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GŁÓWNY DWORZEC KOLEJOWY
WE FRANKFURCIE NAD MENEM

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

NOWOŚĆ u nas! www.kosmetikzimmerchen.com

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

• zabiegi kosmetyczne twarzy,
  również mikrodermabrazja • farbowanie brwi i rzęs
• depilacja całego ciała woskiem • pielęgnacja dłoni i stóp

Tel. 015736359259

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

tel.: 0049 (69) 9564 0754 
fax: 0049 (69) 9564 0755 
mobil: 0176 / 7819 4944 

Zeil 29-31, 60313 Frankfurt am Main 

DABROWSKI
kancelaria adwokacka

Rechtsanwalt
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
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Od Redakcji

Redakcja przyjmuje ogłoszenia/reklamy, pobierając opłatę naliczaną od 1 cm2. 
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TWOJE MIASTO możesz otrzymać w polskich sklepach w czterech niemieckich landach:
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s. 5      Polskie tradycje: śmigus-dyngus
s. 6      Kolorowe Miasteczko
s. 7      Dobra książka: blogi książkowe
s. 8-9      Wywiad w Twoim Mieście: konsul 
      generalny Jakub Wawrzyniak
s. 9      Hilfsengel – pomagamy potrzebującym
s. 10-11      Artykuł sponsorowany: 
      Kobiecy Challenge – projekt dla Polek
s. 12-14      Unia Europejska w Twoim Mieście:
      co myślą Polacy w Europie?
s. 15      Kultura: Teatr Gdańska
s. 16      „Gumowe ucho”
s. 17      Finanse i ubezpieczenia
s. 18      Wspomnienia emigranta
s. 18      Palcem w oko
s. 19      Porady prawne
s. 20      Wywiad w Twoim Mieście:  
      Elektryczne Gitary
s. 21      Wywiad w Twoim Mieście:  
      Myslovitz
s. 22      Kościół w Twoim Mieście

Wielu z naszych Czytelników 
z pewnością pamięta, że każde-
go roku honorujemy statuetką 
Łuczniczki „Redaktora Roku”. 

W tym roku też ufundowaliśmy taką nagrodę, 
jednak nie dla wyróżniającego się redaktora, 
ale po raz pierwszy otrzymał ją „Polonus 
Roku 2018”. Wybór nie był łatwy, bo sporo 
kandydatów branych było pod uwagę. Osta-
tecznie doszliśmy do wniosku, że pierwszą 
osobą, która otrzyma ten tytuł, będzie ktoś, 
kto bardzo angażuje się w  bezinteresowną 
pracę, jednak nie jest działaczem zaangażo-
wanym w prace konkretnej organizacji. Nie 
widzimy go w pierwszych rzędach na impre-
zach polonijnych, ale bez niego organizatorzy 
mieliby problem. „Polonusem Roku 2018” zo-
stał KRZYSZTOF LIS z Darmstadt. Uczestni-
cy festynu SALONiku znają go doskonale, bo 
to on co roku stoi przy rozpalonym palenisku 
i piecze kaszankę. To samo na imprezach „PolenCup”. Doceniają jego 
pomoc także organizatorzy WOŚP Darmstadt-Frankfurt. Przed polskim 
kościołem w Darmstadt to on rozdaje nasz magazyn „Twoje Miasto”. Na 
wszystkich imprezach, koncertach itp. możemy łatwo go rozpoznać – to ten 
facet, który biega z aparatem fotograficznym i dokumentuje te wydarzenia 
na zdjęciach. Okazuje się, że niekoniecznie trzeba utożsamiać się z jakąś 
organizacją, aby służyć innym. Krzysztof jest na to dowodem. Udowodnił, 
że można działać, pomagać, angażować się wszędzie i dla wszystkich. 
Statuetka Łuczniczki została wręczona podczas dorocznego recitalu orga-
nizowanego przez stowarzyszenie SALONik w Jagdhofkeller w Darmstadt. 
O tym, że nasz wybór był trafiony, świadczyły gromkie i długie brawa, 
jakimi obdarzyła laureata zebrana publiczność. Do gratulacji od redakcji 
dołączamy życzenie: Krzysztof – nie zmieniaj się! 
 Christof Kochanski, Michael Kochanski
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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

NIEMIECKI – Wersja „PLUS”
Dzisiaj swoją rubrykę oddałam całkowi-
cie pod władanie Agnieszce. Dlaczego? 
Bo jej pasja, (zdawałoby się samobójcza) 
urzekła mnie i zostałam nią zarażona. 
Agnieszka na co dzień pracuje w liniach 
lotniczych, ale nie to dodaje jej skrzydeł. 
Poczytajcie. 
„TM”: Czy niemiecki da się lubić?!

AgNIESzKA CzELIńSKA: – My-
ślisz, że nie można polubić niemieckiego? 
Moi uczniowie też tak kiedyś myśleli. 
Oto 5 powodów, dzięki którym udo-
wodnię Ci, że może być inaczej: 
1. Jestem entuzjastką języka niemieckie-

go, a uczenie innych to dla mnie nic 
innego jak transfer tego entuzjazmu 
na osoby, które go jeszcze nie zna-
ją. Pokazuję, co fajnego znajdziecie 
w  tym języku, jak wybierać zagad-
nienia i struktury gramatyczne, które 
są najbardziej potrzebne i najczęściej 
używane, a nie te, które autor podręcz-
nika uznał za niezbędne. 

2. Rozwijanie posiadanych umiejętności 
jest w dzisiejszych czasach w cenie. 
Aktualna sytuacja rynkowa wymaga 
od nas tego, byśmy się nieustannie 
kształcili i rozwijali. Ja również dbam 
o  to, by rozwijać swoje kompeten-
cje, dlatego regularnie biorę udział 
w  różnego rodzaju kursach dla na-
uczycieli, a w październiku bieżącego 
roku rozpocznę studia podyplomowe 
z trenerstwa. 

3. Moje zajęcia określam mianem „Nie-
miecki PLUS”. Nauka języka obcego 
uczy bowiem systematyczności, wy-
trwałości i upartego dążenia do 
wyznaczonego sobie celu. Fascynu-
je mnie obserwowanie tego, jak moi 
uczniowie robią postępy, jak wytrwale 
dążą do swoich celów i spełniają swo-
je marzenia. Największa satysfakcja to 
usłyszenie, że poradzili sobie w jakiejś 
trudnej dla nich sytuacji językowej, np. 
byli na wizycie u lekarza i potrafili się 
z nim porozumieć, świetnie poradzili 
sobie na rozmowie o pracę albo zdali 
egzamin sprawdzający ich kompeten-
cje językowe na określonym poziomie. 
Żeby to jednak osiągnąć, bardzo ważna 
jest systematyczna nauka i poświęca-
nie na nią np. 15 minut dziennie. 

4. Na  moich  zajęciach  korzy-
stam  z  najnowszych  technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, któ-
re zdecydowanie przyspieszają proces 
nauki języka obcego. Dzięki temu 
uczniowie mają łatwy i błyskawiczny 
dostęp do poszukiwanych informa-
cji. Nauka poprzez rozwiązywanie 
quizów online lub uczenie się słówek 
w aplikacji jest atrakcyjniejsza od me-

Agnieszka Czelińska i jej pięć powodów dla któ-
rych warto uczyć się języka niemieckiego 
 Fot. Grzegorz Dobrzycki

tod tradycyjnych, a przede wszystkim 
bardziej dostosowana do trybu życia 
moich uczniów. 

5. Wiele osób nie wierzy w to, że moż-
liwe jest nauczenie się języka obcego. 
Może wy również znacie takie osoby. 
Nie ma nic piękniejszego niż moment, 
gdy taki niedowiarek zmienia swoje 
przekonania, widzi u siebie postępy 
i zaczyna wierzyć w to, że również on 
może odnieść sukces. Ciężko pracu-
jemy, aby go osiągnąć, ale na pewno 
jest on możliwy do osiągnięcia. Warto 
pamiętać, że w momencie podejmo-
wania decyzji o zmienieniu czegoś, np. 
o nauczeniu się języka obcego, nasza 
motywacja jest zazwyczaj na bardzo 
wysokim poziomie. Później różnie 
z nią bywa. I to jest moje zadanie, aby 
wraz ze spadkiem motywacji uczeń 
nie przestał się uczyć. 

A co Ciebie motywuje? 
– Największą motywacją są dla mnie 

przygotowani do zajęć uczniowie. Bez 
względu na to, czy są to zajęcia indywi-
dualne, czy grupowe, uczniowie się do 
nich przygotowują, wykonując w apli-
kacjach specjalnie przygotowane przeze 
mnie zadania. Dzięki temu mam moż-
liwość monitorowania ich postępów 
i lepiej widzę, co im sprawia trudności, 
a co już opanowali. Bardzo motywujące 
są również rozmowy z uczniami, którzy 
mówią, że na moich kursach przełamali 
swój opór przed mówieniem w języku 
obcym albo że radzą sobie językowo 
w sytuacjach, które do tej pory były dla 
nich wyzwaniem. 
Po co w ogóle uczyć się języka? 

– Powodów jest zapewne tyle, ile uczą-
cych się. Najczęściej słyszę jednak, że 
mieszkając w Niemczech, dobrze jest 
po prostu znać język, którego tutaj się 
używa. Wśród powodów najczęściej 
wymienianych przez moich kursantów 
jest też często chęć znalezienia lepiej 
płatnej pracy, możliwość wykonywania 
swojego wyuczonego zawodu, potrze-
ba poradzenia sobie w codziennych 
sytuacjach typu wizyta u lekarza czy 

załatwienie czegoś w urzędzie i większa 
pewność siebie. 
Kto może uczyć się u Ciebie języka? 

– Każdy, dla kogo nauka niemieckiego 
jest odpowiednio wysoko na liście prio-
rytetów i kto jest gotowy poświęcić na 
nią swój cenny czas. 
Jak Cię znaleźć? 

– Jeżeli już znasz język niemiecki, 
właśnie go poznajesz lub dopiero masz 
taki zamiar, a dodatkowo interesujesz 
się szeroko rozumianym rozwojem 
osobistym, to zapraszam Cię do odwie-
dzenia mojego fanpage'a na Facebooku 
– „Auf Deutsch”. To miejsce powstało po 
to, żebym mogła dzielić się z Wami mo-
ją fascynacją językiem niemieckim oraz 
towarzyszyć Wam w realizacji Waszych 
celów – niekoniecznie tych związanych 
z nauką języka obcego. Jestem przeko-
nana, że wspólnie stworzymy wirtualną 
przestrzeń, która w pozytywny sposób 
będzie oddziaływać na nasze życie w re-
alu. Moją pasją i największą radością jest 
doświadczanie tego, jak życie moje i in-
nych zmienia się na lepsze. Dlatego chcę 
zmieniać świat na lepszy. Dołączysz do 
mnie? 
 Rozmawiała Renata Stępień

PIęKNA I PEWNA SIEbIE
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Niebywałe, niesłychane, że po tylu 
zimowych miesiącach, desperackich 
wiosennych burzach, które mają prze-
cież ostatecznie rozchmurzyć niebo, 
w tym szczególnym dniu dziewczyny 
jednak pragną być oblane wodą! 
Tak, tak! Dziewka, która nie zostanie 
oblana, jest nieszczęśliwa, gdyż uważa, 
że nie ma powodzenia. Kiedyś parob-
kowie już od rana czatowali na dziewki 
idące zaczerpnąć wody ze studni i wy-
lewali na nie wodę całymi wiadrami 
albo porywali co piękniejsze i zanurzali 
w stawie, a niekiedy w przerębli, gdy lód 
jeszcze trzymał! 

Ach! Jakże szczęśliwe były owe mokre 
dziewki! Cała wieś i okolica wiedzia-
ła, że się podobają chłopcom! Jednak 
bacząc na swoje zdrowie, mogły się 
malowanym jajkiem tudzież innym 
przysmakiem wykupić od ponownego 
oblania, albo się przebrać i ponownie 
wystawić na „test” powodzenia. 

Jednak nie rozpisuję się tutaj o kon-
kursie „Miss mokrego podkoszulka”, 
tylko o pradawnym, słowiańskim zwy-
czaju wielkanocnym, jakim był Śmigus 
Dyngus, współcześnie mocno już zmie-
nionym. 

Dzisiaj młodzież zawczasu „zbroi” się 
w umyślnie produkowane na tę oko-
liczność plastikowe sikawki w kształcie 
jajek, pistolety na wodę czy nawet balo-
ny wodne!

Poniedziałek Wielkanocny (lany po-
niedziałek) traktowany jest raczej jak 
forma zabawy i to tak „obfitej”, że służby 
porządkowe zaczęły interpretować to ja-
ko zakłócanie spokoju. 

Z tym większym więc zaciekawieniem 
posłuchajcie, jak do tego wodnego am-
barasu doszło. Benedykt Chmielowski 
w  swej encyklopedii „Nowe Ateny” 
stwierdza, że zwyczaj polewania się 
wodą na ziemi polskiej pochodzi z cza-
sów Wandy i powstał, gdy „Damy jej 
Froncymeru za Panią żałując wodą się 
polewały co rok”. Chmielowski datuje 
śmierć Wandy na rok 750 r. n.e. A i Wła-
dysław Jagiełło miał zwyczaj po kąpieli 
w beczce okładać swoje ciało wierzbo-
wymi rózgami. I tutaj spieszę wyjaśnić 
te rózgi i to, że Śmigus i Dyngus były 
dwoma odrębnymi zwyczajami. 

Pojęcie Śmigus najprawdopodobniej 
pochodzi z niemieckiego schmackostern 
lub od polskiego śmigać, a polegało 
głównie na smaganiu witkami wierz-
by lub palmy po nogach i oblewaniu 
zimną wodą, co symbolizowało wio-
senne oczyszczenie z brudu i chorób, 
a w późniejszym czasie także i grzechu. 
Pannom na wydaniu miało zapewniać 
również płodność, dlatego też stawały 

się najczęstszym „wodnym celem”, a cały 
obrządek nabierał charakteru matrymo-
nialnego i zalotów. 

Słowo Dyngus wywodzi się od nie-
mieckiego słowa dingen, co oznacza 
„wykupywać się”. Dyngowanie dawało 
możliwość wykupienia się pisankami 
od podwójnego lania. Jako ciekawostkę 
dopowiem, że Dyngus w języku słowiań-
skim nosił nazwę włóczebny, od zwyczaju 
składania wizyt znajomym i  rodzinie, 
połączonych z poczęstunkiem. Była 
to więc doskonała okazja również dla 
wędrowców i włóczykijów, którzy z za-
łożenia mieli przynosić szczęście, jednak 
jeśli nie zostali dobrze ugoszczeni, robili 
gospodarzom niemiłe psikusy. 

Śmigus i dyngus były różnymi 
zwyczajami aż do XV wieku, lecz 
z  czasem tak się zlały ze sobą w jed-
no, że przestano rozróżniać, który na 
czym polega. Wyrazem tego było po-
jawienie się w  „Słowniku poprawnej 
polszczyzny” Stanisława Szobera zbit-
ki śmigus-dyngus. Dowodem na dużą 
spójność oblewania ze smaganiem jest 
etymologia słów chlustać / chłostać oraz 
wieloznaczność słów zlać (polać wodą 
/ zbić). Natomiast pierwsze wzmianki 
o zwyczajach śmigusowo-dyngusowych 
w Polsce pochodzą z XV wieku, z ustaw 
synodu diecezji poznańskiej z 1420 
roku pt. „Dingus prohibetur”, przestrze-
gających przed praktykami mającymi 
niechybnie grzeszny podtekst: 

Zabraniajcie, aby w drugie i trzecie 
święto wielkanocne mężczyźni kobiet, 
a  kobiety mężczyzn nie ważyli się na-
pastować o jaja i inne podarunki, co 
pospolicie się nazywa dyngować (...), ani 
do wody ciągnąć, bo swawole i dręczenia 
takie nie odbywają się bez grzechu śmier-
telnego i obrazy imienia Boskiego! 

Oj! Straszne, prawda? Jednak, jak wie-
le zresztą innych pogańskich zwyczajów, 
tak i ten chrześcijaństwo przyjęło, po-
wiązując go z oczyszczającą symboliką 
wody. 

Piękne jest również opowiadanie upa-
miętniające rozpędzanie gromadzących 
się w Wielki Poniedziałek na targu 
kobiet, które plotkowały o zmartwych-
wstaniu Jezusa Chrystusa. Żołnierze 
uciszali i rozganiali owe kobiety, chlu-
stając je wodą! 

Dziś Śmigus-dyngus traktowany jest 
trochę jak zabawa o charakterze lu-
dowym. Polscy emigranci szeroko 
rozpowszechnili ten zwyczaj w miej-
scach swego osiedlenia, szczególnie 
w USA. Oblewajmy się więc! Na Mo-
rawach: oblevacka lub śmigrust, na 
Słowacji: oblievacka, kupacka, u nas 
(gdziekolwiek jesteśmy): śmigus-dyn-
gus! A wypisując świąteczne kartki 
i życząc komuś mokrego śmigusa-dyn-
gusa, już teraz będziemy wiedzieć, skąd 
się wzięła ta dość śmieszna i nietypowa 
nazwa. Ciepłej wiosny życzę! 
 Joanna Duda-Murowski

Szczególnie „mokry” jeden dzień wiosny
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Śmigus-dyngus w spektaklu „Trzy ziarna” Teatru Gdańska w Oberhausen

POLSKIE TRADyCJE
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KąCIK DLA DzIECI

Uwaga, konkurs!
Cieszy nas, że coraz więcej 
dzieci bierze udział w  na-
szych konkursach. W ostat-
nim numerze zamieściliśmy 
quiz związany z twórczością 
Grzegorza Kasdepkego. 
Pierwszą i prawidłową 
odpowiedź nadesłała zuzia 
Piotrowska z Darmstadt. 
Bardzo ucieszył nas ten 
mail, szczególnie że nade-
słano go wraz ze zdjęciem 
rozwiązującej quiz dziewczynki. Zuzi 
serdecznie gratulujemy, a książka „Co 
to znaczy” G. Kasdepkego została 

Drogie Dzieci!
Wiosna zapukała w okna, słoneczko przygrzewa i wyciąga nas na spacerek. 
A  co robić, kiedy pada deszcz lub wieczorem, gdy lekcje są już odrobione 
i mamy czas dla siebie? A przed samym snem? Bajka na dobranoc oczywiście. 
Niektóre dzieci mają szczęście i bajki opowiadają im rodzice, innym babcia 
albo dziadek, ale większe dzieci czytają już samodzielnie. Ale jak wymyślić 
nową bajkę? Nie każdy z nas potrafi, dlatego autorzy książek dla dzieci pi-
szą cały czas nowe historie. „Bajeczki babci Mireczki” Miry Białkowskiej to 
właśnie opowieści, które były przez nią opowiadane wnuczkom, aż w końcu 
doczekały się spisania i teraz w formie pięknie zilustrowanej przez Agnieszkę 
Kazałę książeczki cieszą innych czytelników. „A o czym te bajki?” – zapytacie. 
Pomysłów Pani Mirze nie brakuje, bo nie każdy wymyśli, jak uratować kra-
snoludka albo co się stało z żółtą rękawiczką. My zapraszamy Was dzisiaj do 
Deszczowej Krainy. Czy potrzebny nam deszcz? 

I II III

Kap, kap, kap, kap, kap, kap
Moknie w deszczu cały świat.

Chowa się pod liściem, 
by nie moknąć ptaszek,
gdy przemoczy nogi 
będzie chrypka, kaszel.
Pod liściem przeczeka 
aż przejdzie ulewa,
gdy zaświeci słońce 
znowu będzie śpiewał.

Kap, kap, kap, kap, kap, kap
Moknie w deszczu cały świat.

Ślimak wyjrzał z domku, 
deszczyk go ucieszył,
pójdzie na spacerek 
nie będzie się spieszył.
Żaba też przed deszczem 
nie schowała się,
tapla się w kałuży 
woła re, re, re.

wysłana pocztą. Dla Was 
mamy tym razem „Bajeczki 
babci Mireczki” wraz z  de-
dykacją autorki. Pierwszą 
osobę, która nadeśle do 
końca kwietnia na lektura@
twojemiasto.eu prawidłowe 
odpowiedzi z  trzech rebu-
sów, autorstwa Ani Pieniuty, 
nagrodzimy tą właśnie ksią-
żeczką. Gdyby komuś się 
nie udało, można poprosić 

autorkę osobiście na fp „Mira Biał-
kowska autor” i zakupić tę, lub inne 
książki. Zapraszamy! 
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DObRA KSIążKA stronę redaguje:
Małgorzata U. Laska
lektura@twojemiasto.eu

Coraz częściej zaglądamy na blogi 
książkowe, których nie brakuje w  ca-
łej blogosferze i ciągle dochodzą nowe. 
Czego tam szukamy? Najczęściej wszyst-
kiego, co wiąże się z książką i autorem. 
Z zainteresowaniem śledzimy aktualne 
wpisy i nowości książko-
we. Twórcy mają tam dużą 
swobodę w wyrażaniu swo-
ich opinii i tworzą własne 
medium opiniotwórcze. 
Chociaż nasza własna oce-
na po przeczytaniu książki 
jest najważniejsza, to jed-
nak recenzje blogerów są 
bardzo pomocne. Czy-
telnicy im ufają i liczą się 
z  ich zdaniem, ponieważ 
książka przez nich prze-
czytana jest jak produkt, 
który warto reklamować 
i  promować. Jak znaleźć dobry blog? 
Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Na 
ilość zrecenzowanych książek, wyświe-
tleń, a może ładną grafikę strony? Tylko 
że piękna strona nie zawsze pokrywa się 
z funkcjonalnością, dlatego ważny jest 
podział. Kategorie powinny być łatwe 
do znalezienia, a temat nas interesują-
cy, odnaleziony za jednym kliknięciem. 
Dlatego jeżeli szukamy recenzji na blo-
gu, zwróćmy uwagę na przejrzystość 
i wygodę. 

Im więcej ciekawych recenzji na temat 
książek, zdjęć, konkursów, wywiadów 
z autorami, ciekawych i budzących 
emocje wpisów, tym bardziej blog 

„Wiosna” – Agnieszka Krizel

i oto nadchodzi słońce
szczebiocą skowronki pod niebem

gałęzie pęcznieją milionem kolorów
brzęczą muchy nieśmiało
zagrały dzwonki konwalii 

i oto nadchodzi życie
tętni w strunach melodii

muśnięte delikatnym piórem
pisze nuty 

zaraz zaśpiewa

i oto nadchodzi 
nieśmiało żonkilom koloru dodała

wszystkie okna pootwierała
zefir w progu przepuściła

weszła

wiosna
młoda
wolna 
piękna 

nie do opanowania

jest
tutaj i tam i tam dalej

spójrz a usłyszysz

blog książkowy powinien wzbudzić nasze zaintereso-
wanie. Najwięcej czytelników blogerzy 
pozyskują na Facebooku, Instagramie 
i  Twitterze. Tworzą tam swoje grupy 
społecznościowe. Recenzje blogerów 
często spotykamy w komentarzach 
księgarni internetowych czy z tyłu na 
okładce książki. Osobiście zwróciłam 
uwagę na takie blogi, jak: Recenzje Agi, 
Górowianka, Biblioteczka Rudej, Za-

czytana do Samego Rana, 
Książka Cafe, Z Fascynacją 
o Książkach, Mój Świat To 
Książka, Miłość do Czy-
tania, Relaksownia, a dla 
dzieci – W Naszej Bajce. 
To tylko kilka blogów, na 
które zaglądam i czytam in-
formacje na temat nowości 
wydawniczych, ale jest ich 
o wiele więcej i zapewniam, 
że warto tam zajrzeć. 

Niektórzy twierdzą, że 
blogerzy to niespełnieni 
literaci. Muszę się z tym zgo-

dzić, tym bardziej że ostatnio miałam 
okazję przeczytać opowiadanie „Polesia 
Mszar” autorki bloga Książka Cafe, które 
bardzo mnie ujęło, a na stronie głów-
nej bloga czytamy o marzeniu autorki, 
czyli chęci napisania własnej książki. 
Inne spełnienie marzeń to tomik poezji 
Agnieszki Krizel „MODE – DE – VIE” 
(Moda na życie). Autorka prowadzi blog 
Recenzje Agi, jednak zdecydowała się 
wydać również wiersze, gdzie swoje my-
śli, spostrzeżenia, wrażliwość i emocje 
przekazuje nam w formie poezji. Nie-
które wiersze dedykuje takim twórcom, 
jak Leopold Staff czy Roma Ligocka, 
w innych podkreśla moc słowa, nie za-

pomina również o miejscu 
swego zamieszkania i foto-
grafiami oraz wersami wiersza opisuje 
tucholską przyrodę. Okładka powsta-
ła według projektu A. Kazały, idealnie 
tworząc spójność z poezją zamkniętą 
na kartach tomiku. Więcej informacji 
znajdziemy na stronie wydawcy https://
ridero.eu/pl/books/mode-de-vie/, gdzie 
również możemy tomik zakupić.

Golly‘s Spezialitäten GmbH & Co. KG

Wierlings Esch 16 . 48249 Dülmen

Tel. 0 25 94 / 94 66 11

Tradycyjna jakosć́

Oryginalne
Slaskie

Specialy

´

-

c

www.gollys.de

_

´ .
ÜBERSETZUNGSBÜRO

FÜR POLNISCH

Zofia Morcillo
Tłumacz przysięgły

w Mannheim

Buchener Str. 12
68259 Mannheim
e-mail: morcillo@t-online.de

Tel.: 0621/70 17 16
Fax: 0621/70 27 321

Mobil: 0171/47 14 316

www.pl-de-uebersetzungen.de
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„Twoje Miasto”: Kieruje Pan placówką 
od paru miesięcy. Wiem, że Konsu-
lat Generalny w Kolonii jest Panu 
znany z uwagi na to, że już Pan tam 
pracował. Czy po tych paru miesiącach 
zorientował się Pan, jakie projekty 
chciałby Pan kontynuować, co chciałby 
Pan zmienić, co zainicjować? 

Konsul Jakub Wawrzyniak: – Fak-
tycznie, już od września mam zaszczyt 
kierować konsulatem. Znam region, 
ludzi, także mentalność naszych gospo-
darzy. Chciałbym wykorzystać zarówno 
swoje dotychczasowe doświadczenie, 
jak i znajomość środowiska polonijne-
go do realizowania wspólnych celów, 
które pokażą, że jesteśmy aktywną czę-
ścią społeczeństwa w Niemczech. Będę 
angażować się w dialog między społecz-
nością polonijną a gospodarzami. Za cel 
stawiam sobie, oczywiście w miarę moż-
liwości, wsparcie dla potrzeb wszystkich 
obywateli, wsłuchiwanie się w ich uwagi 
oraz organizowanie inicjatyw wycho-
dzących naprzeciw tym potrzebom. 
Zdaję sobie sprawę, że jest to spory 
obszar, w którym inicjatywy można re-
alizować tylko krok po kroku. 
Europa coraz bardziej się integruje, 
coraz bardziej czujemy się członkami 
jednej rodziny europejskiej. Czy ta 
integracja ma wpływ na pracę konsula-
tu? Czy w związku z tym zadań ubyło, 
czy raczej przybywa? 

Przed kilku laty, kiedy Konsulat Gene-
ralny zmieniał siedzibę, zakładano, że nasi 
obywatele, korzystając z nowych uwarun-
kowań, jakie stwarza życie we wspólnym 
europejskim domu, większość spraw będą 
załatwiać w urzędach miejscowych. Jak 
pokazuje praktyka, nie ubyło jednak za-
dań pozostających w gestii konsulatów. 
Wprost przeciwnie, tych czynności jest co-
raz więcej. Nadal wydajemy bardzo dużo 
paszportów, jesteśmy pod tym względem 
w czołówce wśród polskich konsulatów 
na świecie. Szczególną uwagę poświęca-
my tzw. pomocy konsularnej. Staramy 
się pomagać naszym obywatelom, któ-
rzy – z różnych przyczyn – znaleźli się 
w trudnych, skomplikowanych sytuacjach 
życiowych. Jesteśmy wtedy swego rodzaju 
ośrodkiem pierwszej pomocy. Wiele tego 
typu spraw dotyczy sytuacji nadzwyczaj-
nych, takich jak nagła choroba, wypadki 
i niestety także zgony. 

Pozostając przy sprawach europejs-
kich: czy brexit wpłynie na to, że część 
Polaków zamieszkałych w Anglii będzie 
wracać do Polski, a część przesiedli się 
do Niemiec? 

Z rozmów, jakie przeprowadziłem 
z  konsulem brytyjskim w Düsseldorfie, 
wynika, że tak do końca nikt jeszcze nie 
wie, czy i jaki będzie brexit oraz jakie osta-
teczne konsekwencje może przynieść dla 
Polaków zamieszkujących na Wyspach. 
Można odnotować pewien niepokój, 
choć trudno na tym etapie mówić już 
o tendencji. Występują przypadki powro-
tów do kraju, ale także szukania innych 
miejsc w Europie. Wybór najczęściej do-
tyczy Holandii, jak zakładam, z uwagi na 
łatwość posługiwania się językiem an-
gielskim. Pewnym zjawiskiem stało się 
podejmowanie pracy w Holandii, a za-
mieszkiwanie na terenie Niemiec, czego 
doświadczamy obecnie chociażby w re-
gionie Dolnego Renu. Najszybciej reaguje 
na takie trendy Polska Misja Katolicka, 
do której Polacy bardzo często docierają 
w pierwszej kolejności. W grudniu ub.r. 
właśnie dlatego utworzono nową polską 
parafię w Kleve. Oczywiście konsulat 
także szybko dopasowuje się do nowych 
potrzeb. Współpracujemy z gminami 
graniczącymi z Holandią, staramy się 
udzielać rodakom pomocy konsularnej 
oraz tworzyć ofertę kulturalną sprzyjającą 
dalszej integracji. 
Jak Pan widzi współpracę Konsulatu 
w Kolonii z Polonią zamieszkałą na te-
renie jego działalności? 

Polonia zamieszkująca w tej części Nie-
miec jest bardzo liczna, a więc możemy 

mówić o pewnym bogactwie w tej sferze. 
Polonia jest bardzo różnorodna, zarówno 
skupiona w organizacjach polonijnych 
z dużymi tradycjami, ale mamy także 
do czynienia z niemałą ilością pojedyn-
czych inicjatyw wychodzących od osób, 
które niekoniecznie chcą się zrzeszać lub 
wiązać. Na każdym spotkaniu podkre-
ślam, że jestem otwarty na współpracę 
ze wszystkimi, których działalność służy 
Polsce, Polakom, Polonii, a także rozwija 
dialog polsko-niemiecki, niezależnie od 
formy i zakresu działalności. Cieszy mnie 
każda inicjatywa, która przynosi efek-
ty. Zachęcam też do korzystania z  tych 
narzędzi, które oferujemy np. w  formie 
konkursów projektowych. Staram się 
również wspierać i propagować działania 
polonijne w rozmowach z niemieckimi 
partnerami. 
Przy Konsulacie Generalnym w  Ko-
lonii powołana była tzw. rada 
konsultacyjna. Czy jej działanie będzie 
kontynuowane jako pomost między kon-
sulatem a środowiskami polonijnymi? 

Dotychczasowa rada konsultacyjna 
została rozwiązana, było to czysto tech-
niczne posunięcie w związku ze zmianą 
kierownictwa konsulatu. Już w Sejmie 
zaznaczyłem, że widziałbym powoła-
nie takiego gremium ukierunkowanego 
zadaniowo. Do konkretnych tematów, 
czyli tak, aby korzystać z doświadcze-
nia ludzi w konkretnych dziedzinach do 
konkretnych zadań. Chcemy korzystać 
z doświadczenia i wiedzy ludzi, któ-
rzy w danej dziedzinie są fachowcami, 
praktykami, i skupić się na realizacji 
wspólnych celów w oparciu o Państwa 
bogate i wieloletnie doświadczenia. 
Idea jest godna propagowania i myślę, 
że uzyska poparcie środowisk polo-
nijnych. Czy zostały już podjęte jakieś 
kroki wcielające ją w życie? 

Jesteśmy na etapie rozpisania te-
go programu na poszczególne tematy 
i  priorytety. Najpóźniej w maju otrzy-
mam dodatkowe wsparcie kadrowe, 
co umożliwi pełną realizację tego 
programu. Liczę, że w najbliższych ty-
godniach powołam takie gremium. 
W pierwszych miesiącach mojej pra-
cy dużo czasu i energii pochłonęło 
porządkowanie spraw wewnętrznych, 
odbycie pierwszych spotkań z przedsta-
wicielami tutejszych środowisk, w tym 
polonijnych. Teraz, mając już wstępne 
rozeznanie, chciałbym przystąpić do 
konkretnych działań, tym bardziej że 
wsparcie takiego cennego gremium fa-
chowców bardzo by mi się przydało. 
Czego Pan, jako szef konsulatu, 
oczekiwałby od mediów polonijnych? 

Cieszą mnie inicjatywy, które przynoszą   efekty
Od września 2018 roku funkcję 
Konsula generalnego w Konsulacie 
w Kolonii pełni Jakub Wawrzyniak. 
O zadaniach i celach, jakie stawia 
sobie nowy szef tej placówki, roz-
mawia Christof Kochanski. 
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Jakub Wawrzyniak – Konsul Generalny 
RP w Kolonii
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Przede wszystkim zależy mi na rze-
telnej informacji i wspieraniu naszych 
wspólnych inicjatyw. W tym roku wy-
borczym szczególne znaczenie będzie 
miało przekazywanie praktycznych in-
formacji dla osób, które będą chciały 
głosować w naszym okręgu. Pozostaję 
otwarty także na współpracę z media-
mi polegającą na sygnalizowaniu nam 
potrzeb i oczekiwań naszych rodaków 
w dziedzinach, np. dostępu do nauki ję-
zyka polskiego, uwag dotyczących pracy 
konsulatu, dostępu do polskiej kultu-
ry, itp. Tego typu informacje, którymi 
z pewnością media dysponują, pomogą 
korygować nasze działania dla jak naj-
lepszej obsługi naszych obywateli. 
Dziękuję za rozmowę. Życzymy Panu 
sukcesów w pracy z pożytkiem dla licz-
nej rzeszy Polonii.

Cieszą mnie inicjatywy, które przynoszą   efekty

Pomysł pomagania narodził się u nas 
już dawno. Wspieramy potrzebujących 
na różne sposoby, od kilku lat, wcze-
śniej również w innej grupie. Właśnie 
przez chęć pomagania innym znala-
zło się tutaj 7 super-Polek: Agnieszka, 
Elisabeth, Małgorzata, Ania, Ewelina, 
Ewelina oraz Patrycja. Wpadłyśmy na 
pomysł, aby zarejestrować naszą działal-
ność, i tak powstało stowarzyszenie. Od 
dawna wszyscy nazywali nas „Aniołami 
chodzącymi po ziemi”, stąd też nasza 
nazwa „Hilfsengel”.

Stowarzyszenie działa głównie na te-
renie Frankfurtu i okolic. Odbieramy 
rzeczy (odzież nadającą się do użytku, 
zabawki, przybory szkolne, artykuły dla 
dzieci – wózki, foteliki, pampersy, małe 
AGD) od darczyńców. Du-
żo osób wysyła nam paczki 
z  dalszych części Niemiec, 
przywozi je osobiście do 
jednej z nas lub do maga-
zynu. Rzeczy segregujemy 
w Bad Vilbel, tam właśnie 
mieści się nasz magazyn. 
W  wielu polskich sklepach, 
na terenie Hessen, zbieramy 
żywność i  słodycze. Bardzo 
dziękujemy darczyńcom, że 
tak hojnie dzielą się z po-
trzebującymi. Cieszy nas, że 
docieramy do dużej liczby 
osób i nie jesteśmy z tym 
wszystkim same. Następnie 
rzeczy są wysyłane, wedle 
zapotrzebowania, głównie do 
Polski. Do rodzin, instytucji 
przekazywana jest odzież, 
zabawki oraz inne rzeczy 
nadające się do wysyłki. Jeśli 
finanse nam na to pozwalają, 
kupujemy przybory szkolne, 
żywność, kosmetyki pierw-
szego użytku i kompletujemy 
paczki dla potrzebujących. 
Rzeczy nienadające się do 
wysyłki oddajemy do orga-

Hilfsengel – pomagamy potrzebującym

nizacji oraz fundacji. Wszyscy, którym 
pomagamy, są sprawdzani pod kątem 
wiarygodności. Współpracujemy rów-
nież z ośrodkami opieki społecznej 
w różnych regionach Polski. 

Wszystkich którzy chcieliby nas wes-
przeć, zapraszam do wpłacania nawet 
najmniejszych darowizn na nasze konto 
bankowe – SPENDE KONTO: Hilfsen-
gel DE83 5005 0201 0200 6767 09 (za 
każdą darowiznę wpłaconą na nasz cel 
możecie otrzymać dokument do roz-
liczenia się z podatku). Kontaktować 
można się z nami również przez nasz 
profil na Facebooku. 

Pięknie jest dzielić się z innymi. Tymi, 
którzy na różny sposób są pokrzywdze-
ni przez los.  Agnieszka Hałas

Naszych sympatyków 
i przyjaciół, a także 
wszystkich tych, któ-
rzy chcą nas poznać, 
serdecznie zapra-
szamy do wspólnej 
zabawy w rodzinnej, beztroskiej at-
mosferze. Czekamy na Was z muzyką, 
tańcem, smakołykami polskiej kuchni 
i wieloma atrakcjami: 
•	Występy grup dziecięcych 
•	Zespoły folklorystyczne
•	żużel, polski sport narodowy – po-

kazy
•	Kiermasz KSIĄŻEK
•	STOISKA polskich usługodawców
•	ZAMEK do skakania dla dzieci, 

malowanie obrazów kolorowym pia-
skiem

•	wiele innych niespodzianek oraz bu-
fet z polskimi specjałami

18.05.2019, godz. 15:00, grillhütte 
Tg 1875, Darmstadt

www.salonik.de

Festyn Polsko- Niemieckiego 
Stowarzyszenia Kulturalnego 
SALONik e. V.

7 super-Polek  
– Anioły z okolic 

Frankfurtu
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Iza i Aneta to dwie kobiety na emigra-
cji, które postanowiły wspierać rodaczki 
mieszkające poza granicami kraju. Same 
doskonale wiedzą, że emigracja w  po-
szukiwaniu nowego, lepszego życia nie 
jest łatwa. Dlatego stworzyły projekt 
„Kobiecy Challenge”, mający na celu 
jednoczenie Polek na emigracji oraz po-
kazanie, że piękno ukryte jest w każdej 
z nas. 

Motto Izy i Anety, znajdujące się 
na stronie „Kobiecego Challenge’u” 
(www.kobiecychallenge.com) brzmi: 
„Przyciągaj wyglądem, zatrzymuj cha-
rakterem!”. Taka jest też idea projektu 

„Kobiecy Challenge” – wyjątkowy   projekt dla Polek na emigracji
Odkryj swoją kobiecość i postaw na rozwój    z „Kobiecym Challenge'em”!

– inspirowanie kobiet do dbania o siebie 
i samorozwoju. 

Warsztaty dla Polek 
na emigracji

Warsztaty organizowane w ramach 
projektu „Kobiecy Challenge” mają 
charakter kobiecych spotkań przy ka-
wie z  udziałem ekspertów z różnych 
dziedzin. Są wśród nich m.in.: dietetyk, 
trenerka personalna, brafitterka, stylist-
ka, makijażystka, fryzjerka oraz fotograf. 
Z czasem lista zapraszanych gości będzie 
się powiększać o inne specjalizacje. 

Podczas warsztatów poruszane są 
tematy związane z kobiecością i sa-
morozwojem. Celem organizowanych 
spotkań jest również wspieranie Polek 
na emigracji, wzajemne inspirowanie 
się, nawiązywanie relacji, przyjaźni oraz 
dobra zabawa. 

Metamorfoza – pierwszy krok 
do zmian

W ramach projektu „Kobiecy Chal-
lenge” przeprowadzane są również 
wizerunkowe metamorfozy kobiet. 
Mają one inspirować do zabawy modą, 
odnajdywania swojego stylu i siły pły-
nącej z kobiecości. 

W przemianach bierze udział sztab 
specjalistów: stylistka, makijażystka, 
fryzjerka i fotografka. Panie zgłasza-
jące się do metamorfozy otrzymują 
wskazówki odnośnie doboru ubrań do 
typu sylwetki, mają dobieraną fryzurę 
i wykonany profesjonalny makijaż. Me-
tamorfoza kończy się sesją zdjęciową, 
aby kobieta jej doświadczająca już nigdy 
nie zapomniała, jak dobrze może wyglą-
dać. 

Kobiecość bez granic

Iza i Aneta wierzą, że piękno ukryte jest 
w każdej z nas, dlatego projekt „Kobie-
cy Challenge” nie zna granic w postaci 
wieku, rozmiaru czy wagi. Jak mówią, 
wizerunkowa metamorfoza to coś 
znacznie więcej niż zwykła zmiana wy-
glądu. Często wraz z nią powraca wiara 
w siebie, swoje możliwości i motywacja 
do działania. 

Metamorfozy przeprowadzane są sta-
cjonarnie w Niemczech, we Frankfurcie 
nad Menem. Można również skorzystać 
z konsultacji stylistki „Kobiecego Chal-
lenge’u” online. Informacje o projekcie 
i  najbliższych warsztatach znajdują się 
na stronie www.kobiecychallenge.com. 

Jesteś zainteresowana wizerunkową 
metamorfozą? Napisz do nas: kobiecy-
challenge@gmail.com. 

W imieniu „Kobiecego Challenge'u” 
zapraszamy do udziału w charytatyw-
nym pikniku rodzinnym z okazji Dnia 
Dziecka, organizowanym przez sto-
warzyszenie Hilfsengel. W programie 
m.in.: pokaz mody „Kobiecego Chal-
lenge'u”, muzyka na żywo, kabaret, gry 
i zabawy dla dzieci. 
 Izabela Tomiczek-Pitlok

„Kobiecy Challenge” to 
projekt stworzony przez 
kobiety i dla kobiet. Jego 
pomysłodawczynie, Izabe-
la Tomiczek-Pitlok i Aneta 
Stefaniak, organizują 
warsztaty rozwojowe dla 
Polek na emigracji oraz 
przeprowadzają wizerun-
kowe metamorfozy. Oto 
jak narodziła się ta idea

Artykuł sponsorowany
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WIEŚCI POLONIJNE

„Kobiecy Challenge” – wyjątkowy   projekt dla Polek na emigracji
Odkryj swoją kobiecość i postaw na rozwój    z „Kobiecym Challenge'em”!

SZUKASZ PRACY?! Praca w transporcie lotniczym
na lotnisku we Frankfurcie/M. w firmie logistycznej
Jesteśmy doświadczoną firmą logistyczną na lotnisku we Frankfurcie poszukującą rzetelnych pracowników
w magazynie. Oferujemy efektywną zapłatę (z dodatkami za zmiany), możliwości szkolenia, bilet RMV-Hesja
do pracy i użytku prywatnego oraz niemieckie ubezpieczenia socjalne

Telefony kontaktowe
w języku polskim:
06102-88258 16
0151-15066736
(WhatsApp)

Dojazd:
S3 / S4 do dworca Neu-Isenburg,
następnie autobus OF95 / X19

przystanek: Stadtwerke Neu-Isenburg, 
Carl-Ulrich-Straße

Aviation Cargo Handling GmbH
Schleussnerstraße 56
63263 Neu-Isenburg
Telefon: 06102-88258 77
Fax: 06102-88258 11
E-Mail: bewerbung@aviation-cargo-handling.de

ACH GmbH

Najbliższe warsztaty „Kobiecego Challenge’u” odbędą się:  
13 kwietnia w  bonn, 14 kwietnia w Wiesbaden i  18  maja 
we Frankfurcie nad Menem. W programie spotkań m.in.: 
•	spotkanie z profesjonalną brafitterką Barbarą Ceską-Szatkow-

ską, która powie, jak dbać o zdrowie piersi i dobrać odpowiedni 
biustonosz; 

•	nauka makijażu dziennego pod okiem makijażystki „Kobiece-
go Challenge’u”; 

•	wskazówki, jak dbać o skórę – Lucyna Skoczylas z Abacosun; 
•	porady stylistki „Kobiecego Challenge’u” Anety Stefaniak. 

Nie zabraknie również poczęstunku i upominków. 

A już 1 czerwca zapraszamy na pik-
nik charytatywny z okazji Dnia Dziecka 
organizowany przez Stowarzyszenie „Hil-
fsengel”, podczas którego odbędzie się 
pokaz mody „Kobiecego Challenge’u”. 

Szczegółowe informacje na stronie 
www.kobiecychallenge.com w zakład-
ce „Warsztaty”. Zapraszamy również do 
obserwowania nas na Facebooku i Insta-
gramie! 
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UNIA EUROPEJSKA W TWOIM MIEŚCIE

26 maJa WYboRY Do paRLameNtU eURopeJsKieGo

PO CO NAM TA UNIA? 
Czy jesteśmy świadomi korzyści, jakie niesie ze sobą Unia Europejska? Jakiej Europy 
chcemy w przyszłości? Dlaczego powinniśmy wziąć udział w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego 26 maja? Co na ten temat myślą Polacy w różnych częściach Europy? 

Monika Skarżyńska, lingwistka 
i dziennikarka z Warszawy: 
Od 1 maja 2004 ro-
ku Polska jest aktywnym 
i pełnoprawnym członkiem 
Unii Europejskiej (UE). Wejście 
naszego kraju do UE niesie ze 
sobą wiele profitów i uprawnień, 
a także poniesionych kosztów. Korzyści 
wynikające z członkostwa Polski w UE 
mają charakter polityczny, gospodarczy 
i społeczno-kulturalny. 

Po okresie transformacji systemo-
wej wzrosło znaczenie Polski na arenie 
międzynarodowej. Pierwsza polska pre-
zydencja w Radzie UE w 2011 roku była 
wydarzeniem bezprecendensowym. Wy-
bitny mediewista profesor Henryk 
Samsonowicz stwierdził, że przewod-
nictwo Polski w Radzie UE można 
porównać do zjazdu gnieźnieńskiego 
w 1000 r. Ponadto Polacy obejmują naj-
ważniejsze stanowiska w  instytucjach 
unijnych. Warto podkreślić znaczenie 
naszego kraju w zakresie bezpieczeń-
stwa. To właśnie w Warszawie rozwija 
się Frontex, jedna z największych agen-

Jakie są Twoim zdaniem trzy najważniejsze korzyści dla Pol-
ski osiągnięte dzięki członkostwu w Unii Europejskiej?

Karina Ślesińska, tłumaczka 
z Murcji w Hiszpanii: 
Jednym słowem, duży! Gdyby 
nie Unia, to prawdopodobnie 
bym nie mieszkała w Murcji, bo 
proces uzyskania pozwolenia na 
pobyt i pracę w Hiszpanii był 
dość skomplikowany. Więc gdy-
by nie Unia, nie wymiana, nie Erasmus 
i nie otwarte granice, to nie wyszłabym 
za mąż za najlepszego człowieka na 
świecie i nie zamieszkałabym w miej-
scu, gdzie słońce świeci przez 320 dni 
w roku. 

A tak poważnie, to wpływ Unii widać 
na każdym kroku. Napływ imigrantów 
unijnych, wyjazdy, praktyki, programy 
ponadnarodowe otwierają społeczeń-
stwo, wpływają na realną potrzebę nauki 
języków obcych, oswajają lęki, pozwala-
ją łatwo podróżować. Wspólna waluta 

Jaki wpływ ma Unia Europejska na rozwój w Twoim regionie?

Marcin Przybysz, 
prawnik berlińsko- 
szczeciński, wykładow-
ca akademicki 
i działacz społeczny: 
Tak naprawdę nie chodzi 
o to, jakie wymogi sta-
wia swoim członkom UE, ale o to, jaki 
jest sens zasady trójpodziału władzy wg 
Monteskiusza, opisanej przez niego już 
na początku XVIII w. Prawidłowo działa-
jąca demokracja konstytucyjna to model, 
w którym demokratyczna większość nie 
ma bezwzględnej siły „walca”, który ma 
w głębokim poważaniu interesy takiej 
czy innej mniejszości będącej innego 
zdania. Demokratyczne państwo prawa 
to system, w którym wypracowuje się 
w toku procesu legislacyjnego najlepsze 
możliwe rozwiązania, kierując się zasadą 
dobra wspólnego (res publica). W takim 
państwie nie powinno się pisać ustaw „na 
kolanie” i uchwalać je w kilka godzin, ani 
nominować najważniejszych urzędników 
w środku nocy oraz ukrywać ważne dla 
wszystkich obywateli decyzje przed opinią 
publiczną. System sądowniczy jako całość 
musi być zaś niezależny od jakichkolwiek, 
nieuregulowanych w sposób jednoznacz-
ny konstytucją i ustawami zewnętrznych 
wpływów (politycznych, biznesowych, 
społecznych czy religijnych). Niezawi-
sły zaś sędzia rozstrzygający konkretną 
i indywidualną sprawę – rozstrzygający 
sprawę na podstawie prawa i w zgodzie 
z  własnym sumieniem – musi dawać 
każdemu z nas, jako osobom szukają-
cym sprawiedliwości, gwarancję swojej 
bezstronności i fachowości. Sprowadza-
jąc to do realiów unijnych, bardzo ważne 
jest to, żebyśmy czuli bezpieczeństwo 
prawne zarówno przed polskim sądem 
w Suwałkach, portugalskim w Lizbonie 
czy greckim w Salonikach. Wszystkie te 
sądy są sądami unijnymi i jako takie pod-
legają tym samym zasadom gwarancji 
związanych z zasadami państwa prawa. 
Gwarancji opartych na wzajemnym za-
ufaniu państw, sądów i obywateli UE do 
siebie nawzajem.

UE stawia swoim członkom 
konkretne wymogi dotyczące 
funkcjonowania państwa pra-
wa. Dlaczego to takie ważne? cji unijnych, która monitoruje 

zewnętrzne granice UE. 
Korzyści gospodarcze wynikają 

ze swobody przepływu towarów 
i usług, ludzi oraz z napływu 
obcego kapitału i tworzenia no-
wych technologii. Zdaniem 
Banku Światowego wzrost PKB 

w Polsce wyniesie w tym roku 4%. Dzię-
ki inwestycjom zagranicznym rośnie 
liczba zatrudnionych i spada bezrobo-
cie. Dzięki członkostwu w UE Polska 
znalazła się w strefie Schengen, która 
umożliwia swobodny przejazd przez 
granicę państw sygnatariuszy. 

Zniesienie kontroli miało ogromny 
wpływ nie tylko na polską gospodarkę, 
lecz także na zmianę warunków podró-
żowania i pracy zagranicą. Otwarcie 
granic oznacza też nieocenioną wymia-
nę doświadczeń kulturowych i wiedzy 
między Europejczykami. Polacy powra-
cający z pobytów studyjnych, wymian, 
stażów i praktyk zagranicznych 
wzbogacają kadry naukowe o nowe 
kompetencje i umiejętności. 

ułatwia wymianę handlową, brak 
granic ułatwia wyjazdy. 

Poza tym w wielu miej-
scach, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich, widać tabliczki 
informujące o projektach zre-
alizowanych przy wsparciu 
funduszy unijnych. Powstają za-

równo projekty wielkiej infrastruktury, 
jak i małe rzeczy, ale mające wpływ na 
jakość życia mieszkańców, tworzące 
nowe miejsca pracy. Gdyby nie Unia, 
to w  Hiszpanii nie rozwinęłaby się tu-
rystyka na taką skalę. A ten rozwój 
jest korzystny dla wszystkich. Lokalni 
mieszkańcy mają pracę, region się roz-
wija, a Niemcy czy Finowie mają gdzie 
wygrzewać kości w słońcu, gdy u nich 
w kraju za oknem plucha. 

Unia jest faktem i najlepszą rzeczą, ja-
ka mogła spotkać Europę!
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Sławomir Heller (Darmstadt, 
Niemcy), właściciel firm: HEL-
LER Ingenieurgesellschaft 
w Niemczech i HELLER Con-
sult w Polsce: 
Unia Europejska odgrywa w dzia-
łaniach moich firm istotną rolę. 
Zarówno ja jako właściciel, jak i moi pra-
cownicy doświadczamy tego na co dzień. 

Od początku działalności moich firm 
zatrudniam studentów, w tym także 
studentów zagranicznych. Wielu z nich 
skorzystało z możliwości, jakie daje im 
program wymiany studenckiej ERA-
SMUS Unii Europejskiej. Niektórzy 
z  nich „zapuścili korzenie” i pozostali 
u mnie na stałe. Czerpię także wymierne 
korzyści z braku barier biurokratycz-
nych przy zatrudnianiu pracowników 
z innych państw Unii, przede wszystkim 
naturalnie z Polski. 

Jakie korzyści gospodarcze przynosi Unia Europejska 
Twojej firmie? 

Paulina 
Chromik (Haga,  
Holandia), holen-
derskie Ministerstwo 
Rolnictwa, zasobów 
Naturalnych 
i żywności: 
Zdecydowanie tak. 
Unia Europejska jest uprawniona do 
działania we wszystkich obszarach po-
lityki w dziedzinie środowiska, takich 
jak zanieczyszczenie powietrza i wody, 
gospodarowanie odpadami i zmiana 
klimatu (art. 4 TFUE). Śmiało moż-
na powiedzieć, że w Unii Europejskiej 
obowiązują jedne z najsurowszych 
na świecie norm w zakresie ochrony 
środowiska. Obok zasady zrównoważo-
nego rozwoju, polityka Unii Europejskiej 
w  dziedzinie środowiska opiera się na 
zasadach ostrożności, działania zapo-
biegawczego i usuwania zanieczyszczeń 
u źródła, a także na zasadzie „zanie-
czyszczający płaci”. Ochronę środowiska 
łączy się z przeciwdziałaniem zmianom 
klimatycznym, zapewnieniem racjonal-
nej eksploatacji zasobów naturalnych, 
a ostatnio również z polityką energetycz-
ną. Do tego dochodzą efekty „poboczne”, 
takie jak poprawa jakości powietrza 
i  jakości wody, poprawa gospodarki 
odpadami, zachowanie różnorodności 
biologicznej, ochrona gatunków zagro-
żonych czy ochrona zdrowia. Od 1999 
roku (traktat z Amsterdamu) ochronę 
środowiska obowiązkowo włącza się 
we wszystkie sektorowe strategie po-
lityczne Unii Europejskiej. Ostatnim 
przykładem takiej integracji jest unijny 
pakiet klimatyczno-energetyczny, który 
wyznacza cele na 2030 r. i ustanawia so-
lidny system monitorowania postępów, 
czy też plan działania prowadzący do 
przejścia na konkurencyjną gospodar-
kę niskoemisyjną do 2050 r. Ponadto 
międzynarodowo związani jesteśmy kli-
matycznym porozumieniem paryskim, 
które wskazuje działania mające służyć 
zatrzymaniu globalnego ocieplenia na 
poziomie „dużo poniżej 2°C”. 

Podsumowując, Unia Europejska ma 
bardzo ambitną politykę ochrony śro-
dowiska, która powoli, ale stabilnie 
przyczynia się do polepszania jakości 
życia jej mieszkańców. W przyszłości 
popracować należy nad jej wdrażaniem 
w systemy narodowe, które jeszcze nie 
we wszystkich krajach UE jest dobrze 
zorganizowane. Także podział ambicji 
blok wschodni – blok zachodni zasłu-
guje na dalszą uwagę.

Czy UE robi 
wystarczająco wiele 
dla ochrony środowiska? 

Elżbieta Kardynał, pedagożka 
w Walsall (Anglia), założyciel-
ka i dyrektorka EWA CIC oraz 
doradczyni ws. równoupraw-
nienia i migracji dla Rights and 
Equality Sandwell: 
Przede wszystkim warto pod-
kreślić, że liczba zwolenników 
wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Eu-
ropejskiej była tylko o 3,8% wyższa od 
zwolenników pozostania w strukturze 
UE. Narastająca już od dłuższego czasu 
frustracja angielskiego społeczeństwa, 
spowodowana kryzysem gospodarczym 
z 2008 roku, ostrymi cięciami budże-
towymi wprowadzonymi przez rząd 
koalicyjny w 2010 roku oraz antyimi-
gracyjną polityką wygłaszaną otwarcie 
przez czołowych polityków, finalnie 
doprowadziła do dużych napięć społecz-
nych, które z kolei skrzętnie wykorzystał 
w swojej politycznej rozgrywce ówcze-
sny premier David Cameron. W efekcie 
to jego decyzja, podyktowana chęcią 
pozostania dłużej przy władzy, doprowa-
dziła ten kraj do ekstremalnego podziału 
społeczeństwa, którego skutki będą od-
czuwalne przez kolejne pokolenia. 

Nie sądzę, aby ktokolwiek, kto brał 
udział w referendum w 2016 r., prze-
widywał, że jego skutki okażą się tak 
brzemienne dla całej Europy. Spo-
łeczeństwo brytyjskie było zupełnie 
niedoinformowane w  tym aspekcie. 
Obydwie kampanie zostały przeprowa-
dzone niedbale. W przypadku kampanii 
„Leave” (za wyjściem) używano zwykłej 
propagandy i kłamstw – słynne czerwone 

Co sprawiło, że Anglicy chcą wyjścia z UE? Co powinniśmy 
zrobić, aby nie doszło do kolejnych brexitów? 

autobusy z napisem głoszącym: 
350 mln funtów tygodniowo dla 
NHS; Brexit nie będzie oznaczał 
wyjścia WB ze strefy wolnego 
rynku; Turcja dołączy do UE i 
miliony emigrantów zaleją Wy-
spy, itp. Kampania „Remain” (za 
pozostaniem) była merytorycz-

nie równie słaba i nie oferowała żadnych 
faktów ani konkretnych statystyk. W 
głosowaniu nie mogli wziąć udział mło-
dzi ludzie w przedziale wiekowym 16-18, 
których większość była zdecydowanie 
proeuropejska, oraz większość obywateli 
UE mieszkających na Wyspach. 

Anglicy, karmieni tymi kłamstwami, 
od dłuższego czasu żywili niechęć do 
UE, która w mediach przedstawiana 
była jako swoistego rodzaju mon-
strum spijające krew z Anglików. I to 
właśnie było główną przyczyną osta-
tecznego wyniku referendum, które 
to przesądziło o losach nas wszystkich 
i doprowadziło nas do całkowitego cha-
osu, impasu negocjacyjnego i potężnego 
kryzysu politycznego. 

Aby uniknąć podobnych sytuacji 
w  przyszłości, należy zadbać o to, aby 
społeczeństwo miało dostęp do rzetel-
nych, opartych na faktach informacji. 
Należy rozliczyć polityków takich jak 
Nigel Farage, David Cameron czy Bo-
ris Johnson, którzy powinni zostać 
postawieni przed sądem za podawanie 
fałszywych informacji i manipulowa-
nie elektoratem. Nade wszystko należy 
edukować i jeszcze raz edukować społe-
czeństwo. >>>>   s. 14

Z uwagi na fakt, że moje dwie 
firmy, zarejestrowane w dwóch 
państwach – w Polsce i Niem-
czech – współpracują ściśle na 
co dzień, istotne są zarówno 
bezcłowe i  bardzo uproszczone 
procedury handlowe i finanso-

we. Poza tym już wielokrotnie czynnie 
uczestniczyliśmy w finansowanych przez 
Unię programach naukowych i badaw-
czych. Nie bez znaczenia jest dla mnie 
także możliwość uczestniczenia w prze-
targach organizowanych przez inne 
państwa Unii Europejskiej. Z uwagi na 
ujednolicenie procedur przetargowych 
i równouprawnienie wszystkich euro-
pejskich podmiotów gospodarczych 
wykorzystujemy coraz częściej nasze 
szanse i realizujemy dzięki temu lukra-
tywne projekty w Austrii, Polsce, Francji 
czy Portugalii.
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UNIA EUROPEJSKA W TWOIM MIEŚCIE

Agnieszka Wieczorkowska 
(gdańsk / Dublin, Irlandia), 
psycholog, działaczka społecz-
na: 
Aby usprawnić działanie Unii 
Europejskiej, należy moim zda-
niem zacząć od odchudzenia jej 
administracji oraz uproszczenia 
jej struktury, co wpłynie korzystnie na 
aspekt zarządzania oraz komunikację 
nie tylko w strukturach Unii Euro-
pejskiej, ale także między państwami 
członkowskimi. Według mnie niska fre-
kwencja w wyborach parlamentarnych 
jest podyktowana tym, że obywatele 
nie czują dialogu między nimi a struk-
turami Unii Europejskiej, nie widzą, 
jak decyzje podejmowane w struktu-
rach unijnych przekładają się na ich 
życie. Krajowe media niewiele cza-
su poświęcają na edukację obywateli 
w  tej sprawie, nie ma tylu transmisji 
z  Parlamentu Europejskiego, ile z ob-
rad Sejmu czy Senatu, niewiele się też 
mówi o wpływie dyrektyw i innych 
decyzji podejmowanych w Brukseli na 
życie obywateli. Ludzie zakorzenieni 
w meandrach polityki danego pań-
stwa nie widzą wyraźnych powiązań 
z partiami parlamentarnymi, general-
nie jest niska świadomość w temacie 
funkcjonowania struktur unijnych, 
również z uwagi na ilość różnego rodza-
ju instytucji, komisji i innych organów 
decyzyjnych. Już sam fakt istnienia 
przewodniczącego Rady Europejskiej 

Co Twoim zdaniem zmienić, aby usprawnić Unię? Dlaczego 
powinniśmy wziąć udział w wyborach do PE? 

Joanna bronowicka 
(berlin, Niemcy), kan-
dydatka do PE z listy 
transnarodowej: 
W tych wyborach 
Polki i Polacy mogą 
zarówno głosować, jak 
i kandydować w Niem-
czech. Jestem socjolożką z Opola, 
pracuję na uniwersytecie Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą. W wyborach eu-
ropejskich będę startować w Niemczech, 
jako kandydatka polskiej partii Razem 
z  transnarodowej listy Demokratie in 
Europa. Staram się zachęcić jak najwię-
cej osób do udziału w tych wyborach, 
bo nasz głos musi być słyszalny w Eu-
ropie. To, że mieszkamy za granicą, nie 
znaczy, że nie mamy wpływu na Unię 
Europejską. Codziennie pracujemy na 
lepszą przyszłość tego kontynentu i po-
trzebujemy polityków, którzy będą nas 
godnie reprezentować. 

Żeby zagłosować, nie trzeba mieć 
niemieckiego obywatelstwa. Wszyst-
kie obywatelki i obywatele UE mają 
prawo oddać głos w niemieckich euro-
wyborach, jeśli są zameldowani tutaj co 
najmniej 3 miesiące. Ale rejestracja do 
wyborów nie jest automatyczna. Wnio-
sek o wpisanie do listy wyborców trzeba 
złożyć osobiście w urzędzie gminy lub 
dzielnicy, w której chce się głosować – 
najpóźniej do 5 maja. 

Wniosek można znaleźć w internecie, 
wpisując do wyszukiwarki: Antrag auf 
Eintragung in ein Wählerverzeichnis. 
Osoby, które brały już kiedyś udział 
w  wyborach do Europarlamentu 
w  Niemczech, powinny dostać pocztą 
list z urzędu gminy, gdzie są zameldo-
wane i ostatnio głosowały – Wahlbrief 
– z  którym idzie się do wyborów. Jeśli 
wolisz głosować na kogoś, kto kandyduje 
w Polsce, to też trzeba się zarejestrować 
w polskiej ambasadzie lub konsulacie. 
Oczywiście w tych wyborach możesz 
głosować tylko raz.

Czy Polacy mieszkający 
w Niemczech mogą wziąć 
udział w wyborach do PE?  
Dlaczego powinniśmy 
głosować?

oraz funkcji przewodniczącego 
Komisji Europejskiej sprawia, 
że mamy dysonans w  zakresie 
kompetencji. 

Każdy z nas powinien trak-
tować udział w wyborach jako 
swój obowiązek. Mamy niezby-
walne prawo oddania głosu 

na przedstawiciela, którego wartości, 
poglądy, proponowane rozwiązania 
są zbieżne z naszymi, tym bardziej że 
Parlament Europejski to jedyna insty-
tucja, gdzie wybieramy przedstawicieli 
bezpośrednio. Nie głosując, pozbawia-
my się moralnego prawa do wyrażania 
opinii na tematy, które dotyczą naszego 
codziennego życia, bo decydujemy, aby 
oddać nasz głos innym. Często słyszy-
my, że coś jest niezgodne z normami, 
dyrektywami europejskimi i dlatego nie 
można wprowadzić tego w życie, albo 
coś jest zgodne z polityką Unii Euro-
pejskiej, a nam się nie podoba. Mamy 
możliwość wpływu, choć często z niego 
nie korzystamy. To właśnie Parlament 
Europejski współdecyduje o większości 
uchwalanych aktów prawnych w Unii, 
wskazuje normy, pokazuje kierunek 
rozwoju gospodarki, np. energetyki, re-
cyklingu, kierunek działań społecznych, 
polityki migracyjnej czy rynku pracy. 

Reasumując: świadomie wybierając 
swoich przedstawicieli do Parlamen-
tu Europejskiego, wpływamy za ich 
pośrednictwem na kluczowe kwestie 
dotyczące naszego codziennego życia.

PO CO NAM TA UNIA? 
Czy jesteśmy świadomi korzyści, jakie niesie ze sobą Unia Europejska? Jakiej Europy 
chcemy w przyszłości? Dlaczego powinniśmy wziąć udział w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego 26 maja? Co na ten temat myślą Polacy w różnych częściach Europy? 

26 maJa WYboRY Do paRLameNtU eURopeJsKieGo
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WIEŚCI POLONIJNE

Salwy śmiechu przeplatane refleksją 
nad zagadnieniem natury społeczno-
ści wiejskiej charakteryzowały reakcję 
publiczności spektaklach komedii oby-
czajowej „zachciało sie wom Kalwaryi” 
Ryszarda Latki. Sztuka w  reżyserii 
Anny Dembek-Łady przedstawiona zo-
stała przez aktorów amatorów w Teatrze 
gdańska w Oberhausen i każdorazowo 
nagrodzona została przez widzów owa-
cją na stojąco. 

Pomysł przedstawienia utworu zaini-
cjowany został przez Michała Noconia 
w  roku 2016. Zorganizowany wtedy ca-
sting wyłonił pierwszych aktorów, którzy 
pod okiem Noconia rozpoczęli próby. 
Z  biegiem czasu następowały jednak 
zmiany. Często z powodów zawodowych, 
rodzinnych lub ze względu na dużą odle-
głość od miejsca zamieszkania, regularne 
uczestnictwo w próbach dla wielu okazało 
się niemożliwe. W  związku z odchodze-
niem członków zespołu odbywały się 
kolejne castingi, które wyłaniały nowych 
aktorów. Ostateczna obsada skomple-
towana została na początku 2018 roku, 
a reżyserię przejęła Anna Dembek-Łada. 

Osoby, które obecnie stanowią człon 
teatru, z wielką tremą, ale i z dużym zaan-
gażowaniem doprowadziły do premiery. 
Przy pomocy samodzielnie przygotowanej 
dekoracji scena Teatru Gdańska zamieniła 
się w wiejską chałupę, w której debiutują-
cy aktorzy w spektakularny sposób wcielili 
się w członków rodziny Placków. Odtwa-
rzając swoje role, doskonale ukazali motor 
napędowy postępowania swoich scenicz-
nych wcieleń, chciwość, pychę i pożądanie. 
Sztuka zaprezentowana została w gwarze 
wadowickiej, wymieszanej ze śląską. Ory-
ginalnym pomysłem reżyserskim było 
wzbogacenie treści o szczegóły nawiązu-
jące do aktualnej polskiej rzeczywistości. 

Cotygodniowe spotkania na próbach 
oraz wzajemna akceptacja sprawiły, że 
w grupie wytworzyła się przyjacielska at-
mosfera, którą wielu jej członków określa 

mianem rodzinnej przynależności. Pre-
mierowy spektakl pogłębił tę więź: „Nie 
dążymy do doskonałości, nie chcemy za 
wszelką cenę robić teatru, dla nas ważne 
są spotkania, wymiana zdań oraz radość 
wywołana twórczą atmosferą”. 

Barbara Baldys, grająca rolę Babki, jest 
w teatrze od samego początku. Próby 
godzi z życiem rodzinnym, zaangażowa-
niem w chór gospel oraz nauką gry na 
gitarze. Dorota Kawka-Grzeschik, czy-
li sceniczna Helka, nigdy nie myślała 
o  tym, że będzie występować na scenie. 
Miała być suflerką i w ten sposób dosko-
nale nauczyła się tekstu. Dzisiaj gra jedną 
z głównych ról. Roman Kątny (Kowal) do 
teatru trafił prosto z Gminy Polskiej Piast, 
w której społecznie angażuje się od wie-
lu lat. Marian Dudek (Ignac) pojawił się 
w zespole za namową koleżanki. To ona 
przekonała go, aby zamienił rolę widza 
na aktora. Doświadczeniem w zakresie 
scenicznym pochwalić się może Wojtek 
Motyka (Józek), który pracował w Te-
atrze Rozrywki w Chorzowie, aktualnie 
jest również współpracownikiem Pepe 
TV. Ania Wiencek, dojeżdżając na pró-
by z Arnsbergu, nie chciała bez opieki 
zostawiać piętnastoletniej córki Natalii, 
zabierała więc ją z sobą. Dzisiaj cieszy się 
z ich wspólnego zaangażowania. Obie 
grają w sztuce – jedna urzędniczkę Fry-
tę, a druga zwariowaną Adelę. Natalia 
dodatkowo idealnie naśladuje szczekanie 
psa. Marzenie o grze w teatrze spełniło 
się Renacie Zub, odtwarzającej rolę Mat-
ki – żony głównego bohatera. Na próby 
dojeżdża około 100 km. Renata czuje, że 

tutaj jest jej miejsce. Dla Leonarda Paszka, 
scenicznego Placka, scena była zaskocze-
niem. Do Teatru Gdańska przyszedł, żeby 
go organizować, ale los sprawił, że stanął 
na scenie i odtwarza główną rolę. 

Zespół uzupełniają znakomity muzyk 
Sławomir Olszamowski oraz fotograf 
i oświetleniowiec Robert Widera. 

Nad całością czuwa reżyserka Anna 
Dembek-Łada, która trafiła do teatru z ca-
stingu. Początkowo miała grać na scenie, 
na próbach proponowała jednak na tyle 
trafne wskazówki, że poproszona została 
o objęcie reżyserii. Z  wykształcenia ger-
manistka, zawodowo przygotowywała 
różnie przedstawienia z dziećmi i mło-
dzieżą. Ostatecznie stwierdza, że praca 
z dorosłymi jest po stokroć trudniejsza. 

Przy restauracji Gdańskiej działa pięć 
teatrów niemieckojęzycznych i trzy po-
lonijne. Każdy z nich ma inny charakter. 
Począwszy od poetyckiego, poprzez mu-
zyczny, na dramatycznym skończywszy. 

Bardzo pozytywny odbiór przedstawie-
nia „Zachciało się wom Kalwaryi” zachęcił 
debiutantów do dalszych występów. Być 
może jest to początek stałej, polonijnej 
sceny dramatycznej Teatru Gdańska. 
 Claudia Daniel

zachciało się teatru
w gdańskiej

Dr. Hanna Magdalena
Wambold
ur. Gołembiewska

Bahnhofstr. 4
64673 Zwingenberg

tel. 06251 721 77

LEKARZ RODZINNY I DZIECIĘCY
Fachärztin für Allgemeinmedizin

23 i 24 lutego 2019 r. w Domu Polskim 
„Haus Concordia w Herdorf-Dermbach 
odbyło się drugie spotkanie organizacji 
polonijnych w celu dalszego omówienia 
projektu integracji organizacji polonij-
nych i ustalenia projektu statutu przyszłej 
organizacji dachowej skupiającej organi-
zacje polonijne w Niemczech. 

Na spotkanie zostały zaproszone 
wszystkie obecne dachowe organizacje 
i inne organizacje polonijne, które brały 
udział w pierwszym spotkaniu w  paź-
dzierniku ub.r. Zebrani przyjęli wersje 

Collegium  –  projekt polonijnej 
organizacji dachowej

roboczą statutu Collegium oraz wy-
brali grupę roboczą, której zadaniem 
będzie przygotowanie zebrania założy-
cielskiego nowej polonijnej organizacji 
dachowej. Według założeń, opracowana 
wersja robocza statutu zostanie roze-
słana do uczestników spotkania w celu 
podjęcia nad nim dyskusji. 

Zebranie założycielskie nowej organi-
zacji dachowej, organizacji polonijnych 
jest planowane jesienią bieżącego roku. 

Andreas Holm
1. Wiceprzewodniczący 

Chrześcijańskie Centrum Krzewienia 
Kultury Tradycji i Języka Polskiego 

w Niemczech e.V.
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gumowe ucho
O Weronice Rosati mówi się ostatnio 
bardzo dużo i to niestety nie ze względu 
na jej dokonania aktorskie. Plotkara 
już nieraz pisała o życiu uczuciowym 
aktorki, np. z Andrzejem Żuławskim, 
reżyserem, autorem skandalicznej 
książki „Nocnik”. Rosati związana 
była także z  Piotrem Adamczykiem, 
z  którym uległa wypadkowi samocho-
dowemu. I  właśnie ten fakt połączył 
ją ze znanym warszawskim ortopedą 
Robertem Śmigielskim. Kobiecie nie 
przeszkadzało to, że lekarz jest od niej 
o 18 lat starszy, ani to, że ma żonę i jest 
ojcem ośmiorga dzieci z czterema part-
nerkami. A więc wydawało się, że już 
nic nie możne stanąć na przeszkodzie tej 
gwałtownej miłości. Para nie reagowała 
na narastające plotki i skandalizujące 
opinie. Żyli swoim szczęściem z dala 
od medialnego zgiełku. Głośno zrobiło 
się o nich ponownie, gdy okazało się, że 
Weronika Rosati spodziewa się dziecka. 
Córeczka Elisabeth przyszła na świat 
w grudniu 2017 r., ale tuż po tym wy-
darzeniu rodzice dziewczynki rozstali 
się. Ostatnio Weronika Rosati udzieliła 

kilku wywiadów, w których postanowi-
ła opowiedzieć mediom o tym, co miał 
robić jej były partner i  ojciec córki. W 
„Gazecie Wyborczej” aktorka przedsta-
wiła swoją wersję wydarzeń i jeśli ona 
jest prawdziwa, to Weronika przeszła 
prawdziwe piekło. Aktorka twierdzi, że 
mężczyzna zmienił się nie do poznania, 
gdy zamieszkali razem. Zabraniał 
jej pracować, wyzywał, wyśmiewał 
i  upokarzał. Bywało też, że przecho-
dził do przemocy fizycznej. Uderzał 
wielokrotnie, także gdy kobieta była 
w zaawansowanej ciąży, a także potem, 
gdy trzymała córeczkę na rękach. Po 
którymś uderzeniu Weronika, jak sama 
twierdzi, zadzwoniła po swojego ojca, 
a w końcu zdecydowała się zgłosić całą 
sytuację na policję. Redakcja sprawdziła 
ten fakt i rzeczywiście doniesienie na po-
licję miało miejsce pod koniec stycznia 
2019 r. Nie znamy na razie oficjalnego 
stanowiska Roberta Śmigielskiego w tej 
sprawie. Po tym dramatycznym i chyba 
w naszej kulturze nadal odważnym 
wyznaniu Weronika Rosati otrzymała 
wsparcie w postaci komentarzy od osób 
z branży oraz fanów. Aktorkę wsparły: 
Joanna Kulig, Katarzyna Zielińska, 
a  także w swoim stylu Edyta Górniak, 
która m.in. napisała: „Nie miałam 
odwagi przy rozwodzie powiedzieć tyle, 

co ty”. Myślę, że niestety jeszcze nieraz 
będziemy czytać dalszy ciąg tej smutnej 
historii na pierwszych stronach gazet. 

Kasia Tusk, córka byłego premiera 
Polski, a obecnie przewodniczącego 
Rady Europejskiej, urodziła! Jak wia-
domo córka premiera niechętnie mówi 
o  swoim życiu prywatnym, bo woli 
skupić się na promowaniu mody i urody 
na autorskim blogu. Dowodem na to jest 
fakt, że przez pięć lat udało jej się utrzy-
mać w tajemnicy informację o ślubie ze 
Staszkiem Cudnym. Znacznie trudniej 
było jej zachować dla siebie wieść, że 
będzie mamą. Jesienią pojawiły się 
plotki, że Kasia jest w ciąży, ale dopiero 
w grudniu ukazało się jej zdjęcie, na któ-
rym nie można już było ukryć krągłości. 
Blogerka urodziła zdrową córeczkę 
w nocy z 19 na 20 stycznia. Wiadomo, że 
cała rodzina się cieszy, a dziadek Donald 
po trójce wnuków doczekał się „księż-
niczki”. Imię dziewczynki nie zostało 
ujawnione do publicznej wiadomości. 

Joanna Kulig Oscara nie dostała, ale 
za to tuż przed galą ich rozdania uro-
dziła swoje pierwsze dziecko. Aktorka 
urodziła w USA, a więc dziecko będzie 
miało podwójne obywatelstwo: polskie 
i amerykańskie. Ojcem jest reżyser 

i scenarzysta Maciej Boch-
niak. Wiadomo, że para 
powitała na świecie synka, 
który prawdopodobnie ma 
na imię Jan. Znamienne 
jest to, że synek przyszedł 
na świat w roku, kiedy 
szczęśliwi rodzice świętują 
10. rocznicę ślubu. Trudno 
wyobrazić sobie lepszy 
prezent! A do tego aktorka 
przeżywa właśnie szczy-
towy okres swojej kariery. 
Owacyjnie przyjęty film 
Pawła Pawlikowskiego 
„Zimna wojna”, w którym 
zagrała główną rolę, zdobył 
aż trzy oscarowe nomina-
cje. Niestety statuetki nie 
zdobył, ale jak głosi wieść, 
Joanna Kulig podpisała 
kontrakt ze słynną ame-
rykańską agencją aktorską 
i zaczęła otrzymywać sce-
nariusze hollywoodzkich 
filmów. Gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów 
zarówno osobistych, jak 
i zawodowych! 
 Plotkara

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

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

&&&&
www.STEPS-Therapie.de

Oferuję Państwu:
- terapię i poradnictwo systemowe

- terapię rodzinną

- Coaching

- MPU/przygotowanie do egzaminu 
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Jak radzić sobie z długami
Zaciąganie długów w dzisiejszym 

społeczeństwie jest sprawą natu-
ralną. Na cztery rodziny w Niem-

czech trzy mają długi konsumpcyjne. 
Nowy samochód, meble, urlop, sprzęt 
elektroniczny – to najczęstsze powody 
zaciągania długów. 

Czy istnieją „dobre” i „złe” długi? 
Jestem przekonany, że tak. Do pierwszej 
kategorii zaliczyłbym dług hipoteczny, 
czyli kredyt na budowę czy kupno domu 
lub mieszkania. Dług ten obciąża nie-
ruchomość, która jednocześnie stanowi 
jego zabezpieczenie. Poza tym wszelkie 
kredyty, które służą pomnażaniu ka-
pitału pieniędzy, np. kredyt na rozwój 
firmy, zaliczyć można też do pierwszej 
grupy. Do „złych” długów zaliczyłbym 
wszelkie kredyty konsumpcyjne. Każdy 
kredyt konsumpcyjny jest niebezpiecz-
ny, destrukcyjny i niemotywujący. 
Niebezpieczeństwo polega na tym, że 
w  przypadku niezachowania umiaru 
w ich zaciąganiu można popaść w tzw. 
spiralę kredytową. Przejawia się to za-
ciąganiem nowych długów na pokrycie 
starych. Destrukcyjność objawia się tym, 
że człowiek nadmiernie obciążony dłu-
gami, nawet tymi „dobrymi”, zaczyna 
być zaprzątnięty działaniami doraźnymi 
polegającymi na lawirowaniu między 
poszczególnymi kredytami, a nie ma ani 
czasu ani swobody myślenia, żeby skupić 
się na celach istotnych, np. dążeniu do 
osiągnięcia dobrobytu. Ten typ zadłuże-
nia niszczy motywację do działania. 

Kupując nowe meble lub samochód na 
kredyt, już dziś wypłacamy sobie na-
grodę, na którą jeszcze nie zasłużyliśmy 
i  w  ten sposób jakby sami okradamy 

się z motywacji do działania, ażeby 
osiągnąć określony cel. Kto bierze kredyt 
konsumpcyjny, żeby już dzisiaj cieszyć się 
pewnymi dobrami, liczy na to, że spłaci 
kredyt przyszłymi zarobkami. Jednak 
przyszłe zarobki są niepewne. Wiemy, że 
urzędnicy bankowi czy wierzyciele robią 
się nerwowi, kiedy nagle nie możemy 
spłacić rat. Ich podenerwowanie ma 
negatywny wpływ na naszą psychikę, po-
zbawiając nas motywacji i chęci do życia, 
a to z kolei jeszcze bardziej nas pogrąża. 

To, czy popadamy w długi, czy nie, 
zależy od naszych przekonań. Są ludzie, 
którzy uważają, że nowy komplet mebli 
powinni mieć zaraz i już dziś zaciągają 
w tym celu kredyt. Inni uważają, że 
nowe meble będą im się należały, jak na 
nie zarobią. Ryzyko związane z zadłu-
żaniem się można znacznie ograniczyć, 
jeśli zachowamy umiar i właściwe 
proporcje między kredytem a naszymi 
dochodami. Jeśli już się popadło w dłu-
gi, jak je szybko zlikwidować? 

1. Przy kupnie każdej rzeczy zastanów 
się dwa razy, czy jest to rzeczywiście 
niezbędne. 

2. Nie używaj usprawiedliwienia „tak 
drobna kwota nie ma znaczenia”, 
w tej sytuacji liczy się każde euro. 

3. W żadnym przypadku nie chowaj 
się przed wierzycielami. Przeciwnie 
– nawiąż z nimi kontakt i ustal nowe 
reguły spłaty. 

4. Sporządź plan budżetowy, tzn. spisz 
wszystkie niezbędne wydatki. 

5. Z sumy, która pozostaje do dyspo-
zycji, połowę przeznacz na spłatę 
zadłużenia. 

6. Drugą połowę oszczę-
dzaj. Pozwoli to na płynność w spła-
cie zadłużenia, gdyby zaszły nieprze-
widziane okoliczności. Poza tym po 
spłacie zadłużenia nie zaczynasz od 
zera, tylko z jakimś kapitałem. 

7. Zniszcz swoje karty kredytowe, 
którymi zbyt swobodnie możesz 
płacić w sklepach. Zostaw sobie tylko 
zwykłą kartę do bankomatu. 

Często można zaobserwować, jak zadłu-
żeni ludzie wykańczają się psychicznie 
zarzutami, które sami sobie stawiają. 
To, że ktoś ma długi, nie świadczy jesz-
cze o tym, że jest on nieudacznikiem, 
niedołęgą itp. Nie należy dokonywać 
oceny wyłącznie przez pryzmat pie-
niędzy. Każdy ma wiele pozytywnych 
cech, należy je tylko sobie uświadomić. 
Przyczyną takiej, a nie innej sytuacji 
są przekonania, a przekonania można 
zawsze zmienić. Jeśli ktoś sam się do 
takiej sytuacji doprowadził, to z pew-
nością sam potrafi się z niej wydostać. 
Uświadomienie sobie tego faktu może 
być przyczyną wyzwolenia dodatkowej 
energii, której nie warto tracić na 
obwinianie się. Należy ją wykorzystać 
na opracowanie strategii na podstawie 
chłodnej kalkulacji i  z  żelazną konse-
kwencją ją realizować. 

Życie nigdy nie stawia nas w sytuacji 
bez wyjścia. Stawia jednak przed nami 
zadania trudne, czasami bardzo trudne. 
Ale każde zadanie jest do wykonania, 
z dużym lub bardzo dużym wysiłkiem. 

 Christof Kochanski
 FINANCIAL SOLUTIONS

MAKLERZY FINANSOWI I UBEZPIECZENIOWI

Zasługujesz
na więcej

– sprawdź! 

25 lat doświadczenia,
niezależności i kompetencji

zaowocowało zaufaniem
tysięcy klientów z całych Niemiec

Wyszukiwanie optymalnych rozwiązań �nansowych: 
▪ 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 

FINANSE I UbEzPIECzENIA
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W poprzednich odcinkach: 
Polska po stanie wojennym nie wie, 
jak się pozbierać. Udawana przez 
komunistyczny rząd stabilizacja po-
lityczna i nieudawana niestabilizacja 
gospodarcza, puste sklepy, olbrzymie 
kolejki – nie ma co jeść. Skoro naród 
niepokorny, należy go zagłodzić – to de-
wiza rządzących. Po latach prawdziwej 
walki o otrzymanie paszportu małżeń-
stwo Dariusz i Marta emigrują w maju 
1985 roku do Włoch. Przebywają długie 
tygodnie w obozie emigracyjnym, w La-
tinie k. Rzymu, po czym przenoszą się 
do hotelu, gdzie znajdują pracę. 

Jak grom z jasnego nieba spada na 
nas nowina: Luciano odebrał telefon 
z obozu emigracyjnego, że jutro przed 
9.00 mamy być w dyrekcji obozu. Au-
tobus przewozi nas na inną placówkę 
na południe Włoch. Na tę wiadomość 
zakręcił się nam w głowie cały świat. 
Luiza też wyglądała na przybitą. By-
łam jej prawą ręką, więc gdy odjadę, 
zostaje znów wszystko na jej głowie. 
Mąż ją pocieszał i twierdził, że na 
pewno nie będziemy musieli nigdzie 
odjeżdżać, on pojedzie jutro rano do 
dyrektora obozu, osobiście go przeko-
na, aby odwołał wydaną decyzję. 

To był czwartek. Przezornie spako-
wałam przynajmniej nasz podręczny 
bagaż w dwie małe torby. W piątek 
rano pracowaliśmy normalnie, a nasz 
dyrektor Luciano pojechał do obozu 
uśmiechnięty i jak zwykle pewny sie-
bie. Gdy wrócił, miał minę podobną 
do naszych. Musimy tam jechać. 

Obóz Capua – to nasza meta. Jest 
prowadzony przez policję Carabinieri, 
odznacza się wysoką dyscypliną i nie 
można na tym etapie organizacyjnym 
wprowadzać żadnych zmian. Nasza 
emigracyjna dokumentacja jest tam 
już przekazana, więc musimy jechać 
i  dopiero stamtąd próbować powrotu. 
Niestety autobus odjechał bez nas. Lu-
ciano zadeklarował swoją dalszą pomoc 
i teraz odwozi nas na dworzec kolejowy. 

Pociągiem jechaliśmy ok. 160 
km, a gdy wysiedliśmy, jedynym 
człowiekiem, którego mogliśmy 
spytać o drogę, był zawiadowca stacji. 
Wtedy nie było GPS-ów ani telefonów 
komórkowych, planu miasta też nie 
mogliśmy kupić, gdyż był to czas 
sjesty, a im dalej na południe, tym 
trwa ona dłużej. Tam była do godz. 
16.00, więc szliśmy oboje ulicami 
przez kompletnie wymarłe miasto. 
Wszystkie sklepy i restauracje miały 
poopuszczane żaluzje, było szaro 
i odpychająco. Byliśmy głodni, ale 
nie można było pomarzyć o posiłku. 
Zszokowani sytuacją w Latinie, nie 
pomyśleliśmy w hotelu o zabraniu 
prowiantu. Luiza, która zawsze była 
zapobiegliwą, także straciła rezon. Na 
dodatek teraz dochodziły nas jeszcze 
przedziwne zapachy, gdy dochodzi-
liśmy do pokaźnego kamiennego 
mostu. Szeroka rzeka płynęła głę-
boko w  dole, a te około 30-metrowe, 
wysokie brzegi były wysypiskiem 
sprasowanych odpadów winogron. 
Nieludzko kwaśny odór odstraszył 
nas i szybko poszliśmy dalej.

Rzeka Volturno na swojej całej 
długości zachowuje się jak poplątana 
wstążka, no i tu też tak oplata Capuę, 
zanim wpadnie do Morza Tyrreńskie-
go. Po długiej wędrówce doszliśmy 
do końca miasta, gdzie już z oddali 
były widoczne 4-piętrowe bliźniaczo 
kremowe bloki. 

Niestety, osiedle szczelnie ogrodzo-
ne, a portiernia z wąskim przejściem 
oraz kontrolą przy wejściu i wyjściu. 
W poprzednim obozie w Latinie każ-
dy przechodził swobodnie, a Polizia 
Municipale nie zwracała uwagi na 
dwustronny ruch przez portiernię. 
Każdy odczuwał wiele swobody ze 
strony policji. Obecna portiernia 
nie zapowiadała podobnej swobody 
ruchu, zwiastowała natomiast dużą, 
a  może i całkowitą zmianę naszej 
przyszłości. Kolejny cios, któremu 
musimy się poddać.  Cdn.  SGL

Parcie na szkło
W większości krajów Europy w ostat-
nich latach spada spożycie alkoholu. 
Nawet w takich państwach, jak Niemcy 
czy Francja, gdzie w jednym spożywanie 
piwa jest bardzo popularne, a w drugim 
picie wina do posiłków to standard. Na-
tomiast w Polsce przeciwnie. W ostatnim 
roku odnotowano kolejny rekord. Spoży-
cie czystego alkoholu na statystycznego 
Polaka wzrosło do 11 litrów w skali roku. 
W  latach 60. było to 5 litrów, jeszcze 
przed paroma laty 8 litrów. Powody pew-
nie są różne. Biorąc pod uwagę aktualną 
siłę nabywczą złotówki, cena alkoholu 
spadła 2,5 raza. Niepokojącym jest fakt, 
że rośnie popyt na małe buteleczki 0,1 l 
lub 0,2 l, tzw. małpki, kupowane między 
godz. 5 a 7 rano. Oznacza to, że lubimy 
dzień pracy spędzać na rauszu. 

Najdłuższy wyraz świata
Tytytna to białko występujące u  krę-
gowców w mięśniach poprzecznie 
prążkowanych. Białko to zbudowane 
jest z 27-33 aminokwasów. W związku 
z tym jego pełna nazwa chemiczna 
jest też najdłuższa. Składa się ona ze 
189 819 liter, a jej wymówienie zajmuje 
trzy i pół godziny. Może kiedyś „Twoje 
Miasto” zdecyduje się na opublikowanie 
pełnej nazwy. Wtedy jednak przez 4 lata 
nazwa drukowana będzie w każdym 
wydaniu, zajmując całą gazetę. Niech to 
może rozstrzygną Czytelnicy... 

Czy pierwszy raz nie boli?
Projekt nowelizacji ustawy o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie, który 
pojawił się w polskim sejmie w ostatnich 
dniach ub.r., przewidywał, że procedury 
chroniące ofiary wszcząć można dopiero 
od „drugiego razu”. Zakładano chyba, że 
pierwszy raz nie boli ofiary ani nie przy-
nosi ujmy polskiemu prawodawstwu. 
Rząd szybko wycofał się z tej „dobrej 
zmiany”, a kozłem ofiarnym została 
wiceminister rodziny, pracy i polityki 
społecznej. Dziwnym trafem w Rosji 
w 2017 r. zaskakująco podobny projekt 
został zatwierdzony i stał się obowiązu-
jącym prawem. Jakim argumentem się 
kierowano? Polskie rodziny, podobnie 
jak rosyjskie, uważano za tzw. tradycyjne 
(czytaj: lepsze), co w obu krajach uznano 
jako wolne od przemocy. Skutki tej usta-
wy w Rosji okazują się tragiczne. Dobrze, 
że „dobra zmiana” w tym przypadku nie 
przesadziła ze swoją dobrocią, bo jak 
mówią Rosjanie, „kota można na śmierć 
zagłaskać”.  Christof Kochanski

PALCEM W OKO

Wspomnienia 
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Powoli zbliża się czas wakacyjnych 
wyjazdów i poszukiwanie od-
powiedniego celu na spędzenie 

urlopu. Polowanie konsumentów na 
finansowo korzystną okazję urlopową 
na wakacje 2019 nabrało tempa i aby za-
rezerwować jeszcze ciekawy urlop na ten 
rok, należy się pospieszyć. W Niemczech 
istnieje duży popyt na urlopowe wyjaz-
dy – szczególnie na okres ferii szkolnych 
– i najkorzystniejsze oferty znikają 
jak ciepłe bułki w piekarni już jesienią 
uprzedzającego wyjazd roku. Niemieccy 
urlopowicze stoją na pierwszym miejscu 
na świecie pod względem ilości podróży 
urlopowych za granicę i wydają na urlop 
więcej środków finansowych niż na 
samochody. W 2018 roku roczny obrót 
w branży osiągnął 9,6 miliarda euro. 

Na rynku turystycznym trudno jest 
przedrzeć się przez gąszcz wabiących 
promocjami ofert biur podróży. Do 
ofert na rynku dołączają propozycje 
sieci handlowych słynących z promo-
cyjnych cen, jak ALDI, LIDL lub Tchibo, 
pragnących partycypować w zyskach 
z zamiłowania w podróże za granicę. 
Konsument zaopatrujący się w tanią 
żywność w sklepie może podświadomie 
być zachęcony do wyboru oferty urlopo-
wej taniej sieci handlowej, wychodząc 
z założenia, że tak jak oszczędnie robi 
zakupy, tak oszczędnie spędzi 
urlop. Nie każda jednak oferta 
promocyjna lansowana przez 
sklep naszego zaufania jest 
faktycznie finansowo korzyst-
na. Warto jest, zanim wydamy 
ciężko odłożone oszczędności 
w „sklepie, w którym kupujemy 
chleb, masło i jajka”, porównać 
ofertę z innymi propozycjami 
na rynku, specjalizujących się 
w podróżach urlopowych firm. 
Przede wszystkim niezbędne 
jest dokładne przeczytanie 
opisu usługi turystycznej i  tre-
ści obowiązujących standar-
dowych klauzuli umownych, 
tzw. AGB, czyli „Allgemeine 
Geschäftsbedingungen”. 

Na pierwszy rzut oka wydająca 
się atrakcyjną oferta może zawie-
rać mylący opis usługi i  wpro-
wadzić konsumenta w  błąd 
rozczarowując jego oczekiwania. 
Na przykład podróż samolotem 
okazuje się nie non-stop, lecz 
z przesiadką i przelot na 5-dnio-
wy urlop trwa zamiast czterech 
godzin dwanaście – i  skraca 
znacząco urlop. Lot może okazać 
się o  tak wczesnej porze, że 

w dniu przylotu i odlotu koniecznym jest 
wstać o  drugiej w nocy, co nie wpłynie 
pozytywnie na relaks dla organizmu. 
Opis położenia hotelu „nad morzem” 
nie oznacza automatycznie, że plaża jest 
osiągalna na pieszo. Godzinny dojazd 
autobusem do plaży dla turysty, który 
codziennie pragnie korzystać z kąpieli 
morskich, okaże się pod względem czasu 
na dojazd do kąpieliska kosztowny. Opis 
w ofercie o możliwości uprawiania sportu, 
jak tenis, narty wodne i korzystanie z kur-
sów fitnessu, może okazać się dodatkowo 
i słono płatny. Również leżaki i parasole 
na plaży mogą nie być wykupione jako 
usługa urlopowa w taniej cenie. 

W ofercie wakacyjnej może być ukryty 
haczyk, jeśli oferta jest szczególnie tania 
w porównaniu z cenami na rynku. Pro-
pozycje wakacyjne sieci handlowych są 
często resztkami kontyngentów innych 
firm z branży, w których wybór i jakość 
jest niestety bardziej ograniczona. 
Nieprzyjemną niespodziankę można 
przeżyć przy odstąpieniu od wykupionej 
podróży w przypadku choroby, jeśli 
ze względu na oszczędność nie zostało 
wykupione ubezpieczenie na ten wypa-
dek. To, że przy odstąpieniu od umowy 
urlopowej uiszcza się odszkodowanie 
o procentowej wysokości od ceny wyku-
pionego urlopu – w zależności, w jakim 

terminie odstępuje się od podróży – jest 
powszechnie znanym i nie o to tutaj cho-
dzi. Słynący z dostępnych cen ALDI wy-
maga od swoich klientów wykupujących 
podróże urlopowe płatność pełnej ceny 
podróży, nawet jeśli konsument odstąpi 
od umowy w podanym w  standardo-
wych klauzulach umownych terminie. 
Firma Select Holidays new2go GmbH, 
która występuje jako biuro podróży 
Aldi Reisen, podaje wprawdzie w stan-
dardowych klauzulach umownych, że 
w przypadku odstąpienia od umowy 30 
dni przed wykupioną podróżą uiszcza 
się 25% ceny podróży jako odszkodo-
wanie, ale w rzeczywistości żąda od 
klienta regulacji pełnej opłaty za urlop, 
powołując się na inną klauzulę umowną 
o zryczałtowanym odszkodowaniu. 
Proces sądowy prowadzony przeze 
mnie w tej kwestii zakończył się pozy-
tywnie dla konsumenta. Sąd Rejonowy 
w Westerburg wyrokiem z 10.01.2019 
(sygnatura akt: 24 C 181/18) stwierdził 
nieważność tej standardowej klauzuli 
umownej Aldi Reisen o prawie wyboru 
do zryczałtowanego odszkodowania 
o pełnej cenie podróży sprzedawcy. 

Ten przykład ustalenia w jednej 
klauzuli umownej wysokości odszkodo-
wania za odstąpienie od umowy 30 dni 
przed podróżą na 25% ceny podróży, 

a żądania płatności pełnej 
opłaty za podróż, powołując 
się na inną klauzulę umowną 
o sprzecznej treści, wydaje się 
być absurdalne, ale niestety 
stanowi rzeczywistość nie-
zgodnych z prawem praktyk 
Aldi Reisen, sprzecznych 
z  motywem konsumentów 
do zakupu tanich urlopów 
„Billigreisen”. 

Urlop powinien kojarzyć się 
z nowymi i pięknymi przeży-
ciami, uczuciem odpoczynku 
i relaksu i dać siłę na nowe 
wyzwania życia codziennego. 
Nie dajmy zwabić się jak mu-
chy na lep na zbyt tanie oferty 
urlopowe, aby nie okazały się 
one po fakcie pułapką i kosz-
townym wydatkiem oraz aby 
nie zapadły w pamięć nie-
smakiem bycia oszukanym. 

Rechtsanwältin
Joanna Prestigiacomo

Urlop – co tanie, to czasami drogie!

Zawartość powyższego poradnika służy 
wyłącznie ogólnej informacji, nie stanowi 
doradztwa prawnego i nie może zastąpić 
doradztwa prawnego w indywidualnym 

przypadku! Wszelka odpowiedzialność autora 
lub wydawcy jest wykluczona.

Porzellanhofstraße 12
60313 Frankfurt am Main
T:+49 (0) 69 / 63 77 56
F:+49 (0) 69 / 631 1941
M:+49 (0) 175 591 2600

advocatus@badkowski-prestigiacomo.de
www.badkowski-prestigiacomo.de

Od czterdziestu lat reprezentujemy polskich klientów

Nasza kancelaria udziela porad i usług
m.in. w następujących dziedzinach prawa: 
 • prawo pracy 
 • prawo karne 
 • ogólne prawo cywilne 
 • prawo ubezpieczeniowe

Udzielamy wszelkich porad prawnych
w języku polskim, niemieckim, włoskim i angielskim.

*zmarł w roku 2012

*

PORADy PRAWNE
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Medpol
Reisen

LATO 2019TYLKO U NAS!
WYJAZDY POLONIJNE
od Karkonoszy aż po Bałtyk

Hotele - Pensjonaty - Kwatery - Kemping
Turystyka rowerowa i piesza

Kitesur�ng - Windsur�ng tel. +49 (0)271 43446
mobil. +49 (0)17698512464

www.medpolreisen.de
info@medpolreisen.de

„TM”: Panie Jakubie, Elektryczne Gi-
tary to połączenie piosenki autorskiej i 
rockowej. Po 30 latach na scenie chyba 
można powiedzieć, że dobrze Wam to 
wychodzi? 

Kuba Sienkiewicz: Dziękuję za przy-
chylną opinię. Może i  dobrze nam to 
jeszcze wychodzi, ale nikt już nie słu-
cha. Grupa Elektryczne Gitary miała 
swoje pięć minut w głównie latach 90. 
To był sukces naszych pierwszych płyt. 
W tych czasach brakowało właśnie 
takiej muzyki „tekstowej” w lekkiej 
oprawie muzycznej. Myśmy się właśnie 
w tę lukę wstrzelili. Potem nastąpił nasz 
comeback w postaci muzyki filmowej 
do kilku bardzo popularnych filmów. 
Czasem myślę, że to po prostu dzięki 
odrobinie szczęścia zaistnieliśmy na 
polskim rynku muzycznym. 
To właśnie Pan pisze utwory dla Elek-
trycznych Gitar, które wyróżniają się 
swoim satyrycznym przekazem. Skąd 
czerpie Pan pomysły? Czy biorą się one 
z jakichś osobistych przeżyć? 

Mamy w zespole czterech autorów 
– poza mną są jeszcze: Piotr Łojek, 
Aleksander Korecki i Jacek Wąsowski. 
To sprawia, że kiedy musimy stworzyć 
coś na zamówienie, to jesteśmy w stanie 
sprawnie przygotować ciekawy utwór. 
Robimy to wręcz błyskawicznie i prak-
tycznie w ciągu miesiąca jesteśmy 
w stanie opanować cały temat. Nowe po-
mysły czerpiemy głównie z naszego życia 
osobistego. Muszę jednak powiedzieć, 
że mnie lepiej pisze się tekst piosenki na 
konkretne zamówienie, np. do filmu czy 
na jakieś tematy historyczne. 
Czy uważa Pan, że muzyka i  satyra 
mogą być jakimś naturalnym lekiem 
na nasze codzienne życiowe problemy? 

Muzyka jest często wykorzystywana 
w terapii, np. w rehabilitacji ruchowej. 
Wykorzystuje się w tym wypadku mu-
zykę marszową i taneczną. Piosenka 
stanowi już od wielu pokoleń ważną 
formę przekazu między ludźmi, ale dla 
samego autora może być także terapią. 
Podobnie dla wykonawców, ponieważ 
piosenki niosą wielki ładunek emocji. Ja 

Moja muzyka jest lekiem dla mnie samego

na pewno terapeutyzuję samego siebie 
na estradzie. Do szerokiego odbiorcy 
najlepiej trafia tekst dotyczący proble-
mów powszechnych, z którymi wiele 
osób może się identyfikować. 
Z zawodu jest Pan lekarzem – czy na-
dal praktykującym? Jak łączy Pan 
swoje obowiązki zawodowe z pracą na 
scenie? 

Tak, jestem praktykującym lekarzem. 
Bycie lekarzem i piosenkarzem jedno-
cześnie to bardzo trudne zadanie. Nie 
wiem, czy połączenie tych obu zawo-
dów najlepiej mi wychodzi... Obawiam 
się, że nie. 
Od kiedy zespół występuje dla Fundacji 
WOŚP? Czym te występy są dla Was ja-
ko artystów? 

zespół rockowy Elektryczne gita-
ry został utworzony w 1989 roku 
przez Rafała Kwaśniewskiego, 
Piotra Łojka i Kubę Sienkiewicza. 
zyskał popularność dzięki świet-
nym, często satyrycznym tekstom. 
Elekryczne gitary znane są również 
z muzyki filmowej, do takich fil-
mów jak: „Kiler”, „Kiler-ów dwóch” 
czy „Kariera Nikosia Dyzmy”. 

My gramy z WOŚP-em od początku, 
czyli od 1992 roku. Gramy regularnie, 
co rok. Może jedną czy dwie edycje Fi-
nału zdarzyło się nam opuścić. 
Nad czym obecnie pracujecie? Czym 
jeszcze nas może zaskoczyć Kuba Sien-
kiewicz? 

W czerwcu bieżącego roku ukazuje się 
moja solowa płyta pod tytułem „Drugie 
dno”, nagrana z formacją Kwartet Juraj-
ski – to muzycy ze Śląska i ja. Obecnie 
układam piosenki do programu „Czwar-
torzęd”. Będzie on nagrany również 
w tym składzie. Elektryczne Gitary mają 
obecnie próby nad nowymi piosenkami, 
które będziemy udostępniać pojedynczo 
w streamingu oraz w internecie. 
 Rozmawiał Michał Kochański

Elektryczne 
Gitary już 30 lat 
na scenie 

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



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

Zespół MySLOVITz powstał w 1992 
roku. Początkowo jego muzycy wy-
stępowali pod nazwą The Freshman. 
Myslovitz to jeden z najważniejszych 
zespołów rockowych, mający ogrom-
ny wpływ na polską scenę muzyczną. 
Złożony z nietuzinkowych osobowo-
ści, które świetnie się dopełniają. Ich 
historia to gotowy scenariusz filmowy, 
z wciągającą fabułą, zaskakującymi 
zwrotami akcji, ale przede wszystkim 
świetną ścieżką dźwiękową. Grali i gra-
ją na całym świecie, m.in. na trasach 
koncertowych z Iggym Popem i Simple 
Minds. Dwudziestą rocznicę debiutu 
fonograficznego obchodzili na jednym 
z największych festiwali amerykańskich: 
Beale Street Music Festiwal, razem z m.
in. Pixies, Slashem, Edem Sheranem 
i  Wilco. Zdobywcy wielu prestiżowych 
nagród: MTV Music Awards, Fryde-
ryków, Nagrody Komisji Europejskiej. 
Dzisiaj po prostu cieszą się koncertami, 
tym, że mogą wciąż dla Was grać. 
„TM“: Czy to prawda, że nazwa grupy 
pochodzi od napisu na starym niemie-
ckim piecu „Myslovitz”? 

Przemysław Myszor: Na temat nazwy 
zespołu krąży wiele legend. Owszem, 
jedna z nich mówi, że nazwa Myslovitz 
pochodzi ze starego pieca, chyba nawet 
„poniemieckiego”, który stał jedno, może 
dwa piętra nad mieszkaniem braci Ku-
derskich. Widniał tam napis „Adolf”... 
coś tam jeszcze i Myslovitz. Tak właśnie 
brzmi jedna z legend, ale może Państwo 
znają jakąś inną historię tej nazwy. 
Myslovitz nie po raz pierwszy jest 
w  Niemczech, graliście tu już na kon-
certach razem z grupą The Corrs. Jak 
wspominacie występy przed niemiecką 
publicznością? 

P.M.: Graliśmy w Niemczech już wie-
le razy – z The Corrs, z Iggym Popem, 
a także na koncertach, gdzie graliśmy sa-
mi. Występowaliśmy m.in. w Pałacu Łez 
w Berlinie, w monachijskiej Atomic Café, 
w Hamburgu. Nie było to niestety to miej-
sce, w którym występowali The Beatles, 
dlatego zapomniałem już, jak się nazy-
wało... Byliśmy nawet we Frankfurcie, ale 
w tym nad Odrą (śmiech). Publiczność 
jest oczywiście inna, bo w  Polsce jeste-
śmy bardziej znani. Jest jednak bardzo 
„energetycznie”. Osobiście bardzo lubię 
występować w Niemczech. Nawet kiedyś 
podczas koncertu w Berlinie Iggy skar-
żył się, że podebraliśmy mu dwie bardzo 
atrakcyjne fanki. Oczywiście nigdy mu 
nie powiedzieliśmy, że to były bardzo 
dobre znajome Wojtka, które przyszły za 
kulisy, by nas po prostu odwiedzić. 

Muzyka prosto z Mysłowic

Pamiętam, że grupa Myslovitz tworzyła 
wiele utworów do filmów. Skąd wzięło się 
u Was zainteresowanie muzyką filmową? 

Wojciech Powaga: Tak, to prawda. 
Bardzo lubimy muzykę filmową, chyba 
dlatego, że lubimy też dobre filmy. Wyda-
je mi się, że specyfika muzyki filmowej, 
w naszym przypadku, polega na tym, że 
może trochę łatwiej jest ją stworzyć, ale 
za to o wiele trudniej jest ją sprzedać. To 
znaczy, nie zawsze jest tak, że to, co my 
przygotujemy i uważamy, że jest wspa-
niałe, przypada do gustu reżyserom. 
Jesteście gośćmi 27. Finału WOŚP we 
Frankfurcie, tym razem nad Menem. 
Od dawna gracie już z orkiestrą Jurka 
Owsiaka? 

P.M.: Frankfurt nad Menem... Jeśli 
przetłumaczymy to z angielskiego, to 
wychodzi nam taki Frankfurt nad me-
nem, czyli nad człowiekiem (śmiech). 
Dla Jurka Owsiaka gramy od dawien 
dawna. Ja grałem już na pierwszym 
finale WOŚP, zanim powstał zespół My-
slovitz. Muszę nawet powiedzieć, że nie 
przypominam sobie roku bez udziału 
naszego zespołu w tej niezwykłej akcji 
charytatywnej. Nawet się tak złożyło, że 
akurat wspólnie z Jurkiem Owsiakiem 
odbieraliśmy odznaczenia państwowe. 

Czy poza Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy wspieracie jeszcze jakieś inne 
akcje charytatywne? 

P.M.: Tak, Myslovitz często występu-
je na akcjach charytatywnych. Na co 
dzień współpracujemy także z fundacją 
Urszuli Jaworskiej, graliśmy dla Lenki 
z  Mysłowic, występowaliśmy dla gór-
ników. Nawet ułożyliśmy specjalnie dla 
nich dwie piosenki. Akcje charytatywne 
to dla mnie coś niezwykłego. Kosztuje 
to każdego z nas naprawdę niewiele, ale 
jeśli jest nas dużo, to możemy strasznie 
wiele zdziałać. Możemy pomóc wie-
lu ludziom, a sami czerpać satysfakcje 
z  tego, że zrobiliśmy coś dobrego dla 
innych. Ja po takich akcjach zawsze się 
duchowo o wiele lepiej czuję. Wydaje 
mi się, że takie działania dostarczają mi 
wiele pozytywnej energii. 
Na koniec chciałem się spytać 
o Wasze plany na przyszłość . Czy pla-
nujecie wydać nową płytę? A może 
znów napisać muzykę do filmu? 

P.M.: Nad nową płytą pracujemy już 
dość długo. Co prawda nie ma ona jesz-
cze tytułu, ale stworzyliśmy naprawdę 
kilkanaście świetnych utworów, których 
koniecznie trzeba posłuchać.

 Rozmawiał Michał Kochański
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23 lutego 2019 r. w kościele pw. NSM 
we Frankfurcie nad Menem odbyło się 
pożegnanie odchodzącego na emerytu-
rę proboszcza ojca Jana Gogolina CMF. 
Odprawiono z tej okazji uroczystą mszę 
świętą, którą koncelebrowali: prowincjało-
wie polskiej i niemieckiej prowincji Księży 
Misjonarzy Klaretynów, o. Callistus Joseph 
oraz o. Piotr Bęza, oraz współbracia o. Ra-
fała Orłowski, o. Antoni Piskorek o. Josef 
Wettstein, o. Stephen Emmanuel, o. Tho-
mas Vattukulam, oraz ks. Janusz Liszka. 
Parafianie licznie przybyli na uroczystość, 
dając wyraz swojego zaangażowania w ży-
cie parafii i wdzięczności za 29 lat posługi 
proboszczowskiej ojca Jana. 

Po mszy świętej w salce parafialnej 
odbyła się akademia poświęcona pra-
cy duszpasterskiej ojca Jana. Uczniowie 
Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. 
Jana Pawła II oraz grupa teatralna Te-
atrzaki zaprezentowali wiersze ks. Jana 
Twardowskiego, chór odśpiewał kilka 
pieśni, ministranci wystąpili jako dru-
żyna piłkarska, akcentując w ten sposób 
wspólne mecze i upodobania swego ka-

Frankfurt żegna
swojego proboszcza

godziny święcenia pokarmów 
w polskich parafiach, które 
wpłynęły do naszej redakcji:

pitana ojca Jana. Zespół 
folklorystyczny Jawor 

zatańczył i zaśpiewał, a przygrywała mu 
orkiestra góralska Legato EV. Poetka 
z Podlasia pani Danuta wyrecytowała 
swój wiersz poświęcony ojcu Janowi. Na 
zakończenie wszyscy razem odśpiewali 
piosenkę „Życzymy, życzymy”, co by-
ło bardzo wzruszającym momentem. 
W  trakcie śpiewu wniesiony został tort 
wykonany przez cukiernika z Offenbachu 
pana Piotra Laskowskiego. 

Parafia i jej życie wspólnotowe to 
podstawy trwania w wierze, a także 
kultywowania polskich zwyczajów i tra-
dycji, co staje się jeszcze ważniejsze na 
obczyźnie. Dzięki wieloletniej pracy ojca 
Jana parafia we Frankfurcie umożliwia 
to wszystkim, którzy tego potrzebują. 
Dziękujemy za to i życzymy wszystkim 
parafianom, a także nowemu probosz-
czowi ojcu Rafałowi Orłowskiemu, by to 
dzieło z sukcesem kontynuowali.  

 Parafianie z Frankfurtu

Parafia Aschaffenburg
•	Sandkirche – godz. 14.30, 15.00
•	Miltenberg Gemeindezentrum Maria 

Hilf – godz. 13.00, Von-Stein-Str. 24

Parafia bad Kreuznach
•	St. Franziskus – godz. 16.00, Hol- 

beinstr. 108
•	Bad Salzig, St. Ägidius – godz. 9.30, 

St.-Ägidius-Str. 6
•	Laubach, St. Stephanus – godz. 11.00, 

Koblenzer Str. 8
•	Idar-Oberstein, St. Walburga – godz. 

13.00, Wasenstr. 20

Parafia bonn
•	St. Michael Kirche – godz. 10.00, 

11.30 i 13.00, Reihnbacher Str.
•	Sankt Augustin Klosterkirche – godz. 

10.00
•	Brühl Maria Hilf – godz. 11:30, 

Bergstr. 25
•	Euskirchen St. Martin Kirche – godz. 

13.00

Parafia Frankfurt
•	Kościół Niepokalanego Serca NMP – 

godz. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, Auf 
dem Mühlberg 14, 60599 Frankfurt/M
•	Gießen – godz. 12.00, Nordanlage 35

Parafia Freiburg
•	St. Josef – godz. 11.30 i 16.00, Breisa-

cher Str. 119, 79110 Freiburg 
ks. prob. Staniław Stec, www.pmk-
-freiburg.de
•	Offenburg, Heilig-Kreuz-Kirche – 

godz. 14.00, Pfarrstr.4
•	Konstanz, Bruder-Klaus-Kirche – 

godz. 10.00, Markgrafenstr. 34
•	Lörrach-Brombach, St. Josef. – godz. 

18.00, Lörracher Str. 37
•	Villingen, Heilig-Kreuz-Kirche – 

godz. 12.30, Hochstr. 34
•	Singen, Theresienkapelle – godz. 9.00, 

Fittingstr. 43

Parafia Kaiserslautern
•	St. Martin Kirche – godz. 9.30, Klo-

sterstr. 6, 67655 Kaiserslautern 
ks. prob. Henryk Górecki, www.pmk-
-kaiserslautern.de
•	Homburg/Saar, Maria Hilf Kirche – 

godz. 13.00, Tulpenweg 12
•	Neustadt an der Weinstrasse 

St. Joseph Kirche – godz. 14.30, Win-
zinger Str. 52

Parafia Mainz
•	Kościół St. Ignaz – godz. 9.00 do 

12.00, Kapuziner Str. 36, 65183 Mainz 
Alzey St. Josef – godz. 15.00, Kirchen-
platz 8
•	Worms Liebfrauenkirche – godz. 

16.00, Liebfrauenring 21

Parafia Mannheim
•	St. Matthäus-Spitalkirche (E6) – godz. 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 i 14.00 
Wigilia Paschalna (20.04.2019)  
o godz. 21.00 
Msze św. w Wielkanoc godz. 9.30  
i 12.00
•	Marburg – godz. 17.30
•	Marburg Stadtallendorf – godz. 14.45

Parafia Offenbach am Main
•	Sankt Peter – godz. 11.00, 12.00, 13.00 

oraz po liturgii Wielkiej Soboty o 
godz. 17.00, Berliner Str. 274, 63067 
Offenbach
•	Bad Nauheim – godz. 14.00
•	Darmstadt, Liebfrauen Kirche – godz. 

11.00 do 15.00 (co 30 minut), Klappa-
cher Str. 46
•	Reichelsheim – godz. 16.30 
http://wspolnota-darmstadt.de

Parafia Wiesbaden
•	Hl. Familie – godz. 9.30 – 12.30 (co 

30 minut), Lessingstr. 19, 65189 Wies-
baden 
ks. prob. Adam Prorok, www.pmk-
-wiesbaden.eu
•	Limburg St. Marien – godz. 16.00, 

Wiesbadener Str. 1
•	Oestrich St. Walburga – godz. 12.00, 

Winkel Hauptstr. 29



Rheinstr. 18
64319 Pfungstadt
www.fischer-law.eu
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e-mail: rajwfischer@yahoo.de

Jacek W. Fischer
RECHTSANWALT / KANCELARIA PRAWNA

Doradzam i reprezentuję dwujęzycznie w następujących sprawach:

▪ 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

Damian Ballon
Rechtsanwalt

Annette Ballon
Rechtsanwältin

• prawo pracy • prawo ruchu drogowego • szkody komunikacyjne
• prawo karne i wykroczeń • KINDERGELD

fax: 069 / 67738742

e-mail: kanzlei@kanzleiballon.de

telefon: 069 / 67739093

Alt-Griesheim 18, 65933 Frankfurt

www.adwokat-frankfurt.pl

Justyna Nowak

Ubezpieczenia zdrowotne, rentowe,
na auto z zaliczeniem polskich
zniżek, wypadkowe i wiele innych...

•

•

•

•

Pomagamy w uzyskaniu rodzinnego
na dzieci na terenie Niemiec

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
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