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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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Koncert dobroczynny dedykowany jest 
na rzecz Fundacji “Bärenherz” w Wiesbaden, 
z którego dochód przeznaczony zostanie na 
potrzeby Hospicjum Bärenherz. Drugie tego 
rodzaju w Niemczech hospicjum dla dzieci 
ciężko i nieuleczalnie chorych, którym nie jest 
dane dożyć dorosłości pod nazwą Bärenherz 
- Niedźwiedzie Serce, powstało w roku 2002. 
jak również na wsparcie Fundacji Jana Pawła 
II w Rzymie. W programie wystąpią gwiazdy 
muzyki klasycznej i muzyki pop.

Na scenie pojawią się:
Daniel von Lison – należący do elitarne-

go grona kreatywnych światowych organistów. 
Grając na organach elektronicznych, w iście 
hipnotyczny sposób absorbuje uwagę słucha-
cza, wkłada wiele uczuć w wykonanie muzyki. 
To wykonawca poruszający się po wielu płasz-
czyznach muzycznych: od jazzu poprzez kla-
sykę, od intelektualizmu poprzez trans- to idea 
otwartego grania, pełna ekspresji i pozytywnej 
energii.

dźwiękami, przy wspaniale opracowanych 
i dobranych rytmach. Pozwala słuchaczowi 
wznieść się w świat wyobraźni, wprowadzając 
go w świat poezyjnych uniesień.

Silvio d’ Anza – Jeden z bardzo znanych 
wokalistów, gwiazdor estradowy i telewizyjny. 
Łatwo zdobywa serca, entuzjazm i uznanie 
publiczności. Występy młodego tenora wywo-
łują nie tylko ogromny entuzjazm publiczności, 
ale także najwyższe uznanie krytyków muzycz-
nych. Wspaniały tenor, obdarzony bardzo eks-
presywnym, głosem klasycznego tenora. On 
nie tylko śpiewa - on przeżywa swoje utwory 
sprawiając, że słuchacz przeżywa je również. 
Artysta angażuje się również w działalność 
charytatywną. Jest kawalerem Orderu św. Sta-
nisława.

Anna Maria Adamiak to pochodząca 
ze Starachowic jedna z najlepszych wokali-
stek czynnie koncertująca w kraju i za granicą 
(Niemcy, Hiszpania, Norwegia), śpiewaczka 

operowa, operetkowa i musicalo-
wa. Lauretka i finalistka konkursów 
piosenki, wokalnych, interpretacyj-
nych. Na swoim kącie ma ponad 
250 koncertów. W swoim repertu-
arze posiada utwory od baroku do 
współczesności. Wspaniale śpie-
wa musicale.

Patrick Sway – jeden z uta-
lentowanych wokalistów, przedsta-
wicieli młodego pokolenia, który 

świetnie opanował kunszt wokalny. Sposobem 
śpiewania, dynamiką i niezwykłym poziomem 
emocjonalnym wykonywanych utworów, przy-
pomina stylem Micheala Bublego.

Atrakcją wieczoru będzie skrzypek świa-
towego formatu - Michael Makarov z Moskwy, 
któey jest jednym z najważniejszych współ-
czesnych muzyków. Artysta otrzymał wiele 
nagród.

Z werwą i swobodą popisuje się skrzyp-
cowym mistrzostwem. Na scenie jest wirtuo-
zem, zawsze w doskonałej formie, ale przede 
wszystkim dba o piękno malowanych fraz, 
mocno podkreśla zmysłową kantylenę.

Koncert poprowadzi znana prezenterka 
telewizyjna Margit Lieverz.	

Występujący artyści znani ze scen telewi-
zyjnych i estradowych, tworzą świetną kompo-
zycję, która z wielką delikatnością, wyczuciem, 
charakterystycznymi głosami w połączeniu ze 
wspaniałą grą organów Daniela von Lison sta-
piają się w jedną poetycką fantazję.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich... któ-
rzy mają ochotę wziąć udział w tym wydarze-
niu. Ważna będzie dla nas Wasza obecność. 
Liczymy na Was.

Wielki Przeorat Orderu św. Stanisława w Niemczech i Towarzystwo Przyjaciół Fundacji 
Jana Pawła II przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden organizują Wielką Galę Cha-

rytatywną, która odbędzie się w sobotę dnia 4 maja 2013 r. o godz. 19:00 w Wiesbadener Ca-
sino - Gesellschaft w Herzog - Friedrich - August - Saal, Friedrich Str. 22, 65185 Wiesbaden. 
Koncert organizowany jest w ramach projektu “PARAMUSIX”

Wielki Koncert Dobroczynny w Wiesbaden

W programie utwory Chopina z ostatniej 
płytki CD p.t. “I Like Chopin” Daniela v. Lison, 
w jego opracowaniu i aranżancji. Utwory te 
podkreśla, jego indywidualny styl odtwarzania 
i grania muzyki Chopina, które przebiegają	
z taką prawidłowością i ciągłością, jakie ce-
chuje prawdziwą sztukę. Można powiedzieć, 
że muzyka jego posiada własne życie. Każdy 
utwór ma swoją historię w postaci rozmaitych 
wykonań, rozwija się i przeobraża. Istotą tych 
wspaniałych aranżacji jest próba dająca nowe 
znaczenie muzyce klasycznej w konteście 
nowoczesneej muzyki i kultury, która wykra-
cza poza ścisłą definicję muzyki klasycznej	
a których łącznikiem pozostaje improwizacja. 
To muzyka Chopina grana nie na klasycznym 
instrumencie, ale na nowoczesnym elektronicz-
nym instrumencie klawiszowym z cudownymi 

Na zdjęciu: Silvio d`Anza i Daniel von Lison

Na zdjęciu Anna Maria Adamiak

Na zdjęciu: Michael Makarov
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Usługi / Handel / Inne

Firma budowlana z Polski (własne Gewerby) wykona wszelkie 
prace ogólno-budowlane. Tel.: 0178/7258989, 0048/513489214,	
e-mail: wieslawpoplawski00@gmail.de
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Renta z tytułu utraty zdolność do pracy zarob-
kowej – zwana też rentą uzupełniającą lub wyrów-
nawczą (Erwerbsminderungsrente) – stanowi część 
ustawowego ubezpieczenia społecznego. Tworzy ona 
państwowe zabezpieczenie na wypadek utraty zdolno-
ści do pracy, na przykład w razie inwalidztwa. Jest ona 
zatem częścią ustawowego ubezpieczenia emerytalne-
go i rentowego (ubezpieczenie obowiązkowe). Zabez-
pieczenie w razie inwalidztwa stwarzało początkowo 
nadrzędną część tego ubezpieczenia. Zabezpieczenie 
ze względu na wiek zwiększyło swoją pozycję dopiero 
niedawno. Obecnie emerytury - ze względu na zmia-
ny demograficzne, czy też przejścia na wcześniejsze 
emerytury - tworzą główne zabezpieczenie gwaranto-
wane przez ubezpieczenie obowiązkowe. Dlatego też 
wzrosło znaczenie emerytury, jako głównego zabez-
pieczenia na starość. Renty zaś zajęły miejsce drugo-
rzędne. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, 
iż uiszczane przez nich składki na ubezpieczenie obo-
wiązkowe, obejmują również świadczenia w razie in-
walidztwa. Jednym z powodów takiego myślenia, jest 
fakt, że w Niemczech nie płaci się oddzielnych składek 
na emeryturę i na rentę. Wszystkie składki podlegają 
wspólnej nazwie: składka rentowa (Rentenbeitrag).

Wraz z 01.01.2001 weszła w życie „Ustawa 
o reformie renty z tytułu utraty zdolności do pracy 
zarobkowej”, która wprowadziła rentę z tytułu utraty 
możliwości zarobkowania. Przed daną zmianą istniało 
bowiem nie tylko ustawowe zabezpieczenie na wypadek 
całkowitej lub częściowej utraty możliwości zarobkowa-
nia, ale również na wypadek utraty zdolności do pracy 
w zawodzie (tzw. Berufsunfähigkeitsrente - stosowana 
nadal dla osób urodzonych przed pierwszym stycznia 
1961 r.). Oba pojęcia łączyła wspólna definicja: „Nie-
zdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która 
z powodu naruszenia sprawności organizmu całkowi-
cie lub częściowo utraciła zdolność do zarobkowania 
i w przewidywalnym czasie nie rokuje odzyskania zdol-
ności do zarobkowania, przekraczającej jedną siódmą 
jej co miesięcznej renty” (§ 44 SGB VI). Osoby pracują-
ce samodzielnie nie miały możliwości otrzymania renty 
z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej. Wyso-
kość renty z tytułu utraty możliwości zarobkowania 
odpowiadała świadczeniom emerytalnym. Renta z ty-
tułu utraty zdolności do pracy w zawodzie była jednak 
o wiele niższa. Stanowiła ona bowiem zaledwie uzu-
pełnienie utraconego dochodu. 

Renta z tytułu utraty zdolności do pracy zawo-
dowej mogła zostać przekształcona na rentę z tytułu 
utraty możliwości do zarobkowania, jeżeli rencista nie 
mógł znaleźć żadnej pracy. Instytucja Ochrony Zawo-
dowej czuwała nad tym, aby nowa praca odpowiedała 
kwalifikacją rencisty.

Zmiany, które nastąpiły wraz z wejściem w życie 
nowej ustawy:

Wprowadzenie 2-strukturowej renty z tytu-
łu utraty zdolności do pracy zarobkowej; instytucja 
Ochrony Zawodowej została zlikwidowana – różnice 
finansowe, które powstają na skutek zmiany zawodu 
nie zostają już pokrywane przez ubezpieczenie socjal-
ne. Aby uniknąć strat, należy opłacić dodatkowe ubez-
pieczenie prywatne.

Wysokość renty uzupełniającej odpowiada różni-
cy pomiędzy zarobkami, jakie poszkodowany przypusz-
czalnie osiągnąłby w okresie objętym rentą, gdyby nie 
doznał uszkodzenia ciała, a wszelkimi dochodami, jakie 
może faktycznie w tym okresie osiągnąć. Pełną rentę 
z tytułu całkowitej utraty zdolności do zarobkowania 
otrzymuje jednak tylko osoba, która nie jest w stanie 
pracować nawet 3 godzin dziennie. (Utrata zdolności 
do pracy zostaje określona według czasu pracy; Grani-
ce pracy dodatkowej zostają jednak określone według 
zarobków).

Według nowej ustawy osoba, która może praco-
wać ponad 6 godzin dziennie, nie zalicza się do osób 
o obniżonej zdolności do pracy zarobkowej. Zaś oso-
ba, która „zgodnie z ogólnymi wymogami rynku pra-
cy” pracuje od 3 do 6 godzin dziennie, jest częściowo 
niezdolna do zarobkowania. Osoba, która nie jest 
w stanie pracować nawet 3 godzin dziennie uznawana 
jest za całkowicie niezdolną do pracy. Nowa ustawa 
umożliwia ponadto osobom pracującym samodzielnie 
otrzymanie renty z tytułu utraty zdolności do zarobko-
wania. Osoby częściowo niezdolne do zarobkowania, 
otrzymują połowę renty z tytułu utraty zdolności do 
pracy zarobkowej. Tak więc renta z tytułu częściowej 
utraty zdolności do zarobkowania odpowiada wcześ-
niejszej rencie z tytułu utraty zdolności do pracy zawo-
dowej. Stanowi ona zatem dodatek do zarobku. Oso-
ba, która mimo starań nie może znaleźć dodatkowej 
pracy (obecnie jednak bez ochrony zawodowej) może 
otrzymywać pełną rentę z tytułu całkowitej utraty 
zdolności do zarobkowania (czyli wcześniejszą rentę 
z tytułu utraty zdolności do pracy).

Renta uzupełniająca jest przyznawana na czas 
określony (renta okresowa). Zawsze na 3 lata. Do-
piero po upływie 9 lat możemy otrzymać rentę stałą, 
kiedy jest pewne, że nie uzyskamy zdolności do pracy 
zarobkowej.

Obowiązuje zasada „rehabilitacja przed przyzna-
niem renty“(„Reha vor Rente”). Dopiero po sprawdze-
niu możliwości rehabilitacji, która ma na celu przy-
wrócenie całkowitej zdolności do wykonywania pracy 
zarobkowej, może zostać przyznana renta uzupełnia-
jąca. Ustawa zapewnia ponadto możliwość dokształ-
cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodu, 
wraz z dotacją dla pracodawcy (jednak nie wiele osób 
korzysta z tych propozycji).

Według ogólnych warunków przyznawania ren-
ty uzupełniającej, osoba składająca wniosek musiała 
w ciągu 5 lat poprzedzających dzień zgłoszenia wnio-
sku o rentę z tytułu niezdolności do pracy lub dzień 
powstania niezdolności do pracy, dysponować przynaj-
mniej 3-letnim okresem składkowym. Przy wypadkach 
w pracy czy chorobach zawodowych nie obowiązują 
dane terminy. W tych przypadkach stowarzyszenia 
zawodowe wypłacają bowiem specjalne renty z tytułu 
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, które zo-
stają wliczane do renty uzupełniającej.

Renta uzupełniająca zostaje obliczana podob-
nie jak emerytura. Kluczowa jest tzw. kwota bazowa.  
Kwota bazowa obliczana jest według różnicy własne-
go wynagrodzenia a przeciętnego wynagrodzenia. 
Co istotne, przy obliczaniu wysokości renty zostaje 

uwzględniony okres czasu pomiędzy dniem powstania 
niezdolności do pracy a 60. rokiem życia.

Wartość czynnika (Rentenfaktor) renty z tytułu 
utraty zdolności do zarobkowania wynosi 0,5. Osobom 
otrzymującym rentę przed 63. rokiem życia zostaje 
potrącone 0,003 z 1,0 wartości co miesięcznej renty. 
Wartość ta nie może jednak spaść poniżej 0,892 (co 
oznacza maksymalne potrącenie o wysokości 10,8%  
dla osób, które z dniem wniesienia wniosku o rentę 
mają ukończone 60 lat). Zaledwie połowa danych 
wartości zostaje uwzględniana przy obliczaniu renty 
z tytułu częściowej utraty zdolności do pracy. Danej re-
guły nie uwzględnia się przy obliczaniu renty czasowej, 
która upływa przed ukończeniem 60. roku życia.

Istnieje również dodatkowe zabezpieczenie na 
starość i na wypadek utraty zdolności do pracy, tzw. 
Grundsicherung. Grundsicherung obejmuje głównie 
osoby młode, które nie płaciły jeszcze żadnych skła-
dek socjalnych. Osoby, które ukończyły 18. rok życia 
i utraciły nieodwracalnie całkowitą zdolność do zarob-
kowania mogą bowiem, niezależnie od usytuowania 
na rynku pracy, złożyć wniosek o świadczenie „Grund-
sicherung”. Świadczenie to odpowiada mniej więcej 
wysokości świadczenia ALG II, tzw. Hartz IV.

Oprócz tego istnieje również możliwość two-
rzenia tzw. indywidualnych kont emerytalnych, czy 
też założenia prywatnego ubezpieczenia na wypadek 
utracenia zdolności do pracy w zawodzie. Ubezpie-
czenia prywatne nie mają nic wspólnego z ubezpie-
czeniem socjalnym. Dlatego też ich obliczanie, czy też 
przyznawanie zostaje osobno regulowane przez firmy 
ubezpieczające. Tak więc ubezpieczyciel i ubezpie-
czony zawierają umowę, która opiera się na Ustawie 
o ubezpieczeniach. Prywatne firmy ubezpieczeniowe 
regulują we własnych taryfikatorach, w jakich sytua-
cjach może zostać uznana całkowita utrata zdolności 
do zarobkowania, czy do wykonywania zawodu i jaka 
suma może zostać wtedy wypłacona. Ich ogólne wa-
runki handlowe definiują pojęcie utraty zdolności do 
wykonywania zawodu. Tylko wtedy, kiedy zostają speł-
nione wszystkie jej przesłanki może zostać przyznana 
renta. Powodem utraty zdolności do zarobkowania 
mogą być: uszczerbek na zdrowiu, choroba, upadek 
sił, który uniemożliwia wykonywanie zawodu. Różni-
ce między definicjami są ogromne. Często różnią się 
długością utraty zdolności do pracy zawodowej - od 
6 miesięcy, poprzez 3 lata, do stałej utraty zdolności. 
Prywatne podmioty gospodarcze nie uwzględniają 
jednak częściowej utraty zdolności do zarobkowania. 
Prywatne renty z tytułu utracenia zdolności do zarob-
kowania, zostają przyznawane na tych samych regu-
łach co renty z tytułu utraty zdolności do wykonywa-
nia zawodu. Również w tej dziedzinie ubezpieczyciele 
tworzą własne definicje, które decydują o początku 
utraty zdolności do pracy zarobkowej. 

W razie indywidualnych porad, prosimy o kontakt 
z autorem artykułu i ustaleniem terminu w kancelarii.

Utrata zdolności do pracy zarobkowej lub w zawodzie

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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ZdrowiePolnischer Kongress in Deutschland e.V.
Szanowni Państwo, informujemy, że obradujący w dniu 23 lutego 

2013 r. w Kolonii Zjazd Kongresu Polonii Niemieckiej, wybrał na kolejne 
4 lata nowy Zarząd. W jego skład weszli: 

Bogdan Milek - przewodniczący (jednocześnie przewodniczący 
Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech - PTM) 
Zbigniew Kostecki - wiceprzewodniczący, były prezes Kongresu 
Polonii Niemieckiej oraz były prezes PTM
Wiesław Lewicki - wiceprzewodniczący, dotychczasowy prezes 
Kongresu Polonii Niemieckiej 
Dorota Kabiesz - sekretarz, dotychczasowa wiceprzewodnicząca 
Kongresu Polonii Niemieckiej
Elisabeth Schwierzy - skarbnik 

Kongres Polonii Niemieckiej to polonijna organizacja dachowa	
w Niemczech (posiadająca status “Stowarzyszenia wyższej użyteczno-
ści publicznej”), posiadająca ponad dwudziestoletnią tradycję i skupia-
jąca aktualnie 36 aktywnych organizacji członkowskich (w tym - liczące 
blisko 500 członków Polskie Towarzystwo Medyczne w Niemczech oraz 
liczące 130 członków Stowarzyszenie Polskojęzycznych Prawników	
w Niemczech).

Nowy adres korespondencji Kongresu Polonii Niemieckiej: 
Käthe -Kollwitz - Str. 12, D - 66787 Wadgassen, Niemcy, 
e-mail: kongrespol@gmail.de
Wszystkich chętnych zapraszamy gorąco do współpracy!

Sekretarz Kongresu Polonii Niemieckiej T.Z. 
Dorota Kabiesz
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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.

„Polonia może liczyć na naszą pomoc”
Rozmowa z Jerzym Margańskim

- nowym ambasadorem RP w Berlinie

Oprócz priorytetów związanych z polityką europejską Polaków 
mieszkających w Niemczech z pewnością zainteresują Pana pla-
ny związane z sytuacją środowisk polonijnych. Po okrągłym stole 
w 2011 roku coś ruszyło - mamy biuro Polonii, mamy pełnomoc-
ników, mieliśmy w grudniu kongres Polonii - ale wciąż pozostaje 
wiele do zrobienia. Wystarczy wspomnieć o formie i dostępności 
biur dla Polonii, o nauce polskiego jako języka ojczystego, czy też 
o portalu internetowym. Jakie są Pana cele w tym zakresie?

Ubiegły rok przyniósł rzeczywiście bardzo poważną jakościową 
zmianę jeśli chodzi o możliwości działalności organizacji polonijnych 
w Niemczech. Ja bym to nazwał takim skokiem kwantowym. Pojawiło 
się kilka bardzo cennych inicjatyw. Wśród nich: otwarto biuro Polonii	
w Berlinie, zaczyna być tworzony portal internetowy dla Polonii, w Bo-
chum powstanie centrum badania historii Polaków i kultury polskiej	
w Niemczech. Na szczeblu federalnym i landowym została utworzo-
na instytucja pełnomocników do spraw kontaktów z Polonią i wreszcie 
opracowywana jest w tej chwili strategia nauczania języka polskiego	
w Niemczech. Są to bardzo poważne kroki i ta nowa infrastruktura or-
ganizacyjna bardzo poważnie zwiększy możliwości działania organizacji 
polonijnych w Niemczech.

W kilku sprawach jesteśmy na początku drogi – tak jest z biurem 
w Berlinie i z portalem. To znaczy, że ich forma jeszcze nie w pełni 
odpowiada oczekiwaniom Polonii. Wiem, że są życzenia dotyczące 
przeniesienia siedziby biura, że organizacje polonijne nie są w pełni za-
dowolone z formy portalu internetowego. Myślę, że te inicjatywy będą 
się rozwijać i dużo zależy od aktywności samej Polonii, jak one będą 
wyglądały w przyszłości. Organizacje polonijne mogą liczyć na naszą 
pełną współpracę i wsparcie, tam gdzie ono będzie konieczne. 

Wydaje mi się, że organizacje polonijne będą wymagały naszego 
bardziej precyzyjnie określonego wsparcia, jeśli chodzi o kontakty z peł-
nomocnikami landowymi do spraw kontaktów z Polonią.

Przywiązuję dużą wagę do tej akurat instytucji, ponieważ to jest 
kontakt z władzami lokalnymi, a więc tymi, które mogą szybko pomóc 
w rozwiązywaniu problemów Polonii i byłoby bardzo wskazane, aby or-
ganizacje polonijne miały jak najlepszy, najbliższy kontakt z tymi pełno-
mocnikami. 

Druga istotna rzecz, która będzie się działa w ciągu najbliższych 
miesięcy, to opracowanie strategii nauczania języka polskiego na wzór 
analogicznej strategii nauczania języka niemieckiego w Polsce. Po wie-

lu latach udało się doprowadzić do decyzji, aby taka strategia powstała	
i Polonia będzie też miała, poprzez swoich przedstawicieli, pewien 
wpływ na to, jak ta strategia będzie wyglądała. Więc osobiście przy-
wiązywałbym dużą wagę do tego, jak Polonia będzie uczestniczyła	
w pracach nad tą strategią.

Podsumowując sądzę, że jesteśmy w tej chwili w dużo lepszej sytu-
acji, niż byliśmy jeszcze dwa, czy trzy lata temu. Ale te nowe inicjatywy 
są w dużej mierze jeszcze formą, którą należy wypełnić treścią. I tutaj 
bardzo dużo zależy od tego, na ile organizacje polonijne i Polonia będą 
mówiły jednym głosem i na ile będą umiały formułować konkretne pro-
gramy w języku też zrozumiałym, do zaakceptowania dla ich partnerów 
w Niemczech. 

W czasie kierowania ambasadą w Wiedniu zainicjował Pan 
cieszący się dużą popularnością wśród mieszkańców austriackiej 
stolicy „polski salon”. Spotkania z gośćmi ze świata polityki, kul-
tury i sztuki były na porządku dziennym. Czy również w Berlinie 
planuje Pan kontynuowanie tej tradycji?

Dzięki tego rodzaju przedsięwzięciom mamy kontakt z bardzo 
szczególnym odbiorcą. Docieramy do partnerów, których w inny sposób 
pewnie byśmy nie osiągnęli. A na dodatek prezentujemy publiczności 
coś, co bywa interesujące. Taki jest w każdym razie zamiar takiego sa-
lonu i w Wiedniu rzeczywiście udało się to bardzo dobrze. W Berlinie 
jest pewien kłopot lokalowy, polegający na tym, że pomieszczenia am-
basady nie są na tyle pojemne, aby zmieścić taką grupę publiczności, 
jak to było w Wiedniu. Ale mimo to mam taki zamiar. 

Uważam, że jest to bardzo ważna forma działania placówki dyplo-
matycznej, dzięki której wokół niej organizuje się pewne środowisko. 
Na dodatek pozwala ona docierać z czasami skomplikowanym prze-
słaniem do tej publiczności. Ponieważ celem takiej działalności jest nie 
tyle pokazywanie wyłącznie pozytywnych stron polskiej kultury, polityki	
i gospodarki, co raczej dyskutowanie na tematy, które są ważne dla nas 
wszystkich. I dla Polaków i dla Niemców. 

Jeśli wszystko dobrze pójdzie, będzie Pan pierwszym amba-
sadorem, który w 2016 r. będzie zasiadał w tej nowej siedzibie na 
ulicy Unter den Linden.	

Bardzo chciałbym, żeby tak było i to jest jeden z najważniejszych 
celów mojej misji w Berlinie. Dołożę wszelkich starań, żeby ten ambitny 
plan ukończenia całej inwestycji do 2016 roku został zrealizowany, cho-
ciaż w pełni jestem świadomy trudności tego projektu. Najważniejszy 
krok został uczyniony. Mamy rozstrzygnięty konkurs architektoniczny. 
Wygrał go projekt bardzo interesujący, będący taką współczesną waria-
cją na temat architektury neoklasycystycznej - bardzo udaną wariacją -	
i będzie pięknie się prezentował na Unter den Linden. 

Ale teraz będziemy musieli rozpisać ten projekt na role, znaleźć 
firmę budowlaną, uzyskać pozwolenie na budowę. A więc zaczyna się 
dość trudna droga, na końcu której będzie rozpoczęcie realizacji, które 
mam nadzieję nastąpi  na początku przyszłego roku. 

Rozmawiał Adam De Nisau
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„Zaczynają od zera”
Artur Wichniarek o Polakach w Bundeslidze

Niemiecka liga od dziesięcioleci jest magnesem dla polskich piłka-
rzy. Niektórzy, jak trio z Dortmundu, są idolami kibiców. Inni, jak Arek 
Milik z Bayeru Leverkusen, stawiają na niemieckich boiskach pierwsze 
kroki. Co powinni zrobić, żeby osiągnąć sukces w Bundeslidze? Prze-
de wszystkim zapomnieć, że w Polsce byli gwiazdami. Tutaj wszystko 
zaczyna się od nowa – mówi Artur Wichniarek, były zawodnik Arminii 
Bielefeld i Herthy Berlin, w rozmowie z Adamem Gusowskim.

Coraz więcej Polaków pojawia się na niemieckich boiskach, 
porozmawiajmy jednak tym razem o piłkarzu, który się na nich 
nie pojawi: Paweł Wszołek z Polonii Warszawa stwierdził, że dla 
Hannoveru grał nie będzie, bo podczas transferu czuł się jak prosty-
tutka. Zdziwienie, brak zrozumienia to najczęstsze reakcje kibiców 
w Niemczech na ten komunikat. Zanim porozmawiamy o tym nieco-
dziennym przypadku piłkarza, który nie chciał wykorzystać szansy 
na grę w Bundeslidze, wyjaśnijmy, co trzeba wiedzieć o transfe-
rach piłkarskich?

Zimowe okienko transferowe jest znacznie krótsze od letniego, trwa 
tylko miesiąc. Zmiany klubu w zimowym okienku transferowym to często 
zmiany wymuszone, czy to sytuacją sportową klubu, czy też kontuzjami. 
Kluby dogadują się między sobą, za jaką kwotę zawodnik może przejść. 
Następnie zawodnik musi dogadać się z klubem, co do czasu trwania 
kontraktu, wysokości wynagrodzenia i premii. Jest jeszcze kwestia me-
nedżera, który ułatwia rozmowę o apanażach, bo przecież najtrudniej 
rozmawia się o własnych pieniądzach. Oczywiście nie robi tego za dar-
mo, otrzymuje zwykle prowizję od klubu za to, że zawodnik decyduje się 
grać w nowych barwach. 

Pieniądze to jedno, ale z drugiej strony są też zapewne jakieś 
wyobrażenia samych piłkarzy, którzy w jednej lidze chcieliby grać, 
w innej mogą siebie nie widzieć.

Tak, dlatego nie zawsze zawodnik decyduje się przenieść, nawet 
jeśli kluby już się dogadały. Najpierw powinna odbyć się rozmowa z 
zawodnikiem, wyjaśniająca, czy jest on w ogóle zainteresowany n.p. 
przejściem do Bundesligi, bo może woli grać w Hiszpanii lub we Wło-
szech. Zwykle więc menedżer mówi zawodnikowi o zainteresowaniu 
danego klubu, wtedy zawodnik decyduje, czy jest zainteresowany pod-
jęciem rozmów, lub stwierdza, że temat nie powinien być dalej podej-
mowany. Wiele jest przypadków, kiedy kluby chcą zawodnika, a piłkarz 
nie ma najmniejszej ochoty przejść do danej ligi, zespołu, czy pracować	
z trenerem. Powody odmowy podjęcia rozmów transferowych są bar-
dzo różne. 

W przypadku Pawła Wszołka chyba nie wszystko odbyło się 
zgodnie z tym scenariuszem. Poza tym Paweł mówił także, że nie 
jest mu na rękę transfer w okienku zimowym. 

Akurat miałem okazję rozmawiać z Pawłem w trakcie jego nego-
cjacji z Hannoverem. To, co czytamy w gazetach to tylko pół prawdy. 
Fakty są takie, że bardzo negatywną rolę odegrał jego menedżer, który 
bardziej pilnował swojego zarobku, niż zarobku piłkarza. Pewien błąd 
popełnił także klub z Hannoveru, bo na wstępie powinien był nawią-
zać kontakt z samym piłkarzem, a nie tylko z różnymi innymi osobami,	
z którymi te kontakty się odbywały. To zraziło Pawła do transferu. Miał 
także rację mówiąc, że transfery zimowe są trochę ryzykowne, bo jest 
to naprawdę bardzo krótki okres, w którym zawodnik aklimatyzuje się 
w nowym klubie. W tym sezonie przerwa zimowa trwała raptem dwa 
tygodnie. Latem nowy zawodnik ma sześć do ośmiu tygodni, by poznać 
klub, zespół, metody i warunki treningowe. 

Paweł Wszołek powiedział także, że ma dopiero 20 lat i jest 
jeszcze za młody, by wyjechać z kraju.

Młody wiek tłumaczy trochę te wszystkie wykręty typu: za młody, 
by wyjechać, czuł się jak prostytutka itd. Trzeba było po prostu podczas 
pierwszego kontaktu z klubem z Hannoveru otwarcie powiedzieć, że 
bardzo proszę, transfer chętnie, ale latem. Z rozmowy z trenerem Mirko 
Slomką wiem, że klubowi bardzo na tym transferze zależało, piłkarz był 
obserwowany, szkoleniowcy byli przekonani, że poradzi sobie w klubie 
od pierwszego dnia. Ten transfer był przemyślanym działaniem, a nie 
jakimś przypadkowym ruchem klubu. 

Czy taka rezygnacja z transferu może mieć wpływ na dalsze 
losy zawodnika?

Podejrzewam, że Hannover już po Pawła nie sięgnie, ale jeśli po-
każe on klasę na boisku, to nie ma powodu, by latem nie zainteresowa-
ły się nim n.p. Stuttgart, czy Wolsfburg. Teraz każdy będzie na niego 
uważnie patrzył i jeśli poradzi sobie z tym obciążeniem, zagra rundę 
wiosenną na tym poziomie, na którym grał jesienią, to myślę, że latem 
jest znowu w grze i będzie mógł zmienić barwy klubowe. A czy dałby 
sobie tu radę? Każdy polski piłkarz, ze mną włącznie potrzebuje tro-
chę czasu na adaptację w Bundeslidze. Ja potrzebowałem pół roku, by 
przystosować się do poziomu codziennego treningu. Tutaj trening to jest 
żmudna praca, a nie przyjemność.

W Polsce przychodzi się na trening, żeby się pośmiać, pogadać 
z kolegami, a praca zaczyna się po treningu, kiedy przechodzi się do 
jakichś małych biznesików i tym podobnych rzeczy. Tutaj panują zu-
pełnie inne zwyczaje i to jest ta bariera, której polscy piłkarze nie mogą 
przeskoczyć z dnia na dzień. 

A co z innymi barierami? Język, kultura...
Tak, jest trochę innych problemów. Chłopcy zwykle nie znają języ-

ków krajów, w których chcieliby grać. Mało kto mówi po szkole po wło-
sku, czy po niemiecku. Większość z nas zna tylko angielski. To jeden 
problem. Kolejny, to fakt że tu nie są już takimi gwiazdami jak w polskiej 
lidze. Nagle stają się jednym z wielu. W tej sytuacji trzeba się odnaleźć. 
To nie jest łatwe.  Zaczynamy od zera, mamy dwa, trzy, może cztery 
mecze, żeby się pokazać, a jeżeli ja przychodzę do klubu, to znaczy, że 
ktoś inny traci miejsce w składzie, a ta osoba nie będzie z boku przy-
klaskiwała, że kto inny zabiera mu miejsce oraz premie. Trzeba być 
przygotowanym na to, że tutaj od poniedziałku do piątku trwa na tre-
ningu twarda walka o miejsce w składzie, codzienna walka o przeżycie. 
A chłopcy są poza domem: nie ma mamy, nie ma kolegów, jest nowe 
otoczenie. Na pewno łatwiej jest, jeśli w klubie są już zawodnicy z polski. 
Do odejścia do innego kraju trzeba być gotowym psychicznie.

Artur Wichniarek w RBB Funkhaus Europa
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Wiosenny Konkurs FOTO 2012
Nadeszła Wiosna, pora na topienie Ma-
rzanny i wiosenne porządki, nie zapo-
mnijcie jednak zabrać ze sobą aparatów 
fotograficznych. 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! Zimowy Konkurs rozstrzygnięty!
Spośród nadesłanych przez naszych Czytelników zdjęć do Zimowego 
Konkursu Fotograficznego wyróżniliśmy pracę Pani Margarethe Swiecki.

Nagrodę prześlemy drogą pocztową.

Co się zmieniło od 1 stycznia 2013 r. 
Nie ma kwartalnej opłaty za wizyty u lekarza, dostaniemy pieniądze na 

opiekę nad dzieckiem, zamiast miejsca w przedszkolu i wszyscy będziemy 
płacili mniejsze składki! To jeszcze nie wszystko, czeka nas więcej „wspa-
niałych” niespodzianek, np. większe zarobki, zarówno w pracy w pełnym, 
jak i zmniejszonym wymiarze godzin. Również renciści mogą zarobić wię-
cej bez obawy o zmniejszenie renty. 

Pomyślano o wszystkich: dzieciach z rozwiedzionych rodzin, bezro-
botnych i chorych na demencję starczą – wszyscy otrzymają większe, mie-
sięczne świadczenia. No i pełny optymizmu rząd życzy sobie aby inflacja 
była niższa, zamiast przewidywanych 2,1 tylko 1,6 %. 

Tyle dobrego. Drożeje za to: jedzenie, energia, znaczki pocztowe, 
ubezpieczenie dla kobiet oraz wszystkie bez wyjątku gospodarstwa domo-
we, muszą płacić za radio i TV, nawet jeżeli ich nie mają! 

Opłata miesięczna wynosi 17,98 Euro. Zwolnieni z opłaty są korzysta-
jący z pomocy socjalnej to znaczy otrzymujący: Arbeitslosengeld II, Hartz 
IV, Sozialhilfe, Grundsicherung oraz studenci, którym BaföG (das Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz – państwowa organizacja pomagająca stu-
dentom) poświadczyło zwolnienie. Inwalidzi mający legitymację z literkami 
„RF” płacą jedną trzecią, czyli 5,99 €.

W razie wątpliwości informacje otrzymamy we wtorki i piątki od 9:00 do 
13:00 oraz w środy i czwartki od 13:00 do 17:00 bezpłatnie, pod berlińskim 
telefonem: 214 85 150. 

Wolną rękę w podnoszeniu czynszu dostali właściciele mieszkań, 
mogą również wybierać firmę kominiarską, zamiast - jak dotychczas - być 
skazanymi na „monopol kominiarski”. Prawo jazdy zdobyte po 19 stycznia 
2013 roku będzie obowiązywało tylko 15 lat, potem musi być (bez egzami-
nu) wymienione. Wszystkie prawa jazdy wydane do 19 stycznia 2013 roku 
podlegają wymianie w 2033 roku. Zmienia się również punktacja dotycząca 
przepisów drogowych - uporczywie przekraczający przepisy kodeksu dro-
gowego już po otrzymaniu 8. a nie jak dotychczas 18. punktów karnych, 
stracą prawo jazdy.

A. Pielatowska

Co zamierza Komisja Europejska
w związku z wyrobami tytoniowymi?

Dyrektywa, obowiązująca od 2001 r., w Unii Europejskiej, regulująca‚ 
„wytwarzanie, wygląd opakowania oraz sprzedaż wyrobów tytoniowych” 
jest poddawana w tej chwili gruntownym zmianom. Po tym jak Komisarz ds. 
zdrowia, John Dalli, pod zarzutem korupcji ustąpił ze stanowiska w paździer-
niku 2012 r., jego następca Maltańczyk, Tonio Borg, przedłożył w Parlamen-
cie Europejskim propozycję dyrektywy UE. Nowe przepisy oprócz zakazu 
jawnej sprzedaży papierosów, wprowadzają ujednoliconą formę wyglądu 
paczek, a także umieszczanie na nich drastycznych ostrzeżeń (zajmować 
one będą 75% powierzchni paczki, zarówno na przedniej jak i tylnej stronie). 
Ponadto Unia Europejska chce zakazać produkcji papierosów smakowych, 
w tym mentolowych, oraz zakazu sprzedaży papierosów cienkich, typu 
slim. Opinię na jej temat mają teraz wyrazić Komisja Europejska i państwa 
członkowskie. Dyrektywa ma wejść w życie w I kw. 2013 r., a zakaz ma 
zacząć obowiązywać od 2015 r. Doświadczenia z krajów takich jak Kanada, 
Irlandia czy Norwegia budzą wiele wątpliwości, czy zakaz prezentowania 
papierosów powstrzyma dzieci i młodzież przed ich zakupem. Unia Euro-
pejska zezwoli  jedynie na sprzedaż papierosów „spod lady”. Różnorodność 
produktów oraz marketing w tym obszarze na pewno się zatrzymają. Znikną 
oryginalne loga i charakterystyczne znaki na paczkach papierosów, a co za 
tym idzie, możliwości wyboru zostaną konsumentowi wyraźnie ograniczone. 
Nasuwa się również pytanie, czy standaryzacja wyglądu paczek wpłynie na 
przedostanie się na rynek (szara strefa) papierosów podrobionych i jeszcze 
bardziej szkodliwych?

Co ciekawe, w Polsce co szósty wypalany papieros jest mentolowy, 
jeśli do tego doliczymy papierosy slim, jest to 38%, które po wprowadzeniu 
zakazu sprzedaży i produkowania mentolowych i cienkich papierosów, pol-
ski budżet straci - jak wyliczają eksperci jest to ok. 9 mld. zł.

Aleksandra Kaliszewska, prawnik
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Usługi / Handel / Inne

Turystyka

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

Sprzedam niespotykane, przepiękne działki budowlane	
- otoczenie lasów i jezior, okolice Trzciela, wyjazd z autostrady	
ok. 170 km od Berlina - od 4 € / m2 - niektóre z domem
i własnym lasem - na innych na życzenie wybuduję dom.
Tel.: +48 602 134360

Nieruchomości
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PODRÓŻE
MAŁE I DUŻE

Południowe Niemcy urzekają turystów nie tylko zabytkowymi mia-
stami i alpejskimi wioskami, ale także malowniczością i różnorodnością 
baśniowych krajobrazów. Jedni nazywają Monachium „światową me-
tropolią o wielkim sercu” inni „wsią zamieszkaną przez milion miesz-
kańców”. Stolica Bawarii jest niewątpliwie światowym miastem, o czym 
świadczy zarówno jego wielkość, jak i obecność siedzib olbrzymich 
międzynarodowych firm - Siemensa czy BMW. Jest również uznanym 
ośrodkiem kulturalnym z galeriami sztuki, muzeami światowej klasy 
oraz kilkoma znakomitymi orkiestrami. Monachium pozostało „wioską”, 
ponieważ emanuje sympatyczną atmosferą, określaną mianem Gemüt-
lichkeit - to znaczy „swojskość”, u której źródeł leży zapewne dość wy-
soki współczynnik spożycia piwa. Stolica Bawarii wygrywa też bezape-
lacyjnie wszelkie rankingi najbardziej ulubionych miast w Niemczech. 
Do największych atrakcji turystycznych Monachium należą rewelacyjne 
Pinakoteki, pałac Nymphenburg, Deutsches Museum, Oktoberfest i Sta-
dion Olimpijski. Jedną z najbarwniejszych postaci wśród europejskich 
władców był król Bawarii Ludwik II. Jego pałace i zamki - Neuschwan-
stein, Herrenchiemsee czy Linderhof od wieków zapierają podróżnikom 
dech w piersi. Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza pałac Herren-
chiemsee, który powinien się znaleźć na szlaku każdego turysty.

Monachium kojarzy się nierozłącznie z Alpami, nieco niższymi
w tej okolicy, ale równie imponującymi. Ozdobę malowniczych podnóży 
stanowią barokowe kościoły o wieżach zwieńczonych cebulastymi kopu-
łami. W odległości zaledwie 56 km od Monachium leży Ausburg,	gdzie	
na turystów czekają wspaniałe skarby sztuki oraz zabytkowe budowle. 
Zwiedzanie tego sympatycznego handlowego miasta o historii sięgają-
cej 2 tys. lat, które w 1500 roku należało do największych i najbogat-
szych w Niemczech, pozostawia wspaniałe wspomnienia. Podróżując 
Szlakiem Romantycznym na północ, przez Nördlingen,	 Dinkelsbühl 
i	Rothenburg, można się przenieść w odległą przeszłość. Odkrywanie 
tajemniczych miasteczek, które przetrwały do naszych czasów niemal 
zupełnie nietknięte, poruszy romantyczną strunę w każdej duszy.

Jeszcze dalej, na południowych krańcach Niemiec, czekają nie-
zwykle różnorodne krajobrazy i mnóstwo interesujących miejsc. Na-
leży do nich barokowy Residenz w Würzburgu, uznawany za jeden
z najpiękniejszych pałaców w całej Europie, oraz sam Würzburg stolica 
frakońskich win. Bawarską przyrodę najlepiej podziwiać nad Jeziorem 
Bodeńskim, gdzie rosną nawet palmy i bananowce, oraz w Schwarz-
waldzie dumnym ze swych lasów i wyjątkowego folkloru.

Stolica Bawarii liczy 1,4 mln mieszkańców, jest zatem po Berlinie
i Hamburgu trzecim co do wielkości miastem Niemiec i centrum kultural-
nym o międzynarodowym znaczeniu, o czym świadczy wielość muze-
ów i galerii sztuki, a także mnóstwo premierowych spektakli teatralnych
i koncertów. W Monachium działa największy niemiecki uniwersytet
i więcej wydawnictw niż w jakimkolwiek innym mieście w Niemczech. 
W ostatnich latach stolica Bawarii wyrasta też na ważne centrum nowo-
czesnych technologii.

Pomimo zagranicznych wpływów metropolia zachowała niemal 
prowincjonalną atmosferę. Rdzenni mieszkańcy dumnie obnoszą się 
z bawarskimi tradycjami i zwyczajami. Miasto nie traci więc dawnego 
charakteru, ciężko pracuje i głośno się bawi. W całych Niemczech słynie 
zarówno z karnawału, jak i imponującej „świątyni piwnej” - Hofbräuhaus. 
Ledwo skończy się zapustne szaleństwo, a już nadchodzi czas święta 
mocnego piwa - Starbier. W mieście działa ponad 100 ogródków piw-
nych, a w największym z nich w cieniu kasztanowców pienistym trun-
kiem może się delektować ponad 8 tys. piwoszy. Pod koniec września 
rozpoczyna się dwutygodniowy monachijski festiwal piwa Oktoberfest. 
W czasie jego trwania na rozległy Theresienwiese przybywa ponad
6 mln amatorów zabawy. Początki święta sięgają 1810 roku kiedy
z okazji ślubu następcy tronu Ludwika z księżniczką Teresą Sachsen 
Hildburghausen zorganizowano wyścigi konne i festyn. Obecnie oprócz 
tradycyjnej konsumpcji piwa, golonek, kiełbasek i precli, Oktoberfest to 
koncerty, pochody i imprezy w wesołym miasteczku. W monachijskim 
kalendarzu kulturalnym ważne miejsce zajmują liczne festiwale opery 
i baletu, festiwal filmowy i Biennale. Znajdują się w nim także koncerty 
pod gołym niebem i przedstawienia baletowe w pałacu Schleissheim
i na dziedzińcu Residenz.

Na podstawie internetowych informacji - opracowała Monika Wach

Monachium
i południe Niemiec
Monachium
i południe Niemiec
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HOROSKOP na 2013 rok

BARAN (21.III - 20.IV)
Na początku tego roku Baranki mogą czuć się zmęczone. Odpoczywajcie więc 

sporo i dbajcie o siebie. Uran, który jeszcze przez kilka lat przebywał będzie w waszym 
znaku, zadziała pobudzająco i sprawi, że wpadnie Wam do głowy mnóstwo nowych po-
mysłów. Dzięki temu łatwiej Wam będzie przeprowadzać zmiany w życiu. Pociągać Was 
będzie wszystko to, co sprawi, że odczujecie więcej swobody.

Przełom marca i kwietnia powinien Wam przynieść bardzo dobre samopoczucie, 
w tym czasie Słońce w waszym znaku będzie Wam dodawać energii i witalności. To 
też dobry moment, jeśli chodzi o karierę. Do czerwca czeka Was bardzo dobry czas w 
finansach i jeśli tylko odpowiednio wykorzystacie okazje, jakie przynosić będzie Wam 
los, to możecie znacznie poprawić stan konta. Okazje do zarobku mogą przyjść dzięki 
znajomym albo po prostu pojawią się same.

W tym roku będzie też bardzo wiele okazji do rozwoju i podróży. Czeka Was przy-
pływ optymizmu za sprawą Jowisza, który to wpływ odczujecie do czerwca tego roku. 
Planeta dostatku przyniesie Wam optymizm i dużo radości. Dzięki życzliwemu nastawie-
niu uda się Wam załatwić wiele spraw.

W drugiej połowie roku bardziej skoncentrujecie się na domu i rodzinie. Doceni-
cie wartość więzi z bliskimi, bo gdy tylko zajdzie potrzeba, udzielą Wam oni wsparcia. 
Inwestujcie mądrze zarobione pieniądze, co będzie procentować w przyszłości. Jeśli nie 
ulegniecie rozleniwieniu, to ten rok będzie bardzo udany.

Tranzyty Urana i Plutona najsilniej odczują ci, którzy urodzili się od 24 marca 
do 2 kwietnia. Uran będzie sprzyjał niezwykłym i nowym znajomościom. Uważajcie 
jednak, bo jednocześnie to może być nerwowy rok. Uran może też Was pobudzić do bun-
tu przeciwko wszystkiemu i wszystkim. Natomiast Pluton może przynieść tendencje do 
przesady. Unikajcie więc pracoholizmu, dajcie sobie odpocząć i starajcie się nie wdawać 
w konflikty, bo to Wy możecie być stroną, której się oberwie. I choć wzrośnie wasza 
asertywność i siła przebicia, to nie zadzierajcie z władzami. 

BYK (21.IV - 20.V)
Początek roku będzie sprzyjał pracy i życiu prywatnemu. Byki będą miały sporo 

energii do działania i zajmiecie się ważnymi sprawami w firmie. Jeśli jesteście samotne, 
to będzie można kogoś poznać. W stałym związku również dobry czas. Na przełomie 
kwietnia i maja Słońce zasili Was energią i doda sił witalnych. Wtedy też zaplanujcie 
ważne przedsięwzięcia i spotkania.

Ten rok powinien być niezły jeśli chodzi o finanse. W pierwszej połowie roku na-
wiązujcie nowe znajomości i dbajcie o przyjaźnie, a w drugiej róbcie interesy. Zarówno 
finansowo jak i emocjonalnie będziecie otrzymywać pomoc od bliskich. W drugiej poło-

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

wie roku życie rodzinne będzie bardzo ważne. Możecie poczuć potrzebę osiedlenia się na 
stałe. Dzięki kontaktom towarzyskim możecie otrzymać dodatkową pracę albo zlecenie. 
Samotni powinni szukać drugiej połówki od lipca, bo szczęście Wam będzie sprzyjać 
i spotkacie wiele osób. W stałym związku natomiast bardzo dobrze się ułoży. Jowisz 
przyniesie Wam optymistyczne nastawienie i sprzyjające okoliczności.

Od końca kwietnia do końca maja uważajcie na siebie, bo niecierpliwy Mars prze-
bywający w waszym znaku, choć co prawda doda Wam energii, to sprawi, że będziecie 
ciągle się spieszyć i wasza koncentracja może być nieco osłabiona. Mars będzie sprzyjał 
wszystkim uprawiającym sport, ale tutaj bądźcie szczególnie rozważni i zachowujcie 
wszelkie środki ostrożności. Zatem w pierwszej połowie roku przygotowujcie się, bo w 
drugiej może Wam braknąć czasu, gdy nadejdzie sukces.

Urodzeni od 27 kwietnia do 2 maja będą pod wpływem trygonu Plutona. To 
wzmacniający aspekt, dzięki któremu możecie odkryć kim naprawdę jesteście i czego 
pragniecie. Uda się Wam pokonać własne słabości.

BLIŹNIĘTA (21.V - 20.VI)
Początek roku powinien przynieść doskonałe okazje, jeśli chodzi o sprawy za-

wodowe i partnerstwo. W waszym znaku do sierpnia przebywał będzie Jowisz, który 
stwarzał Wam będzie mnóstwo możliwości. Dla samotnych szansa na poznanie drugiej 
połówki. Jowisz sprzyja też zawierani umów i podpisywaniu kontraktów. Jeśli dobrze 
rozegracie sytuację i będziecie umieli wykorzystać okazje, to uda się Wam wiele osiąg-
nąć. Ci, których kariera jest już rozpędzona, mogą zająć się nauką, podróżami i od-
poczynkiem. Wszelkie kontakty z obcokrajowcami powinny Wam przynieść mnóstwo 
satysfakcji.

Od około 20 marca do 20 kwietnia bardzo interesujący czas w waszym życiu. 
Wiele się będzie działo za sprawą nowych znajomych, dzięki kontaktom towarzyskim, 
kolegom i koleżankom. Jeśli jesteście samotne, to są szanse, że poznacie kogoś, z kim 
będzie można spędzić czas wolny w sposób interesujący. W tym miesiącu nie będziecie 
się nudzić. A od końca maja i prawie cały czerwiec przypływ energii i sił. Wykorzystaj-
cie ten miesiąc na rozwój kariery, pracę i realizację swoich celów. Nie spoczywajcie na 
laurach, tylko działajcie. Wasze działania przyniosą efekty.

Od lipca skupcie się na życiu rodzinnym i finansach. Możliwe, że zechcecie 
powiększyć swoje gniazdo rodzinne i zwiększyć komfort psychiczny. Będziecie dbać
o rodzinę i bliskich i bliscy zadbają o Was. Remonty i przeprowadzki powinny być 
udane. W sprawach pracy może być lekki zastój, ale za to odczujecie więcej swobody
w domu i będziecie mogły się twórczo realizować.

Sierpień powinien być udany pod względem samopoczucia, czeka Was przypływ 
sił i wiary w siebie. Łatwiej będzie się skupić i zrealizować pragnienia. W pracy możecie 
wykazać się oryginalnością, a sukces może przyjść zupełnie niespodziewanie.

KRZYŻÓWKA  na  WIOSNĘ Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru POLONEZA
nadesłała Pani Iwona Gwiazda z Monachium. Nagrodę prześlemy pocztą.

Alexandra Hampel - gra główną rolę
w komedii reżysera Leonarda Dreschera
„Mała czarna na castingu”
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Zdenerwowana mama do córeczki: 
- Wiesz co sie dzieje z małymi dziewczynkami, które nie zjadają 
wszystkiego z talerza?! 
- Wiem, pozostają szczupłe, zostają modelkami i zarabiają kupę forsy. 

* * *
Przychodzi facet do lekarza i mówi mu, że ma pewien problem. 
Mianowicie, codziennie nad ranem ma dziwny sen. Przychodzi do niego 
krasnoludek, staje mu na klatce piersiowej i mówi: 
- Cześć stary, co słychać? Chce ci się sikać? No to sikamy!	
Tłumacząc dalej lekarzowi mówi mu, że właśnie w tym momencie się 
moczy i nie może sobie z tym poradzić. 
Lekarz zapisał mu pewne leki, twierdząc że to mu na pewno pomoże. 
Za jakiś czas pacjent przychodzi ponownie i mówi: 
- Panie doktorze, to nic nie dało. Znowu w nocy przyszedł 
ten krasnoludek. Znowu zagaił ze mną rozmowę, a na koniec 
zaproponował mi abyśmy sie odlali. Pomimo, że chciałem 
odmówić, nie potrafiłem i znowu się pomoczyłem. 
Lekarz zaczął przekonywać pacjenta, że musi być twardy i stanowczy. 
Musi mieć silną wolę i przeciwstawić się temu uczuciu poddania się
i sikania. Facet pozytywnie naładowany, wraca do domu. Kładzie się 
spać. Nad ranem ma znowu sen. Przychodzi do niego krasnoludek. 
Staje mu na klatkę piersiową, i zaczyna prowadzić rozmowę: 
- Cześć. Co słychać? Masz ochotę na sikanie?	
- Mam - odpowiedział facet. 
- No to sikamy - zaproponował krasnoludek. 
Facet z całej siły, spięty, z grymasem na twarzy, uradowany - odmawia. 
Na to krasnal: 
- A kupę ci się chce? Tak? To robimy...

* * *
Przychodzi facet do lekarza i mówi: 
- Panie doktorze zsiniało mi prawe jądro.	
Lekarz ogląda, ogląda i mówi: 
- No cóż, trzeba będzie amputować. 
W dwa tygodnie po operacji pacjent wraca i z trwogą w głosie mówi: 
- Panie doktorze, nie wiem co się dzieje ale zsiniało mi lewe jądro.	
Lekarz postanowił również to drugie usunąć... 
Za jakiś czas pacjent wraca i od progu wrzeszczy: 
- Panie doktorze, tragedia... zsiniał mi pośladek!!!
- Niech pan pokaże - odpowiada lekarz i po chwili namysłu odpowiada
-...eee... niech się pan nie przejmuje... to jeansy panu farbują

* * *
Starszy pan w eleganckim domu towarowym podchodzi do 
atrakcyjnej ekspedientki.
-  Proszę pani, chciałbym kupić mojej przyjaciółce rękawiczki, ale nie 
pamiętam rozmiaru...
-  To żaden problem. Proszę porównać z moją - mówi ekspedientka
i podaje klientowi dłoń.
Ten trzyma ją długo za rękę, po czym mówi:
-  Chciałbym kupić jej jeszcze staniczek i majteczki...

* * *
W parku na ławce siedzi atrakcyjna dziewczyna i czyta książkę. 
Dosiada się do niej młody chłopak. Chce ją poderwać i zagaja:
-  Jaką książkę pani czyta?
-  „Geografia seksu”.
- I jaka jest główna myśl tej książki?
-  Że najlepszymi kochankami są Żydzi i Indianie.
-  Pani pozwoli, że się przedstawię. Nazywam się Mosiek Winnetou.

* * *
-	 Zenuś, ustatkuj się, ożeń - prosi matka syna.
- Na pewno znajdziesz dziewczynę, która będzie miała podobne 
zainteresowania jak ty...
-  Mamo, a na co mi taka żona, która pije wódkę i ugania się za 
dziewczynami?

* * *
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