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DABROWSKI

Rechtsanwalt

POLSKI SALON
FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY
www.sieunder-frankfurt.de

Königslacher str 36, 60 528 Frankfurt M, Tel. 069 672236
• modne strzyżenie włosów dla pań, panów oraz dzieci
• fryzury ślubne i okazyjne (upięcia, warkocze)
• farbowanie włosów, pasemka, balejaż

NOWOŚĆ u nas! www.kosmetikzimmerchen.com
Tel. 015736359259
• zabiegi kosmetyczne twarzy,
również mikrodermabrazja • farbowanie brwi i rzęs
• depilacja całego ciała woskiem • pielęgnacja dłoni i stóp

PRAWO PRACY (POMOC W DOCHODZENIU
NIEWYPŁACONYCH WYNAGRODZEŃ)
PRAWO BUDOWLANE
PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE
PRAWO RUCHU DROGOWEGO
(WYPADKI, ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE)
PRAWO KARNE
WINDYKACJA I EGZEKUCJA WIERZYTELNOŚCI

Zeil 29-31, 60313 Frankfurt am Main
tel.: 0049 (69) 9564 0754
fax: 0049 (69) 9564 0755
mobil: 0176 / 7819 4944

e-mail: info@ra-dabrowski.de
www.ra-dabrowski.de

Od Redakcji
Pomożesz, bo możesz. Masz to w genach!
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Podczas 27. Finału WOŚP we Frankfurcie nad Menem redakcja „Twojego
Miasta” wraz ze sztabem Darmstadt-Frankfurt oraz fundacją DKMS po
raz drugi zaangażowała się w akcję informacyjną oraz rejestrację chętnych
na potencjalnych dawców szpiku kostnego.
Przeszkoleni już w zeszłym roku wolontariusze, Ewelina i Dawid, wprowadzili kolejne dwie osoby, Karolinę i Dominikę, które dołączyły do
sztabowego teamu DKMS. Wspólnie udało się zarejestrować 62 osoby,
które zadeklarowały, że mogą zostać dawcą szpiku kostnego. To o 17 osób
więcej niż w roku ubiegłym. Zainteresowani mogli wypełnić formularz
zgłoszeniowy i przekazać swoje DNA w postaci próbki śliny do banku
szpiku kostnego. Wspólnie po raz kolejny pokazaliśmy, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to więcej niż tylko zbiórka pieniędzy. To także
edukacja i realna pomoc, bo „Razem pokonamy raka krwi”.

Christof Kochanski, Michael Kochanski
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Piękna i pewna siebie
Polskie tradycje: kulig
Kolorowe Miasteczko
Certyfikat telc Język Polski Szkoła
27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Niemczech
WOŚP: Prezydent Paweł Adamowicz
i Jurek Owsiak
Dobra książka
Wywiad w Twoim Mieście:
Grzegorz Kasdepke
Polonijny Festiwal Kultury w Hanowerze
25-lecie Szkoły Kultury i Języka
Polskiego we Frankfurcie nad Menem
„Gumowe ucho”
Finanse i ubezpieczenia
Wspomnienia emigranta
Palcem w oko
Porady prawne
Sami swoi w wielkim świecie:
Polka aktywna w Szkocji
Zaproszenia na imprezy

TWOJE MIASTO możesz otrzymać w polskich sklepach w czterech niemieckich landach:
Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen. W niedzielę pod polskimi kościołami:
Frankfurt nad Menem, Offenbach, Hanau, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Worms i Mannheim.
Redakcja przyjmuje ogłoszenia/reklamy, pobierając opłatę naliczaną od 1 cm2.
1 cm2 = 1,20 €. Najmniejsza wielkość reklamy/ogłoszenia wynosi 50 cm2. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych,
ponadto zastrzega sobie prawo do skrótów i adiustacji tekstów przyjętych do druku. Nie ponosi również odpowiedzialności
za treść reklam i ogłoszeń. Przedruki tylko za pisemną zgodą redakcji.
Uwaga: Czytelnicy, którzy chcą zapewnić sobie dostarczenie magazynu „Twoje Miasto” do domu, proszeni są o przysłanie
na adres redakcji prośby o wysyłkę pod wskazany adres i załączenie znaczka pocztowego wartości 1,45 €.
W ramach takiego jednorazowego zamówienia wysyłamy, zgodnie z życzeniem od 1. do 5. egzemplarzy. Zamówienie należy
powtórzyć przed kolejnym wydaniem (co dwa miesiące).
TWOJE MIASTO
Pallaswiesenstrasse 63
64293 Darmstadt
Tel.: 06151 6674 091
Fax.: 06151 6674 093
info@twojemiasto.eu
www.twojemiasto.eu

Wydawcy:
Christof Kochanski
Michael Kochanski

Skład graficzny gazety, korekta:
FILIPson & Marek Urbaniak
W wydaniu zostały użyte fotografie autorstwa firmy Profesjonalne Studio Foto– Video FILIPson


oraz z portali: www.wikipedia.pl, flaticon.com, freepik.com
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piękna i pewna siebie
Idealny biustonosz – to zdrowie, komfort i piękna sylwetka
Drogie Panie, w tym numerze garść
rzetelnych i konkretnych informacji
z zakresu zdrowia i profilaktyki. Tak, tak,
zdrowia! O ile męska część Czytelników
zwraca uwagę na walory estetyczne, tak
my wiemy dobrze, ile wyzwań przysparza nam dobranie dobrego biustonosza.
Zapraszam więc do lektury i jestem
pewna, że wiele z Was otworzy oczy ze
zdumienia.
Vademecum zdrowa, urody i pewności siebie przedstawia Małgorzata
Kazimierczyk, brafitterka z 20-letnim
doświadczeniem.
Większość kobiet, kupując bieliznę,
zwraca uwagę głównie na walory estetyczne. Nie zdają sobie bowiem sprawy,
jaki ogromny wpływ na ich zdrowie
ma odpowiednio dobrany biustonosz.
Dysponując 20-letnim doświadczeniem w pracy zarówno z klientkami, jak
i producentami bielizny, przedstawię
najważniejsze prawdy z podziałem na
kategorie piersi.
Co wolno, a czego nie robić,
mając biust:

Porady Małgorzaty Kazimierczyk podczas 27. Finału WOŚP we Frankfurcie 

riałowe lub drutowe mogą spowodować
zatykanie się kanałów mlecznych wewnątrz piersi, tworząc zatory. Natomiast
spanie w biustonoszu w ciąży dotyczy
wyłącznie kobiet z dużym biustem, a nie
wszystkich.
PO MASTEKTOMII – nie wolno rezygnować z pięknego i dobrego stanika,
„bo to już bez znaczenia”. Nie jesteś
skazana na zwykłą i nieatrakcyjną bieliznę. Pamiętaj, prawdziwa kobiecość jest
w Tobie. Zawsze bądź wymagająca i wybieraj biustonosze, które trafiają w Twój
gust, oczywiście z miejscem na protezę.
Oferta bielizny dla amazonek ma bogatą
kolorystykę i jest zmysłowa.
BIUSTONOSZ SPORTOWY – powinien unieruchomić piersi. Ograniczenie
ich ruchu zminimalizuje ryzyko wystą-

pienia wstrząsów podczas uprawiania
sportu. Często nawet małe obciążenia
powodują uszkodzenia wiązadeł Coopera, które bezpośrednio mają wpływ
na utratę jędrności. Pamiętajcie, że biustonosz sportowy amortyzuje drgania
i ruch piersi nawet o 74%, a zwykły stanik tylko 38%.
BIELIZNA ŚLUBNA – komfort i pragmatyzm kontra moda i trendy. Często
wybierając bieliznę pod suknię ślubną,
zastanawiacie się między gorsetem a biustonoszem. Pamiętajcie, że komplet
bielizny jest praktyczniejszy i bardziej go
wykorzystacie później. Natomiast gorset
jest zdecydowanie efektowniejszy, ale zazwyczaj wyłącznie na tę okazję. Istotna jest
tutaj wersja sukni ślubnej, a najbardziej
jej grubość w partii górnej. Odradzam
kupowania gorsetu, jeśli suknia
jest utwardzana w formie gorsetowej. Nie wyobrażacie sobie,
jak ciężko będzie wam wytrzymać w podwójnym gorsecie.
Niewątpliwie ważna jest też pora roku, w jakiej zamierzacie się
pobrać. Jesień i zima, a nawet
wczesna wiosna, bywa dobrą
porą na ubieranie grubszych
warstw bielizny. Latem musicie
brać pod uwagę, że ze względu
na temperaturę lepiej wybierać
lżejszą bieliznę.

MAŁY – lekceważyć go i nosić biustonosze byle jakie, „bo to nic nie
szkodzi”. Wszelkie uciski spowodowane za wąskim, za szerokim obwodem
oraz niewłaściwą miską stanika mogą
prowadzić do różnych zmian
wewnątrz piersi.
ŚREDNI – ograniczać go jednym ulubionym fasonem,
nie wybierając innych, „bo to
nie dla mnie”. Masz najwięcej
możliwości w swoim sektorze,
gdyż wiele konstrukcji będzie
ci służyć.
DUŻY – pomniejszać go
Porzellanhofstraße 12
z braku akceptacji rozmia60313 Frankfurt am Main
T:+49 (0) 69 / 63 77 56
ru. Wszelkie rozpłaszczanie
F:+49 (0) 69 / 631 1941
i uciskanie piersi ma ogromny
M:+49 (0) 175 591 2600
wpływ na układ krążenia, bóle
advocatus@badkowski-prestigiacomo.de
kręgosłupa, oraz tworzenie się
www.badkowski-prestigiacomo.de
zmian wewnątrz piersi, m.in.
tłuszczaków.
PODCZAS CIĄŻY I KARMIENIA – bagatelizować go,
„bo i tak jest piękny i jędrny”.
Od czterdziestu lat reprezentujemy polskich klientów
Nic bardziej złudnego, gdyż
Nasza kancelaria udziela porad i usług
nabierając pokarmu, piersi
m.in. w następujących dziedzinach prawa:
robią się ciężkie. Chodząc bez
stanika, narażamy je na utra• prawo pracy
• prawo karne
tę jędrności później. Pasma
• ogólne prawo cywilne
tkanki łącznej znajdujące się
• prawo ubezpieczeniowe
wewnątrz piersi są delikatne
i mogą ulec uszkodzeniu przy
Udzielamy wszelkich porad prawnych
dużych obciążeniach. Dodatw języku polskim, niemieckim, włoskim i angielskim.
kowo, gdy nie zwracamy uwagi
*zmarł w roku 2012
na za małą miskę, uciski mate*
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Fot. Mariusz Shaffer

Tak naprawdę najważniejsze, aby bielizna, którą nosisz,
dostarczała Ci wielu wrażeń
i niezapomnianych chwil na
każdym etapie życia. Pamiętaj,
że bielizna jest jak druga skóra, więc musi być wygodna, ale
również powinna być odzwierciedleniem Twojej osobowości.
Akceptuj siebie taką, jaką jesteś, a zawsze będziesz piękna.
Bo prawdziwa uroda płynie ze
środka.
Małgorzata Kazimierczyk
Renata Stępień

polskie tradycje
Pędzi szlachecki
kulig!
Kulig toczył się, niczym kula śniegowa
rosnąc liczebnie, toteż na ostatniego
gospodarza wybierano najzamożniejszego z sąsiadów.
Nie wiadomo dokładnie, skąd się wzięła nazwa „kulig”. Czy od laski z kulą
u wierzchołka, którą rozsyłając, zwoływano wiece – tu jako hasło do kuligu
– czy od słowa „kul”, oznaczającego
snopy razem związane – w tym wypadku symbolizujące kompanię zebranych
na zabawę sąsiadów.
Tak czy siak, w okresie od Nowego
Roku do Środy Popielcowej, który nazywano zapustami (mięsopustami, czyli
pożegnaniem z mięsem, lub ostatkami,
kusakami – diabelskimi dniami, przedpościem, czy też dniami zapuśnymi),
i gdy tylko ziemię pokryła pierzyna
śnieżna, rozdzwaniały się dzwoneczki
u sań i wszędzie tam, gdzie zasiały się
gęściej dworki szlacheckie, rozpoczynało się pospolite ruszenie zabawy – kulig!
A odbywało się to tak. Dwóch albo
trzech sąsiadów zmawiało się ze sobą i,
zabrawszy żony, córki, synów, muzyków
i czeladź, wsiadając do wymoszczonych
sianem i futrami sań zaprzężonych
w strojne konie, zajeżdżali, nie uprzedziwszy wcześniej, do najbliższego
sąsiada. Zatrzymując się przy dworku,
wodzirej kuligu, w masce karnawałowej
z ptasim dziobem, tradycyjnie zwany arlekinem, wbiegał do domu z trzepaczką
w ręku, śpiewając: Ej! Kulig! Kulig! Kulig! Na to hasło, pan domu wychodził
na ganek, witał przybyłych i spełniał
toast: Wiwat, kulig i kochani sąsiedzi!,
po czym staropolskim zwyczajem oddawał im klucz do piwnicy z winem,
a gospodyni od spiżarni. Czym chata
bogata, tym rada! – wołał gospodarz.
A zmarzniętego towarzystwa nie trzeba
było zachęcać, toteż znikały w szybkim
tempie bigosy, kiełbasy, szynki, barszcz,
piwo, węgrzyn...
Kulig, ta zabawa jeszcze od Popiela,
Ma za cel, by każdemu zalała gardziela!
Pijąc więc bez umiaru, śpiewając, bawiąc
się w gry towarzyskie, hulano wesoło.
I bywało, że zadawnione nieporozumienia sąsiedzkie w braterskich uściskach
i wspomnianym już węgrzynie topiono!
Okiennice zaś zawsze szczelnie zamykano, żeby poranny słoneczny
promień tańców nie zakłócił, bo też
niejeden młodzian znajdował w tańcu sposobność zbliżenia się do panny
na wydaniu, a później zatroszczył się
o wspólną sannę.

Fot. Robert Wójtowicz

Kulig w Nowym Targu 
Takim kuligowym szlagierem był
wiersz Wincentego Pola:
Wpadliśmy tu z hukiem i krzykiem,
Z weseliskiem i kuligiem,
Lecz na radość smutek godzi
Wstępna środa już nadchodzi
Powiedzieć tam wstępnej środzie,
Niech zaczeka na zagrodzie! (bis)
W okna bije dzionek biały,
Oczki pannom pomalały...
Na hasło arlekina: Kulig! Kulig! dziękowano, za przyjęcie, pito strzemiennego,
a porywając gospodarzy i czyniąc z nich
kuligantów, jechano do następnego
dworu.
Ale kuligi miały i głębsze znaczenie.
Wprawdzie od XVI do początku XX
wieku kuligi były rozrywką zarówno
magnaterii, jak i szlachty, jednak stanowiły również uroczystość patriotyczną,
po rozbiorach Polski organizowaną na
przekór zaborcom jako kultywacja polskiej tradycji narodowej.
Zadaniem wodzireja – arlekina – było
tak zaplanować trasę przejazdu kuligu,
by łączyć zwaśnione ze sobą rody szlacheckie na wypadek wspólnej akcji
zbrojnej przeciwko zaborcom.
Kuligi miały również wymiar kulturalny – podczas kuligu wykonywano

polskie tańce narodowe: krakowiaki,
mazury, polonezy, kujawiak z oberkiem,
a także regionalne polki oraz drabanty.
Nie wolno było z kolei prezentować tańców zagranicznych, takich jak walce czy
tango – groziło to usunięciem z orszaku,
tak samo jak za pojawienie się na kuligu
we fraku.
Bez fraku więc, tańcząc wyłącznie
polskie tańce, śpiewając równie patriotycznie i pijąc „po polsku”, nasz kulig
jechał do następnego dworu. Kolberg
ujął to następująco:
Przyjeżdżano ze zmrokiem w towarzystwie hucznej muzyki, głuszonej przecież
śmiechem, przy świetle kagańców i pochodni, od których lśniły się drzewa i lasy,
nastrzępione śniegiem lub srebrem szronu oblane...
Kuliganci przybywali mocno zmarznięci, a że temperatura zewnętrzna musi
być wewnętrznie wyrównana, tańczono,
ucztowano i pito czasem nawet do rana.
Powiadano nawet, że: kulig, kulig jedzie, zje, wypije i pojedzie!
A skoro już wszystko zjedzone i wypite,
to mógł się, bez pokusy nieumiarkowania w jedzeniu, zacząć Wielki Post!
Życząc ciepła, nawet zimą,
serdecznie pozdrawiam
Joanna Duda-Murowski

STRACIŁEŚ PRAWO JAZDY?
CHCESZ JE JAK NAJSZYBCIEJ ODZYSKAĆ?
Przygotowanie do MPU (Idiotentest) w j. polskim lub niemieckim
Bezpłatna konsultacja, 100% zdawalności

mgr psychologii Małgorzata Voelkel
e-mail: margaretavoelkel@aol.de, www.mpu-in-berlin.de

Tel.: 0152 33 578752
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kącik dla dzieci

Drogie Dzieci!
W dzisiejszym kąciku poznamy jednego z najbardziej
znanych polskich pisarzy dla dzieci. Jest to Grzegorz
Kasdepke, który gościł ostatnio na spotkaniach autorskich we Frankfurcie i Darmstadt. Okazało się, że wielu
z Was zna jego książki, a tych, którzy nie mieli okazji poznać twórczości tego autora, zapraszamy do KiBi – Zentrale Kinder und Jugendbibliothek (Arnsburger Str.24,
Frankfurt) i biblioteki dla dzieci w Offenbach (Herrnstr.
59). Znajdziecie tam nie tylko jego książki, ale też innych
autorów w języku polskim, których przekazywaniem do
biblioteki zajmuje się dr Karina Pryt. Każde z Was ma
przecież swoje ulubione historie, ulubionych bohaterów,

Uwaga,
konkurs!
Ty m r a z e m
przygotowaliśmy
dla najmłodszych
quiz, a nagroda
jest wyjątkowa
– zdjęcie autora,
Grzegorza Kasdepkego, z autografem i jedna
z jego książek Co
to znaczy, w której autor w zabawny
sposób
wyjaśnia nam,
jak powinniśmy rozumieć niektóre
powiedzonka. Nagrodę otrzyma
pierwsza osoba, która nadeśle prawidłowe odpowiedzi do końca lutego
na lektura@twojemiasto.eu. Książkę
Karate Lemur Agnieszki Kazały
za podanie poprawnej odpowiedzi
„Prezent”, w grudniowym wydaniu
„Twojego Miasta”, otrzymuje Nadia
Szumowska z Karben. Gratulujemy!
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dlatego warto chodzić na spotkania autorskie, na których można poznać osobiście autora lub autorkę, która te
historie i tych bohaterów stworzyła.

Biały kruk

(jedna z historyjek książki Co to znaczy? – G. Kasdepke)

Dziadek Bartusia ma
dwie życiowe pasje: jedną z nich jest jego żona,
a drugą – czytanie książek.
Nie przepada natomiast za
zwierzętami. Jakież więc
było zdziwienie Bartusia,
gdy dowiedział się, że dziadek trzyma w domu białego
kruka!
– Pokażesz mi...?
– Bartuś aż podskakiwał
z niecierpliwości. Dziadek,
dumny jak paw, ruszył do swego gabinetu, a po chwili wrócił z… rozpadającą się
książką w ręku.

– Co to jest?! – Bartuś nie
umiał ukryć zawodu.
– Prawdziwy rarytas!
– mlasnął z zachwytem dziadek. – Rzadkość na rynku,
wydano ją ponad sto lat temu! Bartuś spojrzał na książkę
krytycznym wzrokiem. – Ale
co ona ma wspólnego z białym krukiem...?
– Jak to co?! – zirytował
się dziadek. – Znaleźć białego kruka byłoby równie
trudno, jak tę książkę! Rozumiesz?
Bartuś wzruszył ramionami. Ech, ci
dorośli…

1. Jak nazywa się znany detektyw
w książkach Pana Kasdepkego?
a. Sowa
b. Możejko
c. Pozytywka

3. Jaka książka została wykorzystana
do filmu animowanego?
a. Kacperiada
b. Horror! Czyli skąd się biorą dzieci
c. A ja nie chcę być księżniczką

2. Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci.
Czego można nauczyć się z tej książki,
w której bohaterami są Kuba i Buba?
a. Dobrego wychowania
b. Muzyki
c. Gotowania

4. Redaktorem naczelnym jakiego
czasopisma dla dzieci był pan Kasdepke?
a. „Płomyczka”
b. „Świerszczyka”
c. „Misia”

T W O J E M i a s to

wieści polonijne
Certyfikat telc, poświadczający znajomość języka polskiego,
szansą dla młodzieży polskojęzycznej zamieszkałej za granicą
Wyniki nauki języka polskiego w szkołach heskich i posiadane umiejętności
można potwierdzić, uzyskując certyfikat uznawany w wielu krajach.
Choć w latach ubiegłych zwiększyła się liczba miejscowości, gdzie dzieci
i młodzież mogą się uczyć języka polskiego (zainteresowanych odsyłamy do
numeru 53 „Twojego Miasta”, sierpień/
wrzesień 2018), to jednak brakuje jeszcze
ogólnodostępnej możliwości zdawania
tego przedmiotu w ramach tutejszych
egzaminów maturalnych (Abitur). Dyrektorzy szkół państwowych nie zawsze
zgadzają się na wpisanie ocen z tego
przedmiotu na świadectwie szkolnym,
dopuszczając jedynie notatkę świadczącą o zaliczeniu tego przedmiotu
z wyróżnieniem, wynikiem dobrym
lub dostatecznym. Czy dlatego należy wątpić w sens wspierania dwu- lub
wielojęzyczności naszych dzieci i posyłania ich na lekcje polskiego? Na pewno
nie, bo przecież nie chodzi o ocenę,
lecz właśnie o posiadane umiejętności,
zdolności komunikacyjne i swobodne
poruszanie się między kulturami.
Wiadomo jednakże, że częstokroć
pozytywna ocena osób z zewnątrz motywuje dzieci i młodzież o wiele bardziej
niż pochwały i otucha ze strony rodziców i znajomych, także nauczycieli.
Warto więc zachęcić młodzież w wieku
od 14 lat wzwyż do uzyskania świadectwa potwierdzającego znajomość języka
polskiego – certyfikatu telc GmbH, który jest uznawany na terenie całej Unii
Europejskiej.
Co to jest telc GmbH? To organizacja o charakterze niekomercyjnym,
należąca do Niemieckiego Stowarzyszenia Edukacji Dorosłych (Deutscher
Volkshochschul-Verband e.V.), która
może się poszczycić długą tradycją promowania wielojęzyczności i wywiera
znaczący wpływ na rozwój testów językowych w Europie. Obecnie oferuje
ponad 60 egzaminów z języka ogólnego
i specjalistycznego w dziesięciu różnych
językach. Wszystkie egzaminy opierają się na Europejskim Systemie
Opisu Kształcenia Językowego. Wiele
publicznych i prywatnych ośrodków
edukacyjnych korzysta z tych certyfikatów przy ocenie kwalifikacji, często
wymagają ich też pracodawcy. Certyfikat telc jest więc niewątpliwie silnym
atutem na światowym, europejskim,
niemieckim czy polskim rynku pracy. Przyda się on także osobom, które
zamierzają studiować w Polsce lub
wyjechać na wymianę uniwersytecką do Polski. Certyfikat zwalnia osoby

Pozytywna ocena osób z zewnątrz motywuje dzieci i młodzież o wiele bardziej niż pochwały i otucha
ze strony rodziców

planujące dalszą naukę w Polsce z językowych kursów przygotowawczych
przed rozpoczęciem studiów. Obecnie
można zdać egzamin poświadczający
opanowanie języka na poziomie B1 lub
B2 – wystarczającym, aby rozpocząć
studia w polskich szkołach wyższych.
Niezależnie od powyżej opisanych
atutów, uzyskanie certyfikatu wzmacnia
wiarę we własne umiejętności językowe,
dokumentuje je, daje poczucie sukcesu
i jest konkretnym sprawdzianem wiedzy.
Przed egzaminem warto zapoznać się
z jego przebiegiem, aby móc się odpowiednio przygotować (w szkole pod
kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli lub w domu, ćwicząc samemu
lub z rodzicami albo rodzeństwem).
Darmowe pliki z przykładowymi egzaminami, dodatkowe materiały oraz
wszelkie inne przydatne informacje
(założenia testu, rodzaje zadań, kryteria oceny oraz procedury związane
z przeprowadzaniem egzaminu) opublikowane są na stronie www.telc.net.
Heskie Ministerstwo Oświaty popiera
ideę egzaminów certyfikatowych telc

GmbH i umożliwia osobom w wieku
szkolnym przystąpienie do tego egzaminu za zmniejszoną opłatą (30 euro).
Egzaminy takie organizowane są już
od kilku lat z rzędu pod koniec roku
szkolnego i przystępują do nich kolejni uczniowie. Więcej informacji na ten
temat można uzyskać u nauczycieli
języka polskiego w heskim systemie
szkolnictwa (tzn. w niemieckich szkołach państwowych) i pozaszkolnym
(tzn. w szkołach sobotnich, parafialnych
i w organizacjach oświatowych).
Zachęcamy do uczestnictwa w egzaminach – niech młodzież pokaże, co
potrafi, i cieszy się ze swoich umiejętności! Zapytania w tej sprawie można
także przesyłać do naszej redakcji.
Opracowały:
• Marta Tomaszewska, Fachberaterzentrum für Herkunftssprachen,
Mehrsprachigkeit und schulische
Integration, Marta.Tomaszewska@
kultus.hessen.de
• Agnieszka Siemasz-Kałuża, akcja
#polskiwHesji, siemasz@t-online.de

E-Mail: info@cad-profis.eu
Tel: 06155 8773337
Mobil: 0163 2509975
BM

Z

- digitalizacja planów
- dokumentacje
- plany ewakuacyjne
- plany operacyjne dla straży pożarnej (Feuerwehrpläne)
- plany dostępu do czujników przeciwpożarowych (Feuerwehrlaufkarten)
- wizualizacje 3D
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27. finał wielkiej orkiestry świątecznej
Rekordowo w Oberhausen i Wuppertalu
27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy zapisze się w
historii Sztabu Oberhausen jako wyjątkowy.
W 2019 roku sztab
WOŚP Oberhausen pokonał prawa fizyki, grał
jednocześnie w kilku
miejscach i zrealizował
największą w swojej historii liczbę projektów.

Największe napięcie jest zawsze tuż przed otwarciem puszek i przeliczaniem ich zawartości 
Fot. Aleksandra Borowska

W Oberhausen Finał odbywa się w restauracji Gdańska już od 17 lat. – Z roku
na rok przychodzi coraz więcej osób
i przybywa wolontariuszy, a w tym roku
było nas ponad 60 – mówi Leonard Paszek, szef sztabu.
Jednak jeśli policzyć wszystkich, którzy poświęcili swój czas zagrać podczas
Finału, liczba osób zaangażowanych
wzrośnie do około 130. Samych muzyków, którzy przyjechali na własny koszt
i zagrali na scenie, było 50.
W tym roku, we współpracy ze sztabem Oberhausen, 30 sklepów, firm
– a nawet zakład pogrzebowy – wystawiło WOŚP-owe skarbonki, do których
można było wrzucać datki już od grudnia 2018 r.
Finał odbył się w weekend 12-13
stycznia, a w jego ramach zrealizowano 4 projekty. Ogromne zaangażowanie
wolontariuszy sprawiło, że efekty przerosły wszelkie oczekiwania – zebrana
kwota, około 26 000 €, przekroczyła
wszelkie szacunki organizatorów. W porównaniu do zeszłorocznej kwoty 12 000
€ ustanowiła kolejny rekord.
W sobotnie popołudnie impreza odbyła się tradycyjnie w restauracji Gdańska.
Flohmarkt, malowanie twarzy, masaże
dłoni czy stoiska z rękodziełem czekały na rodziny z dziećmi. Pyszne polskie
ciasta przygotowane przez członków
Gminy Polskiej Piast rozchodziły się jak
przysłowiowe ciepłe bułeczki. Można
było także wziąć udział w licytacjach
różnych przedmiotów – od płyt, zdjęć
i obrazów, po narty i wartościowe bony
prezentowe.
Jak co roku, licytacja obrazu ofiarowanego przez artystę pop-art Petera
Smolkę wzbudziła największe emocje.
Jego płótno przedstawiające Arethę
Franklin i Korę wylicytowano za zawrotną kwotę 1700 €.
Nie zabrakło również corocznej atrakcji – odwiedzin niemieckiego zespołu
Karnawalistów, który odśpiewał na scenie piosenki „dla polskich przyjaciół”.
– Nie sposób wymienić wszystkich
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artystów, zespołów czy organizacji polonijnych i nie tylko, które zupełnie za
darmo pomogły nam przy organizacji
27 Finału – mówi szef sztabu. – Liczba
przyjaciół Orkiestry co roku zaskakuje,
ale od lat wiemy, że okazane innym dobro mnoży się i do nas wraca.
Równolegle do imprezy w Oberhausen
zbiórka odbywała się podczas Koncertu
Gwiazd w Wuppertalu. Wolontariusze,
wsparci przez gwiazdy wieczoru – Golec uOrkiestrę – tylko podczas tego
wydarzenia zebrali aż 3000 €.
W niedzielę Finał WOŚP zadebiutował w Wuppertalu. Liczba osób,
która wzięła udział w imprezie i zebrana kwota – około 10 000 € – zaskoczyły
nawet najbardziej optymistycznych
organizatorów.
Rodzinno-muzyczna
impreza w Wuppertalu jednoznacznie
udowodniła, że jeden dzień grania to
dla sztabowiczów za mało.
Tego dnia po raz pierwszy zagrano też
drugi dzień w Oberhausen. Tym razem
w restauracji Patricias Bistro. Muzyczne
popołudnie przyciągnęło osoby, które
dnia poprzedniego nie mogły dotrzeć
do Gdańskiej.
27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pozostanie w pamięci jako
przełomowy – wypełniony nowymi wydarzeniami i kolejnymi rekordami.
Sztab Oberhausen właśnie tak chce go
zapamiętać, chociaż oczywiste jest, że
zostanie zapamiętany także z innego
powodu.
W obliczu wydarzeń związanych
z Finałem WOŚP w 2019 roku, wolontariusze ze sztabu chcą podkreślić
swoje wsparcie dla rodziny śp. prezydenta Pawła Adamowicza w tych trudnych
chwilach. Sztab przygotował także list
otwarty, opublikowany na sztabowym
Facebooku, z wyrazami poparcia dla
Jurka Owsiaka. – My się nigdy nie poddamy! Gramy do końca świata i jeden
dzień dłużej – mówią zgodnie sztabowcy z Oberhausen.
Magda Chełmowska-Kowalska
Sztab Oberhausen

27. Finał WOŚP
No i zaczęło się. Po wielu
miesiącach przygotowań
i dopinania wszystkiego na
ostatni guzik, kilku wyzwań
i niespodziewanych sytuacji,
12 stycznia rano 11 członków
sztabu Darmstadt-Frankfurt
obudziło się (o ile w ogóle
zasnęło) podekscytowanych,
że to już dzisiaj!
Punkt 8.00 stanęliśmy w drzwiach
sali Saalbau, aby przeżyć to, na co czekaliśmy i nad czym pracowaliśmy przez
ostatni rok. Nie sami. Z nami było mnóstwo ludzi, którzy chcieli pomagać.
Ponad setka cudownych osób, którzy
zamiast bawić się na koncercie Myslovitz i Elektrycznych Gitar postanowiła
przez dwa dni nosić skrzynki, wydawać pierogi, liczyć pieniądze, przenosić
sprzęty, obsługiwać kasy albo po prostu
być tam, gdzie w tej chwili są potrzebni.
To jest chyba najbardziej niesamowita
dla nas radość – patrząc, ilu takich ludzi
jest i jak co roku dołączają nowi.
Wielkie granie trwało dwa dni. Kuchnia wydała tony jedzenia, zjedliście 90
ciast. Dobrze, że WOŚP-owe nie tuczy!
62 osoby zarejestrowały się w bazie
DKMS i jesteśmy dumni z 4 warkoczy
na akcję Rak&Roll. Wiele kobiet skorzystało z porady brafitterki, zmierzyło
cukier i ciśnienie, uczyło się, jak udzielać pierwszej pomocy. Takie inicjatywy
– promujące profilaktykę zdrowia i życia – to już stały punkt imprezy.
O kwocie końcowej nie możemy jeszcze mówić. Możemy tylko zdradzić, że
do końca niedzielnego wieczoru zliczyliśmy 40 415,86 €. Ale i tutaj czujemy po
kościach, że będzie więcej niż rok temu.
Pozostały jeszcze do przeliczenia pieniądze od sponsorów za posiłki i napoje,
rachunki do zapłacenia i szczegółowe
rozliczenie kosztów.
My, organizatorzy, widzimy całe przedsięwzięcie na swój sposób
– subiektywny, przepełniony radością,
wspólnymi spotkaniami i przyjaźniami.
Postanowiłam więc zapytać obiektywnych obserwatorów z zewnątrz, czy
mają podobne uczucia.
Karolina (gość): – Finał we Frankfurcie, to była wspaniała impreza, mnóstwo
niesamowitych ludzi, tylko pozytywne
wibracje i dużo dobra. Bo przecież cel
szczytny, jak co roku zresztą. Strasznie się cieszę, że mogłam wziąć udział
w tym wydarzeniu i dołożyć swoją przysłowiową cegiełkę. Przekonałam się, że

POMOcy

we Frankfurcie – czyli co nam daje pomaganie?

Podczas 27. Finału kwestowało 120 osób. Ustawiono 90 skarbon stacjonarnych, a 60 dodatkowych osób pomagało w przygotowaniach i podczas imprezy

Fot. M. Kochański

mimo tego, co się mówi o Polakach za
granicą, to jednak potrafią sobie pomagać, trzymać się razem i tworzyć tak
piękne rzeczy, jak chociażby zbiórka dla
WOŚP. Dziękuję, że miałam możliwość
tam być i... do zobaczenia za rok!
Daniel (gość): – Przychodząc na Finał
Orkiestry, nie wiedziałem czego oczekiwać. Stałem przez parę minut przed
wejściem, paląc papierosa, i przysłuchiwałem się ludziom. Czuć było spore
podniecenie i zdenerwowanie, ale atmosfera była ogólnie wesoła. Wszedłem do
środka – i bach! Rozbiegane i uśmiechnięte dzieciaki z kolorowymi puszkami.
Podeszła do mnie dziewczynka o dużych oczach i powiedziała porostu: „To
dla dzieci, które nie są tak zdrowe jak ja.”
Odpowiedziałem, że wiem i wrzuciłem
20 €. Wtedy chyba pierwszy raz zobaczyłem ludzi w czerwonych koszulkach
i dużych identyfikatorach „Organizator”
na smyczach. Podpięci do słuchawek
i poruszający się w biegu, ale uśmiechnięci i pełni werwy. Wróciłem na salę, bo
usłyszałem, że jakiś zespół zaczął grać.
Występ super! Zespół, który przyjechał
z Polski, dziękował nam, że przyszliśmy wesprzeć Orkiestrę. Wychodząc na
zewnątrz, odwzajemniałem dziesiątki
uśmiechów ludzi w czerwonych koszulkach. Przeszedłem się po stoiskach,
wszędzie śmiech i gwar ludzi. Zbliżała
się 20.00 i zrobiło się naprawdę tłoczno.
Koncert się udał, cała sala przypomniała sobie stare dobre kawałki. Potem na
scenę weszli organizatorzy, dostali spo-

Steffen Möller przygotował specjalny quiz dla dzieci, a „Lokomotywa” Juliana Tuwima pędziła po polsku
i po śląsku 
Fot. M. Kochański

re brawa, ludzie nie chcieli wychodzić,
widać było, że chętnie bawiliby się dalej.
Wracając do domu, wiedziałem już, że
za rok tam wrócę i zabiorę ze sobą rodzinę.
Agata (wolontariuszka): – Pierwszy
raz miałam przyjemność uczestniczenia
jako wolontariuszka na najpiękniejszej
imprezie dla nas, Polaków. Wrażenia są
nie do opisania. Mogę powiedzieć tylko
tyle, że było mi bardzo miło pomagać
i zachęcać innych do pomocy oraz zarażać pozytywną energią WOŚP. Za rok
na pewno wezmę udział, chciałabym
dać swojej pomocy jeszcze więcej niż
w tym roku. Jest to bardzo duże i piękne
doświadczenie w życiu.
Paulina (fryzjerka akcji Rak&Roll): –
To jest trudne do opisania. Atmosfera
jest tak niesamowita, że aż łza kręci się
w oku. Ci wszyscy ludzie, ta pomoc, te

chęci... Coś wspaniałego. Nie na darmo powstało hasło, że pomaganie jest
dziecinnie proste. Dziękuję, że mogłam
wziąć udział w akcji „Daj włos“. Było to
niesamowite doświadczenie. W następnym roku na pewno mnie nie zabraknie.
Fajnie, że mam takich ludzi jak Was.
Kochani! To wy stanowicie treść tego Finału. To dzięki Wam chce nam się
zaczynać pracę nad kolejnym, tuż po zakończeniu poprzedniego. WOŚP to stan
umysłu, łączący ludzi na całym świecie.
Łączy na stałe ideą pomagania i uzależnia
adrenaliną wspólnego tworzenia wielkich rzeczy. I żadne zło tego świata, żadna
zawiść, żadne podziały nigdy tego nie
zniszczą. Nawet jeśli czasem sił brak i zwykłe ludzkie zmęczenie daje o sobie znać.
Trzymaj się, Jurek! Stoimy murem za Tobą!
Renata Stępień
Sztab Darmstadt-Frankfurt
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27. finał wośp

„To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Gdańsk jest
najpiękniejszym miastem na
świecie”. To były ostatnie słowa
śp. Prezydenta Gdańska Pawła
Adamowicza. Potem nastąpiło
odliczanie, puszczenie światełka do nieba i...

13 stycznia podczas finału WOŚP
w Gdańsku na scenie, na oczach setek,
a może tysięcy gdańszczan, nożownik
zadaje parę ciosów nożem Prezydentowi
Miasta. Potem ma jeszcze czas, aby się
przedstawić, podać chore motywy i chełpić się „wykonaniem zadania”. Pisząc to,
nie wiem, czy zabójca miał jakieś ułomności psychiczne, nie wiem, czy można
to zdefiniować jako mord polityczny.
Wiem, że to był akt terroryzmu. Wiem,
że matka sprawcy zgłaszała na policji,
że wcześniej deklarował już możliwość
dokonania tego czynu. Wiem, że nikt
mu w tym nie przeszkodził. Nurtować
nas będzie pytanie: dlaczego? Myślę, że
aby odpowiedzieć na to pytanie, należy
przedtem odpowiedzieć na kilka pytań
zaczynających się od słowa: dlaczego?
Dlaczego państwo przymyka oko na
wieszanie portretów polityków na szubienicach czy palenie kukły Żyda?
Dlaczego członkowie organizacji faszyzujących z agresywnymi hasłami
i okrzykami uczestniczą w uroczystościach państwowych?
Dlaczego „zwykły poseł” może bezkarnie wyzywać w parlamencie innych
posłów: „mordercy, kanalie”?
Dlaczego 16-letni chłopiec, który
w Toruniu na płocie kościoła powiesił dziecięce buciki, jest nękany przez
policję i grozi mu opieka kuratora, a pedofila wynosi się na piedestał?
Dlaczego usiłuje się narzucić nam nową wersję naszej historii, a tym, którzy
tego nie akceptują, usiłuje się przypiąć
łatkę zdrajcy, komunisty itp.?
Dlaczego mamy do czynienia z tolerancją dla antysemityzmu, dla wrogości do
mniejszości narodowych, ludzi o innym
kolorze skóry, innej orientacji seksualnej,
wyznawców innych religii, itp.?
Dlaczego jedna z posłanek (słowo
profesor nie przejdzie mi przez gardło
z uwagi na szacunek do tego tytułu
naukowego), tak jak i autorzy internetowych hejtów, bez żadnych konsekwencji
prawnych plują na lewo i prawo na każdego, kto nie podziela ich poglądów?
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Fot. Rudolf H. Boettcher

Dlaczego?! Dlaczego?!

Pytania podobne można by mnożyć.
Za to, że w porę nie odpowiedzieliśmy
na te pytania, Prezydent Adamowicz
zapłacił życiem. Człowiek, który całe
życie poświęcił miastu, które kochał,
w którym sprawował władzę ponad 20
lat. Człowiek, który emanował empatią
w stosunku do otoczenia. To on swoim
życiem, każdego dnia, przekonywał do
wzajemnej życzliwości, zrozumienia,
tolerancji. Tym zaskarbił sobie serca
tysięcy gdańszczan, milionów Polaków,
hierarchów Kościoła katolickiego i innych wyznań. Widzę go jako człowieka,
który każdego dnia pamiętał o trzech
słowach: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. To
nie patos przeze mnie przemawia, ale
wynika to z relacji mieszkańców jego
ukochanego Gdańska, z wypowiedzi
jego przyjaciół, z reakcji jego współpracowników. „Wszechpolacy” za jego
przychylność dla uchodźców – ludzi,
którzy nie z własnej winy znaleźli się
w potrzebie – już rok temu wystawili mu
akt zgonu politycznego, podobnie jak
paru innym prezydentom o podobnych
zapatrywaniach na sprawę emigracji.
Może należało przewidzieć, że kiedyś
ktoś przekroczy granicę i przejdzie od
mowy nienawiści do fizycznego ataku.
Czy pamiętacie, jak ministrowie
z premierem na czele zapewniali, jak
bezpiecznym i szczęśliwym krajem jest
Polska, w przeciwieństwie do państw
Europy Zachodniej, gdzie przybysze
spoza Europy grasują jako terroryści?
Chyba że własny terrorysta jest lepszy
od zagranicznego.
Panie Prezydencie Pawle Adamowiczu,
przedwczesna śmierć wymierzona przez
człowieka chorego z nienawiści dosięgła
Pana w jeden z najpiękniejszych wieczorów, którym cieszą się wszyscy życzliwi

Dlaczego?! Dlaczego?!

Polacy, w momencie kiedy Pan sam czynił to, co zawsze – dobro. Był Pan wzorem
człowieka, Polaka i Europejczyka i takim
pozostanie w pamięci wszystkich, także
Polaków zamieszkałych w Niemczech,
którym Pana idee są bliskie. Jest Pan i będzie dla nas wzorem człowieka czynu,
dzielącego się dobrem. Dlatego...
Dlatego zwracamy się do Jurka Owsiaka. Nóż, który ugodził i zatrzymał serce
Prezydenta Pawła Adamowicza, rykoszetem zranił Twoje serce. Zrozumiała
jest reakcja i decyzja podjęta w chwili
rozgoryczenia. Trzeba być silnym, bardzo silnym, aby znosić ustawiczną falę
hejtu, wulgaryzmu, pomyj wylewanych
na głowę. Jednak Ty jesteś silny, nieraz
to udowodniłeś. Obiecałeś grać „do
końca świata i jeden dzień dłużej”, a my
z Tobą. Prezydent Adamowicz dotrzymał obietnicy, grał do końca. Zabójca
dopadł go na scenie WOŚP-u w Gdańsku. Czy nie jesteśmy mu winni tego,
żeby nie zaniechać idei czynienia dobra?
Dotyczy to także Ciebie, Jurku. Wiem, że
łatwo się mówi, a rana, którą odniosłeś,
jest głęboka. Jednak musisz pamiętać, że
nie jesteś sam. Pamiętaj o wdzięczności
tych, którym Twoja idea, przy wsparciu tysięcy ludzi w sztabach na całym
świecie, uratowała życie. W drobnym
zakresie uczestniczyłem w akcji WOŚP
Frankfurt-Darmstadt. Jestem dumny
z tego, że mogłem być wśród tych ludzi.
Wiem, że Ty ryzykujesz więcej... Napisanie tego artykułu i jego publikacja
też pewnie spotka się z różnym odzewem – może ściągnę na siebie i redakcję
„Twojego Miasta” jakieś negatywne reakcje. Jednak w sytuacji, kiedy wspaniały
człowiek zginął za to, że czynił dobro,
szerzył życzliwość, pomagał ludziom,
nie możemy się kryć ze swoimi poglądami, ze swoimi ideami, przed ludźmi
przepojonymi nienawiścią. Wiem, że
nie naprawimy świata, ale jeśli uczynimy go choć trochę lepszym, jeśli część
dzisiejszych przeciwników zrozumie,
że pomaganie innym ma sens, to będzie duży sukces Twój i nas wszystkich.
Cieszymy się wszyscy z Twojej decyzji
powrotu do prezesury. Jurku, poprowadź
WOŚP do 28. Finału w Gdańsku! Niech
zagra nas jeszcze więcej pod Twoją batutą i w ten sposób możemy uczcić pamięć
jednego z najlepszych z nas – Prezydenta
Pawła Adamowicza. Panie Prezydencie,
będziemy grać tak jak Pan – „do końca
świata i jeden dzień dłużej”. Siema!

Christof Kochanski
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dobra książka

stronę redaguje:
Małgorzata U. Laska
lektura@twojemiasto.eu

Dobra książka na spotkaniu autorskim
Tym razem o dobrych książkach
porozmawiamy
na
spotkaniach autorskich, które odbędą się: 29 marca o godz. 18.00
w Literaturhaus, Kasinostr. 3
w Darmstadt i 30 marca o godz.
15.00 w polskiej restauracji Zum
Nussbaum we Frankfurcie nad
Menem (dzielnica Schwanheim,
Schwanheimer Ufer 150), krótko przed Międzynarodowym
Dniem Książki dla Dzieci. Nietypowy kwartet literacki – czyli
cztery autorki z Wydawnictwa
Literackiego Białe Pióro – zaprezentuje Państwu swoje książki,
nie tylko dla dzieci. Bo czym jest
właściwie dobra książka, taka
która porwie nas swoją fabułą?
A może powinna być pięknie
wydana, napisana w poprawnym stylu, zachwycić nas akcją,
przekazem, faktami dokumentalnymi lub historycznymi? Taka,
która po odłożeniu zapadnie na
zawsze w naszej pamięci? Czym
się kierujemy, szukając dobrych
książek – rekomendacją, opinią
w internecie, czy jeśli bestseller,
to na pewno godny polecenia?
A jeżeli ktoś nam powie, że np. ta
książka jest do kitu, sięgniemy po
nią? To trudne pytania, ponieważ
tę samą książkę jedni skrytykują,
nie zostawiając na niej i na autorze suchej nitki, inni będą wychwalać
pod niebiosa, polecając innym. Wiemy,
że każdy produkt posiada swoją grupę
odbiorców – czy takim „produktem” jest
książka? Jedni czytają kryminały, inni
thrillery, a jeszcze inni romanse, książki
historyczne lub biograficzne. A dzieci?
Dziewczynki najczęściej sięgną po bajkę
o smoku, księżniczkach, chłopcy o samochodach i piłce nożnej. Jakie argumenty
przemawiają za dobrą lekturą? Jak zdefiniują to zagadnienie nasze cztery autorki:
Agnieszka Kazała – wydawca, grafik,
ilustrator, pisarz. Autorka książek dla
dzieci: Zegar z Miaukułką, Nietoperz
Leon, Tofik i przyjaciele, Kram z marzeniami, Karate Lemur, Pieszki Agnieszki
oraz dla dorosłych Apetyt na życie.
Mira Białkowska – muzyk, pedagog,
autorka książek dla dorosłych: Wcale
mi nie zależy, O co ci chodzi, Nareszcie
z górki, Fraszkowa uczta oraz dla dzieci: Instrumenty dęte, szarpane fraszkami
przyodziane, Kwiatki znane i nieznane
fraszkami przyodziane oraz zbioru bajek
Bajeczki babci Mireczki.
Ewa Wozniak-Ostrowski – pedagog,
bioinżynier na uniwersytecie w Würz-

Dlaczego warto przyjść do Literaturhaus i Zum Nussbaum
na spotkanie z autorkami i jaki
przyświeca temu cel? Pragniemy:
• promować polską literaturę
współczesną dla dzieci i dla
dorosłych
• podpowiadać, że wspólne
czytanie z dziećmi rozwija
wyobraźnię i umacnia więzy
• pokazać, że autor to nie tylko
nazwisko w książce, ale ktoś
żywy i uśmiechnięty
• zaprezentować
twórczość
każdej z autorek
• poprowadzić luźną rozmowę
na temat pracy pisarza, ilustratora, wydawcy
• zaprosić na wspólną Fraszkową Ucztę, na której częstować
będziemy słowem, a dania
serwowane będą w postaci
fraszek, wierszy i fragmentów
prozy.

burgu, poetka, pisarka, zawzięta
czytelniczka i miłośniczka zwierząt. Tomiki: Kantylena na dwie łezki i skrzypce,
Medytacje o 6:38 oraz książka prozą dla
starszych i młodszych Oj Nellka, Nellka.
Małgorzata Urszula Laska – redaktorka magazynu „Twoje Miasto”,
autorka książek dla dorosłych: Dziewcak. Dziewczyna z puszczy oraz Łatwo
nie będzie, a także dla dzieci: Pan Dreptusiński, Tajemnica Żabiej Wyspy,
Notros, autorka tomiku wierszy Pod
kurpiowską strzechą.

Zdaniem autorek, dobra
książka powinna być jak
wyśmienita potrawa. Mieć
proporcjonalnie
dobrane
składniki i wysublimowany
smak. Szczypta humoru, delikatna ostrość, słodycz i nutka
egzotyki zabierze nas w inny
wymiar. Wzruszenie jak cebula wyciśnie nam łzy, a dobrze
dobrane słowa jak przyprawy: sól, pieprz,
kurkuma sprawią, że „smak” książki
będzie wyrazisty i niepowtarzalny. Zaintrygowany czytelnik będzie szukał
innych książek tego autora, oraz miejsc
i terminów spotkań autorskich z nim
związanych, aby zdobyć książkę z dedykacją. To nie przypadek, że magazyn
polonijny „Twoje Miasto” i Stowarzyszenie kulturalne SALONik zapraszają
czytelników do polskiej restauracji Zum
Nussbaum i Literaturhaus. Wstęp jest
wolny, więc bądźcie z nami.
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wywiad w twoim mieście

Grzegorz Kasdepke jest jednym z najbardziej popularnych
polskich autorów współczesnej
literatury dla dzieci. Przez kilka
lat był redaktorem naczelnym
„Świerszczyka” – magazynu dla
dzieci – publikował również na
łamach: „Polityki”, „Ciuchci”, „Wesołych Literek” i „Komiksowa”.
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego,
zadebiutował w 2000 r. książką
„Kacperiada. Opowiadania dla
łobuzów i nie tylko", która została
wybrana Książką Roku 2001 polskiej sekcji IBBY. Laureat m.in.:
Nagrody Literackiej im. Kornela
Makuszyńskiego, Nagrody BETA.
Nagrody im. Kalimacha, dwukrotnie nagrody „Edukacja XXI wiek”
czy Nagrody Twórców ZAiKS.
Większość jego książek uzyskała
status bestsellerów. Prestiżowe
nagrody, wyróżnienia oraz uznanie krytyków pokazują ogrom
talentu zawarty w jego książkach.
„TM”: Gościł Pan w listopadzie m.in.
w KiBiZentrale Kinder und Jugend Bibliothek we Frankfurcie i w Bibliothek
Deutsches Polen Institut w Darmstadt.
Jak odebrał Pan te spotkania?
GRZEGORZ KASDEPKE: Spotkania
poza granicami Polski zawsze przynoszą
radość, zdumienie i wzruszenie. Radość
– że mam tam wielu czytelników; zdumienie – gdy widzę, jak bardzo niektórzy
rodzice dbają, aby ich dzieci rozkochały
się w polskiej literaturze; wzruszenie – bo
uświadamiam sobie, że jestem częścią ich
życia, dorosłych i dzieci. Częścią, mam
nadzieję, pogodną.
Jaki cel mają takie spotkania autorskie?
Czy chodzi o to, aby zachęcić dziecko
do sięgnięcia po książkę? Na pewno
padają ciekawe pytania, zwłaszcza
dzieci, które miały okazję zapoznać się
z Pana twórczością już wcześniej. Co je
najbardziej interesuje?
Jestem nie tylko pisarzem, ale i czytelnikiem, który chadza czasami na
spotkania z innymi autorami. Chcę ich
poznać, chcę ich posłuchać, chcę ich
zobaczyć, jestem ich po prostu ciekawy.
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Fot. Kuba Ceran

Już w podstawówce mówiłem,
że będę pisarzem

Gdy z kolei trafiam na spotkanie jako
pisarz, najważniejszym moim celem jest
coś, co można porównać do komputerowej aktualizacji. Aktualizacji wiedzy.
Chcę wiedzieć, dla kogo piszę, kim są
współczesne dzieci, co jest dla nich ważne, co je śmieszy, co napawa lękiem.
A o co dzieci pytają? Zazwyczaj o to, ile
mam lat, ile napisałem książek i czy lubię się całować…
Czy dzieci mieszkające w Niemczech
znają np. Detektywa Kasdepkę... ups,
przepraszam: „Detektywa Pozytywkę”,
albo „Kacperiadę”?
Dzieci często mylą nasze nazwiska:
moje i detektywa. Detektyw Kasdepke
napisany przez Grzegorza Pozytywkę. Nie
upatruję tego jednak w nieznajomości
literackiej postaci – bo przecież Pozytywka jest dużo sławniejszy ode mnie.
Gdzież mi do jego popularności?! Bohater książek, podręczników szkolnych,
gier komputerowych, gier planszowych, a niedługo i gwiazda filmowa
– bo właśnie powstaje serial animowany
o przygodach wymyślonego przeze mnie
detektywa. Nie, nie, to on w tym tande-

mie jest gwiazdą. Ja służę mu, wymyślając
w pocie czoła historyjkę za historyjką.
Niektóre książki zostały przetłumaczone
na język niemiecki. Czy są dostępne
w niemieckich księgarniach, bibliotekach? Na jakie jeszcze języki zostały
przetłumaczone Pana dzieła?
Niemieccy czytelnicy znają na razie tylko dwie moje książki, książeczki
właściwie – choć przyznam, nie znoszę tego zdrobnienia. Ale jak inaczej
określić nieduże sympatyczne opowiastki dla najmłodszych? „W moim
brzuchu mieszka jakieś zwierzątko”
i „A ja nie chcę być księżniczką” – to
na razie jedyne moje tytuły rozpychające się na półkach w niemieckich
księgarniach. Inna sprawa, że niemieccy specjaliści od literatury dla dzieci
i młodzieży znają także dwie moje inne
książki. Monachijska Międzynarodowa Biblioteka Młodzieżowa wpisała
zarówno „Detektywa Pozytywkę”, jak
i „Horror! Czyli skąd się biorą dzieci”
na listę White Ravens. Napawa mnie to
dumą, ale i nadzieją na kolejne przekłady. Zresztą to właśnie ostatnia wizyta we
Frankfurcie wlała we mnie przeświadczenie, że jest to realne – bo wierzę, że
los krzyżuje ścieżki niektórych ludzi nie
bez powodu. Na razie jednak sza!
„Kacperiada” doczekała się przeniesienia na ekran. Animowany film jest
wzorowany na przygodach Kacperka. Co
jest takiego w tej historii, że zdobyła serca czytelników? Jak powstała?
Sam się zastanawiam, skąd dwadzieścia lat temu brałem siły, żeby ją pisać
– a było to możliwe dopiero późnymi
wieczorami, gdy mój synek zapadał
wreszcie w sen... Zamykałem się wtedy w kuchni i całymi nocami stukałem
w klawisze przeraźliwie wielkiego komputera. A z rana, niewyspany, robiłem
Kacprowi śniadanie, odprowadzałem go
do przedszkola i jechałem do redakcji
„Świerszczyka”. Wygląda na to, że nie potrzebowałem wówczas snu. Książka jest
popularna, bo każdy rodzic potrafi odnaleźć w niej odpryski własnego życia.
Proszę wybaczyć banał, ale dzieci są takie same na całym świecie. Każdy tata
i każda mama mogą napisać swoją własną „…iadę”. W moim wypadku była to
opowieść o Kacprze.
Dlaczego zdecydował się Pan na
pisanie książek dla dzieci? Jako dziennikarz miałby Pan sporo materiału

T W O J E M i a s to

i możliwości na napisanie książek dla
dorosłych.
Już w podstawówce mówiłem wszystkim, że będę pisarzem – i naprawdę w to
wierzyłem. Jako nastolatek oszalałem na
punkcie literatury fantastycznej i pragnąłem poświęcić życie temu właśnie
gatunkowi. Oczywiście chciałem pisać
dla dorosłych, a nie dla dzieci. Żaden normalny nastolatek nie marzy o zostaniu
Andersenem! Kingiem – oo, to już prędzej! Wybierając kierunek studiów,
myślałem o takich, które zbliżą mnie do
marzeń, a jednocześnie pozwolą pisać
od pierwszego roku. Dziennikarstwo
wydawało się najlepszym wyborem. Pod
koniec września przyjechałem do Warszawy, pod koniec października pisałem
już w „Polityce”. Szczęście głupiego, tupet
młodości, wyrozumiałość napotkanych
redaktorów oraz pewnie jakiś tam talent
– wszystko to zdecydowało, że dano mi
szansę pracy w tym świetnym tygodniku.
Szybko jednak zrozumiałem, że praca
dziennikarza angażuje cały twórczy czas
i nie starcza go już na tworzenie literatury. Gdy więc zaproponowano mi pracę
redaktorską w magazynie dla dzieci
„Świerszczyk”, przeszedłem tam bez namysłu.
Porusza Pan tematy, których rodzice czasami swoim dzieciom nie
potrafią wyjaśnić. Taką książką jest,
np. „Horror! Czyli skąd się biorą dzieci” czy „Tylko bez całowania”. Przy
okazji przemyca Pan w nich sporą
dawkę humoru i wiedzy.
Chciałbym być takim podstępnym dilerem literatury. Niech dzieciaki czytają,
śmieją się i chcą wciąż więcej i więcej.

´

A że się przy okazji czegoś nauczą? No
cóż, uznajmy to za skutek uboczny.
Na spotkaniach zwraca się Pan do
dzieci, per „pan”, „pani”. Dlaczego tak
oficjalnie – czy chodzi tu o formę zabawy, czy bardziej o to, żeby dzieciaki
czuły się poważniej traktowane?
Powody są trzy. Lubię staroświecki styl
– to po pierwsze. Po drugie, uważam, że
czytelnikom należy się szacunek: małym
i dużym. Po trzecie, łatwiej zapanować
nad salą pełną dzieci, gdy tytułuję je w ten
właśnie sposób. Czują się wyróżnione,
ale i odrobinę przejęte – a zatem spokojniejsze niż zwykle. Oczywiście tylko do
pewnego momentu.
Co Pan sądzi o projekcie ustawy o jednolitej cenie książki? W Niemczech
od dawna ta ustawa obowiązuje. Jakie korzyści, a może niekorzyści dla
autorów i wydawnictw wiązałyby się
z wprowadzeniem tej ustawy w Polsce?
Byłem jej zwolennikiem, zresztą aktywnie zaangażowanym w tworzenie projektu
ustawy. Obawiam się jednak, że jest już
15 lat za późno. Dość powiedzieć, że
wielu najważniejszych polskich wydawców jest przeciwnych temu pomysłowi.
Niektórzy mówili mi wprost, że jeżeli
zostanie wdrożony, założą wydawnictwa
córki poza granicami Polski, np. w czeskim Cieszynie, i będą sprzedawali książki
na dotychczasowych zasadach – ustawa
bowiem miała obowiązywać jedynie wydawców z Polski.
Dlaczego warto czytać książki, jakie
najlepiej i jak zachęcać do tego dzieci?
A czy trzeba zachęcać do czegoś, co
jest przyjemne? Rozmawiając z dziećmi, akcentujmy właśnie frajdę, jaką daje

czytanie – frajdę, a nie wątek edukacyjny. A my, dorośli... Gdy czytam książkę,
patrzę na świat oczami innego człowieka. Autora. I czuję z nim bliskość.
Czuję podobieństwo. Czuję jedność.
Czytając, poznaję innych – i okazuje
się, że wcale nie są inni.
Na koniec może inny temat, niezwiązany
z literaturą. Jest Pan wegetarianinem.
Czy warto stronić od mięsa?
Jestem nie tyle wegetarianinem, co jaroszem – czyli jem ryby i owoce morza.
Dieta przyszła z powodów zdrowotnych.
Miałem do wyboru albo właśnie ją, albo
tabletki do końca życia. Uznałem więc,
że tabletki to jednak ostateczność. Nie
brakuje mi mięsa, z tym że ja naprawdę
nieźle gotuję. Kucharzenie bawi mnie,
jest to przecież rodzaj twórczości – i nie
trzeba aż tak długo czekać na efekt, jak
w przypadku książki! Tak więc wiem,
czym zastępować kotlety. Faktem jest,
że im dłużej jestem jaroszem, tym bardziej chciałbym przekonywać do tego
sposobu odżywiania cały świat – nie
tylko, przyznam, ze względów zdrowotnych. Myślę, że kiedyś ludzkość będzie
myślała o jedzeniu zwierząt z takim samym zdumieniem, z jakim myślimy dziś
o kanibalizmie. A poza wszystkim planeta, na której mieszkamy, będzie
wdzięczna, jeżeli więcej osób przerzuci
się na dietę roślinną, bo produkcja mięsa jest degradująca dla środowiska.
Coś dla czytelników „Twojego Miasta”?
Życzę wszystkim Państwu, a i sobie,
żebyśmy umieli okiełznać wierzgający
czas – niech idzie stępa, zamiast gnać
w galopie!
Rozmawiała Małgorzata U. Laska
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wieści polonijne

KRAKOWIAK to też dźwięki, które łączą
Polonijny Festiwal Kultury w Hanowerze to od kilku lat ważny element na
mapie życia kulturalnego tamtejszej
Polonii. Organizatorzy imprezy z Biura Łączności Organizacji Polonijnych
z Hanoweru i Dolnej Saksonii, z panią
Aldoną Głowacką na czele, dbają rok
w rok o wysoki poziom imprezy i o to,
by program artystyczny zadowolił różnorodną publiczność odwiedzającą
festiwal.
Folklor, rock, pop, jazz i muzyka
chóralna przeplatają się w barwnym korowodzie z prezentacjami polonijnych
stowarzyszeń, zespołów i zaangażowanych społecznie ludzi. Na szczególną
pochwałę zasługuje wspieranie młodych
talentów wokalnych z Polski oraz finałowe show z gwiazdą wieczoru, którą
ostatnio byli legendarni już Trubadurzy.
Festiwal, który odbył się 15 grudnia
2018 r., był okazją dla Zespołu Pieśni
i Tańca KRAKOWIAK z Griesheim koło Darmstadt do zaprezentowania się
w dwóch odsłonach artystycznych: tańcach z regionu Rzeszowa oraz w bloku
pieśni i tańców narodowych. Przyjęte
z wielkim entuzjazmem przez zespół
zaproszenie zaowocowało nie tylko
możliwością pokazania części dorobku
artystycznego grupy, ale pozwoliło również poznać wyjątkowych, otwartych
ludzi i zawiązać nowe przyjaźnie.
Publiczność
festiwalowa,
wśród
której było wielu znamienitych gości, niezwykle ciepło przyjęła występ
KRAKOWIAKA, a wspólne odtańczenie poloneza z zespołem POLONIA
HANNOVER potwierdziło szczególny
charakter przedsięwzięcia, nawiązując
do rocznicy 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Miejmy nadzieję,
że obiektyw telewizji Pepe TV uchwycił jak najwięcej z atmosfery panującej
na sali.
Gdyby można było zmierzyć skalą wrażenia wyniesione z festiwalu, to trzeba by
było przesuwać podziałkę nieustannie
wzwyż. Sprawna organizacja, świetne warunki noclegowe, urozmaicony
program, życzliwi ludzie oraz wszechobecny Duch Polskości złożyły się na to,
że już dziś zespół KRAKOWIAK tęskni
za następnym festiwalem.
Istotą takich spotkań są ludzie i ich dobra energia. Piękno i bogactwo polskiej
kultury to studnia bez dna. Wszyscy
możemy z niej czerpać i dzielić się nią
ze światem. Wszyscy powinniśmy ją
też przekazywać młodemu pokoleniu
– i to przesłanie towarzyszyło uczestnikom festiwalu. W tym kontekście często
spoglądaliśmy z czułością na kilkumiesięcznego Nikosia, być może przyszłego
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Nikoś z zespołami Krakowiak i Polonia Hannover

tancerza, który pierwszy raz towarzyszył nam na scenie.
Zespół Pieśni i Tańca KRAKOWIAK
po raz kolejny – w zgodzie z festiwalowym motto „Dźwięki, które łączą”
– przekonał się, że łącząc piękno polskiej kultury ludowej z sercem na dłoni,
poczuciem humoru i dystansem do sie-

bie, może tam sięgać, „gdzie wzrok nie
sięga” i łamać, „czego rozum nie złamie”.
Z serdecznymi pozdrowieniami
dla zespołu
Polonia Hannover
Lucyna Simon
i ZPiT KRAKOWIAK z Griesheim

Baumpflegebetrieb im Rhein-Main
Gebiet tätig, sucht einen Mitarbeiter
mit Führerschein Klasse C1 E.
Gerne aus der Land- oder
Forstwirtschaft mit deutschen
Sprachkenntnissen.
Tel: 069/373705
Fax: 069/372008

Bewerbung unter:
Garten- und Landschaftsbau,
Baumpflege GbR
Huthmacherstraße 7
65931 Frankfurt

E-Mail:
info@gebr-kraemer.de
Internet:
www.gebr-kraemer.de

T W O J E M i a s to

wieści polonijne
Jubileusz 25-lecia Szkoły Języka i Kultury Polskiej
im. Jana Pawła II we Frankfurcie nad Menem
W roku 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę swój
jubileusz obchodziła również
Szkoła Języka i Kultury Polskiej
we Frankfurcie nad Menem.
W 1993 roku z inicjatywy ludzi, którymi
kierowało przekonanie o potrzebie nauki języka polskiego oraz pielęgnowania
kultury i tradycji polskiej na obczyźnie, przy Polskiej Misji Katolickiej we
Frankfurcie w pomieszczeniach parafii
Niepokalanego Serca Maryi powstała
szkoła, która miała realizować takie cele.
Pierwszymi nauczycielkami były panie:
Barbara Rogalska, Ewa Ziętek i Halina
Koblenzer, która do dziś jest związana
ze szkołą, pełniąc funkcję koordynatora
ds. nauczania. To z jej inicjatywy z okazji 15-lecia szkoły uroczyście nadano jej
imię Jana Pawła II.
Nie da się przecenić przychylności
duszpasterzy polskiej parafii, z pomieszczeń której szkoła gościnnie korzysta
od samego początku. To proboszcz tej
parafii ks. Jan Gogolin aktywnie przyczynił się do rekrutacji nauczycieli. Dziś
w szkole uczy się ponad setka dzieci
i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat. Są to
uczniowie, którzy urodzili się w Niemczech oraz tacy, którzy od niedawna tu
zamieszkują i kontynuują naukę języka polskiego, godząc to jednocześnie
z przyswajaniem języka niemieckiego.
Prócz tradycyjnych zajęć lekcyjnych,
szkoła stosuje cały szereg innowacyjnych
metod dydaktycznych, np. wycieczki do
ciekawych miejsc w Europie „Śladami
wielkich Polaków”, zimowiska, konkursy recytatorskie dla dzieci i młodzieży
z całych Niemiec. W trakcie wyjazdu do
Włoch oddano hołd poległym polskim
żołnierzom pod Monte Casino, a największym wydarzeniem była audiencja
u papieża Jana Pawła II.
Uczniowie biorący udział w konkursach i olimpiadach języka polskiego
nieraz widoczni byli na podium. Przy
szkole działa grupa teatralna Teatrzaki oraz wydawana jest gazetka szkolna.
Znana ze swojej aktywności pani Halina
Koblenzer założyła i prowadzi szkolny zespół folklorystyczny Krakowiak.
Dzieci z tego zespołu tańcem i piosenkami uświetniły już wiele imprez.
Czas zleciał szybko, a przede wszystkim pracowicie. 24 listopada 2018 r.
mieliśmy możliwość uczestniczyć w jubileuszu 25-lecia Szkoły Języka i Kultury
Polskiej im. Jana Pawła II we Frankfurcie

Ks. prob. Jan Gogolin i PMK we Frankfurcie mieli duży wpływ na rozwój szkoły 

Fot. Ch. Kochanski

Szkoła Jana Pawła II to także grupa Teatrzaki i zespół Krakowiak, gdzie podczas tańca i zabawy dba się
o polską kulturę
Fot. Ch. Kochanski

nad Menem. Licznych gości rodziców
powitał ks. proboszcz Jan Gogolin jako
gospodarz oraz pani Agnieszka Ciesielska, przewodnicząca Katolickiego
Centrum, sprawująca pieczę nad szkołą.
Pani Halina Koblenzer, współzałożycielka szkoły i nadal aktywny pedagog,
naświetliła cele i zadania szkoły. Realizowane są one przez wskazywanie
młodym ludziom wartości i ideałów,
wzbudzając entuzjazm wyzwalający
chęć nauki języka polskiego, poznawania polskiej historii.
Podziękowania za zaangażowanie
duchownym i pedagogom, a także rodzicom za dbałość o pielęgnowanie
języka i tradycji, złożył Konsul Generalny RP w Kolonii Jakub Wawrzyniak
oraz posłanka na Sejm RP Małgorzata
Wypych. Odczytano listy gratulacyjne,
m.in od Marszałka Sejmu RP Marka
Kuchcińskiego, Marszałka Senatu RP
Stanisława Karczewskiego i Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. Zasłużeni
pedagodzy i działacze Katolickiego Cen-

trum otrzymali nagrody i wyróżnienia
upamiętniające jubileusz. Część oficjalną zakończyła msza św. odprawiona
przez ks. proboszcza Jana Gogolina.
Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce
w kawiarni znajdującej się przy parafii.
Przedstawiono tam wystawę zdjęć obrazującą historię szkoły, listy, a przede
wszystkim osiągnięcia uczniów, różne
prace wykonane przez dzieci i młodzież.
Oni też przygotowali program artystyczny pt. „Szkoła – moja mała Ojczyzna”
oraz występy zespołu Krakowiak.
100-lecie odzyskania niepodległości to bez wątpienia piękny jubileusz,
jednak 25 lat polskiej szkoły w obcym
kraju to bardzo dużo. Zwłaszcza że
istnieje ona, działa i ciągle się rozwija
dzięki zaangażowaniu i poświęceniu
grupy zapaleńców, których bez wątpienia można nazwać współczesnymi
patriotami. Życzymy wytrwałości,
satysfakcji z osiąganych efektów i do zobaczenia za kolejne 25 lat.

Christof Kochanski
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Gumowe ucho
Najlepiej ubrana gwiazda 2018 roku – plebiscyt publiczności został
rozstrzygnięty. Tego rodzaju zabawa
towarzyszy nam pod koniec każdego
żegnanego roku i na początku nowego.
Dotyczy to bardzo wielu kategorii.
Postanowiłam skupić się tylko na tej
jednej „dyscyplinie”, bo pomyślałam
sobie, że naszym Czytelniczkom przyda
się punkt odniesienia np. przy tworzeniu stylizacji karnawałowej. A teraz
koniec tych niedomówień i czas ogłosić,
że tytuł najlepiej ubranej gwiazdy 2018
r. wędruje do Grażyny Torbickiej! Ja
się z tym werdyktem w pełni zgadzam.
Dziennikarka daleko w tyle zostawiła
swoje konkurentki i wygrała ranking
ze znaczną przewagą. Długo, długo po
Torbickiej, na drugim miejscu znalazły
się stylizacje Małgorzaty Rozenek-Majdan. Co ciekawe, ubiegłoroczna zwyciężczyni Kinga Rusin spadła w tym
roku aż na 7. miejsce. Mnie nie dziwi
pierwsze miejsce Grażyny Torbickiej,
która od wielu lat jest ulubienicą pu-

Kancelaria Prawna J. Dabrowski
we Frankfurcie M. poszukuje
osoby na stanowisko:
pracownik biurowy (sekretarz/-ka)
Zakres obowiĄzków, m.in.:
• bieżące wsparcie administracyjne
• telefoniczna obsługa interesantów
• samodzielne oraz na polecenie
prowadzenie / przygotowywanie
korespondencji
• obsługa korespondencji
przychodzącej i wychodzącej;
• ewidencja w systemie,
archiwizowanie akt
i dokumentów;
• wymiar: pół etatu
Wymagania:
• Bardzo dobra znajomość języka
niemieckiego w mowie i piśmie
• wykształcenie min. średnie
• znajomość obsługi pakietu
MS Office (Word, Excel)
• sumienność, dokładność
i zaangażowanie w wykonywane
czynności
wysoka kultura osobista

Zainteresowane osoby proszone
są o wysłanie CV ze zdjęciem i listem
motywacyjnym drogą elektroniczną
na adres info@ra-dabrowski.de
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bliczności. Prezenterka jest szanowana
zarówno ze względu na swój profesjonalizm, jak i nienaganny, bardzo
klasyczny styl. Dziennikarkę trudno
nazwać w tej kwestii awangardzistką,
jednak jej balansowanie na granicy
prostoty i elegancji jest w stanie zainspirować niejedną kobietę poszukującą
modowego natchnienia. Tego właśnie
życzę naszym Czytelniczkom!
„Przez twe oczy zielone” – tak śpiewał
Zenek Martyniuk w sylwestrową noc
(jak każdego roku) w Zakopanem,
a nasi Czytelnicy bawili się przy tej
piosence do białego rana, nie zdając
sobie sprawy, że w domu artysty (w woj.
podlaskim) rozgrywa się rodzinny
dramat. Okazało się bowiem, że w rodzinie gwiazdy disco polo nie dzieje się
najlepiej. Chodzi o jego jedynego syna,
Daniela, który 30 grudnia został aresztowany, ponieważ wszczął awanturę
w swoim domu. Podobno pijany mężczyzna nie chciał wpuścić do mieszkania swojej ciężarnej żony. Co więcej,
policja znalazła przy nim narkotyki, za
co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Pikanterii dodaje fakt, że policję
wezwała matka Daniela, a żona Zenona
Martyniuka. Okazuje się, że to nie jest
jedyny kłopot jedynego syna artysty.
Daniel M. został już skazany za inną
sprawę, także z narkotykami w roli
głównej. Milczenie przerwała rodzina
żony Daniela, a także bezpośredni sąsiedzi młodej pary. Według bliskich żony, między nimi od dawna nie układało
się najlepiej. Podobno młodzi pobrali
się tylko dlatego, że dziewczyna zaszła
w ciążę. Sąsiedzi twierdzą, że w mieszkaniu Daniela M. i jego żony niemal
codziennie dochodziło do awantur.
Fakt ten potwierdzili policjanci, którym dobrze znany był ten adres i ten

mężczyzna. Funkcjonariusze nieraz
wyprowadzali skutego w kajdankach
syna gwiazdy disco polo, a on po wyjściu na wolność odgrażał się pobiciem
„niewdzięcznych” sąsiadów. Muzyk
długo nie chciał komentować wydarzeń
związanych z jego synem, jednak przerwał milczenie, udzielając wywiadu dla
„Super Expressu”. Zapewnia w nim, że
wraz z żoną zrobią wszystko, aby ratować ukochanego jedynaka. Podobno
postawili mu twarde warunki. Daniel
ma się leczyć, a rodzice zapewnią mu
najlepszych specjalistów. Tylko czy syn
jest na to gotowy – a jeśli tak, to czy
wytrzyma terapię? A wszystko przez te
oczy zielone, które lubi ojciec, bo syn
niestety ma inne zainteresowania.
Iga Lis, młodsza córka Kingi Rusin
i Tomasza Lisa, nie tylko wyrosła na
piękną młodą kobietę, ale również
inteligentną i pracowitą. Od września
mieszka w Londynie, gdzie studiuje aż
dwa kierunki na jednej z najbardziej
prestiżowych uczelni. Jest studentką
pierwszego roku historii i stosunków
międzynarodowych. Iga pragnie z sukcesem ukończyć studia i poświęcić
swój czas w sektorze dziennikarstwa
politycznego. W wolnych chwilach
córka znanych dziennikarzy pracuje
w dziale prasowym stowarzyszenia
studenckiego w Wielkiej Brytanii –
Polish Business Society, na stanowisku
media officer. Wygląda na to, że Iga
planuje pójść w ślady rodziców i zająć
się poważnym dziennikarstwem. Jest
to sporym zaskoczeniem, bo wszyscy
wróżyli jej karierę modelki. Ale czego
się spodziewać po córce Rusin i Lisa?
Okazuje się, na szczęście, że istnieją
dzieci prominentów, które własną pracą budują swoją przyszłość.

Plotkara

Christine Jolanta Brendler
Buchhaltung, Firmenberatung
Kindergeld und Elterngeld
Księgowość i naliczanie poborów
Wszystkie porady w języku polskim
Rödelheimer Landstr. 75-85
Zimmer 309
60487 Frankfurt-Rödelheim

Tel.: 069-97947555
Fax: 069-97947556
Mobil: 0174-3243121
E-mail: brendler.wbb@t-online.de

Finanse i Ubezpieczenia
Czy polskie ubezpieczenie zdrowotne
pokrywa koszty leczenia w Niemczech?

P

raktycznie nie ma problemu,
jeśli chodzi o wyjazdy turystyczne.
Narodowy Fundusz Zdrowia czy
KRUS pokrywają koszty leczenia poza
granicami Polski w przypadku nagłych
wypadków, zachorowań i tylko do wysokości kosztów niezbędnej pierwszej pomocy. Od momentu podjęcia pracy lub
działalności w innym państwie przestaje
się podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce, nawet jeżeli nie dopełniło
się obowiązku wyrejestrowania z Narodowego Funduszu Zdrowia i opłacało
składki. W załączniku nr 1 do wniosku
Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ) stwierdza się, że
„Narodowy Fundusz Zdrowia podejmie
wszelkie przewidziane prawem kroki
w celu odzyskania poniesionych nienależnie kosztów leczenia od osoby, która
skorzystała z opieki zdrowotnej na podstawie EKUZ, po utracie statusu osoby
ubezpieczonej”. Można dodatkowo wykupić prywatne ubezpieczenie od kosztów leczenia, które może być poszerzone
o świadczenia wypadkowe, ubezpieczenie bagażu itp. Jednak i to ubezpieczenie
skutkuje tylko w przypadku wyjazdów
turystycznych. O dwóch wyjątkach od
tej zasady wspomnę poniżej. Niestety
wiele osób, które mają w Niemczech
zarejestrowaną działalność gospodarczą
(Gewerbe), zawarło w Polsce tego typu
ubezpieczenie turystyczne, pozostając w
przekonaniu, że są ubezpieczeni. Warto
przed podjęciem takiej decyzji zapoznać
się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. W celu rozwiania wątpliwości
przedstawiam, jak ten problem został
uregulowany w ogólnych warunkach

tach leczenia i pomocy w
podróży. W pkt. 3 tego
artykułu, ust. 3, stwierdza
się, że zakres udzielonej
ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje kosztów
leczenia, transportu medycznego i innych
usług świadczonych w podróży, jeżeli
miałyby być świadczone na terenie RP lub
kraju zamieszkania ubezpieczonego. Co
to jest kraj zamieszkania, wyjaśnia art. 2
pkt. 17 – definiowane jest to identycznie
jak przez PZU.
Warto też pamiętać o tym, że prawo
Unii Europejskiej reguluje to zagadnienie w sposób jednoznaczny. Zgodnie
z nim ubezpieczenie od kosztów leczenia
musi być zawarte w kraju zameldowania
i w którym toczy się życie zawodowe.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że
oferta wielu polskojęzycznych biur
serwisowych o rejestracji Gewerby bez
zameldowania – lub tzw. meldowanie
na biuro – jest fikcją prawną. Pracować
na terenie Niemiec bez meldunku
można tylko w rejonie przygranicznym.
Odpowiedzialność za brak meldunku
spada nie na biuro, a na osobę, która nie
dopełniła obowiązku meldunkowego.
Prawo niemieckie szczegółowo określa,
kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia
i jakie warunki musi ono spełniać.
Między innymi musi być zawarte na
czas nieokreślony i zawierać tzw. Pflegeversicherung. Wyklucza tym samym
wszelkie ubezpieczenia turystyczne, nawet niemieckie. Osoby nieubezpieczone
podlegają karze do 5000 € oraz mają
obowiązek zapłacić składki wstecz, od
momentu zameldowania w Niemczech
(przy zastosowaniu odpowiednich
zniżek). Czy warto ryzykować życiem,
zdrowiem i portfelem?

Christof Kochanski

FINANCIAL SOLUTIONS

trzech największych polskich ubezpieczycieli – PZU, Warty i Allianz.
PZU – ogólne warunki ubezpieczenia
Wojażer. W rozdziale „Wyłączenia
odpowiedzialności” w § 15 pkt. 1 stwierdza się, że „odpowiedzialność PZU SA
nie obejmuje kosztów leczenia i usług
assistance, które powstały z tytułu lub
w następstwie: ppk. 27 leczenia na terenie
RP i na terenie innego kraju stałego pobytu
ubezpieczonego”. Co to jest kraj stałego
pobytu, wyjaśnia § 6 pkt.17: „kraj, prócz
RP, w którym ubezpieczony zamieszkuje
nieprzerwanie przez okres co najmniej
jednego roku i w którym koncentruje się
jego życie osobiste, zawodowe; nie dotyczy
osób przebywających w danym kraju w celu kształcenia się, osób oddelegowanych
do pracy”. Ostatnie zdanie to właśnie dwa
wyjątki, o których wspomniałem. Oznacza
to, że z ubezpieczenia turystycznego mogą
korzystać studenci i osoby na kontraktach.
Właśnie dlatego ubezpieczenie można
poszerzyć o tzw. opcję praca – dotyczy to
pracowników na kontraktach. Jednak osoby mające stałe zameldowanie i pracujące
na podstawie Gewerby, zgodnie z cytowanymi paragrafami, nie są objęci ubezpieczeniem, nawet jeśli opłacają składki.
WARTA Travel – ogólne warunki
ubezpieczenia. Rozdział II „Koszty leczenia” – w § 9 mowa jest o tym, kiedy Warta
nie odpowiada za koszty leczenia za
granicą. W pkt. 2 ppk. „a” tego paragrafu
stwierdza się, że Warta nie odpowiada za
koszty leczenia w następstwie zdarzeń
związanych m.in. z wykonywaniem
pracy za granicą.
Allianz Globtroter – ogólne warunki
ubezpieczenia. W art. 6 mowa jest o kosz-

25 lat doświadczenia,
niezależności i kompetencji
zaowocowało zaufaniem
tysięcy klientów z całych Niemiec

MAKLERZY FINANSOWI I UBEZPIECZENIOWI
Zasługujesz
na więcej
– sprawdź!

Wyszukiwanie optymalnych rozwiązań finansowych:
▪ obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne
(Krankenversicherung) zgodne z prawem
▪ ubezpieczenie samochodu z zaliczeniem zniżek z Polski
▪ emerytalne z wykorzystaniem ulg podatkowych i dotacji
▪ zabezpieczenie w przypadku utraty zdolności zarobkowej
▪ lokaty w złocie, srebrze i platynie
▪ leasing

Współpracujący z naszą kancelarią
specjaliści pomogą w:

▪ rejestrowaniu działalności gospodarczej
▪ wypełnianiu wniosków na zasiłek rodzinny
(Kindergeld)
▪ poprowadzą księgowość i serwis biurowy
▪ udzielą porad prawnych

FINANCIAL SOLUTIONS, 64293 Darmstadt, Pallaswiesenstrasse 63, www.fsdarmstadt.de
Christof Kochanski, tel.: 06151/6674089, mobil: 01727595953, c.kochanski@fsdarmstadt.de
Robert Waz, tel.: 06151/9507139, mobil: 017665632334, waz@fsdarmstadt.de
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Wspomnienia
emigranta
odc. XLI
W poprzednich odcinkach:
Polska po stanie wojennym nie wie, jak
się pozbierać. Udawana przez komunistyczny rząd stabilizacja polityczna i nieudawana niestabilizacja gospodarcza,
puste sklepy, olbrzymie kolejki – nie ma
co jeść. Skoro naród niepokorny, należy
go zagłodzić – to dewiza rządzących. Po
latach prawdziwej walki o otrzymanie
paszportu małżeństwo Dariusz i Marta
emigrują w maju 1985 roku do Włoch.
Przebywają długie tygodnie w obozie
emigracyjnym, po czym przenoszą się do
hotelu, gdzie znajdują pracę.
Zapalenie stawów w moich rękach
powoli się uspokaja, więc planuję
wkrótce powrócić do pracy. Nie ma
jej wiele, bo i wczasowiczów w hotelu
coraz mniej. Luiza rozpoczęła przygotowania do urządzania wnętrza
nowo wybudowanego domu, w którym
czyniono już ostatnie pociągnięcia
pędzlem. Luciano z żoną zabrali nas
tam pewnego popołudnia, aby pokazać
swój nowy, mały pałac. Dom stał na
uboczu, w dzielnicy o podobnie dużych
działkach, jak ich własna. Ogród jeszcze surowy, jedynie rzucał się mocno
w oczy nowy, spod igły, lśniący z dala
basen, wyłożony lazurowymi płytkami.
Obszerny willowy budynek o jasnych
murach i ciemnej stolarce wysokiego
gatunku. Półokrągły hall, po ścianie
którego drewniane schody prowadzą
głębokim łukiem na piętro. Gdy ma się
8-osobową gromadkę dzieci, konieczna
jest większa ilość pokoi. Luciano oprowadzał nas bardzo dumny, pokazywał
wykończenia, opowiadał o łazienkach
wyłożonych płytkami ze złoconym
wzorkiem i o przebiegu kolejnych faz
budowy. Gabaryty budynku nie zrobiły
na mnie wrażenia, gdyż sama pochodzę
z 13-pokojowego domu rodzinnego,
gdzie zamieszkiwały 4 pokolenia. Znam
harmonię rodzinną od dziecka, więc
tu cieszyłam oko jedynie wspaniałymi
materiałami budowlanymi. W ostatnich
latach w Polsce szukało się przecież po
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sklepach wszystkiego – gwoździ, żarówek, cementu...
Luiza przygotowała w międzyczasie
napoje chłodzące, słodycze i spędziliśmy tam trochę czasu. W następnych
dniach pomagałam Luizie opróżniać
hotelowy pakamer, gdzie przez lata
gromadziła przeróżne obrazy. Było
sortowanie i wybieranie najlepszych do
domowej galerii. Pięknie prezentowały
się wzdłuż schodów, na tej półokrągłej
ścianie. Potem miałyśmy parę sklepów
meblowych, parę katalogów do obejrzenia – Luiza wybierała meble.
Swoją młodość przeznaczyła na wychowanie potomstwa, równolegle na pracę
w hotelu i zamieszkiwanie z gromadką
dzieci w dwóch lub trzech pokojach
hotelowych. Po 20 latach takiej harówki
jej mąż postanowił, że powinna mieć tę
przyjemność, wybrać sobie do nowego
domu nowiuteńkie meble, wszelkie inne
przedmioty i to bez ograniczeń. Luiza
bardzo sobie to doceniła. Wiedziała, że w
Polsce miałam prywatne studio dekoracji
wnętrz, więc byłam dla niej partnerem
do dyskusji przy okazji wyboru kolejnego
zakupu. Abstrahując od mego zawodu,
było mi ogromnie miło brać udział
w tych eskapadach. To kolejna odskocznia od wewnętrznego, wciąż ukrywanego smutku szeregowego emigranta. Jako
osoba aktualnie bez własnego dachu nad
głową, zapominałam częściowo o mojej
emigracji, o życiu w przedsionku do wolności, wyczekiwaniu na wizę, siedzeniu
na walizkach w cierpkiej rzeczywistości
niewiadomego jutra. Obserwowałam
Luisę, z jaką egzaltacją i radością czyniła kolejne oględziny. Powodem nie
było jednak posiadanie czy możliwości
finansowe, lecz ten przemiły gest męża
potwierdzający odpowiedzialność za
byt rodziny, ale ponad wszystko znak
niepowtarzalnej małżeńskiej miłości,
pielęgnowanej przez ponad dwie dekady.
Miłości dawanej i otrzymywanej, ale nie
na salonach, lecz w pracowitej codzienności i w bardzo skromnych warunkach
bytowania. Cdn. 
SGL

Palcem w oko

Multi-kulti po polsku

Pokolenie urodzone i wychowane
w Polsce po roku 1989 jest już w tym
wieku, że wchodzi w związki małżeńskie. Korzystanie z otwartych granic
i swoboda podróżowania powodują, że
często wybrańcem jest obcokrajowiec.
Statystyki wyraźnie wskazują różnice
w preferencjach między Polkami
i Polakami. Panowie częściej znajdują małżonkę na Wschodzie, czyli
Ukrainkę, Litwinkę, Białorusinkę,
natomiast panie szukają kandydatów
na męża w krajach Europy Zachodniej. Mężczyźni są tradycjonalistami
i oczekują, że przyszła wybranka, tak
jak ich matka, zajmie się domem, wychowaniem dzieci – natomiast kobiety
nie chcą żyć tak jak ich matki. Chcą
być aktywne zawodowo, robić karierę
i liczą na to, że partnerzy z Zachodu
bardziej to zrozumieją. Nic bardziej
błędnego – tak okazuje się po pewnym
czasie. Ukrainki czy Białorusinki
po paru latach w Polsce też pragną
niezależności i zaczynają aktywność
zawodową. A Niemiec, Francuz czy
Holender oczekuje od żony Polki
dobrych pierogów i żurku oraz pieczy
nad ogniskiem domowym. Tak więc
po pewnym okresie „walec czasu”
wszystko wyrównuje, sytuacja wraca
do normy, a małżonkowie albo to
akceptują, albo nie.

W sprawie prądu, pod prąd

Z końcem roku rząd ogłosił radykalne
podwyżki prądu w Polsce, dodając
jednocześnie, że nie dotkną one Polaków. Ekonomiści i inni posługujący
się logiką pytali: kto za to zapłaci?
Odpowiedź premiera była prosta:
„program, mamy taki program”.
Nasza redakcja już na początku
2019 roku otrzymała nowe, mocno
wygórowane ceny za druk „Twojego
Miasta” od polskiej drukarni. Cóż,
taki program... Szef Komisji Nadzoru
Finansowego chciał pomóc Panu
Czarneckiemu uratować jego bank
przed wykupem za 1 zł, za drobną
opłatą 40 mln zł. Niewdzięcznik
Czarnecki nie okazał zrozumienia.
Kiedy premier mówi do Polaków
„chcemy waszego dobra”, należy
po prostu przezornie chronić swoje
dobra, chowając je gdzie się da.

Christof Kochanski

T W O J E M i a s to

Porady prawne

Minijob – prawa i obowiązki pracownika(część 2)

M

inijob to jedna z odmian
umowy o pracę. Jako umowa o pracę podlega m.in.
regulacjom
dotyczącym
urlopu. I tak osoba wykonująca Minijob
ma tak samo jak pracownik roszczenie
o płatny urlop wypoczynkowy. Na
podstawie § 3 Bundesurlaubsgesetz –
niemieckiej ustawy o urlopach – każdy
pracownik ma prawo do płatnego
urlopu w wysokości co najmniej 4 tygodni w roku, w szczególności do 24 dni
roboczych w przypadku 6-dniowego
tygodnia pracy. Jeśli pracownik pracuje
rzadziej w tygodniu niż 6 dni, wówczas
należy mu odpowiednio zmniejszyć
urlop. Oblicza się to w następujący sposób: liczbę indywidualnych dni pracy
na tydzień należy pomnożyć przez 24
i podzielić przez 6 dni pracy, co da nam
liczbę dni urlopu w roku.
Na przykład pracownikowi, który pracuje tylko 5 dni w tygodniu, przysługuje
20 dni urlopu, nawet jeśli pracuje on
łącznie np. tylko 20 godzin w tygodniu.
Pracownikowi, który pracuje także
20 godzin w tygodniu, ale wykonuje
je w ciągu 2 dni pracy, przysługuje
niestety tylko 8 dni urlopu, a nie 20 dni.
Wynagrodzenie urlopowe jest wypłacane pracownikowi w czasie urlopu jak
wynagrodzenie za pracę i odpowiada
za każdy dzień urlopu wysokości średniego wynagrodzenia, jakie pracownik
osiągnął w ciągu ostatnich 13 tygodni
pracy przed udaniem się na urlop.
Kolejny punkt dotyczy wypłaty
chorobowego, które również należy
się osobom zatrudnionym na Minijob,
tak jak pracownikom zatrudnionym na
pełny etat. Roszczenie o wypłatę wynagrodzenia w czasie choroby przysługuje
przez kolejne 6 tygodni i jest obliczane
za każdy dzień, w którym pracownik
świadczyłby pracę, gdyby był zdolny
do pracy, na podstawie regularnego
czasu pracy. Pamiętajmy, że nie wlicza
się do tego nadgodzin. Roszczenie takie
powstaje jednak tylko, gdy wcześniej
pracownik przepracował 4 tygodnie
bez przerwy.
Pracodawca ma także obowiązek
wypłaty wynagrodzenia osobie wykonującej Minijob, za ustawowe dni
wolne od pracy, w których normalnie
pracownik wykonywałby pracę. Wypłaty takiego wynagrodzenia za dni
wolne pracodawca nie może obejść
w ten sposób, że nakaże pracownikowi
pracę w inny dzień, przed lub po dniu
wolnym od pracy. Regulują to §§ 2-4
Entgeltfortzahlungsgesetz – czyli niemieckiej ustawy o kontynuacji wypłaty

wynagrodzenia za pracę. Jednakże
pracownikowi pracującemu na Minijob
nie przysługuje ustawowe roszczenie
o dodatkowe wypłaty, np. Weihnachtsgeld, po polsku „trzynastka”, lub dodatkowe wynagrodzenie urlopowe.
Ponadto paniom wykonującym Minijob, które urodziły dziecko, przysługują na podstawie Mutterschutzgesetz
– czyli niemieckiej ustawy o ochronie
macierzyństwa – dodatki do wynagrodzenia macierzyńskiego, a w razie
zakazu pracy w czasie ciąży, ze względu
na wspomnianą ochronę, wypłaca się
im wynagrodzenie za pracę.
Kolejny temat to wypłata wynagrodzenia w przypadku choroby
dziecka,
które
nie
ukończyło
12. roku życia. Jeden z rodziców ma
wówczas prawo zostać z dzieckiem
w domu w ramach opieki nad nim
do 5 dni roboczych zgodnie z § 616
BGB – czyli niemieckiego Kodeksu
cywilnego – i jeśli wykonuje Minijob,
to jemu także pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie za pracę
za te 5 dni. Jeśli jednak nasza umowa
o pracę wyklucza opiekę płatną, co jest
możliwe, bezpłatną opiekę na dziecko
otrzymamy na podstawie § 45 Abs. 3
SGB V – czyli niemieckiego kodeksu
prawa socjalnego – do 10 dni roboczych
na dziecko, łącznie do 25 dni roboczych
w roku. Osobom samotnie wychowującym dziecko przysługuje podwójna
taryfa. W trakcie takiej opieki mamy
prawo do wynagrodzenia chorobowego
w wysokości do 70% wynagrodzenia
regularnego.
Pamiętajmy, że jako osoba wykonująca Minijob mamy również prawo do
otrzymania co najmniej pisemnego
poświadczenia naszego stosunku pracy,
ponieważ pisemna umowa o pracę nie
jest obowiązkowa. Najpóźniej po upływie miesiąca od rozpoczęcia stosunku
pracy pracodawca ma obowiązek wystawić takie pisemne poświadczenie zawierające najważniejsze warunki pracy,

chyba że pracowaliśmy tymczasowo nie
dłużej niż miesiąc, jako kelner, np. przy
cateringu.
Jako pracownik powinniśmy wiedzieć
i zwrócić na to szczególną uwagę,
jakie dane musi zawierać to pisemne
poświadczenie, a mianowicie: nazwy
i adresy stron, początek stosunku pracy,
bądź ewentualny koniec przy umowach
na czas określony, miejsce wykonywania
pracy, jej rodzaj, czas pracy, wysokość
i czas wypłaty wynagrodzenia, z jakich
elementów się ono składa, np. dodatki,
premie itp., liczbę dni urlopu, terminy
wypowiedzenia, wskazówki dotyczące
ewentualnych regulacji taryfowych,
porozumień zakładowych itp.
Ostatni element to świadectwo pracy,
do którego wystawienia zobowiązany
jest pracodawca w formie pisemnej, ale
tylko na wyraźne żądanie pracownika,
gdzie powinny być opisane czas trwania i rodzaj Minijobu oraz jego przebieg. O takie świadectwo pracownik
ma prawo ubiegać się do trzech lat po
zakończeniu Minijobu.
Istnieją dwa rodzaje świadectw: tzw.
zwykłe i kwalifikowane. Zwykłe zawiera podstawowe dane, jak nazwę i adres
pracodawcy i pracownika, rodzaj i czas
wykonywanej pracy. Świadectwo kwalifikowane stanowi wersję poszerzoną
świadectwa zwykłego i zawiera dodatkowo ocenę pracownika ze względu
na jego świadczenie pracy, zdolności,
gotowość do pracy, wydajność oraz
kompetencje socjalne. Świadectwo
pracy, jako dokument oficjalny, musi
być sporządzone zgodnie z zasadami
obowiązującymi w Niemczech w tym
zakresie i jest bardzo sformalizowane,
inaczej niż w Polsce. Tu każde użyte
słowo ma odpowiednie znaczenie interpretacyjne. Na koniec nie zapomnijmy,
że pracodawca musi podpisać nasze
świadectwo pracy.
Anna Golan, LL.M.
Prawnik polsko-niemiecki
info@sg-inkasso.de

S&G Inkasso
Polsko-Niemieckie Biuro Inkasso w Kolonii

Skuteczne odzyskiwanie roszczeń w Niemczech – bez opłat wstępnych
Prowadzimy windykację przedsądową (Mahnung), sądowe postępowanie
upominawcze (Mahnverfahren), jak również postępowanie egzekucyjne
(Zwangsvollstreckung) – klient ponosi ew. opłaty sądowe lub komornicze
Hansaring 88, 50670 Köln / Tel. 0049-177-412-33-22 / info@sg-inkasso.de
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sami swoi w wielkim świecie

Szkocja Joanny Zawadzkiej
Joanna Zawadzka – aktywistka
i feministka, która od 13 lat
mieszka w szkockim Edynburgu.
Działaczka polonijna, współautorka wielu projektów i kampanii
mających na celu poprawienie
wizerunku Polaków oraz wspieranie wymiany międzykulturowej
i integracji mniejszości etnicznych
za granicą.
Przez ostatnie 10 lat współpracowała
z Fundacją Szkoła Liderów przy projekcie Szkoła Liderów Polonijnych,
a w Edynburgu prowadzi organizację
Polish Cultural Festival Association
i EU Citizens Rights Project Scotland.
Jest liderką m.in. akcji „Bloody Foreigners” – kampanii popularyzującej
krwiodawstwo, szkockiej akcji wyborczej „Jesteś u siebie – zagłosuj”
oraz kampanii „Jeden Dzień Bez Nas”
(„1DayWithoutUs”), współpracuje też
z lokalnymi kampaniami, takimi jak
„Stand Up To Racism” czy „The 3 million”. Na co dzień pracuje w organizacji
Zero Tolerance, zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet. Na
jej wypowiedź w telewizji BCC zwróciła
uwagę sama pierwsza minister Szkocji
Nicola Sturgeon, wyrażając zrozumienie dla obaw Polaków mieszkających na
Wyspach Brytyjskich po brexicie.
„TM”: Jak trafiłaś do Szkocji?
J.Z.: Jako niespełna dwudziestoletnia
studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej marzyłam o podróżach
i chciałam nauczyć się nowego języka.
Postanowiłam wziąć los w swoje ręce
i dzięki niewielkiej pomocy znajomych
wylądowałam w Szkocji. To były czasy,
w których nie było tanich lotów, podróż
trwała 48 godzin, a internet nie był tak
powszechnie używany do szukania pracy, nie było też Facebooka. Pamiętam,
jak po przyjeździe siedziałam w kafejce z gazetą i czerwonym mazakiem,
zakreślając potencjalne pozycje pracy
i łamanym angielskim umawiałam się
przez telefon na spotkania. Czułam
się wtedy trochę jak w amerykańskim
filmie, w którym bohaterka zaczyna
wielkie życie w wielkim mieście! Dałam
sobie czas na oswojenie się ze szkockim akcentem i kapryśną pogodą, ale
szybko się zaaklimatyzowałam dzięki serdeczności lokalnej społeczności.
Moją pierwszą pracę dała mi firma rodzinna prowadzona przez przemiłych
Irakijczyków.
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Nasza kampania „Krwawi Obcokrajowcy” („Bloody Foreigners”) promuje krwiodawstwo wśród
obcokrajowców 
Fot. Tom Duda

Jak w paru zdaniach opisałabyś
Szkotów? Czy naprawdę są tacy
oszczędni?
Szkoci są bardzo serdeczni, otwarci i postępowi. Ich polityka zmierza
w kierunku krajów skandynawskich,
w których bardzo dba się o prawa kobiet,
prawa imigrantów, mniejszości etnicznych, wyznaniowych i seksualnych.
Jestem tu wiele lat i zawsze zastanawiało mnie, skąd w Polsce wzięło się
powiedzenie, że Szkoci są oszczędni, bo
w żaden sposób nie dane mi było tego
doświadczyć.
Ilu Polaków mieszka na terenie Szkocji?
Według informacji, jakie posiadamy,
Polacy to największa mniejszość etniczna w Szkocji i jest ich około 86 tys.
Myślę, że warto wspomnieć, że Szkoci
masowo emigrowali do Polski w XVI
wieku i żyło ich tam około 100 tys. Można zażartować, że ci Szkoci po kilku
wiekach powrócili z Polski do Szkocji.
(Więcej na ten temat można przeczytać
na łamach tygodnika „Wprost”: www.
wprost.pl/tygodnik/71296/Mieszańcy-Europy.html).
Organizujesz wiele akcji społecznych.
Czy trudno jest namówić szkocką
Polonię do współpracy?

Medpol

Odpowiem krótko: nie jest trudno!
Wszystko, co do tej pory udało nam się
osiągnąć – w sensie projektów, kampanii, akcji społecznych i kulturalnych
– nie byłoby możliwe dzięki ciężkiej
pracy setek (tak, setek!) wspaniałych
wolontariuszy, którzy przez wiele lat
wspierają nasze działania. Przy okazji
chciałabym im za to serdecznie podziękować!
Przed rokiem powiedziałaś w BBC,
że z powodu brexitu czujesz się „jak
pacjent na stole operacyjnym, którego Szkocja trzyma za rękę i powtarza
mu, że wszystko będzie dobrze”. Jak
opisałabyś tę sytuację dzisiaj?
To pytanie zasługuje na małe wyjaśnienie. Szkocja jest przyjazna imigrantom,
ale niestety nie ma władzy nad polityką
imigracyjną, która jest zarezerwowana
dla Westminister. Rząd szkocki nie ma
więc znaczącego wpływu na przyszłość
obywateli UE, w tym także tych mieszkających w Szkocji po brexicie, pomimo
serdecznych zapewnień z ich strony, że
jesteśmy mile tu widziani. Stąd powyższa analogia. Jeżeli chodzi o obecną
sytuację, to wiemy, że wprowadzony zostanie program rządowy umożliwiający
aplikacje o tzw. status osiedleńczy (ang.

TYLKO U NAS!
POLONIJNE WYJAZDY NARCIARSKIE

Reisen

• Najpiękniejsze okolice włoskich Alp
• Szkolenie jazdy na nartach na różnych poziomach zaawansowania
• Polskojęzyczni instruktorzy • Kameralna, familijna atmosfera
• Wspólne zabawy, konkursy i biesiady • Przystępne ceny

www.medpolreisen.de
info@medpolreisen.de

Poznajmy się lepiej
– na nartach!

T W O J E M i a s to

tel. +49 (0)271 43446
mobil. +49 (0)17698512464

Fot. Tom Duda

„

„Jeden Dzień Bez Nas” („1DayWithoutUs”) to akcja pokazująca, jak wyglądałaby Szkocja, kiedy zabraknie w pracy obcokrajowców. W ten dzień wielu z nich
demonstracyjnie bierze urlop

settled status), który ureguluje kwestie
prawa do pracy i pobytu dla obywateli UE po wystąpieniu. Powiem tak:
pacjent ma szansę na przeżycie, ale czeka go długa i kosztowna rehabilitacja.
Obywatele UE będą musieli zapłacić,
aby zalegalizować swój pobyt i przedstawić na to odpowiednią dokumentację,
a ponadto żyć ze świadomością, że wiele
osób zagłosowało za brexitem, kierując się nieprawdziwymi informacjami
i niechęcią do imigrantów, która dominowała w mediach przed referendum.
Polacy to raczej nie jedyna grupa
obawiająca się brexitu?
Z pewnością nie, ale Polacy to jedna z najliczniejszych mniejszości na
Wyspach i jako część naszych działań
solidaryzujemy się ze wszystkimi, którzy
będą musieli się borykać z konsekwencjami brexitu. Warto wspomnieć, że
brexit nie jest tylko problemem dla obcokrajowców, ale także dla wszystkich
Brytyjczyków, którzy do tej pory korzystali z całego wachlarza programów,
inicjatyw i projektów, jakie dostępne
były dla krajów członkowskich. Warto
wspomnieć, że obecne analizy wskazują na to, że jeżeli teraz odbyłoby się
kolejne referendum, wynik mógłby być
zupełnie inny od poprzedniego, ponieważ zwiększyła się liczba młodych ludzi
uprawnionych do głosowania, a oni zagłosowali przeważająco za pozostaniem
w Unii Europejskiej.
Czy uważasz, że niezadowolenie
społeczne w waszym regionie może
doprowadzić do odłączenia się Szkocji
od Wielkiej Brytanii? Jaki jest Twoim
zdaniem najbardziej realny scenariusz
zakończenia tej patowej sytuacji?
Szkocja zagłosowała w 62% za pozostaniem w Unii Europejskiej i wszystko
wskazuje na to, że nadal chce w niej
pozostać. Trudno jest przewidzieć najbardziej realny scenariusz, ponieważ
nie wiemy zbyt wiele na temat tego,
jak będzie wyglądał brexit, a wystąpienie Szkocji z Wielkiej Brytanii w czasie

Zdecydowanie zachęcam do odwiedzenia wspomnianego festiwalu
teatralnego, który jest największym
wydarzeniem kulturalnym tego typu
w Europie. Trwa on przez cały miesiąc
i odbywa się co roku w sierpniu. Poza
tym Edynburg oferuje szeroki wachlarz
atrakcji turystycznych – warto zobaczyć
Szkocki Parlament, Royal Mile i Zamek oraz podziemną ulicę Mary Kings
Close, jak również wspiąć się na górę
Arthurs Seat, skąd można podziwiać
piękną panoramę miasta. Warto też odwiedzić miejsca łączące polską i szkocką
historię – takie jak pomnik Generała
Maczka przy City Chambers i pomnik
Misia Wojtka w Princess Street Gardens
– i zapoznać się z ich historią.
Rozmawiał Michał Kochański

Szkocja jest
przyjazna
imigrantom,
ale niestety
nie ma władzy nad polityką
imigracyjną, która jest
zarezerwowana dla
Westminister
brexitu
dodatkowo
skomplikowałoby polityczną i ekonomiczną
sytuację w kraju. Czego
nie można zaprzeczyć,
to tego, że jest w Szkocji
spory apetyt na kolejne
referendum.
Edynburg,
podobnie
jak Frankfurt, jest miastem
partnerskim
Krakowa. Czy widzisz
możliwości współpracy
dla brytyjskiej i niemieckiej Polonii na tym
poziomie?
Możliwości jest nieskończenie
wiele!
W szczególności w zakresie promocji polskiej
kultury i sztuki. Edynburg od wielu lat szczyci
się opinią miasta otwartego na świat, a dowodem
na to jest coroczny największy w Europie
festiwal teatralny.
Co warto zobaczyć,
odwiedzając Edynburg?

&

www.STEPS-Therapie.de

Oferuję Państwu:

- terapię i poradnictwo systemowe
- terapię rodzinną
- Coaching
- MPU/przygotowanie do egzaminu
Tomaszewska Małgorzata

Dipl. Pädagogin
Systemische Beraterin/DGSF
Systemische Therapeutin /DGSF
Familientherapeutin/DGSF
Verkehrspädagogin & MPU-Beraterin/DVPK

Knappenstr.15
67547 Worms

Tel.: 0176 22286215 / Mail: praxis@steps-therapie.de
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imprezy polonijne
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Czy można znaleźć prawdziwą miłość w internecie?

zin

Fach

Dr. Hanna Magdalena

Wambold
ur. Gołembiewska
Bahnhofstr. 4
64673 Zwingenberg

tel. 06251 721 77

www.polskakomedia.eu
tel. 01578 9416 485
tel. 0048 609 399 939
e-mail: bilety@wojart.pl

Zabawa Karnawałowa
z Rock i Pop

16.02.2019
20:00

W małym mieszkanku wielkiego blokowiska
mieszka Brygida, przebojowa, nowoczesna
kobieta. Brygida, zraniona w przeszłości
przez mężczyznę, nigdy mu tego nie wybaczyła, mało tego, nigdy nie wybaczyła tego
żadnemu mężczyźnie i od tamtej pory jest
wrogiem wszystkich mężczyzn. Brygida
ma córkę Julię, która ciągle jest sama. Mimo trzydziestki na karku, całym jej życiem
są książki, nie ma znajomych, nie ma Facebooka, nie ma chłopaka, nigdy nie zrobiła
sobie selfie… Brygida podejrzewa nawet, że
Julia może być dziewicą. Stara się nakłonić
córkę do skorzystania z dobrodziejstw mediów społecznościowych. Gdy ta odmawia,
Brygida postanawia wziąć sprawy w swoje
ręce...
W innym małym mieszkanku wielkiego blokowiska mieszka Gerard z synem. Gerard ma
się za uczciwego, porządnego człowieka z zasadami. Sam wychował swojego syna, ponieważ żona odeszła
z jego szefem. Od tamtej pory Gerard nienawidzi kobiet, uważa je za stworzenia okrutne i bezwzględne. Nie przeszkadza
mu to jednak martwić się o swojego syna Pawełka. Gerard ma
nadzieję, że z Pawełkiem będzie inaczej, że znajdzie gdzieś
tę wyjątkową, uczciwą, jedyną w swoim rodzaju partnerkę na całe życie i że będzie szczęśliwy tak, jak on kiedyś...
Wprawdzie krótko, ale był, naprawdę, przez chwilę był
szczęśliwy... Problem w tym, że Pawełek siedzi całymi
dniami z nosem w komputerze i gra...
Obsada: Dorota Pomykała, Katarzyna Ankudowicz,
Tomasz Ciachorowski, Piotr Zelt
10.03.2019 r., Teatr Savoy Düsseldorf,
godz. 15.00 i 19.00. Bilety: 39 €, 35 €, 30 €
Po każdym spektaklu odbędzie się krótkie
spotkanie z aktorami!

Goscie specjalni
Larysa Tsoy
oraz ChivesRock
WILLY-BRANDT-HALLE
DIETESHEIMER STRASSE 90,
63165 MÜHLHEIM
Eventservis Aleksandra Arnold-Dubiel
przy wsparciu Polskiej Szkoly z Hanau e.V
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Bilety 15 €,
kasa wieczorna 17 €

https://willy-brandt-halle.reservix.de/events
oraz 0162 9351363

Jacek W. Fischer

RECHTSANWALT / KANCELARIA PRAWNA
Doradzam i reprezentuję dwujęzycznie w następujących sprawach:

Justyna Nowak
• Ubezpieczenia zdrowotne, rentowe,
na auto z zaliczeniem polskich
zniżek, wypadkowe i wiele innych...
• Pomagamy w uzyskaniu rodzinnego
na dzieci na terenie Niemiec

▪ dochodzenie wierzytelności w Niemczech i w Polsce
▪ prowadzenie procesów sądowych
▪ prawo ruchu drogowego (wypadki samochodowe, itp.)
▪ prawo karne i wykroczeń
▪ prawo administracyjne (np. niemiecki Kindergeld)
▪ prawo obcokrajowców
▪ sprawdzanie i sporządzanie umów (np. o dzieło, wynajmu)
▪ prawo pracy
▪ prawo spółek, handlowe i gospodarcze
▪ prawo spadkowe
Rheinstr. 18
64319 Pfungstadt
www.fischer-law.eu

tel. +49 / (0)173 713 25 92
fax +49 / (0)6142 920 97 19
e-mail: rajwfischer@yahoo.de

• Nasze biuro zajmuje się również rozliczeniami
oraz wszelkimi biurowymi sprawami
• Proszę o umawianie terminów telefonicznie
od poniedziałku do piątku w godzinach 10–19

Mozartstrase 7-9
64646 Heppenheim
E-Mail: justin555@interia.pl

Tel.: 06252/ 3053421
Handy: 015114918960
Fax: 06252/ 3053420

Annette Ballon
Rechtsanwältin

Damian Ballon
Rechtsanwalt

• prawo pracy • prawo ruchu drogowego • szkody komunikacyjne
• prawo karne i wykroczeń • KINDERGELD
Alt-Griesheim 18, 65933 Frankfurt
telefon: 069 / 67739093

e-mail: kanzlei@kanzleiballon.de
fax: 069 / 67738742

www.adwokat-frankfurt.pl

