko. Pamiętaj jednak, by nie skupiać się 
wyłącznie na pracy. W natłoku obowiązków powinnaś znaleźć czas dla part-
nera. W przeciwnym razie możesz doprowadzić do kryzysu w związku. Pod 
koniec roku spodziewaj się przypływu gotówki.

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

STRZELEC (22.XI - 21.XII)

Uda Ci się rozwiązać problemy, z którymi się do tej pory borykaliście. Po-
prawie ulegnie też Twoja sytuacja finansowa. Niejednokrotnie pomoże Ci tym 
szczęśliwy zbieg okoliczności. W sprawach sercowych - stabilizacja.

Karta Król Kielichów to zapowiedź jakiejś burzy emocjonalnej, którą z 
powodzeniem przetrzymasz. Możesz liczyć na wsparcie partnera i najbliższych 
Ci osób. Niezwykle skuteczna okaże się też rada od mądrego, doświadczonego 
i niezwykle wrażliwego człowieka. Weź ją sobie do serca i od razu wprowadź 
w życie. Zobaczysz, że część Twoich problemów zniknie jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki. Nie działaj lekkomyślnie, pod wpływem impulsu. Dwa 
razy przemyśl decyzję przed jej podjęciem.

W trzecim kwartale roku karta Królowa Kielichów to zapowiedź, że w 
nadchodzących miesiącach postawisz na miłość. Wszystko inne zejdzie na drugi 
plan. Samotne Strzelce nie będą narzekać na brak powodzenia w sprawach ser-
cowych. Ktoś odmieni Twoje życie na lepsze, sprawi, że poczujesz się atrakcyj-
na, pożądana i jedyna w swoim rodzaju. Jeśli jesteś w stałym związku, możesz 
być pewna, że wszystko ułoży się wyśmienicie. Najprawdopodobniej pogodzisz 
się z kimś, kto jakiś czas temu sprawił Ci ogromną przykrość.

KRZYŻÓWKA  na  JESIEŃ Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru POLONEZA
nadesłała Pan Mirosław Misztag z Frankfurtu. Nagrodę prześlemy pocztą.
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Jesienny 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

To już naprawdę koniec lata...




