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DRODZY CZYTELNICY 
POLONEZA!

Tak niedawno witaliśmy Nowy Rok 2012 i nawet nie wiedzieć kiedy 
to się stało, a już musimy go pomału żegnać. Czas przemija a my często nie 
mamy nawet chwili na podsumowanie starego roku aby móc zaplanować 
nowy. Mimo wszystko, jak co roku 31 grudnia, kiedy wybija godzina zero 
przychodzi chwila zadumy i zastanowienia. Co przyniesie ze sobą ten 
Nowy Rok? Jaki będzie? Zawsze staramy się myśleć pozytywnie w tym 
uroczystym dniu, więc stwierdzamy krótko: „będzie lepszy od starego!”. 
I niech tak zostanie czego i ja Państwu życzę z całego serca.

Początek Nowego Roku to także czas Karnawału. Niech te radosne 
chwile wypełnią Wam bale, zabawy i dobry humor. Pamiętajcie jednak 
aby w czasie tych szampańskich uciech nie umknęło jednak bardzo ważne 
święto:

21 stycznia – Dzień Babci
22 stycznia – Dzień Dziadka
Drogie Babcie i Dziadkowie, nigdy o Was nie zapominamy, kochamy 

Was zawsze i w każdym wieku, życzymy Wam zdrowia i pogody ducha! 
Cóż to byłby za smutny świat bez Babuni i Dziadzia.

Drodzy Czytelnicy, Znajomi, Ogłoszeniodawcy i Współpracownicy, 
życzymy Wam, by ten Nowy Rok 2013 był dla Was radosny i szczęśliwy. 

Wszelkie kłopoty i problemy niech zastąpi
poczucie stabilności i miłości.

Do Siego Roku 2013 życzą Marianna i Andrzej Klon
wraz z zespołem redakcyjnym!

W ostatnim dniu Kongresu – 9 grudnia – w salach konferencyj-
nych berlińskiego hotelu Dorint odbyło się kolejne zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze Zrzeszenia Federalnego – Polska Rada 
w Niemczech T.z. 

Licznie zebrani delegaci organizacji członkowskich poszczegól-
nych krajów związkowych, Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynie-
rów i Techników w Niemczech oraz Zrzeszenia Federalnego Polskie 
Forum w Niemczech wysłuchali sprawozdań z prac zrzeszenia przy-
gotowanych przez przewodniczącego i komisję rewizyjną. Udzielono 
absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrano na kolejną kadencję 
nowy zarząd w składzie:

1. Alexander Zając – przewodniczący
2. Aldona Głowacka – wiceprzewodnicząca
3. Ferdynand Domaradzki – wiceprzewodniczący
4. Bogdan Żurek – wiceprzewodniczący
5. Arkadiusz Kulaszewski – sekretarz
6. Dorota Leszczynska – skarbnik
7. Irena Kubalok-Kieyne – członek zarządu
8. Halina Wąssowska – członek zarządu
9. Zbigniew Kossak von Główczewski – członek zarządu.

oraz komisję rewizyjną:

1. Mieczysław Zarzyczny – przewodniczący
2. Elżbieta Zawadzka – wieceprzewodnicząca
3. Grzegorz Kałuża – członek komisji
4. Edward Kieyne – członek komisji.

Zebranie zaszczycili swoją obecnością:

-  Senator Piotr Zientarski
-  Dyrektor Biura Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota 

Polska”  – Iwona Borowska-Popławska,
-  Prezydent Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech
     – Wiesław Lewicki.

Zebrani podziękowali 85-letniemu Bolko Kliemkowi za wieloletnią 
pracę na rzecz organizacji polonijnych w Niemczech życząc mu zdrowia 
i wszelkiej pomyślności. 

Berlin, 09.12.2012 r.

Delegaci organizacji członkowskich Zrzeszenia Federalnego Polskiej Rady w Niem-
czech podczas berlińskiego zebrania. Foto: Mieczysław Zarzyczny

W dniach 7, 8 i 9 grudnia 2012 w Berlinie odbył się Kongres 
Organizacji Polskich w Niemczech.

Było to spotkanie aktywnych przedstawicieli organizacji polskich,	
a także zaangażowanych w sprawy Polonii przedstawicieli kultury, sztuki 
i nauki. Idea zwołania Kongresu Organizacji Polskich wynikła z potrzeby 
pogłębienia dialogu pomiędzy naszymi organizacjami a także refleksji 
na temat roli i zadań dla współczesnej Polonii nie tylko w Niemczech ale 
przede wszystkim w Europie. Oprócz referatów problemowych i pub-
licznej dyskusji, odbyła się debata programowa w następujących trzech 
głównych zagadnieniach:

•  Język Polski jako ważny element świadomości i kultury	
narodowej;

•  „Realizacja Traktatu z 1991” w aspekcie deklaracji	
„Okrągłego Stołu”;

•  „Współpraca Polonii z Polską” na rzecz wspierania modeli 
projektów europejskich.

Kongres był wyjątkową sposobnością do wymiany poglądów celem 
wypracowywania wspólnego stanowiska wobec wyzwań stawianych 
Polonii oraz jak powinna ona odpowiedzialnie angażować się na rzecz 
dynamicznej współpracy grup etnicznych w Niemczech i w Europie.

Kongres
Organizacji
Polskich
w Niemczech

Nowy Zarząd Zrzeszenia Federalnego
– Polska Rada w Niemczech T.z.
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Finanse i ubezpieczenia
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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.

Prawo
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Wiadomości z Unii

Projekt pracowni JEMS Architekci Sp. 
z o.o. zwyciężył w konkursie MSZ na kon-
cepcję architektoniczną budynku polskiej 
ambasady w Berlinie. Według planów MSZ, 
budowa ma się zakończyć w 2016 r. i będzie 
kosztować około 40 mln euro. 

- Przy alei Unter den Linden, tuż przy Bra-
mie Brandenburskiej stanie siedziba ambasa-
dy, która będzie dumą Polski i polskiej dyplo-
macji - powiedział Podsekretarz Stanu w MSZ 
Jerzy Pomianowski po ogłoszeniu wyników 
konkursu. Jury pod przewodnictwem Prezesa 
Stowarzyszenia Architektów Polskich Jerzego 
Grochulskiego publicznie odkodowało 39 prac, 
które wpłynęły na konkurs i ogłosiło laureatów.

Nowa ambasada w Berlinie
Struktura przestrzenna budynku ambasa-

dy stwarza swój własny, atrakcyjny a zarazem 
intymny i bezpieczny mikroświat, skupiony 
wokół wewnętrznych dziedzińców, a przy tym 
zapraszający, przyjazny dla gościa.

Zwycięski projekt został doceniony przez 
sąd konkursowy za “interesującą, odpowiednią 
do charakteru obiektu i rangi miejsca propozy-
cję wkomponowania obiektu ambasady w za-
stany kontekst miejsca”.

Projekt doceniono ponadto za “właściwe 
rozwiązanie problemów programowo-funkcjo-
nalnych, dające perspektywę elastyczności	
i łatwości w użytkowaniu obiektu” oraz “za do-
bre rozwiązania techniczno-technologiczne,	
z uwzględnieniem bilansu energetycznego”.

Pomianowski zapowiedział, że budynek 
nowej ambasady w ciągu najbliższych trzech 
lat zajmie miejsce starego, który - jak się wyra-
ził - “ciągle jeszcze niestety straszy w centrum 
Berlina”.

Jak dodał, nowy budynek ambasady bę-
dzie “świadczył o sile, dostojeństwie i sprawno-
ści polskiego państwa, będzie naszą wizytów-
ką w stolicy jednego z najważniejszych państw 
Unii Europejskiej”.

Pomianowski przypomniał, że pierwszy 
konkurs na budynek berlińskiej ambasady 
ogłoszono już w 1997 r., jednak, jak do tej 
pory, nie udało się skutecznie zakończyć pro-
jektu. Wiceszef MSZ podkreślił, że wtorkowe 
ogłoszenie wyników konkursu, to dla MSZ “klu-
czowy moment w procesie realizacji tej bardzo 
ważnej inwestycji”.

Budynek polskiej ambasady w Berlinie stoi 
przy głównym bulwarze stolicy Niemiec Unter 
den Linden. Pochodzący z przełomu lat 60.	
i 70 gmach jest w bardzo złym stanie i został 
zamknięty w 1999 roku. Obecnie ambasada 
polska mieści się w pałacyku znajdującym się 
w oddalonej od centrum dzielnicy Grunewald, 
w którym przed 1989 r. była siedziba polskiej 
misji wojskowej i dodatkowo wynajmuje inne 
pomieszczenia dla pracowników.

Pierwsze prace związane z budową nowej 
siedziby ambasady rozpoczęto w MSZ w 1997 
roku. W przeprowadzonym wówczas konkursie 
pierwszą nagrodę zdobył projekt architektów 
Zbigniewa Badowskiego, Marka Budzyńskie-
go i Adama Kowalewskiego. Jak podaje MSZ, 
w następnych latach kontynuowano prace 
projektowe i przygotowawcze do rozpoczęcia 
inwestycji. Koszt tych prac wyniósł 17,5 mln 
złotych.

Niemcy
- koniec produkcji Opla

Rok 2016 to koniec produkcji Opla w Bo-
chum. Przeżywająca poważne trudności finan-
sowe niemiecka firma motoryzacyjna Adam 
Opel poinformowała, że w roku 2016 zakończy 
produkcję samochodów w zakładach w Bo-
chum - swojej drugiej co do wielkości fabryce 
na terenie Niemiec. Oznacza to likwidację do 3 
tys. miejsc pracy.

Bruksela daje 10 mln euro
na wsparcie młodych
bezrobotnych
(Yoth Employment Package)

Komisja Europejska przedstawiła propo-
zycję, by każdy kraj członkowski zagwaranto-
wał młodym ludziom, którzy stracili pracę lub 
ukończyli szkołę, otrzymanie w ciągu czterech 
miesięcy oferty pracy lub szkolenia. Przyjęty 
Pakiet na rzecz zatrudnienia Młodych dotyczy 
osób do 25 roku życia i zawiera kilka zaleceń 
dla państw członkowskich m. in. w sprawie 

wprowadzenia gwarancji dla młodzieży. Cho-
dzi o to, aby wszyscy z tej grupy wiekowej 
otrzymali maksymalnie w cztery miesiące po 
ukończeniu szkoły lub utracie dotychczasowej 
pracy, odpowiedniej jakości ofertę zatrudnie-
nia, stażu bądź kontynuowania nauki.

Polacy i Niemcy powinni
działać wspólnie - dla siebie
i Unii Europejskiej

Takimi słowami, Władysław Bartoszewski 
-  pełnomocnik premiera ds. Dialogu Międzyna-
rodowego - otworzył w Warszawie XVI Forum 
Polsko-Niemieckie.

Forum poświęcone było „Przyszłości Eu-
ropy w kontekście polityki energetycznej”. Mu-
simy pracować dla przyszłości, a nie przeszło-
ści. Musimy realnie traktować sprawy, które są 
przed nami. Pracujemy z myślą o przyszłych 
pokoleniach - podkreślał Bartoszewski. Celem 
powinna być jednak nie jakaś założona miłość 
wzajemna ale normalność. A normalność to 
dyskusja, wymiana poglądów a niekiedy także 
spór, który trafia się przecież także w rodzinie.

Komisja Europejska ostrzega

Siedemdziesiąt pięć procent sklepów in-
ternetowych łamie prawa konsumenta. Przed 
świąteczną gorączką zakupów KE ostrzegła 
przed pułapkami czyhającymi w sklepach 
internetowych, z których można odpłatnie 
ściągnąć książki, gry, filmy i muzykę. Z prze-
prowadzonych w całej Unii kontroli wynika, że 
trzy czwarte stron internetowych łamie prawa 
konsumenta. Najczęstszą nieprawidłowością 
są nieuczciwe warunki umowy.

Aż 69 proc. skontrolowanych stron inter-
netowych, z których za opłatą można pobrać 
legalną muzykę, gry, książki i filmy proponuje 
swoim klientom takie umowy. Zawierają one na 
przykład klauzulę o wyłączeniu odpowiedzial-
ności sprzedawcy w przypadku uszkodzenia 
sprzętu przez pobrany produkt. Zapisy umów 
pozbawiają konsumenta prawa do zwrotu pro-
duktu, zmiany lub zwrotu pieniędzy. Problem 
polega na tym, że sprzedawcy, chociaż są do 
tego zobowiązani, nie informują konsumentów 
o tym fakcie przed zakupem. Komisja zwróciła 
uwagę, że sytuacja jest szczególnie niepoko-
jąca, jeśli chodzi o konsumentów najbardziej 
podatnych na zagrożenia, tzn. dzieci.

Opracowano na podstawie wiadomości opublikowanych w internecie
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Czy macie Państwo problem z dziedziny pra-
wa karnego lub zostali Państwo oskarżeni? A może 
otrzymaliście zaproszenie na przesłuchanie na poli-
cji i potrzebujecie porady prawnej? Słyszeli Państwo, 
że w takim przypadku przysługuje Państwu prawo 
do wyznaczenia obrońcy z urzędu i chcielibyście 
dowiedzieć się w jaki sposób można ubiegać się 
o ustanowienie takiego obrońcy? Możliwe jest rów-
nież, iż wraz z aktem oskarżenia otrzymaliście pismo 
z informacją, że w Państwa przypadku „ustawa wy-
maga tak zwanej obrony obligatoryjnej”. Czy chce-
cie dowiedzieć się zatem, kim jest obrońca z urzędu 
i czym różni się obrona obligatoryjna od obrony fa-
kultatywnej lub jakie koszty generuje wyznaczenie 
takiego obrońcy?

Kim jest obrońca z urzędu?
Obrońca z urzędu jest zwykłym adwokatem	

i podlega wszystkim prawom i obowiązkom zawo-
dowym adwokata. „Obrońcą z urzędu” może zostać 
zatem każdy adwokat, który zgodzi się podjąć obro-
nę obligatoryjną. Nie jest to bowiem żadna specjalna 
dziedzina adwokacka. Adwokat staje się obrońcą	
z urzędu dopiero wtedy, kiedy sąd - w konkretnej 
sytuacji - wyznaczy go na pełnienie danej funkcji.	
W takim wypadku otrzymuje on specjalne honorarium 
za wykonanie obrony obligatoryjnej. Honorarium te 
zostaje najpierw pokrywane przez Skarb Państwa, 
nie przez klienta. W Berlinie funkcją tą zajmuje się 
tak zwana Landeskasse. Oznacza to, iż w przypadku 
obrony obligatoryjnej klient nie musi najpierw płacić 
za usługi adwokackie. Obowiązek posiadania obroń-
cy, we wskazanych przez ustawodawcę przypad-
kach, ma bowiem zapewnić oskarżonemu prawo do 
obrony. 

Czym różni się normalny obrońca od obroń-
cy z urzędu?

Główną różnicę dla klienta stanowi fakt, iż 
obrońca z urzędu reprezentuje swojego klienta, 
mimo, że jego mocodawca nie płaci wpierw za jego 
usługi. Główną różnicę dla adwokata stanowi jednak 
fakt, iż otrzymuje on niższe honorarium niż te, które 
przysługuje mu jako „obrońcy z wyboru”. Nie zwa-
żając na to, w jaki sposób uprawnimy adwokata do 
naszej obrony, zawsze będzie on pełnił przed sądem 
taką samą funkcję.

Czy obrońca z urzędu reprezentuje mnie 
w taki sam sposób jak obrońca z wyboru?

Tak - przynajmniej tak powinna wyglądać jego 
praca. Obrońca z urzędu ma bowiem przed sądem 
takie same prawa i obowiązki co „normalny” adwo-
kat. Powinien on zatem reprezentować swojego 
klienta z takim samym zaangażowaniem jak wszyst-
kich innych mocodawców.

Kto ponosi koszty obrony obligatoryjnej?
Koszty wynagrodzenia pracy adwokata świad-

czącego usługi reprezentacji i obrony z urzędu po-
krywa najpierw Skarb Państwa (w Berlinie – Lan-
deskasse). Oznacza to, że na początku oskarżony 
nie jest zobowiązany dokonywać żadnej opłaty, ani 
na rzecz sądu, ani na rzecz ustanowionego obrońcy	
z urzędu. Nie oznacza to jednak, że w razie skaza-
nia oskarżonego za zarzucany mu czyn i obciążenie 
go kosztami postępowania, oskarżony nie będzie 
musiał zwrócić kosztów za obronę obligatoryjną.	
W takim wypadku skazany ponosi wszystkie koszty 
procesowe, w skład których wchodzi również opła-

ta za usługi adwokata z urzędu. Zatem zlecenie 
obrońcy z urzędu nie jest zawsze bezpłatne. Istnieje 
jednak możliwość spłacenia kosztów procesowych 
w ratach. Jeżeli uiszczenie danych kosztów jest dla 
oskarżonego zbyt uciążliwe ze względu na sytuację 
rodzinną lub majątkową, sąd może nawet zwolnić 
skazanego od spłacenia kosztów. Jednak muszą za 
tym przemawiać również względy słuszności. Jeże-
li oskarżony zostanie uniewinniony, to wtedy jego 
obrona pozostaje bezpłatna.

Kiedy przysługuje mi prawo do ustanowie-
nia obrońcy z urzędu?

W pierwszej kolejności obrońcę z urzędu otrzy-
mują oskarżeni, którym przysługuje obrona obliga-
toryjna według zamkniętego katalogu spraw wymie-
nionych w § 140 StPO. Najczęściej spotykamy się 
z przypadkiem, kiedy oskarżonemu zarzucany jest 
czyn zagrożony karą pozbawienia wolności na po-
nad rok. Poza tym, kiedy postępowanie odbywa się 
przed sądem okręgowym (Landgericht) jako sądem 
pierwszej instancji, jeżeli oskarżonemu zarzucono 
zbrodnię lub jest on pozbawiony wolności. Wymóg 
obrony obligatoryjnej zachodzi także, gdy sąd uzna 
to za niezbędne ze względu na okoliczności utrud-
niające obronę - ze względu na trudny stan rzeczy 
lub trudny stan prawny. W związku z tym to tylko ad-
wokat może określić czy przysługuje Państwu obroń-
ca z urzędu.

Nie mam środków do życia, ani pieniędzy 
– czy mam prawo do obrony obligatoryjnej?

To czy przysługuje Państwu obrona obligatoryj-
na nigdy nie zależy od Państwa sytuacji finansowej. 
Decydujące jest jedynie, czy w Państwa przypadku 
wystąpił jeden z wyżej wymienionych wymogów 
(kara pozbawienia wolności na ponad 1 rok, zarzut 
popełnienia zbrodni, okoliczności utrudniające obro-
nę, itd). Oznacza to, że nawet kiedy nie macie środ-
ków do życia lub też otrzymujecie świadczenia ALG 
II/ Harz IV nie przysługuje Państwu automatycznie 
prawo do obrony obligatoryjnej. Co więcej nawet 
oskarżony posiadający wysokie zarobki może otrzy-
mać obrońcę z urzędu. W zakresie prawa karnego 
nie ma bowiem instytucji zwolnienia z kosztów proce-
sowych, w przeciwieństwie do prawa cywilnego, czy 
administracyjnego gdzie uwzględnia się zarobki po-
zwanego. Wyłącznie tak zwany Beratungshilfeschein 
umożliwia w sprawach karnych zwolnienie z opłaty 
za pierwszą prawną poradę.

W jaki sposób mogę zatrudnić obrońcę 
z urzędu?

Obrońca z urzędu może być zatrudniony	
w ten sam sposób jak obrońca z wyboru. Przy ich 
zatrudnianiu obowiązują bowiem te same zasady. 
Po pierwsze, proszę skontaktować się z adwokatem 
tak szybko, jak to tylko jest możliwe. Zaangażowany 
wcześniej adwokat może uniknąć rozprawy sądo-
wej. Albowiem im wcześniej adwokat reprezentuje 
swojego klienta, tym większe są jego szanse na 
osiągnięcie dobrego rezultatu. Zatem nawet kiedy 
zaledwie podejrzewacie Państwo, że przeciwko wam 
zostanie wszczęte postępowanie karne, należy po-
szukać wsparcia. Najpóźniej powinniście zwrócić się 
do adwokata w chwili, kiedy „oficjalnie“ otrzymacie 
wezwanie na przesłuchanie na policji w charakterze 
podejrzanego. Co prawda, tak wcześnie nie da się 
jeszcze określić, czy przysługuje Państwu obrońca 
z urzędu. Jednak w takiej sytuacji możecie – za zgo-

dą adwokata – wpłacić tylko zaliczkę, która zostanie 
wam zwrócona, w chwili, kiedy adwokat zostanie wy-
znaczony na waszego obrońcę z urzędu.

Czy instytucja obrony obligatoryjnej istnieje 
również w prawie karnym dla nieletnich?

Tak, również młodociani i nieletni mają prawo 
do obrony obligatoryjnej. Podobnie jak w prawie kar-
nym dla dorosłych niezależne jest to od ich sytuacji 
finansowej, czy też sytuacji finansowej ich rodziców. 
Ponadto obrona obligatoryjna dla młodocianych	
i nieletnich oparta jest na mniejszych wymaganiach, 
niż ma to miejsce w prawie karnym dla dorosłych. 
Oznacza to, iż nawet w mniej skomplikowanych, czy 
nietrudnych przypadkach oskarżony młodociany, lub 
nieletni, otrzymać może obrońcę z urzędu. Co więcej 
w takiej sytuacji sąd ma możliwość nałożenia kosz-
tów procesowych na Skarb Państwa, nawet jeżeli 
oskarżony zostaje skazany. Sądy korzystają z tej 
możliwości relatywnie często, także co do zasady ani 
młodociany lub nieletni, ani jego rodzice nie ponoszą 
żadnych kosztów za obronę. Z reguły obrona młodo-
cianych lub nieletnich jest zatem darmowa.

Nie mieszkam w Berlinie, czy jest mimo to 
możliwe, że adwokat z Berlina zostanie „moim“ 
obrońcą?

Osoby nie mieszkające w Berlinie, lecz w Bran-
denburgii mogą bez problemu zatrudnić adwokata	
z Berlina. Sądy w Brandenburgii [25 Sądów Rejono-
wych (Amtsgerichte) i 4 Sądy Krajowe (Landgerichte) 
– LG Cottbus, LG Frankfurt (Oder), LG Neuruppin, 
LG Potsdam] nie mają bowiem zastrzeżeń w ustana-
wianiu adwokata z Berlina na obrońcę z urzędu dla 
osoby mieszkającej w Brandenburgii. Osoby miesz-
kające poza Berlinem i Brandenburgią mogą napot-
kać jednak na problemy. Związane jest to z wyższy-
mi kosztami podróży dla takiego obrońcy. W takich 
sytuacjach sądy nie zgadzają się na ustanowienie 
adwokata z Berlina do pełnienia funkcji obrońcy	
z urzędu. Możliwe jest jednak, że przejmiecie sami 
dodatkowe koszty podróży adwokata z Berlina. Sąd 
ustanowi wtedy bez problemu wybranego adwokata 
na waszego obrońcę.

Jestem niezadowolony z mojego obrońcy 
ustanowionego z urzędu - czy istnieje możliwość 
jego zmiany?

Zmiana obrońcy ustanowionego z urzędu jest 
możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach. Sąd za-
akceptuje taką zmianę jedynie wtedy kiedy zosta-
nie uzasadnione, że relacja między oskarżonym	
a jego obrońcą nie opiera się na zaufaniu, a co wię-
cej zaufanie to zostało „zniszczone“. Sytuacja taka 
przyjmowana jest wyłącznie wówczas, kiedy dotych-
czasowy obrońca nie spełnił lub zaniedbał swoich 
obowiązków. Sąd przyjmuje taki stan rzeczy przy-
kładowo, kiedy obrońca nie odwiedził oskarżonego	
w areszcie lub nie przygotował sie na rozprawę 
główną. Zwykła różnica zdań nigdy nie jest wystar-
czającym powodem zmiany obrońcy ustanowionego 
z urzędu. W takiej sytuacji istnieje jedynie możliwość, 
iż oskarżony osobiście zatrudni i zapłaci za nowego 
obrońcę. Wraz z chwilą zatrudnienia nowego obroń-
cy sąd automatycznie cofa pełnomocnictwo dotych-
czasowego adwokata ustanowionego z urzędu.

Kancelaria Derra, Meyer & Partner
Oskar-Daniel Gostomski

- Rechtsanwalt und Fachanwalt für Sozialrecht
Adwokat i specjalista do spraw socjalnych 

Tel. 030/3087840 – Mail: gostomski@derra-b.de
www.derra.eu
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Zdrowie

Zdrowy styl życia
Nie pomogą cudowne szczepionki, jeśli ktoś odżywia się się byle 

jak, połykając w pośpiechu fast foody, jeżeli stale niedosypia, nie radzi 
sobie ze stresem i mało się rusza. Taki styl życia sprawi, że stale będzie 
łapać infekcje, zwłaszcza jesienią i zimą, gdy sprzyja temu pogoda. In-
nym wrogiem odporności jest leczenie się na własną rękę antybiotyka-
mi, które przy infekcjach wirusowych (tych jest najwięcej) nie pomagają, 
a wręcz szkodzą. Warto pamiętać, że sprawny system odpornościowy 
nie tylko chroni przed infekcjami, ale też zapobiega uczuleniom, a nawet 
zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych.

Menu poprawiające odporność
Warto zacząć od porcji soku owocowego, a po 15 minutach zjeść 

2 kromki pełnoziarnistego pieczywa z twarogiem lub wędliną, a do tego 
małą porcję ogórka, pomidora tub papryki. Około 13. pora na pożywny 
lunch, koniecznie z porcją warzyw, a potem jeszcze należy się mała 
przegryzka - owoc lub porcja jogurtu naturalnego. Dwa razy w tygodniu 
warto jadać tłuste ryby, a jeżeli ktoś ich nie znosi, powinien przyjmować 
odpowiednie preparaty (np. z wątroby dorsza), które dostarczą potrzeb-
nych kwasów tłuszczowych, lekkostrawna kolacja powinna składać się	
z dużej porcji warzyw oraz małej chudego białka lub węglowodanów. 
Dla dobrej pracy systemu odpornościowego nieodzowne jest, by wypi-
jać dużo wody mineralnej, najlepiej niegazowanej.

Odporność
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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.

Religijni, ale zagonieni
Księża w Niemczech walczą o wiernych

W Niemczech istnieje 65 misji Polskiej Misji Katolickiej, posługuje 
w nich stu księży. Polacy to największa społeczność katolicka wśród 
imigrantów, choć w Niemczech szybciej oddalają się od Kościoła, niż	
w kraju. Nie zawsze też jest im po drodze z polskim księdzem, dlatego 
wybierają inne, niemieckie parafie. O historii i dzisiejszej sytuacji Pol-
skich Misji Katolickich w Niemczech z ich rektorem, księdzem Stani-
sławem Budynem rozmawiał Jacek Tyblewski.

Czym jest Polska Misja Katolicka?
Historycznie rzecz biorąc, kardynał Hlond chciał, aby w okresie 

międzywojennym stworzyć struktury Polskiej Misji Katolickiej. To mu się 
jednak nie udało, przyszła wojna, a podczas wojny w obozach koncen-
tracyjnych było kilka tysięcy polskich księży. W 1945 roku zostało na te-
renie Niemiec około dwa miliony robotników przymusowych. To właśnie 
wtedy polscy księża, którzy w dużej części byli podczas wojny w obozie 
w Dachau, natychmiast zaczęli pracować. 

Po wojnie Kościół był w rozsypce. Kardynał Hlond, który właśnie 
wyszedł  z więzienia i znalazł się u boku Piusa XII, oraz arcybiskup 
Gawlina  postanowili, że tymi ludźmi trzeba się zająć. Że nie można 
tych ludzi pozostawić samych. My w Rektoracie mamy dowody pisemne 
na to, dokąd ci księża się rozjechali. To wszystko jest pisane po pro-
stu ołówkiem na luźnych kartkach, to jest niesamowita historia! Właś-
ciwie w Polsce kompletnie nieznana, również w dużym stopniu nawet 
polskiemu duchowieństwu. W 1945 roku stworzono pierwszą strukturę 
Misji z postanowieniem, że powstanie Polski Ordynariat. Był już biskup 
polonijny, co prawda rezydował on w Rzymie, ale tutaj miał swojego 
przedstawiciela do 1976 roku. 

Kilka lat wcześniej odbył się Sobór Watykański II, który zwrócił 
uwagę na duszpasterstwo obcokrajowców w ogóle. Tu motorem byli 
Włosi, to nie byli Polacy. Przede wszystkim włoscy emigranci w Stanach 
Zjednoczonych starali się, by Kościół lokalny brał odpowiedzialność za 
tych nowo przybyłych. Jest jeden Kościół na cały świat, nie ma Kościoła 
Niemieckiego, czy Polskiego, w języku polskim, czy niemieckim, Koś-
ciół jest jeden. W związku z tym, w Niemczech adoptowano przepisy	
i wynikiem tego inne narodowości, czyli Włosi, Hiszpanie, Chorwaci,	
a potem także Polacy zostali włączeni w struktury Kościoła tutaj na miej-
scu, w Niemczech. Ale  po dziś dzień większość ludzi w Niemczech	
i w Polsce, Polaków i Niemców, także katolików, traktuje nas, jak jakieś 
zbliżone do Kościoła stowarzyszenie. Wielu Polaków przybywających 
do Niemiec z kolei sądzi, że Misja Katolicka to rodzaj przedstawicielstwa 

polskiego Kościoła w Niemczech. Nic bardziej mylnego. Jesteśmy częś-
cią lokalnego Kościoła powszechnego w Niemczech.

Niemniej księża, którzy prowadzą Polskie Misje Katolickie naj-
częściej przyjeżdżają z Polski. Często nie znają niemieckiej rzeczy-
wistości...

Stąd dochodzi nieraz do zgrzytów, również w naszych parafiach. 
On patrzy na nas z polskiego punktu widzenia. Jednak warunki Kościoła 
Katolickiego w Niemczech są nieco inne niż w Polsce. Natomiast dla 
naszych księży, którzy podejmują pracę tutaj w Niemczech, w naszych 
Misjach, staramy się co trzy lata robić kurs wprowadzający. Tam mamy 
historię Polskiej Misji Katolickiej, są zajęcia na których informujemy	
o przepisach prawnych, a także spotkania z policją, rozmowy o różni-
cach działania Kościoła w Polsce i w Niemczech, np. w takich aspek-
tach jak ekumenizm, Kościół Ewangelicki, inne kościoły chrześcijańskie 
i wyznania. To tematy na codzień w Niemczech znacznie ważniejsze 
niż w Polsce. Bo w Niemczech ⅓ ludności to katolicy, ⅓ ewangelicy i ⅓ 
to inne wyznania. W związku z tym, taki ksiądz przyjeżdża w zupełnie 
inne warunki. 

Podczas swojego referatu wspomniał ksiądz o tym, że 93% Pola-
ków w ostatnim spisie ludności określiło się jako osoba wierząca. Jako 
katolik. Jako ochrzczonych w Kościele Katolickim określiło się 93%.	
A 81% jako praktykujących. 

Czy to są liczby, które można przenieść na grunt niemiecki?
Powiedziałbym, że tak. My nie mamy teraz dokładnej statystyki, bo 

się takich nie prowadzi, ale należy przyjąć, że Polacy w Niemczech to 
ludzie religijni, aczkolwiek zagonieni. Bardzo często nie mają czasu na 
to, aby spełnić ze swojej strony albo ze strony swoich dzieci, posługi reli-
gijne. Nie mają czasu tego zorganizować. Dużym utrudnieniem są odle-
głości i dojazdy. W Berlinie przejazd od siedziby Polskiej Misji Katolickiej 
z obrzeży miasta zajmuje ok 1,5 godziny. To są trochę inne warunki niż 
w Polsce, gdzie do Kościoła ludzie mają najwyżej 2 km. 

Ale ta szybciej i głębiej postępująca laicyzacja Polaków w Niem-
czech, to chyba nie jest tylko problem geograficzny, problem odle-
głości.

Laicyzacja postępuje i ma wiele źródeł. Choćby to, że życie nie 
ułatwia praktyk religijnych. Dwa, że jest duża krytyka Kościoła, przymus 
płacenia podatku kościelnego. Jako katolik musisz płacić. Natomiast 
doradca podatkowy, przy rozliczeniach corocznych przy pytaniu „jak 
zaoszczędzić pieniądze” najpierw podaje, że trzeba wystąpić z Kościo-
ła. To jest nieprawda, bo wtedy stopa podatkowa się podnosi, czego 
ludzie już nie dostrzegają. To wpływa w konsek-wencji na zachowanie 
naszych ludzi. Dostajemy roczną statystykę o tym, ile ludzi wystąpiło	
z Kościoła. Do osób, które występują z Kościoła kierujemy list, w którym 

ks. Stanisław Budyn / foto: J. Tyblewski
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wskazujemy na konsekwencje tego kroku. Nie finansowe, tylko prawne, 
kościelne. Ludzie często nie rozumieją, że taki krok pociąga za sobą 
pewne następstwa.

Odnoszę wrażenie, że jest w Niemczech wielu Polaków, którzy 
odchodzą od Kościoła nie ze względu na kwestie podatkowe. Życie 
religijne w kościele katolickim przestaje być dla nich interesujące, 
odchodzą nie tylko od katolicyzmu, lecz także od chrześcijaństwa.

Takie zachowanie nas najbardziej boli. Katolicyzm był u nich za sła-
by. Problemem jest kwestia zaangażowania, religijności osobistej. Czyli 
tego, jakie jest moje życie religijne. Jak żyje z Panem Bogiem, czy mam 
tęsknotę, ciąg do tego, aby w niedzielę skorzystać z praktyki religijnej. 
Niedziela nie jest wtorkiem, środą czy piątkiem, tylko jest dniem świę-
tym. W moich rozmowach, jako odpowiedzialny za duszpasterstwo chce 
Niemców na to uczulić. Oczywiście możecie wszystkich nas wyrzucić, 
czy zrezygnować z naszej posługi, ale jaki jest ten obraz katolicyzmu? 
Co robimy jako odpowiedzialni za tę wiarę z naszej strony, jako kapłani? 
Co my możemy jeszcze zaproponować? łatwiej jest jednemu księdzu do-
jechać  do stu ludzi, niż oczekiwać, że stu wiernych dotrze do księdza. 

W minionych latach w paru miejscowościach w Niemczech 
miały miejsce konflikty o lokalizację Polskiej Misji Katolickiej. 
W Berlinie sprzedano kościół, podobna sytuacja miała miejsce 
w Essen. Wielu polskich katolików i osób związanych z Polską Mi-
sją Katolicką odebrało to jako antypolski gest niemieckiego Koś-
cioła. Jak ksiądz tłumaczy te wydarzenia?

Kościół w Niemczech przechodzi swój kryzys. Ten kryzys ma wiele 
źródeł, ale konsekwencją jest zmiana jego struktur. Wiąże się to z prob-

lemem utrzymania kościołów i utrzymania personelu. Często zamiast 
remontować stare kościoły, likwiduje się je. Wielu imigrantów z Polski 
zamieszkało na takich osiedlach, gdzie kościoły, jako obiekty budow-
lane powstałe w latach 60-tych i 70-tych wymagały remontu. Niektóre 
poszły do likwidacji. To nie był akcent antypolski w moim odczuciu, lecz 
wybór rozwiązania umożliwiającego ograniczenie kosztów.

Polacy powinni być jednak na tyle odważni, aby umieli występować 
o swoje prawa. Czasem nam tego brakuje. Statystycznie co piąty Nie-
miec należy do jakiejś organizacji.

Z Polakami tak nie jest. Zbyt rzadko występujemy publicznie	
w obronie swoich praw. To jest także problem braku dobrze działają-
cych rad parafialnych i ugrupowań, które razem z księdzem mogłyby 
zabezpieczać aktualną i przyszłą sytuację. 

Wielu polskich katolików nie chce przyjeżdżać do Polskiej Mi-
sji Katolickiej. Pozostają w swojej lokalnej parafii. Nie chcą chodzić 
do kościoła pod kontem przynależności narodowej, czy tradycji.	

Nie jesteśmy kościołem nacjonalistycznym czy narodowym, tylko 
katolickim i powszechnym. Jeśli ktoś znajdzie swoje miejsce w Kościele 
niemieckim, czy francuskim - obojętnie gdzie, to Bogu dzięki. Natomiast 
my próbujemy łączyć nie tylko religijność, ale i kulturowość i obyczajo-
wość polską. A tego nie ma w kościołach lokalnych.

Jeśli komuś mentalność i sposób przeżywania religii odpowiada	
w innym kościele, to ma do tego prawo. Ale boli nas, kiedy ludzie zupeł-
nie odchodzą z Kościoła. Wyrośliśmy w kraju, gdzie katolicyzm wniósł 
pewne wartości, a zarzucenie ich i rozpłyniecie się tych wartości świad-
czy o tym, że ten człowiek traci też swoja bazę, swoje korzenie i swoją 
polskość.

Czekam na jej działanie 
Wojciech Korda przerywa milczenie

Relacje pomiędzy legendarnym muzykiem Wojciechem Kordą	
a jego córką, piosenkarką Anią Rusowicz od lat nie należą do najlep-
szych. Ostatnio konflikt przybrał na sile. Dlaczego Wojciech Korda nie 
utrzymuje kontaktu ze swoją córką? Jak do tego doszło, że oddał 7-let-
nią Anię pod opiekę jej ciotki? Czy istnieje szansa, że zaśpiewa kiedyś 
piosenki Ady Rusowicz wspólnie z córką? Lider Niebiesko-Czarnych 
postanowił po latach przerwać milczenie i odpowiedział na te pytania 
Monice Sędzierskiej. Publikujemy fragment wywiadu.

Pana działalność artystyczna ostatnio zeszła 
w mediach na dalszy plan. Dużo mówi się za to 
o Pana konflikcie z córką.

Plotki na ten temat pojawiają się w polskich tab-
loidach już od dwóch lat. Chciałbym wreszcie od nich 
uciec. Dlatego powinniśmy cofnąć się w czasie. Ania 
zaczęła robić karierę 2 lata temu, kiedy na festiwalu	
w Opolu wystąpiła z repertuarem mamy – Ady Ruso-
wicz. To był znakomity chwyt, zresztą wymyślony prze-
ze mnie już 8 lat temu. Wówczas mieliśmy w duecie na-
grać płytę – Ania Rusowicz i Wojciech Korda śpiewają 
piosenki Ady. Ucieszyłem się z sukcesu Ani, ale później 
ona zaczęła udzielać dziwnych wypowiedzi w mediach. Milczałem przez	
2 lata, bo nie chciałem jej przeszkadzać w karierze, ale te wypowiedzi 
były nieprawdziwe.

Czy prawdą było w takim razie, że 21 lat temu po śmierci żony 
Ady Rusowicz w wypadku samochodowym oddał Pan siedmiolet-
nią Anię pod opiekę ciotki?

To się zgadza. Ja z tego wypadku, w którym w sumie zginęły trzy 
osoby, cudem uszedłem z życiem. To był dla mnie straszliwy cios. 
Zaraz po wypadku dwojgiem moich dzieci – Anią i starszym od niej	
o 7 lat Bartkiem – chciała się zająć moja mama. Ostatecznie trafił do niej 
tylko Bartek. Natomiast ciotka Krystyna – siostra Ady – zaproponowała, 

że zabierze pod opiekę Anię. Uznałem to za dobry pomysł, bo ciotka 
była pedagogiem, dyrektorem szkoły, no i kobietą, która lepiej potrafi 
się zająć dzieckiem niż mężczyzna, który w dodatku musi się leczyć 
po wypadku. Ania miała tam pozostać przez jakiś czas, zanim dojdę 
do siebie. Wzrastała u wujostwa, miała znakomitą opiekę, ale zawsze 
mogła wrócić. Tylko, że nigdy nie chciała wrócić.

Ale Ania mówi w wywiadach, że prawdziwym ojcem był dla 
niej wujek.

Miała w takim razie dwóch ojców. Jednego, który się nią opieko-
wał. I drugiego, który jej pomagał z daleka. Ania przyjeżdżała do mnie 

do Poznania z ciotką, z babcią. Bo to nieprawda, co 
mówi, że przez 20 lat widzieliśmy się zaledwie raz. 

Ania twierdzi nawet, że krótko po wypadku 
mamy wręcz nie wpuszczał jej Pan do domu, cho-
ciaż czekała pod drzwiami.

To jest straszne kłamstwo. Któż nie wpuściłby 
do domu siedmioletniego dziecka? Chciałbym wie-
dzieć, dlaczego Ania opowiada takie rzeczy, ale ona 
nie utrzymuje ze mną kontaktu, twierdząc, że to ja 
nie utrzymuję kontaktu z nią. To nieprawda. Mieliśmy 
kontakt. To był na przykład mój pomysł, aby Ania na-
grała tę płytę, która przyniosła jej sukces 2 lata temu. 

To ja zaproponowałem, abyśmy razem w duecie nagrali piosenki Ady. 
Taka płyta mogła powstać już 8 lat temu. Mam na to dowód w postaci 
głosu Ani na taśmie, bo rozpoczęła nagrania, a potem nagle przestała 
przyjeżdżać do studia. 

Czy istnieje jeszcze szansa, że kiedyś zaśpiewacie razem z Anią 
piosenki Ady Rusowicz?

Ja uważam, że tak. Niezależnie od tego, co wypisują media, jestem 
za. Tylko z jej strony też musiałby wyjść jakiś sygnał. 

Rozmawiała Monika Sędzierska
(całego wywiadu można odsłuchać na stronie: http://www.funkhaus- 
europa.de/sendungen/ polski_magazyn_radiowy/)
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Zimowy konkurs FOTO 2012
Nadeszła Zima, pora na śnieżne szaleństwa, nie 
zapomnijcie jednak zabrać ze sobą aparatów fo-
tograficznych. Czekamy na Państwa zdjęcia. 
Spośród nadesłanych fotografii, wybierzemy oraz 
opublikujemy w naszym magazynie, najciekawsze zdjęcia.
Na wyróżnione prace czekają nagrody!

Fotografie prosimy przesyłać z komentarzem
i nazwiskiem autora na adres redakcji:
POLONEZ Klon, 10627 Berlin, Pestalozzistr. 71
lub mailem: info@polonez-eu.eu

UWAGA! Jesienny Konkurs rozstrzygnięty!
Spośród nadesłanych przez naszych Czytelników zdjęć do 
Jesiennego Konkursu Fotograficznego wyróżniliśmy prace 
Pani Alicji Smolińskiej oraz Pana Maksa Wieczorka.
Fot. 1 oraz 2 - Maks Wieczorek
Fot. 3 - Alicja Smolińska

Nagrody prześlemy drogą pocztową.

Walka ze złodziejami samochodów
Niemcy instalują nowe kamery na drogach do Polski.

Policja w graniczącej z Polską Saksonii przetestowała 
specjalne kamery systemu CatchKen. Fotografują sa-

mochody w poszukiwaniu tych skradzionych.

Jak podają za DPA niemieckie media, na razie zamontowano sześć 
takich kamer podłączonych do policyjnej sieci. Zdjęcia, jakie wykonują, 
trafiają do elektronicznego systemu CatchKen, który porównuje nume-
ry tablic z numerami skradzionych aut. System ten opracowała policja	
w Holandii i wdrożyła w polowie lat 90.

- To kolejny kamień milowy na drodze walki ze złodziejami samo-
chodów - ocenia minister spraw wewnętrznych Saksonii Markus Ulbig, 
który poinformował w Dreźnie o wdrożeniu systemu.

Władze tego landu liczą na to, że kamery rzeczywiście pomogą 
odzyskiwać auta i łapać przestępców, choć do tej pory – podczas prób-
nych testów – nie wyłapały żadnego skradzionego samochodu.

Ważny jest przede wszystkim refleks właścicieli skradzionych aut. 
To od nich zależy, jak szybko zgłoszą kradzież a dane dotyczące auta 
znajdą się w systemie. System zachowuje zdjęcie i daje policji sygnał 
tylko wtedy, jeżeli zaraz po porównaniu okazuje się, że trafił na poszu-
kiwane auto.

Jak przyznają władze, system przydaje się nie tylko do ścigania 
złodziei, ale i kierowców, którzy mają na koncie mniejsze wykroczenia. 
Podczas testów w Saksonii udało się namierzyć dwa auta, których właś-
ciciele zalegali z ubezpieczeniem i samochody były z tego powodu na 
policyjnej liście. Łącznie podczas testów kamery zarejestrowały ponad 
18 tys. tablic. Koszt wdrożenia systemu to 150 tys. euro

Źródło www.deutschewelle polska

Europejskie Centrum Kultury “IGNIS”
w Kolonii

PROGRAM NA STYCZEŃ 2013
Wszystkie podane niżej spotkania i imprezy odbędą się

w Willi Ignis, Elsa-Brändström-Str. 6, 50668 Köln
Tel.: 0221/72 51 05, e-mail: info@ignis.org

Niedziela, 13.01., godz. 16:00 (wstęp wolny)
POPOŁUDNIE Z JAZZEM

Piątek, 18.01., godz. 20:00 (wstęp wolny)
KONCERT ZESPOŁU “COMMUNA ROCK GROUP”

Grupa Communa powstala w 2008 roku na bazie 
znanych grup rockowych z Polski i Niemiec. Obec-
nie rozwijająca się w szybkim i mocnym tempie. 
W swoim repertuarze, oprócz własnych utworów 
sięgają również do korzeni muzyki zarówno pol-

skiej jak i zagranicznej, czerpiąc wzory z takich sław jak: AC/DC, Eric 
Clapton, The Beatles, Pink Floyd, Deep Purple, TSA, Breakout, Dżem, 
Czesław Niemen.
Niedziela, 20.01., godz. 16:00 (wstęp wolny)

POPOŁUDNIE Z JAZZEM
Czwartek, 24.01., godz. 16:00 (wstęp wolny)

50 PLUS... I CO Z TEGO?
Piątek, 25.01., godz. 20:00 (wstęp wolny)

KONCERT ZESPOŁU HARD ROCKOWEGO “RED BACK”
Red Back założony jesienią 2011 roku jest zespo-
łem hardrockowo-bluesowym z akcentami muzycz-
nymi Amerykańskiego Południa. Muzyka, tak jak 
i teksty wykonywana jest w języku angielskim, są to 
własne kompozycje zespołu.

Niedziela, 27.01., godz. 16:00 (wstęp wolny)
POPOŁUDNIE Z JAZZEM

Czwartek, 31.01., godz. 20.00 (wstęp wolny)
SPOTKANIE POLSKO-NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA
FILOZOFICZNEGO 

Do 28.02.2013
WYSTAWA POLSKIEGO PLAKATU

Szczegółowy program na stronie w języku niemieckim
www.ignis.org/php/2013-januar.php

1

2

3
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Turystyka

OGŁOSZENIA 11

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

Usługi / Handel / Inne

KAMIEŃ Z CZAJNIKA
Kamień z czajnika można usu-
nąć gotując w nim przez 1,5 go-
dziny wodę z dodatkiem 6 procentowego octu 
w ilości 5-7 łyżek na litr wody.

JAJKA
Białko z jajek z nadpękniętą skorupką nie 
będzie wyciekać podczas gotowania, jeże-
li będzie się je gotować w osolonej wodzie,
a jajka nie będą pękały w trakcie gotowania, 
jeśli będą uprzednio lekko nakłute szpilką.

CEBULA
Cebula nie będzie szczypała w oczy przy kro-
jeniu, jeśli włoży się ją wcześniej na godzinę do 
lodówki lub na 20 minut do zamrażalnika, albo 
też po obraniu sparzy ją lub potrzyma dłuższą 
chwilę pod strumieniem zimnej wody.

PLAMY
Z CZERWONEGO WINA
Plamy z czerwonego wina na białych obrusach 
można usunąć 1 procentowym roztworem 
kwasu szczawiowego, a z tkaniny kolorowej - 
sokiem z cytryny. Można też posypać je grubą 
warstwą soli, a po 10-15 minutach zaprać.

PLAMY Z CZARNEJ KAWY
Plamy z czarnej kawy usuwa się nacierając je 
rozcieńczoną wodą utlenioną i spłukując czy-
stą wodą.

ZIEMNIAKI
Ziemniaki do sałatek można ugotować w wo-
dzie z dodatkiem niewielkiej ilości kwasu z ka-
pusty lub ogórków kwaszonych czy też octu. 
Nie będą się wtedy po ugotowaniu rozsypy-
wać podczas krojenia w kostkę czy w paski. 
Obrane ziemniaki nie ściemnieją, jeśli będą le-
żały w zimnej wodzie, ale w całości, niekrojone
i niedługo, ponieważ stracą większość warto-
ści odżywczych. 

PORADY Z BABCINEJ 
SZUFLADY
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Nowe oblicze Niemiec

Berlin - przejawem bogactwa kulturowego stolicy 
Niemiec są zarówno wspaniałe budowle, koncerty w filhar-
monii czy w Mitte i na Prenzlauer Berg. Po upadku muru 
Berlin wykorzystał niepowtarzalną szansę przekształcenia 
centrum i  upiększenia metropolii tak, by stała się godną 
siedzibą władz republiki i sercem całego kraju. Potsdamer 
Platz na ponad pięć lat zamienił się w największy plac bu-
dowy w Europie, a powstałe w jego rejonie obiekty należą 
obecnie do głównych atrakcji stolicy. Berlińczycy nigdy 
zbytnio nie przejmowali się tym, co się wokół nich dzieje. 
Wielkie, często tragiczne wydarzenia historyczne przyj-
mowali z ujmującą rzeczowością, a ich codzienne życie 
toczyło się bez większych zmian. Berlin to dobre miejsce 
do życia, pracy, odpoczynku i zwiedzania. Niepowtarzal-
na atmosfera stolicy przyciąga zarówno oryginalnych 
artystów, jak i młodych, prężnych przedsiębiorców. Jeśli 
kogoś zmęczy miejski gwar, może łatwo od niego uciec, 
np. odwiedzając o zachodzie słońca ogródek piwny Nikol-
skoe. Żadne inne miasto w Niemczech nie może się po-
chwalić tak znakomitymi terenami rekreacyjnymi leżącymi 
na samych obrzeżach metropolii. 

Drezno - uważane jest przez drezdeńczyków, ale też wielu turystów, za naj-
piękniejsze miasto w Niemczech. Każdego roku miliony przybywają do ,,Florencji nad 
Łabą”, która od 1990 roku ponownie pełni funkcję stolicy Saksonii (Sachsen). Podróż-
ników przyciągają także okoliczne tereny - kraina zabytkowych miasteczek i pałaców. 
Drezno już zawsze będzie się kojarzyć z tragicznym nalotem bombowym z 14 lute-
go 1945 roku. Tej straszliwej nocy niemal całe miasto zniknęło z powierzchni ziemi 
na skutek kolejnych wybuchów i pożarów, a życie straciło co najmniej 35 tys. ludzi
w tym wielu uchodźców. Gmach Frauenkirche (kościół NMP), którego ruiny przez wiele 
lat przypominały bezsens wojny, został starannie odtworzony i pięknie wkomponował 
się w panoramę Drezna. Świątynia stoi w miejscu symbolizującym początek miasta, 
gdyż w połowie XI w. właśnie tam powstał ośrodek misjonarski zakonników nawracają-
cych Serbołużyczan na chrześcijaństwo. Nad Starym Miastem góruje stumetrowa wie-
ża ratusza, która ma pozostać na zawsze najwyższą budowlą w mieście, co zostało jej 
prawnie zagwarantowane. Nieopodal w XIII-wiecznym Kreuzkirche, najstarszej świą-
tyni w Dreźnie, przechowywany jest fragment Krzyża Świętego. Zabytkową starówkę 
Drezna w 2004 roku wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Kolonia - do tego jednego z najpiękniejszych niemieckich miast, najlepiej i najwygodniej dojechać pociągiem. Przed oczyma podróżnych korzy-
stających właśnie z tego środka transportu, przejeżdżających przez Hohenzollernbrücke, roztacza się panorama miasta z wysokimi mieszczańskimi 
kamienicami o barwnych fasadach, imponującymi mostami na Renie i charakterystycznymi ażurowymi wieżami katedry. Przy dworcu zaczynają się 
szerokie schody wiodące na Domplatte - rozległy plac przed katedrą, na którym roi się od ulicznych muzyków. Centrum Kolonii bez trudu zwiedza 
się pieszo, napotykając co krok ślady rzymskiej przeszłości, np. starożytne brukowane ulice czy znakomicie zachowane termy. Tuż obok rozciąga 
się kompleks muzealny, którego kontrowersyjny dach widać w całej okazałości z wieży katedralnej. W zespole nowoczesnych budowli mieści się 
Philharmonie - znana sala koncertowa o doskonałej akustyce, oraz Museum Ludwig. Nazwa muzeum pochodzi od nazwiska znanego niemieckiego 
kolekcjonera sztuki i właściciela fabryki czekolady Petera Ludwiga, który przekazał miastu swoją kolekcję XX-wiecznej sztuki. Kolonia jest również 
ważnym ośrodkiem mediów i siedzibą wielu państwowych i prywatnych  stacji telewizyjnych. Warto też pamiętać, że Kolonia cieszy się opinią mia-
sta, w którym po prostu dobrze się żyje. Mieszkańcy są dumni z przeszłości i przywiązani do tradycji. Najlepszym sposobem poznania kolończyków 
jest wyprawa do miejsc rzadziej odwiedzanych przez turystów, np. do dzielnicy Severinsviertel. Mieszkańcy Kolonii wyróżniają się pogodą ducha, 
co widać zwłaszcza w czasie słynnego, hucznego karnawału kolońskiego. Szczyt karnawałowego szaleństwa przypada na Rosenmontag (różany 
poniedziałek), gdy na ulice wylegają niemal wszyscy mieszkańcy, a w powietrzu rozbrzmiewa okrzyk rozbawionego tłumu.

Bogata kultura i malownicze krajobrazy sprawiają, że Niemcy to kraj 
wyjątkowo zróżnicowany i atrakcyjny dla turystów.

Niemcy - kraj odgrywający ważną rolę na europejskiej scenie politycznej, przyciąga-
ją turystów od wielu lat. Burzliwa historia, baśniowe krajobrazy, dziewicze rezerwaty 
przyrody oraz liczne atrakcje kulturalne tworzą niezwykle interesującą ofertę tury-
styczną. Kosmopolityczne miasta tętnią życiem – żaden obcokrajowiec nie pozosta-
nie obojętny, widząc zachęcające szyldy i neony licznych kawiarni, piwiarni, barów 
i dyskotek. Hamburg i Berlin słyną z oszałamiającego życia nocnego, które toczy 
się aż do białego rana. W znakomitych muzeach zgromadzono dzieła zaliczane do 
najcenniejszych na świecie. W niezliczonych galeriach organizuje się ciekawe wysta-
wy sztuki dawnej i współczesnej. Podczas II wojny światowej wiele miast ucierpiało 
wskutek bombardowań, ale większość najważniejszych zabytków została odbudo-
wana, a niektóre przetrwały nienaruszone.

PODRÓŻE
MAŁE I DUŻE
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HOROSKOP na 2013 rok

KOZIOROŻEC (22.XII - 19.I)

Ten rok dla wielu Koziorożców będzie bardzo pomyślny. Osoby spod tego znaku 
będą stabilne, zrównoważone, spokojnie będą iść w stronę wyznaczonych celów. Po-
czątek roku będzie bardzo pozytywny pod kątem finansów, ale w sprawach rodzinnych 
lepiej unikać konfrontacji. Z końcem roku, zaleca się Koziorożcom rozwagę w podejmo-
waniu znaczących decyzji.

Początek roku w pracy będzie miał duże znaczenie, ze względu na podpisanie 
ważnych dokumentów. Wszelkie niedokończone sprawy w pracy lepiej zakończyć
w pierwszej połowie roku. Wiele Koziorożców poświęci pracy znacznie więcej godzin 
niż to będzie przewidziane. Ambitniejsze Koziorożce mogą liczyć na awans lub znalezie-
nie lepszej pracy. Osoby posiadające własną działalność będą parły do przodu, tworząc 
coraz mocniejszą pozycję. Koziorożec powinien poświęcić nieco swojego cennego czasu 
także na miłość i pilęgnowanie związku. Jeśli tego nie zrobi, może dojść do poważnych 
napięć. Osoby będące w nieformalnych związkach, szczególnie w romansach - najpraw-
dopodobniej będą zmuszeni je zakończyć.

Koziorożec będzie chciał poświęcić się rodzinie, dlatego przeznaczy na to cały 
swój wolny czas. Niestety rok 2013 roku pozostawi po sobie wiele nierozstrzygniętych 
kwestii finansowych. Warto uważać komu pożycza się pieniędze, bo nie każdy jest osobą 
spolegliwą i uczciwą. Warto samemu podejmować decyzje i nie sugerować się podpo-
wiedziami innych osób.

W zdrowiu warto zwrócić szczególną uwagę na dolegliwości związane z alergia-
mi, infekcjami oraz z układem kostnym. Generalnie jednak cały 2013 rok powinien być 
dla przedstawicieli tego znaku bardzo dobry pod kątem witalności. 

WODNIK (20.I - 18.II)

Wodnik w nadchodzącym 2013 roku powinien zwrócić szczególną uwagę na pracę 
i finanse. W miarę swoich możliwości będzie używał życia, bawiąc się i zwiedzając nowe 
miejsca. Wodniki, które będą się dokształcać, szczególną uwagę będą musiały zwrócić 
na egzaminy. Wiele osób spod tego znaku będą jednak bagatelizowały te sprawy, czego 
nie polecamy. Jeśli Wodnik skupi się na pracy w 2013 roku, to odniesie wielki sukces. 
Okres wiosenny a szczególnie kwiecień i maj będzie okresem wielkiego rozwoju możli-
wości zawodowych. Niektóre Wodniki zmienią pracę na dużo bardziej atrakcyjną. Mniej 
ambitni przedstawiciele tego znaku mogą jednak pożegnać się z pracą. Rok 2013 bedzie
u Wodników obfitował w zmiany, które będą dla nich bardzo ekscytujące, w szczególno-
ści w życiu uczuciowym. Przeszłość należy oddzielić grubą kreską i iść w stronę nowych 

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

znajomości. Osoby w związkach mogą przeżywać problemy, głównie spowodowane 
utratą zainteresowania partnerem. Dla nowych par i nowożeńców będzie to cudowny 
okres szczęścia i spełnienia.

W relacjach z innymi, najwięcej problemów Wodnik może mieć z osobami spod 
znaku Barana, Koziorożca, Byka, Panny i Raka.

Wodnik w roku 2013 będzie planował realizację wielu nowych pomysłów. Wszyst-
ko będzie zależeć od nowych kontaktów i zaangażowania. Jeśli Wodnik skupi się na 
nowych inwestycjach, czeka go bardzo pomyślny okres. 

Warto zadbać o dietę, oraz o nogi, gdyż mogą być z tym problemy. Medytacja 
może odgrywać wielką rolę w pozbyciu się napięcia z ciała.

RYBY (19.II - 20.III)

Ryby zachowają w pamięci rok 2013 jako szczęśliwy. Przez cały rok będą na-
stawione bardzo pozytywnie do świata a dla innych będą czasami aż zanadto mili, co 
może sprawić, iż ktoś będzie chciał wykorzystać ich pozytywną energię, ciepło i dobroć. 
Niektórym osobom Ryby mogą się wydawać za bardzo prostolinijne i przewidywalne, co 
może wzbudzić chęć przejęcia kontroli nad ich zachowaniem.

W 2013 roku Ryby powinny zachować emocje dla siebie, nie zdradzać się ze 
wszystkimi uczuciami i planami, powinny postarać się liczyć tylko na siebie i polegać na 
swoim zdaniu. Rybo - zwróć uwagę na to, co robisz, szczególnie w pracy, bo jeden mały 
błąd może sprawić lawinę nieprzyjemnych zdarzeń i przykrych niespodzianek. Ryby nie 
będą w tym roku faworyzowane, więc lepiej uważać na pracę i wywiązywać się sumien-
nie ze swoich powinności. W drugiej połowie roku może dojść do wielu zmian w obsza-
rze zawodowym, szczególnie dla ambitnych Ryb. Możliwy będzie rozwój, podwyżka 
a nawet propozycje lepszej pracy. Warto wykorzystać sprzyjający los i pójść do przo-
du. Przypadki przypływu nagłej i olśniewającej miłości, nie będą korzystne dla Ryby. 
Mogą okazać się złudne, a nawet fałszywe, w dodatku mogą się szybko ulotnić. Samotne 
Ryby będą miały okazję poznać wielu nowych ludzi. Istotna będzie więź intelektualna
i obopólne zrozumienie, jeśli to będzie osoba spod znaku Ryb będą duże szanse na poważ-
ny i owocny związek. Dużo małżeństw z udziałem Ryb może doświadczyć odrodzenia się 
miłości z jeszcze większą siłą. W życiu rodzinnym przez cały rok mogą liczyć na zadowo-
lenie i stabilność. Dla Ryb rodzina będzie oazą spokoju, w której będą mogły wypocząć. 
Warto zaplanować wspólną podróż w połowie roku. Pamiętaj jednak Rybo, że nie każdy
w rodzinie rozumie twój sposób rozumowania. Nie powinno się narzucać swojej woli 
innym. Pierwsze trzy miesiące nowego roku będą uciążliwe, ze względu na liczne wy-
datki. W połowie roku jednak sytuacja zacznie się poprawiać, a wpływy gwiazd po-
zwolą na jakąś inwestycję. Ryby w 2013 roku muszą szczególnie zadbać o stopy, płuca 
oraz wątrobę.

KRZYŻÓWKA  na  ZIMĘ Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru POLONEZA
nadesłał Pan Kazimierz Kowalski z Greven. Nagrodę prześlemy pocztą.

Natalie...
Aktorka Młodzieżowego Teatru
Leonarda Dreschera w Berlinie
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Obok kobiety stoi w autobusie pijany mężczyzna.
Ona, patrząc na niego z pogardą, mówi:
- Ależ się pan uchlał, jak świnia!
- A pani jest strasznie brzydka!...
I dodaje z tryumfem:
- Ale ja jutro będę trzeźwy!

* * *
Jak lekarze żegnają się ze swoimi pacjentami?
Okulista - Do zobaczenia.
Laryngolog - Do usłyszenia.
Ginekolog - Jeszcze do pani zajrzę.

* * *
- Panie doktorze czy ma pan coś na moje zęby?
- Tak, woreczek...

* * *
Moskwa, Plac Czerwony. Dziennikarz zagraniczny podchodzi do 
przechodnia i pyta: 
- Prezydent Putin chce wprowadzić prohibicję czyli zabronić Rosjanom 
picia alkoholu. Co pan na to?
- Wie pan... Ja już swoje wypiłem, ale dzieci szkoda.

* * *
W pewnej góralskiej wsi bacowa miała za chwilę rodzić dziecko, 
jednak we wsi nagle zabrakło prądu. 
Baca postanowił sam odebrać poród. Wziął do pomocy synka i latarkę. 
- Ja będę odbierał poród, a ty mi świeć latarką gdzie trza - powiedział 
synkowi. 
Minęło kilka chwil, nagle pojawia się główka dziecka. Baca wzruszony 
odebrał dziecko, zaczyna je obmywać wodą, nagle patrzy: pojawia się 
druga główka! Szybko odkłada pierwsze dziecko i zaczyna odbierać 
drugie. Po minucie owija drugie dziecko, z radością spogląda na oba 
maleństwa, nagle kątem oka patrzy - wyłania się trzecia główka! Bierze 
się zatem znów do dzieła, a do synka trzymającego latarkę mówi cicho: 
“Zgaś tę pioruńską latarkę, bo one tak do światła lezą!”

* * *
Dwaj myśliwi idą przez las. W pewnej chwili jeden z nich osuwa się 
na ziemię. Nie oddycha, oczy zachodzą mu mgłą. Drugi myśliwy wzywa 
pomoc przez telefon komórkowy. 
- Mój przyjaciel nie żyje! Co mam robić? - woła do słuchawki. Po chwili 
słyszy odpowiedź: 
- Proszę się uspokoić. Przede wszystkim proszę się upewnić, że pański 
przyjaciel naprawdę nie żyje. 
Po chwili rozlega się strzał. 
- W porządku - woła do telefonu myśliwy. - I co dalej?

* * *
Przychodzi blondynka do lekarza, po 10 minutach wychodzi, siada 
sobie na krześle pod gabinetem i płacze.
- Jestem w ciąży, jestem w ciąży, ale z kim? Przecież jestem sama. 
Po chwili płacz ustaje a blondynka mówi: 
- A może to nie moje?...

* * *
- Proszę pani tu się nie wolno kąpać - mówi policjant wychodząc
zza krzaków do stojącej nad brzegiem nagiej dziewczyny.
- To nie mógł pan powiedzieć gdy się rozbierałam?
- Rozbierać się wolno...

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

* * *
W piaskownicy: - Czy może pani powiedzieć synowi, żeby mnie nie 
udawał? - Jasiu, przestań robić z siebie idiotę.
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