
czerwiec–lipiec 2019    rok 11 – nr 58

TWOJE miasTO
m a G a Z Y N P O L O N i J N Y

Nakład: 8000     czasopismo bezpłatNe

www.twojemiasto.eu

Europejskie Centrum Solidarności  s. 12–13

Współpraca na rzecz ochrony zwierząt s. 14

Hessen        Baden-WürttemBerg       rHeinland-Pfalz        nordrHein-Westfalen

www.facebook.com/Twojemiasto.eu

Fot. D. Manka 
www/Fotokiste.de

Nagroda
Polonicus 2019
dla Grażyny Słomki

s. 10



Rok założenia 1995 • www.biuro-banasch.de

Mamy  
bogatą ofertę!

AUTOKARY DO POLSKI

Telefon:

(069) 23 33 49

Poniedziałek do piątku:
10.00 - 13.00
13.30 - 19.00

Sobota:
10.00 - 14.00

S
tu

ttg
ar

te
r S

tra
ße

Pforzheimer Straße

Am
 H

au
pt

ba
hn

ho
f

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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Panta rhei, czyli 
greckie – wszystko 
płynie, podlega 
zmianom. Także 

w naszym czasopiśmie za-
uważalne są zmiany i będą 
zachodziły w przyszłości. 
Staramy się stronić od 
polityki, szczególnie w jej 
ostrym wydaniu. Jednak 
trudno być świadomym 
obywatelem jakiegokol-
wiek kraju, nie mając 
podstawowych wiadomości 
o jego polityce. Mając to na 
uwadze, już od aktualnego 
numeru chcemy przybliżyć 
naszym Czytelnikom podstawowe wiadomości o liczących się w Niemczech 
partiach politycznych. Drugi temat, który pojawia się też już w tym wydaniu, 
można krótko ująć „więcej serca dla zwierząt”. One mają podobne odczucia 
jak my: radość, smutek, ból, tęsknotę, a szczególnie przywiązanie. W Polsce, 
a zwłaszcza na jej wschodnich rubieżach, nie wszyscy zdają sobie z tego 
sprawę. Wspólnie pomożemy cierpiącym, porzuconym, niestety czasem 
dręczonym psom i kotom. „Twoje Miasto” przejmuje patronat i udzieli sta-
łego wsparcia osobom, które chcą odmienić smutny, a czasem tragiczny los 
zwierząt. Polki na emigracji – to temat, który prezentowaliśmy w numerze 
kwietniowym i który będzie kontynuowany w kolejnych wydaniach. „Ko-
biecy Challenge” to projekt autorstwa kobiet – dla kobiet. Sztab specjalistek 
doradza, jak przejść metamorfozę, zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną. 
Wszystkim Czytelnikom będziemy wdzięczni za uwagi dotyczące nowych 
tematów w magazynie „Twoje Miasto”. 
 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

Nagroda im. Karla Dedeciusa dla polskich 
i niemieckich tłumaczy za rok 2019 dla 
Moniki Muskały i Thomasa Weilera

Pracuje od początku 
lat 90. jako niezależna 
tłumaczka dramatόw 
niemieckojęzycznych 
dla teatrόw pol-
skich. Bibliografia jej 
przekładόw obejmuje 
około 40 dzieł, od 
klasykόw do autorek 
i autorόw literatury 
wspόłczesnej, jak: El-
friede Jelinek, Thomas 
Bernhard, Werner 
Schwab, Peter Turrini, 
Urs Widmer i He-
iner Müller. Dramaty 
w przekładzie Moniki 
Muskały wystawiło 
wiele teatrόw w ca-
łym kraju, często były 
to premiery. Wśród 
reżyserów tych sztuk 
znajdują się m.in.: 
Krystian Lupa, Ma-
riusz Treliński czy 
Jan Klata. Poza tym 
do dorobku transla-
torskiego Moniki Muskały należą ambitne powieści takich 
autorόw, jak: Thomas Bernhard, Stefan Heym oraz Gerhard 
Roth. Styl Muskały świadczy o tym, jak pewnie tłumaczka 
porusza się w polskim języku mόwionym, tak ważnym w in-
terpretacji dialogόw. Odważna i kreatywna postawa pozwala 
tłumaczce odejść od oryginału i mimo wszystko być mu wier-
ną. Przekłady jej doskonale oddają humor, ironię i autoironię 
autorόw. 

Fundacja Roberta Boscha i Niemiecki 
Instytut Spraw Polskich w Darmstadt 
(Deutsches Polen-Institut) wyróżniły 
po raz dziewiąty wybitnych polskich 
i  niemieckich tłumaczy. W tym roku 
nagrodę im. Karla Dedeciusa otrzy-

mali Monika Muskała z Salzburga 
i Thomas Weiler z Lipska. 

Wyboru laureatόw dokonało 
niezależne jury, nagradzając ich wy-
bitne osiągnięcia translatorskie oraz 
wkład na rzecz porozumienia mię-

Więcej na stronie: 
www.karl-dedecius-preis.de

Dr. Andrzej Kaluza,
Deutsches Polen-Institut

Studiował transla-
torykę w Lipsku, 
Berlinie i St. Pe-
tersburgu. Od 2007 
roku pracuje jako 
tłumacz z języka 
polskiego, rosyjskie-
go i białoruskiego. 
Głόwnym tematem 
jego pracy stał się 
przekład literatury 
dziecięcej – wymie-
nić tu można m.in. 
książki „Drzewa” 
i „Pszczoły” Piotra 
Sochy oraz best-
seller Aleksandry 
i Daniela Mizie-
lińskich „Mapy” 
(w Niemczech 
znane powszechnie 
pod tytułem „Alle 
Welt”). Poza tym 
Weiler przełożył 
ważne teksty i po-
wieści: Ziemowita 
Szczerka, Marii 
Janion, Marcina Szczygielskiego i Jόzefa Wilkonia. Laureat 
z powodzeniem pracuje na rzecz swoich autorόw, którym 
zapewnił stałą pozycję w niemieckiej ofercie wydawniczej. 
Thomas Weiler udziela się na festiwalach literackich, targach 
książki i innych forach translatorskich, jest mentorem młodych 
tłumaczy w Berlińskich Warsztatach Tłumaczeniowych w Ko-
lokwium Literackim w Berlinie (LCB).

dzy naszymi narodami. Nagroda, 
w wysokości po 10 000 € dla każdego 
laureata, została wręczona 17 maja 
2019 r. w Darmstadt. 

W tym roku nagroda została przy-
znana po raz ostatni. 

MONIKA MUSKAłA ThOMAS WEIlER

WIEśCI POlONIJNE
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Ta najkrótsza noc w roku – według pra-
dawnych słowiańskich legend pełna magii, 
czarów, tajemnicza i niezwykła – czczo-
na była jako święto ognia i wody, miłości 
i płodności, pomyślności i obfitości. Od 
wieków tej nocy panny puszczały wian-
ki na wodzie, a kawalerowie je wyławiali. 
I  szukano kwiatu paproci! Słowianie od-
prawiali obrzędy wody i palili ognie 
nazywane sobótkami. Jedne z większych 
palono na świętej górze Słowian – Ślęży, 
nazywanej też właśnie Sobótką. 

Tańczące przy ognisku niewiasty wraz 
z nastaniem chrześcijaństwa okrzyknięto 
czarownicami, stąd przekazy o sabatach 
czarownic odbywających się na Ślęży 
i  wielu innych szczytach gór. Zwyczaju 
tego zakazywali biskupi, a w roku 1478 
sam król Kazimierz Jagiellończyk. Mimo 
zakazu święta wciąż się odbywały. Wów-
czas zastosowano zasadę, że jak nie można 
czegoś zwalczyć, to należy to zaadaptować 
– i tak narodziła się Noc Świętego Jana 
Chrzciciela (wykorzystano fakt, że chrzcił 
wodą), czyli Noc Świętojańska. Większość 
obyczajów pozostała oczywiście ta sama.

Można by powiedzieć, że Noc Świę-
tojańska to słowiański odpowiednik 
walentynek, z tym że myśmy świętowali 
o kilka wieków wcześniej! 

Wróćmy jednak do naszego – poszukiwa-
nego z zapałem na mokradłach i w lasach 
– kwiatu paproci (sam wyraz „paproć” 
pochodzi z praindoeuropejskiego „pap-r”, 
oznaczającego „trzcinę, sitowie, oczeret). 
Uwaga! Żeby go znaleźć, musimy tylko (!) 
wykazać się odwagą i czystym sercem, iść 
w Noc Kupały do lasu, poruszać się tylko 
tyłem, nie oglądać za siebie (a nawet, we-
dług niektórych, na wyprawę trzeba udać 
się nago). Pamiętajmy, że drogi do kwiatu 
bronią leśne strachy i demony! Nie dość 
tego, to zrywając kwiat, należy jeszcze wy-
powiedzieć stosowną magiczną formułę: 

Nasięźrzale, nasięźrzale,
Rwę cię śmiale,
Pięcią palcy, szóstą dłonią,
Niech się chłopcy za mną gonią;
Po stodole, po oborze,
Dopomagaj, Panie Boże.

Ojojoj! Czy warto więc? Ano warto, bo-
wiem kwiat ten zapewnić ma bogactwo 
i powodzenie w życiu (na Rusi również 

Zakwita raz, tylko raz biały 
kwiat, raz w roku w czasie naj-
krótszej nocy z 21 na 22 czerwca, 
w tzw. Noc Kupały, przedchrze-
ścijańskie święto, z którego 
wywodzi się Noc świętojańska 
(z 23 na 24 czerwca). 

rozumienie mowy zwierząt i leśnych du-
chów), podobnie jak np. jemioła u Celtów, 
w Irlandii czterolistna koniczyna albo bia-
ły wrzos w Szkocji. W tradycji litewskiej, 
łotewskiej i estońskiej kwiat paproci był 
symbolem miłości płciowej oraz płodno-
ści. „Szukać kwiatu paproci” oznaczało 
„kochać się” (zwłaszcza w lesie!). Dzieci 
poczęte w trakcie poszukiwań kwiatu pa-
proci nazywane były „owocem paproci”. 

Pamiętajmy jednak, że szukając kwiatu 
jednej nocy, należy być również uważnym! 

Drogo zapłacił za poszukiwanie kwiatu 
paproci w 1262 r. książę mazowiecki Sie-
mowit I, którego „gołych i wesołych” wojów 
zaskoczył najazd Litwinów. Spalono wtedy 
Płock, księcia zabito, a jego synka uprowa-
dzono w niewolę. 

No tak... Zatem wiemy już, że kwiat ten 
jest tak cenny, że nawet ryzykowano ży-
cie, by go znaleźć! Jednak botanicy, np. 
Zygmunt Gloger czy Henryk Łowmiań-
ski, uważają – o zgrozo – że go nie ma! 
Bowiem paprocie nie kwitną. Do rozmna-
żania służą im zarodnie z zarodnikami. 
Znajdują się na spodniej stronie zielonych 
liści... Panowie botanicy, nie psujcie nam 
legendy! 

A może nasi przodkowie pod mianem 
„paproć” znali także inne rośliny. A może 
doceniono inne magiczne cechy paproci. 
Wierzono bowiem, że dym ze spalonej 
paproci odstrasza węże oraz szkodliwe 
duchy. Nałożenie na siebie paproci lub 
noszenie jej przy sobie ułatwia dotarcie 
do skarbów. Osoba, która jako pierwsza 
zerwie wiosenny liść paproci, będzie miała 
życiowy fart. To nie wszystko. Sok z papro-
ci miał dawać wieczną młodość, a dzięki 
noszonym w kieszeni nasionom możemy 
stać się niewidzialni (chyba w 1262 r. jesz-
cze o tym nie wiedział książę mazowiecki 
Siemowit I). 

Mit o cudownych właściwościach kwiatu 
paproci wiąże się również z zabobonnym 
obyczajem nacierania się kobiet wywarem 
z liści pewnej drobnej paproci, zwanej na-
sięźrzałem. „Kwiat paproci” nie był więc 
tworem całkowicie zmyślonym, lecz ludo-
wą nazwą rzeczywiście istniejącej rośliny, 
jaką jest nasięźrzał zwyczajny. 

Wypadałoby się jeszcze zastanowić, co 
oznacza nazwa „nasięźrzał”? Przytoczę tu 
za „Encyklopedią Staropolską” Zygmunta 
Glogera: 

Zamiast „zobaczyłem” mówimy niekiedy 
„uźrzałem”; nasięźrzał znaczy więc na-się-
-zrzał czyli na-się-patrzał. 

Kwiat paproci miał więc sprawić, że ktoś, 
na kim nam zależy, dostrzeże nas, ujrzy 
i  od tej pory będziemy na siebie patrzeć, 
tak jak patrzą na siebie wszyscy zakochani 
na świecie. 

Teraz powiedz mi dziewczyno,
Co jest latem bez kwiatka? 
Paprocinka, jemielinka,
Ta jest latem bez kwiatka.

(łużycka pieśń ludowa
w przekładzie Józefa Rostafińskiego)

Nie zgadzam się tylko z określeniem „po-
spolity”. Jakiż on pospolity, jak wszyscy 
wiemy, że jest magiczny, wyjątkowy, czaro-
dziejski, legendarny, bajkowy, pożądany... 
Śmiało więc idźmy w lasy, na łąki szukać 
kwiatu jednej nocy! 

Żeby dużo nie błądzić, podpowiadam, że 
już 21 czerwca 2019 r. na łące w Solingen, 
podczas Poetyckiej Nocy Świętojańskiej, 
również będziemy szukać kwiatu paproci. 
Pamiętajcie też, żeby zabrać ze sobą od-
wagę i... aparat fotograficzny! Szczęściarzy 
prosimy o przesłanie na adres redakcji 
„TM” zdjęcia kwiatu jednej nocy. Darz 
bór! 

Życząc czerwcowej magii, serdecznie
pozdrawiam – Joanna Duda-Murowski

Magia kwiatu paproci
POlSKIE TRADyCJE
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KąCIK DlA DZIECI

Powoli zbliżają się wakacje, będziecie miały dużo wolnego czasu na zabawę i wypoczynek. 
A jak już macie przerwę w szkole, to czy powinniście rezygnować z książki? Oczywiście, 
że nie. W bibliotece nawet w wakacje można wypożyczyć coś ciekawego w języku pol-
skim, np.: w Centralnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży we Frankfurcie (KiBi – Zentrale 
Kinder- und Jugendbiblothek, Arnsburgerstr. 24), w Offenbachu na Hermstr. 59/84 oraz 
w Darmstadt, w Deutsches Polen Institut na Marktplatz 15, a nawet zamówić w książko-
busie (Fahrbibliothek). Na pewno wielu z was jest 
stałym gościem tych bibliotek i  zna serię książek 
o Basi. Autorka, Zofia Stanecka, odwiedziła kiedyś 
KiBi we Frankfurcie. Dla kogo i o czym są jej książ-
ki? Dla młodszych dzieci, a opowiadają o przygo-
dach tytułowej Basi, kilkuletniej, współczesnej 
dziewczynki. Jej perypetie pomogą zrozumieć 
otaczający was świat, a  nawet jak poradzić sobie 
w trudnych sytuacjach. Nie brakuje w nich również 
humoru, co rozbawi nie tylko was, ale i waszych 
rodziców. Różnorodność tematów może stać się 
pretekstem do ciekawych rozmów, już same tytuły 
zachęcają do sięgnięcia po książkę: „Basia. Wielka 
księga słów”, „Basia. Wielka księga przygód”, 
„Basia. Wielka księga pytań”, „Basia i biblioteka”, 
„Basia i  gotowanie”, „Basia i przedszkole”, „Basia 
i telefon”, „Basia i  pieniądze”, „Basia i słodycze” 
oraz wiele innych. Ilustracje do tej serii wykonała 
Marianna Oklejak, a styl jej rysunków został za-
chowany nawet w przeniesieniu na ekran, tak jak 
i poczucie humoru charakterystyczne w książkach 
Zofii Staneckiej. Już od 5 kwietnia sfilmowaną 
„Basię 2” można oglądać w polskich kinach. Wła-
śnie z  takich książek lub filmów możecie czerpać 
inspiracje i pomysły na piękne i wyjątkowe waka-
cje, których życzy wam Kolorowe Miasteczko. 

Uwaga, konkurs!
W poprzednim 
konkursie zgłosiło 
się bardzo wiele 
osób, ale nagroda 
– „Bajeczki babci 
Mireczki” Miry 
Białkowskiej – tra-
fiła tylko do jednej 
dziewczynki. Jest 
nią Iga z Frankfur-
tu, lat 8. Zwycięż-
czyni gratulujemy, a pozostałych, którzy 
mieli mniej szczęścia, możemy zachęcić 
do zamówienia książki online lub na stro-
nie autorki, Miry Białkowskiej. W  dzi-
siejszym konkursie nagrodą jest „Basia 
i plac zabaw” Zofii Staneckiej. Co trzeba 
zrobić, aby otrzymać książkę? Wystarczy 
prawidłowo rozwiązać quiz związany z tą 
serią i jak najszybciej wysłać odpowiedz 
na: lektura@twojemiasto.eu. Dzieci, 
które jeszcze nie czytały, zapraszamy do 
biblioteki, dajemy im jednak również 
szansę wzięcia udziału w konkursie. 
Mogą zamiast quizu nadesłać rozwiąza-
nie z wykreślanki, w której ukryło się 10 
polskich miast, a którą razem z rebusami 
wykonała dla was Ania Pieniuta. Można 
szukać w każdym kierunku: poziomo, 
pionowo, na skos, a nawet wstecz. Pierw-
sza prawidłowa nadesłana odpowiedź, 
z quizu lub wykreślanki, decyduje o zwy-
cięstwie. Zapraszamy do zabawy! 

Drogie Dzieci!

I II III

1. Gdzie mieszka Basia?
a. W Polsce
b. W Niemczech
c. Na wyspie
d. W górach

2. Kim jest z zawodu tata Basi?
a. Lekarzem
b. Strażakiem
c. Kierowcą
d. Rolnikiem

3. Jak nazywa się ulubiona zabawka Basi
a. Smok Tofik
b. Misiek Zdzisiek
c. Piesek Ciapek
d. Lalka Zuzia

4. Jakie jest ulubione ubranie Basi?
a. W kropki
b. W kwiatki
c. W paski
d. Różowe

5. Jak nazywają się przyjaciele Basi?
a. Krzyś, Jaś, Kinga, Ola
b. Kuba, Marysia, Bartek, Zosia
c. Lula, Titi, Antek, Anielka
d. Kasia, Mili, Franek, Jenny

Znajdź 10 polskich 
miejscowości, w któ-
rych można wspaniale 
spędzić wakacje: 
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BlIżEJ lUDZI Anna Antoniak-Pietrzak 
„Mój cel to wspierać rodaków na emigracji”. Coach Doradca Trener, specjalista 

do spraw rozwoju osobistego i biznesowego. Prywatnie żona i mama trójki dzieci

Dlaczego nasze dzieci, zamiast silniejsze,
stają się coraz słabsze psychicznie?
Co zrobić, aby dobrze wychować dziecko?
Najczęściej o tym, jak wychowamy na-
sze dzieci, decyduje zlepek doświadczeń 
zaczerpniętych w pierwszej kolejności 
z dzieciństwa. Archetypy dotyczące roli 
matki i ojca zakorzenione są w naszej 
podświadomości. środowisko, w  któ-
rym przyszło nam dorastać, a także 
nasze osobiste doświadczenia, determi-
nują postawy. 

Jedni z nas powtarzają dysfunkcyjne 
metody swoich rodziców, inni pod wpły-
wem refleksji tworzą własne schematy 
postępowań. Schematy lepsze niż te sto-
sowane w poprzednim pokoleniu, lepsze, 
bo nasze, ale czy skuteczne? Na co dzień 
nie zastanawiamy się, czy na pytanie córki: 
„Mamo, czy ładnie namalowałam ten ob-
razek?”, najwłaściwszą odpowiedzią jest: 
„Tak, kochanie, pięknie malujesz”. Tego 
typu sformułowania przychodzą nam nie-
malże automatycznie. Tylko czy przyjęta 
strategia jest właściwa? Czy od dziś nasza 
córka nie będzie szukać potwierdzenia 
własnej wartości w oczach innych ludzi? 
Czy od dziś to, co powiedzą inni, nie bę-
dzie dla niej ważniejsze niż to, co sama 
o sobie myśli? 

Inny mechanizm, który stosujemy bez-
wiednie, to powiedzenia zaczerpnięte 
z naszej kultury i języka. „Kto ma ule, ten 
ma miód, kto ma dzieci, ten...”, „Dzieci 
i  ryby głosu nie mają”. Czym są tak na-
prawdę tego typu powiedzenia? Czyż to 
nie jawna deprecjacja pozycji i tak już sła-
bego dziecka? 

Tymczasem środowisko ludzi mło-
dych, które z podwórek przeniosło się 
do mediów społecznościowych, jest bar-
dziej bezwzględne niż to, w którym nam 
przyszło dorastać. Gdy 25 lat temu ktoś 
wyśmiewał otyłe czy rude dziecko na ulicy, 
z pewnością było to trudne doświadcze-
nie dla ofiary, jednakże napiętnowanie to 
wiązało się ze zdefiniowanym oprawcą. 
Rodzic mógł interweniować. Dziś tych 
zagrożeń, zwłaszcza w sieci, jest coraz 
więcej, a oprawcy są anonimowi i bardziej 
agresywni. 

Zmienił się świat, a nasze dzieci, zamiast 
silniejsze, stają się słabsze psychicznie. 
Dowodzą tego liczne publikacje doty-
czące ilości pomocy udzielanej przez 
psychiatrów, psychologów czy pedagogów 
dziecięcych. Także odsetek samobójstw 
wśród dzieci rośnie. W 2017 roku statystyki 
policyjne podały 730 prób samobójczych, 
a dziennikarze na łamach „Rzeczpospoli-
tej” podawali, że dane są te zdecydowanie 
zaniżone i mogło być ich nawet sto razy 
więcej. Z raportu Fundacji Dajemy Dzie-
ciom Siłę wynika, że co piąte dziecko 
doświadczyło przemocy fizycznej ze stro-
ny znanej mu osoby dorosłej, a 12% dzieci 

doświadczyło jakiejś formy wykorzysty-
wania seksualnego. Z kolei 4% chłopców 
i 5% dziewcząt doświadcza długotrwałej 
powtarzającej się cyberprzemocy. 

Wszystkie te dzieci wymagają specja-
listycznej pomocy, tylko że my – dorośli 
– zazwyczaj dowiadujemy się zbyt późno. 
W rodzinach szwankuje komunikacja. 
Brakuje zdrowych zasad i systemu wspar-
cia, jaki winni rodzice dla dziecka 
skonstruować. Gdy pojawiają się pierwsze 
problemy, odpowiedzi, jak sobie radzić, 
szukamy w sieci. Gdy tracimy kontakt 
z dziećmi, nasze dzieci nie słuchają nas, 
bywamy bezradni i zagubieni. Nie wiemy, 
co robić i jak postępować. Nie chcemy 
powtarzać metod, które nie działają, nie-
mniej jednak nie mamy wiedzy i pomysłu, 
co dalej. 

Od blisko 40 lat jest na rynku rewelacyj-
ny podręcznik, kształtujący prawidłową 
relację z dziećmi: „Jak mówić do dzieci, 
żeby nas słuchały. Jak słuchać dzieci, aby 
do nas mówiły” autorstwa Adele Faber 

i Elaine Mazlish. Książka ta pomogła już 
milionom rodzin na świecie. Jest poleca-
na przez wielu wybitnych psychologów 
i terapeutów dziecięcych. Na przełomie 
maja i  czerwca 2019 roku specjalnie dla 
Polonii we Frankfurcie nad Menem or-
ganizowane są warsztaty umiejętności 
rodzicielskich na podstawie tej książki. 
Duże zainteresowanie tematem zwiastu-
je kolejne wznowienia edycji warsztatów 
we wrześniu i październiku. Warto już 
dziś zainteresować się i  poszukać naj-
dogodniejszego terminu. Warsztaty nie 
rozwiążą wszystkich problemów, ale 
pozwolą na przyswojenie sprawdzo-
nej metody komunikacji w rodzinie, 
jak również odpowiedzą na wiele pytań 
czy rozwieją wątpliwości. Ważne jest, 
aby metody wychowawcze były czytelne 
i jednolite dla całej rodziny, dlatego opty-
malnie byłoby, gdyby udział w nich wzięło 
oboje rodziców. Więcej informacji na te-
mat warsztatów i konsultacji znajduje się 
na stronie: www.frankfurtammain.coach.
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8 sposobów
na samorozwój
na emigracji

Emigracja w poszuki-
waniu lepszego życia to 
częsty powód, dla któ-
rego Polacy opuszczają 
ojczyznę. Jednak rze-
czywistość nie zawsze 
jest kolorowa. Są lepsze 
warunki życia, lepsze 
zarobki, ale często bra-
kuje samorealizacji i 
spełnienia. Izabela To-
miczek-Pitlok i Aneta 
Stefaniak, twórczynie 
projektu „Kobiecy Chal-
lenge”, skierowanego do 
Polek mieszkających na 
emigracji w Niemczech, 
przekonują, że nie warto 
rezygnować z marzeń.

Opuszczające kraj Polki często decydują 
się na pracę poniżej swoich oczekiwań. 
Potrzebują pieniędzy na życie. Brak zna-
jomości języka skutecznie blokuje ich 
rozwój. Jednak sposobów zdobywania 
wiedzy jest wiele. Oto, co proponują au-
torki „Kobiecego Challenge’u”. 

Sposoby na samorozwój
1. Warsztaty rozwojowe dla Polek na 

emigracji to doskonała okazja do 
nawiązywania relacji, przyjaźni, współ-
pracy i samorozwoju w gronie rodaczek. 
Na terenie Niemiec organizuje je „Ko-
biecy Challenge” (więcej informacji 
o  nadchodzących wydarzeniach na 
www.kobiecychallenge.com/warsztaty). 

2. Kursy, szkolenia, studia online po-
zwalają nabyć nowe umiejętności bez 
wychodzenia z domu. 

3. Konferencje online są coraz bardziej 
popularne i dają wartościową wiedzę. 

4. Podcasty (internetowe audycje) to 
darmowe źródło inspiracji i wiedzy 
z różnych obszarów. Można ich słuchać 
przez internet lub pobrać na telefon za 
pomocą aplikacji (np. Podcast Addict) 
i odsłuchiwać w dowolnym momencie. 

5. Webinary, czyli spotkania/konferen-
cje online. Najczęściej udział w nich 
jest darmowy. Uczestnicząc w czasie 
rzeczywistym, mamy możliwość zada-
wania pytań prowadzącym. 

6. Czytanie książek to nadal jeden 
z  najlepszych, choć niedocenianych, 
sposobów na rozwój. 

7. Zmiana nawyków, które nas bloku-
ją, nie należy do łatwych, ale pozwala 
znaleźć czas na samorozwój i samore-
alizację. 

8. Praca zdalna to coraz bardziej po-
pularna forma zarobku. Jeśli nie 
możemy znaleźć pracy w swoim wy-

marzonym zawodzie na emigracji, 
poszukajmy pracy online. Możliwości 
jest naprawdę wiele: praca w IT, jako 
copywriterka, tłumaczka, graficzka, 
wirtualna asystentka, księgowa, archi-
tektka, nauczycielka, coach – to tylko 
niektóre z nich. 

Artykuł sponsorowany
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Emigracja nie musi przekreślać marzeń 
o  pracy w zawodzie, wystarczy szukać 
możliwości samorozwoju. 

„Kobiecy Challenge” szuka cie-
kawych Polek mieszkających na 
emigracji do wywiadów na bloga. Udało 
Ci się osiągnąć zawodowy sukces? Czu-

jesz się spełniona na emigracji? Masz 
ciekawą pracę? Zainspiruj inne kobiety. 
Opowiedz nam swoją historię. Zaprasza-
my do kontaktu mailowego pod adresem:  
kobiecychallenge@gmail.com. 

 Izabela Tomiczek-Pitlok
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przynależności i miejsca Polski w Unii 
Europejskiej oraz Unii Europejskiej 
w Polsce. 

•	Abp henryk Mu-
szyński, honorowy 
Polonicus 2019 – od 
kilku lat wiadomo, że 
Kościół w Polsce jest 
podzielony. Obawy 
wywołują wypowiedzi 
niektórych biskupów. 
Były Prymas Polski, by-
ły przewodniczący Komisji ds. Dialogu 
z  Judaizmem, Arcybiskup Muszyński 
należy do tych hierarchów, którzy widzą 
Kościół otwarty i prowadzący dialog ze 
światem. Widzą Kościół, który wycho-
dzi do ludzi, a nie czeka, aż oni do niego 
przyjdą. Widzą w końcu Kościół, który 
większą radość czerpie z okazywania 
miłosierdzia niż rzucania potępień. Ko-
ściół, który buduje mosty, a nie mury. 
W tym duchu często się wypowiada, np.: 

My, Polacy, którzy uczyliśmy Europę, 
czym jest solidarność, dziś tę zwykłą, 
ludzką i europejską solidarność zdradza-
my. Żyjąc w świecie globalnym, chcemy 
się izolować, zajmować wyłącznie swoimi 
sprawami. Z naszego zamknięcia czyni-
my cnotę i to jest nasz dramat. 

Uroczysta gala wręczenia statuetek Po-
lonicus, której niepowtarzalną atmosferę 
tworzyło miejsce, historyczna Sala Koro-
nacyjna Ratusza, miała świetną oprawę 
muzyczną, którą zapewnił występ chóru 
Benedictus z Wuppertalu. 

Wszystkim nagrodzonym redakcja ma-
gazynu polonijnego „Twoje Miasto” składa 
gratulacje. 

 Christof Kochanski
 źródło www. http://institut-polonicus.eu

WIEśCI POlONIJNE

Jest w Darmstadt taka osoba, która już od 
z górą 20 lat snuje i realizuje różne pomy-
sły, aby zaznaczyć obecność środowiska 
polskojęzycznego na mapie wydarzeń 
miasta oraz aby to środowisko zapoznać 
ze sobą i namówić do wspólnych przed-
sięwzięć. Było tych pomysłów już wiele 
– od wystaw i koncertów, zabaw karna-
wałowych i bali, nauki języka polskiego, 
różnorodnych projektów oświatowych, 
wyjazdów dla dzieci i młodzieży, po sto-
iska promujące partnerstwo Darmstadt 
z Płockiem, Polskę i nasze przysmaki, nie 
mówiąc już o prowadzonym przez kilka lat 
sklepie delikatesowym. 

Pewnie już Państwo wiedzą, o kogo cho-
dzi? Oczywiście o Dorotę Mondry, znaną 

Ambasadorka przyjaźni polsko-
-niemieckiej w DarmstadtDr. Hanna Magdalena

Wambold
ur. Gołembiewska

Bahnhofstr. 4
64673 Zwingenberg

tel. 06251 721 77

LEKARZ RODZINNY I DZIECIĘCY
Fachärztin für Allgemeinmedizin

nie tylko jako jedną z przewodniczących 
stowarzyszenia Deutsch-Polnischer 
Verein „Die Brücke”, lecz także jako wy-
braną przez nasze środowisko członkinię 
Rady Obcokrajowców przy zarządzie miasta 
Darmstadt. Redakcja naszej gazety, wraz ze 
stowarzyszeniami skupiającymi miejscową 
Polonię, złożyły wniosek o oficjalne uznanie 
jej zasług, a zarząd miasta uznał jej wielo-
letnie zaangażowanie za warte szczególnego 
wyróżnienia. 3 maja 2019 r. nadburmistrz 
Jochen Partsch wręczył Dorocie Mon-
dry Odznakę Pokoju Miasta Darmstadt 
(Friedensplakette der Stadt Darmstadt) 
z napisem na otoku: Na rzecz przyjaźni, po-
koju i wolności – od miasta Darmstadt. 

Serdecznie gratulujemy! 

Inauguracja nagrody Polonicus nastą-
piła w Dniu Polonii, 2 maja 2009 r., 
podczas festynu na styku trzech gra-
nic: Belgii, Holandii i Niemiec, zwanym 
Dreilaendereck, w pobliżu Akwizgranu. 
Nagrodę przyznaje europejska Polonia po-
przez struktury Jury Nagrody Polonicus, 
składające się z: Przewodniczącego, Sena-
tora RP, członka Sekretariatu EUWP oraz 
przedstawicieli polonijnych organizacji 
zrzeszonych w  EUWP (Europejskiej Unii 
Wspólnot Polonijnych). 

W 2011 r. powstał Europejski Instytut 
Kultury i Mediów Polonicus. Został on za-
rejestrowany na prawach stowarzyszenia 
wyższej użyteczności publicznej w Belgii. 
Swoją pracę opiera na chrześcijańskich 
i  humanistycznych wartościach kultury 
europejskiej. Nadrzędnym celem instytutu 
jest organizacja przyznawania corocznych 
nagród Polonicus oraz organizacja gali te-
go wydarzenia. 

Już po raz 11. Jury przyznało europejskie 
nagrody Polonicus 2019. Europejski In-
stytut Kultury i Mediów „Polonicus” VoG 
wraz z przedstawicielami europejskiej Po-
lonii honoruje działania na rzecz rozwoju 
kultury polskiej w Europie oraz postawy 
prowadzące do poprawy dialogu polsko-
-niemieckiego w wymiarze europejskim. 
Tegoroczna uroczysta Gala Polonicus 
2019 odbyła się 18 maja w historycznej Sa-
li Koronacyjnej w akwizgrańskim ratuszu. 

Laureatami tegorocznej nagrody Polo-
nicus 2019 są znane i szanowane przez 
europejską Polonię osobistości: 
•	Marcel Philipp – od 

2009 r. Nadburmistrz 
miasta Akwizgran, nie-
miecki polityk z  CDU, 
członek Fundacji 
Nagrody Karola Wiel-
kiego, którą otrzymało 
trzech Polaków (prof. 
Bronisław Geremek, 
papież Jan Paweł II i szef Rady Euro-
pejskiej Donald Tusk), od lat aktywnie 
współpracuje z Polonią na rzecz jej in-
tegracji w NRW. Ma wybitne zasługi 
na rzecz dialogu polsko-niemieckiego 
i  wspierania społeczeństwa obywatel-
skiego Unii Europejskiej. 

•	Grażyna Słomka – 
działaczka polonijna, 
filmoznawczyni, reży-
serka i  dziennikarka, 
od ponad 20 lat prezen-
tuje najnowszą polską 
kinematografię i tym 
samym kulturę polską 
w Niemczech, w ramach autorskiego 
projektu „Filmland Polen”. Swoją dzia-
łalnością wspiera budowę społeczeństwa 
obywatelskiego. Docenione zostało 
wybitne zaangażowanie w prezentację 
kultury polskiej w Niemczech. 

•	Dr Marek Prawda – so-
cjolog i  dyplomata, od 
2016 r. dyrektor Przed-
stawicielstwa Unii 
Europejskiej w Pol-
sce, były ambasador w 
Szwecji i Niemczech 
oraz były przedsta-
wiciel RP przy Unii Europejskiej, za 
jego wybitne zasługi na rzecz budowy 

Nagrody Polonicus 2019 rozdano w Akwizgranie!
Polonicus to najwyższe wyróż-
nienie europejskiej Polonii, 
hołdujące dialogowi, ruchowi 
jednoczenia i promocji Pola-
ków w Europie i na świecie.
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Jolanta Bartoś – „Obłęd” i „Fatum”

Zadebiutowała powieścią obyczajową 
„Niepokorna” (2016), następnie w 2017 
roku wychodzi spod jej pióra kryminał 
z  wątkiem sensacyjnym „Jad”, a 2018 to 
rok trzech wydanych powieści – thrille-
rów: „Uwięzieni w Galerii Lochy”, „Obłęd” 
i „Fatum”. Tutaj to już uczta dla fanów 
mocnego uderzenia. Znajdzie się to, czego 
w dobrym thrillerze oczekujemy: strach, 
napięcie, dreszczyk emocji, poczucie za-
grożenia. Każda fabuła tych trzech powieści 
do łatwych w odbiorze nie należy. Bo jak 
zdefiniować spotkanie autorskie w pewnej 
galerii, które nagle zamienia się w horror? 
Na zewnątrz szaleje burza, uczestnicy spo-
tkania są nagle odcięci od świata i zostają 
sam na sam z psychopatycznym mordercą. 
W „Obłędzie” i „Fatum” jest jeszcze gorzej. 
Tutaj seryjny psychopata nie tylko mor-
duje, ale też... zjada swoje ofiary. Tak jak 
dr Hannibal Lecter w „Milczeniu owiec”, 
jest przebiegły i bardzo inteligentny. Au-
torka wprowadza do fabuły dodatkowo 
bardzo ciekawą postać, Karolinę. Dziew-
czynę dręczą nocne koszmary i omamy. 
Stopniowo dochodzi do tego, że odczuwa 
wszystko jak na jawie. Wciela się w ofiary, 

przeżywa z nimi strach i niewyobrażalne 
cierpienie. Mordercy nie widzi, ale czuje 
zapach jego perfum. 

Właśnie została wydana najnowsza 
książka „80 gramów” – kryminał, który za-
dowoli najbardziej wybrednego czytelnika 
gatunku, jak czytamy z tyłu na okładce. 
Myślisz, że znasz swoich sąsiadów? Mo-
żesz się zdziwić... 

Książki Jolanty Bartoś przeznaczone są 
dla czytelników o mocnych nerwach, ta-
kich którym nie jest obcy skok adrenaliny. 
Przyczyna i skutek opisanego w nich zła 
skłonią do refleksji. 

Kamiński wstał i obszedł 
pień powalonego drzewa. Po 
drugiej stronie była kupka liści 
i gałęzi. Podszedł, chcąc spraw-
dzić, czy coś jest pod nimi. Od-
sunął gałęzie, ale nic tam nie 
było. Odetchnął, wypuszczając 
powietrze z płuc. Zdał sobie 
sprawę, że cały nastrój Karoliny 
nieźle mu się udzielił. Jednak tu 
nic nie było. Cokolwiek Karolina 
widziała w czasie tego ataku, 
było tylko wytworem jej chorej 
wyobraźni. Wziął jeszcze dwa 
głębokie oddechy, zanim po-
stanowił wrócić do dziewczyny 
i odszukać drogę do samocho-
du. Nagle usłyszał powarkiwa-
nia. Niedaleko, właściwie tuż 
za swoimi plecami. Sięgnął po 
pistolet wiszący w kaburze przy 
pasku. Rozejrzał się. Kilka kro-
ków dalej leżał jeszcze jeden 
wielki pień powalonego drzewa, 
to zza niego dochodziło po-
warkiwanie. Ostrożnie obszedł 
go wokół. Jego oczom ukazał 
się młody wilk szarpiący jakąś 
padlinę przysypaną gałęziami 
i liśćmi. Strzelił w kierunku 
zwierzęcia, żeby je odstraszyć. 
Wilczek uciekł, więc postanowił 
sprawdzić, co kryje się w usy-
pisku. Czuł smród gnijącego 
mięsa. Zasłaniając nos jedną 
ręką, drugą odgarnął gałęzie. 
Wystarczyło kilka ruchów, by 
spod liści wyłoniła się przegniła 
ludzka stopa. 

(Fragment „Obłędu” J. Bartoś)

Absolwentka 
dzienni-
karstwa 
i komunikacji 
społecznej 
na Uniwer-
sytecie Wro-
cławskim. 
Artystyczna 
dusza. Przy 
zakupie ksią-
żek można 
u niej zamówić np. biżuterię lub 
wyjątkowe zakładki do książek, 
które wykonuje własnoręcznie 
(https://www.facebook.com/
Bartos.Jolanta).

Niewinnie patrzące nie-
bieskie oczy spod jasnej 
grzywki w żaden sposób nie 
pasują do autorki piszącej 
thrillery. A jednak! Jolanta 
Bartoś specjalizuje się wła-
śnie w tematyce mrożącej 
krew w żyłach.

Jolanta Bartoś
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31 sierpnia 2005 r., w otoczeniu tłumu 
gdańszczan i gości z całego świata, 29 sygna-
tariuszy, w tym 22 ówczesnych premierów 
i prezydentów, podpisało akt erekcyjny ECS. 
29 stycznia 2007 r. zawarto porozumienie 
intencyjne w sprawie utworzenia instytucji 
kultury pod nazwą „Europejskie Centrum 
Solidarności” w  Gdańsku, a  8  listopada 
2007 r. miasto Gdańsk, Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd 
Województwa Pomorskiego, NSZZ „Soli-
darność” i Fundacja Centrum Solidarności 
powołały instytucję kultury Europejskie 
Centrum Solidarności. W tym samym 
roku ogłoszono konkurs architektonicz-
ny oraz dotyczący projektu wystawy stałej 
ECS. Siedzibę, którą dziś odwiedzają tury-
ści z całego świata, otwarto 30 i 31 sierpnia 
2014 r. 

Czym jest dzisiaj ECS? 
Z zewnątrz to oryginalnie zaprojektowa-
ny budynek, doskonale komponujący się 
ze stoczniową architekturą. Wewnątrz 
znajdują się: ogród zimowy, audytorium, 
biblioteka, sale warsztatowe, archiwum, 
mediateka, siedziby gdańskich organizacji 
pozarządowych, biuro Lecha Wałęsy. 

– Sercem ECS jest wystawa upamięt-
niająca rewolucję Solidarności i upadek 
komunizmu w Europie. Można tu obejrzeć 
m.in. tablice, na których w Sierpniu '80 straj-
kujący wypisali 21 postulatów i wywiesili je 
na stoczniowej bramie, a dziś – uznawane 
za jeden z najważniejszych dokumentów 
XX wieku – widnieją na liście światowego 
dziedzictwa UNESCO „Pamięć Świata” – 
opowiada Monika Krzencessa-Ropiak, 
kierownik Działu Archiwum i Organizacji 

Narodziny idei utworzenia
Europejskiego Centrum Solidarności
Już w 1998 roku narodził się pro-
jekt Muzeum Solidarności „Polskie 
drogi do wolności”. Autorami kon-
cepcji byli: przewodniczący Rady 
Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, 
późniejszy prezydent, tragicznie za-
mordowany w styczniu 2019 r., oraz 
historyk dr Jerzy Kukliński. Rok 
i dziewięć miesięcy później – 29 grud-
nia 1999 r. – z inicjatywy prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza, przy po-
parciu lecha Wałęsy i instytutu jego 
imienia, metropolity gdańskiego abp. 
Tadeusza Gocłowskiego, NSZZ „So-
lidarność”, Stoczni Gdańskiej i władz 
województwa pomorskiego, powsta-
ła Fundacja Centrum Solidarności 
z misją utworzenia Europejskiego 
Centrum Solidarności (ECS). Pre-
zesem fundacji został Bogdan lis, 
dawny opozycjonista. 

Wystaw. – Prezentujemy także oryginalny 
plan stoczni, który stał się aktywną mapą 
ilustrującą przebieg robotniczego protestu. 
Jest wózek akumulatorowy, który podczas 
strajku służył za środek transportu, mów-
nicę i konfesjonał. Jest też suwnica, miejsce 
pracy opozycjonistki Anny Walentynowicz, 
której zwolnienie z pracy stało się jedną 
z przyczyn wybuchu strajku. 

Wystawa zachwyca też najnowszymi 
rozwiązaniami technologicznymi, wśród 
których znajdują się m.in. oryginalna suw-
nica stoczniowa, przekształcona w kabinę 
projekcyjną. 

W budynku znajduje się niezwykły ogród 
zimowy, a z tarasu widokowego na dachu 
rozpościera się widok na tereny dawnej 
Stoczni Gdańskiej oraz panoramę Starego 
i Głównego Miasta w Gdańsku. 

Poza wystawą stałą w ECS prezentowane 
są również wystawy czasowe. Jednocze-
śnie są tu realizowane przedsięwzięcia 
adresowane do różnych środowisk z Pol-
ski, Europy i świata: konferencje, debaty, 

projekty dla dzieci i młodzieży, spektakle 
teatralne i pokazy filmowe. 

– Trzecie piętro budynku zajmują or-
ganizacje pozarządowe, które działają na 
rzecz dobra wspólnego, wolności i praw 
człowieka – dodaje Patrycja Medowska, 
zastępca dyrektora instytucji, szefowa Wy-
działu Kultury Obywatelskiej. 

Instytucja skupia elity intelektualne z ca-
łego świata. 

–  Coroczne forum EUROPA Z WI-
DOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ gromadzi 
czołowych analityków, ekspertów ds. eu-
ropejskich, dyplomatów, polityków i ludzi 
mediów – opowiada Jacek Kołtan, zastęp-
ca dyrektora ECS, szef Wydziału Myśli 
Społecznej. – Młode kadry dziennikar-
skie z całego świata szkolą się natomiast 
w ramach projektu AKADEMIA SOLI-
DARNOŚCI, szukając własnego wymiaru 
solidarności i rozwiązując problemy naro-
dów walczących o wolność. 

ECS to miejsce, w którym wielbiciele hi-
storii znajdą niezliczoną ilość materiałów 

All About Freedom Festival 2015 Fot. Grzegorz Mehring, Archiwum ECS

Wystawa stała ECS
 Fot. Grzegorz Mehring, Archiwum ECS

Spacer kuratorski po wystawie stałej ECS
 Fot. Grzegorz Mehring, Archiwum ECS
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archiwalnych, to m.in. książki, broszury, 
fotografie, filmy. Wszystkie są udostępnio-
ne zwiedzającym. Filmy można oglądać, 
korzystając z biblioteki i mediateki. 

Działa tu też WYDZIAŁ ZABAW dla 
najmłodszych. 

– Miejsce to różni się od sal zabaw, któ-
re oferują centra handlowe. Tutaj dzieci 
spędzają czas ze swoimi rodzicami, 
opiekunami, praktycznie ucząc się solidar-
ności – zapewnia Agnieszka Piórkowska, 
kierownik Działu Projektów Edukacyj-
nych. – Organizujemy zajęcia edukacyjne 
dla dzieci i młodzieży ze wszystkich pozio-
mów nauczania, od przedszkola do liceum. 
Zapraszamy na warsztaty, zwiedzanie wy-
stawy stałej, zabawy z edukatorami, a także 
na urodziny dla najmłodszych. 

Znaczenie ECS dla Europy
ECS stało się dzięki wystawie stałej ważnym 
miejscem pamięci o rewolucji Solidar-
ności oraz innych antykomunistycznych 
zrywach w Europie. Oddziałuje na 
cały kontynent, o czym świadczy zain-
teresowanie krajowych i zagranicznych 
zwiedzających oraz Nagroda Muzealna 
Rady Europy 2016. Jest ona przyznawana 
od 1977 r. i jeszcze nigdy w historii nie 
otrzymała jej placówka z Polski. 
– Dzięki programowi kulturalnemu i in-
telektualnemu ECS stało się miejscem 
europejskich debat na temat wyzwań 
współczesnego świata. Bez tej instytucji 
trudno sobie dziś wyobrazić Gdańsk. Cen-
trum, położone na historycznym terenie 
Stoczni Gdańskiej, jest dziś gdańską agorą, 
niekomercyjnym miejscem spotkań ludzi, 
którzy chcą czuć swoją obywatelską tożsa-

mość – mówi Basil Kerski, dyrektor ECS. 
– Młodzież i świadkowie historycznych 
wydarzeń, mieszkańcy Trójmiasta, Pomo-
rza oraz turyści z Polski i zagranicy czują 
się tu dobrze, ze względu na architekturę, 
wyjątkowe oddziaływanie 
przestrzeni, ale i naszą filo-
zofię otwartości, równości 
i tolerancji. 

Plany i marzenia 
na przyszłość
Zastanawiając się nad wi-
zją instytucji, po dziesięciu 
latach jej funkcjonowania, 
ECS jeszcze silniej powró-
ciło do źródeł Solidarności. 

– Solidarność była od-
zwierciedleniem prostej 
idei: myśl uniwersalnie, 
działaj lokalnie. Małe gru-
py mogą stworzyć coś 
wielkiego, oddziaływać 
na świat, skupiając się na 
swoim najbliższym oto-
czeniu. Solidarność mogła 
działać tylko w przestrze-
ni zamkniętego kraju, ale 
w sensie globalnym czuła 
odpowiedzialność za pokój 
na kontynencie, nie dała 
się wciągnąć w prowokacje, 
które byłyby zagrożeniem 
dla pokoju. Twórcy Solidar-
ności wiedzieli, że ruch może być wzorem 
dla innych i katalizatorem zmian – mówi 
Basil Kerski, dyrektor ECS. – Znaczną 
część naszych projektów kulturalnych 
i społecznych adresujemy do gdańszczan, 

wiedząc, że w ten sposób będziemy mogli 
zmieniać lokalną rzeczywistość i oddzia-
ływać poza granice miasta. Zaczęliśmy 
realizować wiele oddolnych projektów, 
uznając, że kultura to nie tylko wielkie 

wydarzenia artystyczne, ale 
także sfera wartości i narzę-
dzie budowy społeczeństwa 
obywatelskiego, potrzebne-
go w dzisiejszych polskich 
realiach. To bardzo ważne 
przesłanie, bo zakorzenili-
śmy ECS w Gdańsku, wręcz 
stworzyliśmy sojusz ludzi 
dobrej woli wspierających 
naszą instytucję. 

Ta współpraca bar-
dzo szybko przyniosła 
efekty. Na podstawie tej fi-
lozofii działania powstały 
inicjatywy ważne, w sym-
bolicznym znaczeniu dla 
Gdańska i Polski, jak gdań-
ski MODEL INTEGRACJI 
IMIGRANTÓW, spo-
łeczne obchody Sierpnia 
ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ 
czy inkubator nowych 
działań społecznych SOLI-
DARNOŚĆ CODZIENNIE. 

– Ta próba budowania 
nowej jakości życia obywa-
telskiego w mieście, razem 
z narracją wystawy stałej 

i wysokim poziomem realizowanych przez 
nas projektów kulturalnych, edukacyj-
nych czy naukowych, czyni Europejskie 
Centrum Solidarności miejscem żywym – 
dodaje Basil Kerski.

Europejskie Centrum Solidarności
– polskie drogi do wolności

 Fot. Grzegorz Mehring, Archiwum ECS

Nagroda 
Muzealna 

Rady Europy 

Fot. Mirosław 
Miłogrodzki, 

Archiwum 
ECS
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Frankfurcko-mazurska współpraca
na rzecz ochrony zwierząt
Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody 
i Praw Zwierząt działa od listopada 2015 
roku. Dlaczego powstaliśmy? Byliśmy 
przekonani, że na terenie naszej gminy 
Dąbrówno, położonej w atrakcyjnym 
terenie turystycznym, na Warmii i Ma-
zurach, jest jeszcze wiele do zrobienia 
w  zakresie ochrony przyrody i kwestii 
humanitarnego traktowania zwierząt. 

Działaliśmy z potrzeby serca. Początko-
wo przypomniało to troszkę raczkowanie. 
Bez wiedzy i doświadczenia, ale z dużym 
zapałem do działania i głową pełną po-
mysłów. Początkowo skupiliśmy się na 
niesieniu pomocy zwierzętom bezdom-
nym. Współpracowaliśmy z władzami 
gminy. Wspólnie stworzyliśmy miejsce 
tymczasowego pobytu dla zwierząt bez-
domnych czekających na domy. Doszliśmy 
do wniosku, że w miejscu w miarę kame-
ralnym zwierzęta będą czuły się lepiej, 
bezpieczniej niż w schronisku i szybciej 
znajdą domy. 

Od początku działaliśmy wielokierun-
kowo. Organizowaliśmy wystawy, pokazy, 
spotkania z dziećmi w szkołach, z miesz-
kańcami na temat przepisów dotyczących 
praw zwierząt i sprawowania właściwej 
opieki nad nimi. Przeprowadziliśmy także 
kontrole warunków bytowania zwierząt. 
Propagowaliśmy akcje czipowania i ste-
rylizacji. Zainicjowaliśmy na naszym 
terenie akcje darmowej mobilnej steryliza-
cji zwierząt właścicielskich we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Obrona Zwierząt 
z  Jędrzejowa, właścicielem sterylkobusu. 
Podczas trzech inicjatyw na terenie gminy 
Dąbrówno udało się wysterylizować 253 
zwierzęta i zaczipować 150. 

Działaliśmy z otwartym sercem, ale 
w  sposób mało zorganizowany. Sytuacja 
uległa zmianie w momencie pojawienia 
się w naszej organizacji Magdaleny Savary 
de Beauregard. Zjawiła się nagle, zakocha-
ła w  pięknych mazurskich krajobrazach 
i od tej pory regularnie odwiedza naszą 
okolicę. Kiedy dowiedziała się, że działa tu 
stowarzyszenie, postanowiła, że wesprze 
nas swoją osobą. Na nasze szczęście, bo – 
jak się okazało – ma w tej dziedzinie spore 
doświadczenie. Magdalena jest Polką, 
która, mieszkając w Niemczech, w oko-
licy Frankfurtu, od wielu lat angażuje się 
w pomoc zwierzętom z Rumunii i Węgier. 
W  ten sposób zyskaliśmy kolejną przy-
chylną nam osobę, my i nasze zwierzaki. 
W 2018 roku na walnym zgromadzeniu 
członków stowarzyszenia uznaliśmy, że 
jest to osoba, która z całą pewnością 
wniesie bardzo dużo dobrego do naszej 
działalności. Nie pomyliliśmy się. Nowa 
prezes tchnęła w  stowarzyszenie ducha 
i wiele energii, a nasza działalność wykro-
czyła poza granice Polski. Jej priorytetem 

było i jest, aby bezdomne zwierzęta szybko 
znajdowały domy. Nie chcemy, aby zwie-
rzaki spędzały życie w  kojcach, dlatego 
staramy się upraszczać procedury adop-
cji, a czworonogi często sami dowozimy 
do ich nowych właścicieli w całym kraju, 
a nawet za granicą. W Niemczech w tym 
roku, dzięki zaangażowaniu Magdy, już 
16 piesków i 4 koty odnalazły swój nowy 
dom. Pragniemy, by były kochane i trakto-
wane jak członkowie rodziny. Mamy chyba 
ogrom szczęścia, bo dokładnie tak się dzie-
je. Co więcej, nowi opiekunowie stają się 
przyjaciółmi stowarzyszenia i wspierają 
nasze działania. Do domów zwierzęta jadą 
nierzadko ponad 1000 km. Każde z  nich 
jest wysterylizowane, zaczipowane, 
zaszczepione przeciwko chorobom wiru-
sowym. Nie wymagamy opłat za opiekę 
i dowóz osieroconego pieska, choć nowi 
właściciele często z własnej woli przelewa-
ją nam pieniądze, które wykorzystujemy 
na pomoc dla kolejnych zwierzaków. 

W listopadzie 2018 roku uzyska-
liśmy status organizacji pożytku 
publicznego. Podatnicy rozliczający się 
w Polsce mogą dzięki temu przekazać 
nam 1% swojego podatku. Możemy rów-
nież wystawiać zaświadczenia darowizny 
(Spendenquittung). Uzyskane fundusze 
przeznaczymy na pomoc tym, którzy sami 
o pomoc prosić nie potrafią. 

Plany na przyszłość? Rozwijanie organi-
zacji. Pomoc w pozyskiwaniu domów dla 
czworonogów. Kontynuowanie akcji bez-
płatnych sterylizacji i czipowania zwierząt 
właścicielskich, by ograniczyć populację 
i  sprawić, by nie rodziły się zwierzęta nie-
chciane, niekochane, które często stają się 
bezdomne. Nacisk kładziemy też na eduka-

cję młodego pokolenia w myśl zasady „czym 
skorupka za młodu nasiąknie”. Zależy 
nam na wykształceniu postawy humani-
tarnego i odpowiedzialnego traktowania 
zwierząt przez kolejne pokolenie Polaków. 
Chcemy stworzyć sekcję wolontariuszy, by 
pomóc w  codziennej opiece, pielęgnacji 
i  socjalizacji zwierząt bezdomnych. Domy 
tymczasowe dla zwierząt potrzebujących 
nie tylko w Polsce i poza jej granicami, 
w  których będą przebywały bezdomniaki, 
zamiast w zimnym kojcu czy budzie, to ko-
lejne marzenie do zrealizowania. 

Nasza działalność nie polega jedynie 
na interwencyjnej pomocy zwierzętom. 
Kształtujemy świadomość społeczną na 
temat odpowiedniego traktowania zwie-
rząt, konieczności dbania o ich dobro. 
Naszym marzeniem jest obudzić się kiedyś 
ze świadomością, że zwierzętom nie dzieje 
się już krzywda i każde z nich ma dom. 

Więcej informacji o nas znajdziecie 
Państwo na stronie internetowej: www.
strazprzyrody.dabrowno.pl, na Face-
booku: Straż Ochrony Przyrody i Praw 
Zwierząt, a także Instagramie: straz.ochro-
ny.praw.zwierzat. Jeśli wśród czytelników 
są osoby zainteresowane adopcją lub 
chcące w wolnym czasie wesprzeć dzia-
łania Magdy na terenie Niemiec, prosimy 
o kontakt: tel.: +49170-5732160, e-mail: 
strazochronypraw@wp.pl. Chętnie przyj-
miemy darowizny w postaci karmy suchej 
i mokrej, zabawek (najchętniej gumowych 
czy skórzanych, np. piłek), smyczy, obroży, 
środków na pchły i kleszcze, szamponów, 
transporterów, bud, drapaków dla kotów, 
kuwet, itp. 

 Aldona Nowakowska
 Ilona Kasprowicz
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Zielona polityka 
w hesji, czyli 
Bündnis 90 /  
Die Grünen 
w akcji
Pomysł na napisanie tego artykułu 
zrodził się w mojej głowie pewnej 
słonecznej wiosennej niedzieli, kiedy 
drzewa i krzewy robiły się zielone, 
a  kwiaty puszczały pierwsze pąki. 
Taki widok zainspirował mnie do 
przelania pewnej myśli na papier.
Wielu zadaje sobie pytanie, czym jest tytu-
łowa zielona polityka. W państwach Europy 
Zachodniej pojęcie to jest powszechnie 
znane. Wynika to z faktu, że w Bundesta-
gu Republiki Federalnej Niemiec Zieloni 
obecni byli na scenie politycznej już od sa-
mego początku lat 80., natomiast od roku 
1990 funkcjonowali jako frakcja w Izbie 
Ludowej NRD. Dzisiaj, kiedy niemal wszy-
scy nasi rodacy mają powszechny dostęp 
do mediów społecznościowych, pojęcie 
zielonej polityki nie jest już tak odległe 
jak wcześniej. Oglądając dowolny kanał 
informacyjny, spotykamy się z powszech-
ną debatą na szeroko rozumiane tematy 
polityczne, przy czym najważniejsze po-
winny być te, które dotyczą naszego landu 
i landów sąsiednich. Polonia zaintereso-
wana tą tematyką, skupiona w Darmstadt 
i Frankfurcie nad Menem, naturalnie in-
teresuje się tym, co proponują im Zieloni 
w Hesji, no i zawsze chętnie zerknie się 
na sąsiadów. To, co aktualnie realizowane 
jest w Nadrenii-Palatynacie lub Nadrenii 
Północnej–Westfalii może mieć niemały 
wpływ na trendy u nas, w Hesji. 

Wyjaśniając sam termin – ekopolityka 
jest określonym zestawem idei, wartości 
i  wzajemnie akceptowanych poglądów, 
będących wstępem do budowy aktywnego 
i otwartego społeczeństwa obywatelskie-
go, promującego zrównoważony rozwój 
i zwracającego szczególną uwagę na prawa 
człowieka. W obecnej kadencji Landtagu 
w Hesji zasiada niemal 30 deputowanych 
reprezentujących tytułowy nurt. Współ-
pracują oni także z politykami tej frakcji 
na poziomie federalnym w Bundestagu 
oraz na poziomie regionalnym z kolegami 
działającymi na co dzień w innych lan-
dach. Frakcja Zielonych w Hesji proponuje 
ciekawy i innowacyjny program rozwoju 
naszego landu.  Zieloni, jak sami mówią, 
nadają polityce rządu federalnego nowy 
kierunek, realizują zintegrowany plan 
działań w dziedzinie klimatu, który reali-
zowany ma być do 2025 roku. Proponują 
także nadrabianie zaległości w kwestii mo-
dernizacji i wykorzystania źródeł energii 
odnawialnej, postulują znaczne dotacje na 

przejazdy pociągiem i autobusem, m.in. 
w ramach biletu studenckiego. W zakresie 
swoich priorytetów mają także przyjazną 
politykę społeczną, w tym dążenie do 
bardziej przystępnych cen mieszkań dla 
młodych chcących się usamodzielnić. 
Stawiają na edukację, rozwój szkolnic-
twa wyższego i badań, jeszcze większą 
niż do tej pory promocję sztuki i kultury. 
A wszystkie te postulaty dopełniane są 
wzajemnym zrozumieniem i wzajemną 
integracją w naszym landzie. 

Drodzy Czytelnicy, widać zatem 
wyraźnie, że na tym, co już udało się wy-
walczyć dla naszej społeczności, Zieloni 
będą chcieli realizować swój – powiedz-
my szczerze i obiektywnie – atrakcyjny 
program rozwoju naszego regionu. Jako 
autor tego artykułu zainteresowałem się 
omawianą kwestią, skupiając się głów-
nie na Hesji, a także, choć w mniejszym 

stopniu, na Nadrenii Północnej–Westfalii, 
bowiem z tymi landami jestem pośrednio 
związany więzami rodzinnymi i kultural-
nymi. W Hesji i Nadrenii mieszka także 
wielu moich znajomych i przyjaciół, toteż 
uznałem, że priorytetem będzie dla mnie 
ujęcie punktu widzenia skierowanego nad 
dwie rzeki, Men i Ren. Pierwsza z nich wy-
znacza serce naszego regionu, natomiast 
druga to oś w przypadku Nadrenii. 

Chciałbym także serdecznie podzię-
kować wydawcom czasopisma „Twoje 
Miasto” za udzielenie mi wielu rad oraz 
dużego wsparcia przy publikacji tego ar-
tykułu. Mam nadzieję, że w najbliższym 
czasie będę mógł odwiedzić Darmstadt 
oraz poznać wielu ciekawych ludzi z lokal-
nej polskiej społeczności. 

Mikołaj de Jabłonowski-Kocur 
historyk, polityk młodego pokolenia

BMZ

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

- digitalizacja planów
- dokumentacje
- plany ewakuacyjne
- plany operacyjne dla straży pożarnej (Feuerwehrpläne)
- plany dostępu do czujników przeciwpożarowych (Feuerwehrlaufkarten)
- wizualizacje 3D
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Gumowe ucho
Pamiętacie Państwo Jarosława Bieniuka? 
Jeśli nie, to przypomnę, że to były repre-
zentant Polski w piłce nożnej. Ale chyba 
bardziej kojarzony jest jako były partner 
zmarłej aktorki Anny Przybylskiej, z którą 
ma troje dzieci. Podziwialiśmy go do tej 
pory za to, jak świetnie wywiązywał się 
z  trudnej roli samotnie wychowującego 
ojca. Całe swoje życie prywatne pod-
porządkował dziś już 16-letniej Oliwii, 
13-letniemu Szymonowi i najmłodszemu, 
8-letniemu Janowi. Tym większe było 
zaskoczenie, kiedy niedawno gruchnęła 
w mediach wiadomość o zatrzymaniu 
przez policję Bieniuka. Były partner Ani 
Przybylskiej został oskarżony przez swoją 
znajomą, Sylwię S., o brutalny gwałt. Do 
zdarzenia miało dojść w jednym z sopoc-
kich hoteli. Według kobiety, Bieniuk miał 
ją odurzyć narkotykami. Piłkarz spędził 
w areszcie 48 godzin i wyszedł z niego za 
kaucją. Prokuratura orzekła wobec niego 
dozór policji i zakaz kontaktu ze świadka-
mi. Jarosław Bieniuk wydał w  tej sprawie 
oświadczenie, twierdząc, że rzekome 
zarzuty są dla niego szokujące, niepraw-
dziwe i formułowane wyłącznie w celu 
osiągnięcia korzyści materialnych. Innego 
zdania jest Sylwia S., która nie ma zamiaru 
zamilknąć i opowiada z  drastycznymi 
szczegółami o całym zdarzeniu. Rzekoma 
ofiara Bieniuka wydała oświadczenie, 
w  którym twierdzi, że boi się wychodzić 
z domu, że odwrócili się od niej przyjaciele, 
że pozbawiona jest środków do życia. Ja-
rosław Bieniuk, jak wspomniałam, wydał 
tylko jedno oświadczenie w  tej sprawie 

i milczy, nie szuka rozgłosu w mediach. Jak 
sam słusznie stwierdził, robi to dla dobra 
dzieci, które i tak już w życiu dużo przeszły. 
Sprawa Bieniuka jest rozwojowa i pewnie 
o niej usłyszymy. Na razie wiadomo, że 
piłkarzowi postawiono zarzuty związane 
z podaniem i pewnie posiadaniem narko-
tyków. Były piłkarz potwierdza znajomość 
z Sylwią S., ale twierdzi, że dla dobra 
śledztwa nie może mówić, jak dokładnie 
wyglądała feralna noc w sopockim hotelu. 
Przyznał, że po zakończeniu postępowania 
w prokuraturze będzie mógł więcej powie-
dzieć. Która wersja zdarzenia jest prawdzi-
wa? Być może dowiemy się już niebawem. 

Telenowela „Kaz i Isabel” trwa! Mał-
żeństwo Kazimierza Marcinkiewicza 
i  Izabeli Olechowicz zostało rozwiązane 
w październiku 2018 r., ale zdaje się, że 
po rozwodzie łączy ich więcej niż przed 
jego orzeczeniem. Winne temu są zaległe 
alimenty, których były premier niestety 
nie płaci. Podobno pojawiło się światełko 
w tunelu, zwiastujące przynajmniej w tym 
aspekcie koniec historii. Podobno mieszka-
nie Marcinkiewicza zajął windykator i ma 
być wystawione na licytację komorniczą 
w  celu egzekucji alimentów. I tak szczę-
śliwie dobiegłaby do końca ta historia, ale 
jak wspomniałam, jest jeszcze jeden wątek 
w  tej telenoweli. Otóż Marcinkiewicz za-
powiada pozew przeciwko „poetce z Brwi-
nowa”. Jak może pamiętacie, Isabel uległa 
w 2014 r. wypadkowi samochodowemu 
i od tego czasu nosi 
na ramieniu ortezę. 

Była małżonka winą za uraz obarcza byłe-
go małżonka, twierdząc, że do zdarzenia 
doszło przez to, że jechała zdenerwowana 
na spotkanie z nim. Wówczas para była 
jeszcze małżeństwem, ale w separacji. 
Kontuzja według Isabel uniemożliwiła jej 
podjęcie pracy, stąd wniosek o wysokie 
alimenty (4000 zł). Były premier, odnosząc 
się do tamtych wydarzeń, przedstawił 
swoją wersję. Otóż według Marcinkiewi-
cza kobieta feralnego dnia, w momencie 
kolizji, nie jechała na spotkanie z nim, na 
co wskazuje kierunek jazdy (umówieni byli 
w centrum Warszawy, a zdarzenie było na 
drodze w kierunku Pruszkowa). Jak zeznał 
świadek zdarzenia, Isabel jechała najwyżej 
50 km/godz. i sama wjechała w  barierki. 
Tak więc Marcinkiewicz twierdzi, że jego 
była żona sama sprokurowała ten wypa-
dek, do czego podobno przyznała się jemu 
w szpitalu. Były premier odnosi się także 
do konieczności (jak twierdzi Izabela) 
noszenia ortezy, która przeszkadza w  co-
dziennych czynnościach, jak ubieranie 
się, prowadzenie samochodu, nie mówiąc 
o podjęciu pracy. Marcinkiewicz twierdzi, 
że Isabel w 2016 r. poleciała do Barce-
lony, wynajęła tam samochód na swoje 
prawo jazdy (z automatyczną skrzynią 
biegów) i pojechała na Majorkę. Na wyspie 
„poetka” znów miała pecha i  doszło do 
stłuczki, za którą nie zapłaciła, a ponieważ 
podała zły adres zamieszkania, rachunek 
trafił do biednego Kaza. Nikt na Majorce 
i w Barcelonie nie potwierdził, by kobieta 
wynajmująca auto miała widoczną rękę 
na temblaku. Wobec powyższych faktów 
Marcinkiewicz zapowiada złożenie pozwu. 

Jak Czytelnicy widzą – dzieje się, a będzie 
jeszcze więcej...  Plotkara

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 

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

*
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Ubezpieczenie wypadkowe – „Unfallversicherung” 

Zaczyna się lato. Jest to okres, 
w  którym więcej czasu spędzamy 
w terenie. Wiąże się to ze wzmo-

żonym uprawianiem sportów, a u dzieci 
zwiększoną aktywnością na świeżym 
powietrzu. Przed nami także okres wy-
jazdów urlopowych. Wszystko to sprzyja 
podwyższonemu zagrożeniu wypadkami. 

Prawie każdego dnia czytamy w prasie, 
słyszymy w radiu lub telewizji informacje 
o wypadkach – przede wszystkim drogo-
wych, ale nie tylko. Wszystkich innych jest 
kilkanaście razy więcej. Mimo to bezpod-
stawnie uważamy, że takie nieszczęścia 
mogą przytrafić się sąsiadowi, koledze, 
ale nie nam. Jest to trochę tak, jak z żoł-
nierzem, który idąc na wojnę, pozostaje 
w przekonaniu, że kula może trafić kolegę, 
ale raczej nie jego. Staramy się ustrzec 
przed wypadkami w różny sposób, np. 
przez stosowanie nowoczesnych rozwią-
zań technicznych czy prawnych (kodeks 
drogowy, przepisy BHP itp). Jednak wy-
padki się zdarzają i będą się zdarzały. Czyli 
nie ma skutecznej metody zabezpieczającej 
przed wypadkami w 100%. Ubezpieczenie 
wypadkowe również nie chroni przed 
wypadkiem. Ubezpieczenie to chroni 
przed następstwami finansowymi wypad-
ku. Jest ono bardzo istotne zarówno dla 
pracujących na umowę o pracę, jak i dla 
prowadzących działalność gospodarczą, 
dla mężczyzn, kobiet i dzieci. 

Statystycznie w Niemczech co cztery 
sekundy dochodzi do wypadku z na-
stępstwami uszczerbku na zdrowiu. Jak 
wynika z przeprowadzonych badań, 
najczęściej do wypadku dochodzi: 

– podczas pobytu w domu, przy pracach 
domowych (33%), 

– w wolnym czasie (32%), 
–  w szkole (17%), 
– w pracy (14%), 

– 4% wypadków to wypadki związane 
z ruchem drogowym. 

Osoby pracujące na umowie o pracę (Ar-
beitnehmer) są ubezpieczone przez praco-
dawcę w ubezpieczalni państwowej. Jednak 
ubezpieczenie to skutkuje tylko w  przy-
padku wypadku w pracy lub w drodze do 
i z pracy. Jak wynika z przytoczonej wyżej 
statystyki, u osób tych ubezpieczenie po-
krywa tylko 31% ryzyka (praca, szkoła), po-
zostałe 69% nie jest objęte ubezpieczeniem. 
Osoby prowadzące działalność gospodarczą 
nie posiadają żadnego zabezpieczenia, jeśli 
sami o to nie zadbają. Uzupełnić państwo-
we ubezpieczenie lub stworzyć całkowite 
zabezpieczenie można przez prywatne 
ubezpieczenie wypadkowe. Czego należy 
oczekiwać od takiego ubezpieczenia? 
1. Ochrony ubezpieczeniowej na całym 

świecie. 
2. Ochrony ubezpieczeniowej 24 godzi-

ny na dobę. 
3. Ochrony ubezpieczeniowej niezależ-

nie od tego, kto jest sprawcą wypadku 
(nawet osoba ubezpieczona). 

4. Bez badań lekarskich, bez pytań o do-
tychczasowe ubezpieczenie. 

5. Braku wpływu wykonywanego zawo-
du na wysokość składki. 

Jakie najważniejsze świadczenia winno 
zawierać ubezpieczenie od finansowych 
następstw nieszczęśliwego wypadku? 
1. Świadczenie w przypadku trwałego 

uszczerbku na zdrowiu (najlepiej już 
od 1%). 

2. Miesięczną rentę inwalidzką w przy-
padku uszczerbku powyżej 50%. 

3. Wypłatę świadczenia dla rodziny 
w przypadku śmierci w wypadku. 

4. Koszty prowadzenia rehabilitacji 
niepokrywane przez ubezpieczenie od 
kosztów leczenia. 

5. Pokrycie kosztów akcji 
ratunkowej, np. do 
100 000 €. 

6. Ponadto dobre ubezpieczenie wypadko-
we może jeszcze zawierać, np. wypłatę 
odszkodowania w przypadku zachoro-
wania na poważną chorobę społeczną, 
np. zawał serca, wylew, niewydolność 
nerek, pewne odmiany raka. 

7. Są firmy ubezpieczeniowe, które pro-
ponują zawieszenie płacenia składki 
w przypadku bezrobocia, gwarantując 
pełną wypłatę świadczeń w przypad-
ku uszczerbku na zdrowiu na skutek 
wypadku. 

8. Na rynku finansowym można trafić 
także na specjalne oferty dla kobiet 
z dodatkowymi świadczeniami, np. 
operacje plastyczne, które są tańsze od 
ubezpieczeń dla mężczyzn. 

Ubezpieczenie wypadkowe nie musi być 
drogie. Dla przykładu podam, że ubezpie-
czenie dające zabezpieczenie na 250 000 € 
w przypadku 100% inwalidztwa, wypłaca-
jące już od 1% inwalidztwa i zawierające 
świadczenia, które wyżej wymieniłem, 
kosztuje ok. 25 € miesięcznie, a dla dziecka 
ok. 8 €. Dla osoby dorosłej jest to rów-
nowartość 4 paczek papierosów. Czy to 
dużo w porównaniu z ryzykiem, jakie taką 
umową ubezpieczeniową zabezpieczamy? 
Ponadto nadmienić należy, że zgodnie 
z § 10 EstG, do 51 % składki na to ubezpie-
czenie może być odpisywana od podatku. 

Utrata sprawności fizycznej przez wy-
padek może zdarzyć się każdemu. Niesie 
to za sobą szereg konsekwencji, jak np. 
utrata zdolności do pracy. Jednak każdy ma 
możliwość zabezpieczenia się przed konse-
kwencjami finansowymi takiego przykrego 
zdarzenia.  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 komuni-
styczny rząd stabilizacja polityczna i nie-
udawana niestabilizacja gospodarcza, 
puste sklepy, olbrzymie kolejki – nie ma 
co jeść. Skoro naród niepokorny, należy 
go zagłodzić – to dewiza rządzących. Po 
latach prawdziwej walki o otrzymanie 
paszportu małżeństwo Dariusz i Marta 
emigrują w maju 1985 roku do Włoch. 
Przebywają długie tygodnie w obozie 
emigracyjnym, w Latinie k. Rzymu, 
po czym przenoszą się do hotelu, gdzie 
znajdują pracę. Niespodziewanie zostają 
przeniesieni do obozu w mieście Capua, 
bardziej na południe. 

Na portierni nierozmowny policjant 
wziął nasze przepustki, sprawdził na li-
ście, przepustek nie zwrócił, wpuścił nas 
na posesję i wskazał barak, gdzie mamy 
się kierować. To był budynek socjalny. 
W małym pomieszczeniu stało parę 
okrągłych stołów z krzesłami, wszystkie 
meble przymocowane na stałe do pod-
łogi. Na jednym stole stały 2 talerze, na 
nich gotowane kartofle z wody i mięso 
rosołowe z kością. Oczywiście zimne, 
poszarzałe, zapewne stały od godz. 
12.00, nawet muchy miały się czym 
pożywić. Policzek dla nas. 

Zobaczyliśmy 2 okna solidnie okra-
towane, chwilę staliśmy bez konceptu, 
gdy Dariusz podszedł do okna, chwycił 
się kurczowo kraty i rozpłakał się. 
Wiedziałam, że to ja muszę znów być 
silna duchem. Zdążyłam go przywołać 
do stołu, gdy nagle w drzwiach stanął 
carabinier. Powolnym krokiem z pałką 
w ręce podszedł, zapytał o nazwiska 
i  powód spóźnienia. Powiedziałam, że 
rankiem źle się poczułam i nie zdąży-
liśmy na autobus liniowy, aby 12 km 
dojechać do obozu, do autokaru całej 
grupy. Nie był usatysfakcjonowany moją 
odpowiedzią. Rozsiadł się szeroko i cał-
kiem flegmatycznie, rytmicznie uderzał 
policyjną pałką w swoją dłoń, mówiąc: 

– Smakuje wam obiad? 

– Tak. 
– No i tak niech będzie zawsze, to 

będzie dobrze. Ale jeśli nie, to... 
Z tym domyślnikiem próbował nas 

opuścić, zatrzymał się w drzwiach i po-
wiedział przez ramię: 

– W bloku B na I piętrze leży pościel 
dla was. 

Prawdziwie głodni chcieliśmy coś 
zjeść, ale nic nie przechodziło przez 
gardło. Nie chcąc już zadzierać z tym 
policjantem, zapakowaliśmy skrycie te 
porcje, które potem dostał kot. Puste 
talerze odstawiliśmy na miejsce prze-
znaczenia i poszliśmy po pościel. 

Wnętrze holu bardzo estetyczne, 
granitowe posadzki, stalowe balustrady, 
wokół duże okna, a na jednym parapecie 
leżały 2 koce i 2 poduszki. Obok kartka: 
„W poniedziałek godz. 8.00 w biurze 
odebrać klucz do przydzielonego poko-
ju”. Jest piątek, więc śpimy dwie noce 
w  tym holu. Jasna sprawa – kara musi 
być. 

Po tych przeżyciach nie mieliśmy od-
wagi wychodzić na miasto znów przez tę 
portiernię, ale szczęśliwie spotkaliśmy 
znajomych z obozu z Latiny – Lucynę 
z synem Jackiem. Wymiana informacji, 
opowiadania i rozmowy rozproszyły 
nieco nasze przygnębienie. Skromną 
kolację jakoś wmusiliśmy w siebie, gdyż 
żołądki były skurczone od nerwów, więc 
apetytu brak, choć głód się odczuwa. 
Kiedy Lucyna zaproponowała nam 
nocleg w ich pokoju, odmówiliśmy. 
Przyjęliśmy nasz los i owinięci w koce, 
z poduszką pod głową, próbowaliśmy 
zasnąć na tej lśniącej posadzce. 

Sobota minęła na zwiedzaniu miasta. 
Chcieliśmy rozproszyć myśli i zapo-
mnieć o bólu kości po tym noclegu. 
Capua słynie z Powstania Spartakusa 
i szkoły gladiatorów – tych, którzy 
w 5 wieku p.n.e. na tamtejszej arenie 
walczyli na śmierć i życie ku uciesze 
wielmożów i okolicznego plebsu. Jakoś 
nasza teraźniejszość splatała się delikat-
nie z przeszłością. 

Cdn.  SGL

Kombinuj i lataj taniej
Lufthansa, podobnie zresztą jak inni 
przewoźnicy – British Airways czy Air 
France – pobiera mniejsze opłaty za rejsy 
z międzylądowaniami. Dla przykładu, 
lot z Moskwy do Paryża kosztuje ok. 250 
euro (oczywiście w zależności od terminu), 
jednak jeśli zdecydujemy się na to samo 
połączenie z przystankiem w Heathrow, to 
cena biletu spadnie adekwatnie do ok. 85 
euro. Podróżni też kalkulują, powstały na-
wet specjalne witryny internetowe, takie jak 
Skiplagged, które – sięgając do baz danych 
– podpowiadają, jak obniżyć koszty podró-
ży, nie wykorzystując obydwu jej etapów. 
Linie lotnicze starają się przeciwdziałać. Ci, 
którzy pomijają pierwszy lot, już na lotni-
sku dowiadują się, że cała ich rezerwacja 
przepadła w związku z niestawieniem się 
w zadeklarowanym miejscu rozpoczęcia 
podróży. Ci, którzy planują rezygnację 
z drugiej części lotu, też napotykają na 
problemy. Przede wszystkim bagaż poleci 
do miejsca docelowego podróży. Pozostaje 
więc tylko bagaż podręczny. Mimo że linie 
lotnicze ostrzegały, że tak „oszczędni” po-
dróżni mogą być pociągnięci do odpowie-
dzialności, nigdy tak się nie stało. Dopiero 
teraz Lufthansa jako pierwsza wystąpiła do 
sądu z roszczeniem w stosunku do takiego 
pasażera o zapłatę jak za lot bezpośredni. 
Po pierwszej rozprawie pozwany został 
uniewinniony. Lufthansie przysługuje od-
wołanie. Jeśli to zrobią, to musimy poczekać 
na wyrok ostateczny, aby dowiedzieć się, czy 
ta forma oszczędzania się opłaca. 

hermes to Bóg podróżnych, prze-
wodnik dusz czy patron złodziei? 
Hermes to też nazwa firmy zajmującej się 
dostarczaniem przesyłek, paczek. Niestety, 
niecieszącej się zbyt dobrą opinią. Nasza 
redakcja też do niedawna korzystała z  ich 
usług, wysyłając paczki z gazetami. Proble-
my jednak okazały się zbyt częste. Paczki nie 
docierały do adresatów. Przy składaniu re-
klamacji telefonicznie zdarzało się, że przed-
stawiciel firmy, po prostu, niespodziewanie 
się rozłączał. Procedura z ewentualnym od-
szkodowaniem jest tak zbiurokratyzowana, 
że z pewnością większości klientów, których 
to spotkało, najnormalniej odechciewa się 
dochodzenia roszczeń. Ostrzegamy – wa-
szą przesyłkę Hermes, przewodnik dusz, 
a w tym przypadku paczek, może odprowa-
dzić w zaświaty i jeszcze trzeba za to zapłacić. 
Odpowiedzialność też raczej mitologiczna. 
Należy być zadowolonym, że nie usłyszało 
się jakichś „boskich” uwag na swój temat. W 
tej sytuacji, przy całym szacunku do antycz-
nych bóstw, wolimy korzystać z usług innych 
firm z tej branży. 
 Christof Kochanski

PAlCEM W OKO

Wspomnienia 

odc. XlIII

emigranta
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Polakom pracującym w Niemczech 
i  opłacającym tu podatek dochodowy, 
których dzieci zamieszkują w Polsce, 
przysługuje również prawo do Kinder-
geldu. Ponieważ jest to wyrównanie 
podatkowe, należy się tylko rodzicom, 
którzy płacą podatki w Niemczech lub 
mają tutaj albo swoje miejsce zamiesz-
kania, albo stałego pobytu. Jeśli równo-
cześnie posiadają miejsce zamieszkania 
w Polsce, to wówczas generalnie należy 
sprawdzić, czy istnieje roszczenie dla 
wypłaty świadczeń rodzinnych w Polsce 
zgodnie z polskim prawem oraz które 
roszczenie ma pierwszeństwo: niemiecki 
Kindergeld czy polskie 500plus. Jeżeli 
obywatel polski podlega ustawodawstwu 
niemieckiemu – w tym przypadku płacąc 
niemiecki podatek dochodowy – i zara-
zem podlega ustawodawstwu polskiemu, 
według którego jego dzieciom należy się 
zasiłek rodzinny 500plus w wysokości 
niższej niż niemiecki Kindergeld, wów-
czas wypłaca się różnicę pomiędzy nie-
mieckim Kindergeld a polskim 500plus. 
Oznacza to konkretnie, że jeżeli dziecko 
mieszkające w Polsce otrzymuje zasiłek 
500plus, wówczas podlega on potrąceniu 
z Kindergeld. 

Najważniejsza zmiana od początku 2018 
roku polegała na skróceniu okresu rosz-
czeniowego, za który można wnioskować 
o Kindergeld wstecz, z 4 lat do 6 miesięcy, 
a od 2016 roku we wnioskach o Kinder-
geld wymagane jest podanie numeru 
identyfikacji podatkowej wnioskodawcy 
i uprawnionego dziecka, inaczej wniosek 
się odrzuca i nie wypłaca pieniędzy. Cie-
kawostką jest, że Kindergeld przysługuje 
także na tzw. Zahlkinder, czyli w sytuacji, 
gdy rodzic ma dzieci z różnych związków. 
Wtedy zalicza się dzieci np. z pierwszego 
związku do obecnych i to młodsze ro-
dzeństwo, przyrodnie, otrzymuje wyższą 
stawkę Kindergeld. Wypłacany jest on 
tylko temu z rodziców, u którego dziecko 
zwykle przebywa i nie może być dzielone 
między rodzicami. 

Ostatnio pojawiająca się tendencja ze 
strony niemieckiego rządu do zmniej-
szenia liczby dzieci, dla których państwo 
niemieckie wypłaca Kindergeld, wynika 
z  faktu, że po otwarciu niemieckiego 
rynku pracy w 2011 r. m.in. dla obywateli 
polskich, jako obywateli Unii Europej-
skiej, liczba dzieci osób pracujących 
w  Niemczech znacznie wzrosła i wynosi 
obecnie ok. 117 tysięcy. Są to dzieci 
mieszkające w Polsce. Dlatego też w pol-
skich mediach pojawiły się informacje, że 

Niemcy chcą ukrócić wypłatę Kindrgeld 
dla dzieci Polaków pracujących w Niem-
czech. Nie jest to jednak łatwa sprawa, bo 
wymaga zgody na poziomie decyzji Unii 
Europejskiej, a co za tym idzie, zmiany 
przepisów prawa w tym zakresie. Wielu 
Polaków pracuje sezonowo w Niemczech 
– czy to w branży budowlanej, opieki, 
gastronomii czy w rolnictwie. Osoby te 
nadal mają swoje miejsce zamieszkania 
w Polsce i tam żyją ich rodziny i nie mają 
zamiaru przeprowadzać się do Niemiec. 
Mają pełne prawo do takiego zachowania, 
ugruntowane w wolnościach unijnych, 
tzn. mogą pracować w państwach Unii 
Europejskiej bez konieczności mieszkania 
tam na stałe. Natomiast Kindergeld nie 
jest zasiłkiem rodzinnym w rozumieniu 
przepisów socjalnych, jak nasze 500plus, 
lecz jest uzasadniony podatkowo i rodzin-
no-politycznie, jako ulga podatkowa dla 
wszystkich rodziców, a tym samym dla 
wszystkich obywateli unijnych, którzy 
płacą podatki w Niemczech. Dlatego też 
dotyczy nas ta sama niemiecka ustawa po-
datkowa o podatku dochodowym od osób 
fizycznych i na tej podstawie Polacy muszą 
być traktowani jak obywatele niemieccy. 

Anna Golan, ll.M. 
prawnik polsko-niemiecki 

info@sg-inkasso.de 

Kindergeld – niemiecka ulga 
podatkowa

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

Kindergeld 
w Niemczech 
nie jest 
zasiłkiem 
socjalnym, 

pomimo że wypłacają go 
kasy rodzinne. lecz jest ulgą 
podatkową dla rodziców ze 
względu na wydatki, jakie 
powstają przy wychowy-
waniu dzieci. Należy się 
on dziecku od pierwszego 
miesiąca życia, do 18. roku 
lub dalej, gdy dziecko się 
kształci. Wypłacany jest wy-
łącznie na wniosek rodziców 
lub opiekunów. Wynosi on 
od 1 lipca 2019 roku 204 € 
na pierwsze i drugie dziecko, 
210 € na trzecie dziecko 
i 235 € na czwarte i dalsze. 

PORADy PRAWNE
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SAMI SWOI W WIElKIM śWIECIE

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

That's liguria!
To jest liguria!

agata Rosińska to polka 
od 10 lat mieszkająca w Ligurii. 
Jest twórczynią bloga „that’s 
Liguria!”(www.thatsliguria.com) 
oraz licencjonowaną accompa-
gnatore turistico – towarzyszy 
turystom podczas ich wizyt 
w Ligurii i za każdym razem 
stara się zarazić ich swoją pasją 
i miłością do tego regionu.

„TM”: Co sprawiło, że postanowiłaś 
zamieszkać na stałe we Włoszech? 

A.R.: Mój mąż jest tym powodem, po-
nieważ nie planowałam zostać tu na stałe. 
Do Włoch przyjechałam po obronie pracy 
magisterskiej w Polsce. Skończyłam tam 
prawo i pod koniec studiów zdałam sobie 
sprawę, że nie chcę być prawnikiem. Lepiej 
późno niż wcale. Stąd też pomysł, aby dać 
sobie rok czasu na przemyślenie, co chcę 
robić w przyszłości. W tamtym okresie 
zaczęła się moja fascynacja Włochami, 
językiem włoskim – i zdecydowanie chcia-
łam poznać ten kraj. Przyjechałam tu 
i  zaczęłam pracować. A potem zupełnie 
przypadkiem poznałam chłopaka, który 
aktualnie jest moim mężem, i tak już tu 
zostałam. 
Wydaje mi się, że Polacy i Włosi są do 
siebie kulturowo dość podobni. Jakie jest 
Twoje zdanie na ten temat? 

Podobieństwo między obiema na-
rodowościami widzę szczególnie 
w  przywiązaniu do rodziny i tradycji. 
Z  kolei największa różnica, jaką widzę 
między Polakami a  Włochami, to wło-
skie „dolce vita”. Włosi cieszą się każdą 
chwilą i  każda okazja jest tu dobra, aby 
świętować, śmiać się, spotkać na aperitivo 
czy zwyczajnie wypić filiżankę espresso 
w barze. Tego entuzjazmu i radości zawsze 
brakowało mi wśród Polaków. 
Ostatnio słyszałem wiele o włoskiej bi-
urokracji. Czy to prawda, że umowa 
o wynajęciu lokalu przez firmy musi być 
sporządzona u notariusza? 

Z mojego doświadczenia mogę powie-
dzieć, że legendarna włoska biurokracja 
niewiele się różni od tej polskiej. Nigdy 
nie słyszałam o wymogu aktu notarialnego 
przy wynajmie lokalu przez firmę. 
Czy to prawda, że istnieje duża różnica 
kulturowa i ekonomiczna pomiędzy 
Włochami mieszkającymi na północy 
kraju a tymi z południa? 

Tak. Włochy północne mają bardzo roz-
winięty przemysł. Południe jest bardziej 
rolnicze. Poza tym Półwysep Apeniński 
jest bardzo długi i to powoduje, że rów-
nież kulturowo jest bardzo zróżnicowany. 
Wystarczy pomyśleć, że północne regiony 
graniczą z Austrią i Szwajcarią, a połu-
dniowe oddzielone są tylko morzem od 
Afryki! Jednak właśnie ta różnorodność 
i bogactwo są moim zdaniem największy-
mi atutami tego kraju. 
To także kraj, który uwielbiam za 
wspaniałe jedzenie i świetne wino. Jakie 
przysmaki oferuje region Ligurii? 

Nasz region posiada wiele takich dań. Do 
najznakomitszych z nich należą: 
•	pesto – czyli sos przygotowany z bazylii, 

orzeszków pini i oliwy z oliwek; 
•	focaccia – jest to rodzaj liguryjskiego 

chleba, przygotowany z mąki, wody 
i dużej ilości oliwy z oliwek; 

•	focaccia al formaggio – bardzo cienki 
placek wypełniony pysznym serkiem 
stracchino; 

•	castagnaccio – ciasto z mąki kasztanowej; 
•	cima – kieszeń z mięsa wołowego wy-

pełniona warzywami i serem, następnie 
pieczona przez wiele godzin. 
I wiele, wiele innych! 

Czy masz swoją ulubioną włoską potrawę? 
To pytanie, na które nie umiem odpowie-

dzieć. Jestem zakochana w całej włoskiej 
kuchni i nie jestem w stanie wybrać tylko 
jednego dania. 
Powiedz proszę, czy jeden z najstarszych 
festiwali muzyki włoskiej, w San Remo, 

nadal się odbywa? Jaka muzyka jest tam 
prezentowana? 

Tak, San Remo organizowane jest co ro-
ku, na początku lutego. Prezentowana tam 
muzyka jest aktualna i po festiwalu więk-
szość piosenek na nim zaprezentowanych 
jest puszczana we wszystkich stacjach ra-
diowych w kraju. 
W jakiej porze roku najlepiej zwiedzić 
Ligurię? Co warto zwiedzić? 

Dla miłośników trekkingu i spoko-
ju wiosna i jesień to najlepszy okres, aby 
zwiedzić ten region Włoch. Dla plażo-
wiczów zdecydowanie lato, ale trzeba się 
wtedy przygotować na spore tłumy tu-
rystów. Z miejsc godnych odwiedzenia 
należy wymienić: 
•	Genuę – szczególnie renesansowe Pa-

łace Rolli, które są wpisane na listę 
UNESCO, ale też nie należy pominąć 
starego miasta, które powierzchniowo 
jest jednym z  najrozleglejszych w całej 

Sestri Levante
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Europie. I oczywiście warto też wspo-
mnieć o  tutejszym oceanarium, które 
jest największym oceanarium w Europie. 

•	Cinque Terre i Portovenere – malow-
nicze wioski rybackie, spektakularnie 
wybudowane na skalistym wybrzeżu 
nad samym morzem. W momentach, 
kiedy nie ma tam turystów, są naprawdę 
romantyczne i ich dzikie piękno zapiera 
dech w piersiach. One również są wpisa-
ne na listę UNESCO. 

•	Półwysep Portofino, na który warto 
przeznaczyć przynajmniej 1 dzień! Poza 
urokliwym i bardzo znanym Portofi-
no – o którym śpiewała również Sława 
Przybylska – warto podpłynąć promem 
do trudno dostępnego San Fruttuoso, 
gdzie znajduje się niesamowicie piękny 
klasztor i przepiękna zatoka, w której 
można się wykąpać. Potem warto pod-
płynąć do Punta Chiappa – zachodniego 
cypla półwyspu, z którego rozciąga się 
niesamowity widok na Genuę i zachod-
nią część Ligurii. 

•	Camogli, czyli w dosłownym tłu-
maczeniu „domy żon” – przepiękne 
miasteczko rybackie, które swoją sławę 
zawdzięcza malowniczym kamienicom 
oraz romantycznej legendzie opowiada-
jącej o żonach rybaków z Camogli, które 
codziennie wypatrywały szczęśliwego 
powrotu mężów z morza. 

•	Finale Ligure, stolica kolarstwa górskie-
go – zjeżdżają tu rowerzyści z całego 
świata, aby uczestniczyć w organizowa-
nych zawodach oraz szaleć na rowerach 
na fantastycznych szlakach! Do tego 

starsza część miasta, zwana Finalborgo, 
wpisana jest na listę najpiękniejszych 
miasteczek we Włoszech. Bardzo uro-
kliwe miejsce. 

•	Dolceacqua – miasteczko oddalone nie-
co od morza, dodatkowo znajduje się 
przy samej granicy z Francją. Ma bardzo 
klimatyczne ruiny zamku, które górują 
nad starym miastem. Wielkim miłośni-
kiem tego miasteczka był sam Claude 
Monet, który uwiecznił je na kilku swo-
ich obrazach. 

Jakich ciekawostek można dowiedzieć się 
o Ligurii na Twoim blogu? 

Opisuję przede wszystkim miejsca i mia-
sta warte zobaczenia w Ligurii – wszystkie 
wyżej wymienione miejsca już opisałam; 
kto byłby zainteresowany, może zajrzeć. 
Często publikuję również posty o typo-
wo liguryjskich daniach oraz liguryjskich 
zwyczajach i tradycjach. Tym sposobem 
turysta, który odwiedza ten region, nie bę-
dzie ani zdziwiony, ani zagubiony podczas 
swojego pobytu w Ligurii. Jednym sło-
wem: mój blog „That’s Liguria” to komplet 
informacji o tym regionie. 
 Rozmawiał
 Michał Kochański

Genua, stare miasto

Camogli
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1 maja 2004 roku największe rozszerze-
nie Unii Europejskiej w historii stało się 
faktem. Polska, Czechy, Słowacja, Wę-
gry, litwa, łotwa, Estonia, Słowenia, 
Cypr i Malta dołączyły do krajów Unii 
Europejskiej.

Przystąpienie Polski do wspólnoty było 
zwieńczeniem starań wszystkich kolejnych 
rządów po 1989 roku. O członkostwie 
Polski w Unii Polacy zadecydowali w re-
ferendum akcesyjnym 7-8 czerwca 2003 r. 
Wtedy to 77,45% Polaków opowiedziało 
się za członkostwem w UE. Obecność Pol-
ski w Unii owocowała nie tylko wzrostem 
gospodarczym, ale również rozwojem spo-
łecznym i kulturowym, a nasza Ojczyzna 
stała się liczącym partnerem politycznym 
wspólnoty. 

Konsulat Generalny Rzeczpospoli-
tej Polskiej uczcił 15-lecie członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej, organizując 
1  maja w  Historycznym Ratuszu Langen-
berg, mieszczącym się w centrum miasta 
Velbert, uroczysty koncert. Jak ważne dla 
Polski jest członkostwo w UE, przypomniał 
w swoim przemówieniu Konsul Generalny 
RP Jakub Wawrzyniak. Konsul nadał swojej 
przemowie dość osobisty charakter, wspo-
minając historię swojego dziadka, który 
zabiegał o dobre stosunki między naszymi 
krajami. Minister do Spraw Europejskich 
i Międzynarodowych Regionu Nadrenii 

Północnej-Westfalii w  swojej przemowie 
podkreślił, jak ważna jest współpraca wszyst-
kich krajów Unii na rzecz wspólnej Europy. 
Natomiast burmistrz miasta Veltbert, Dirk 
Lukarafka, opowiedział o korzyściach, jakie 
współpraca z Polską i Polakami przyniosła 
dla jego miasta w ciągu ostatnich 15 lat. 
Poza zaletami gospodarczymi i kulturowy-
mi zwrócił uwagę na Polonię mieszkającą 
w Veltbert i okolicy, która także przyczyniła 
się do rozwoju miasta. 

Czcząc dwusetną rocznicę urodzin Sta-
nisława Moniuszki, Katarzyna Kuncio 
i Łukasz Konieczny, przy akompaniamencie 
Christopha Stöckera, zaśpiewali wybrane 
utwory tego wybitnego kompozytora. Na-
tomiast Peter Oliver Löw przeprowadził 

15-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Velbert (NRW)

ciekawą rozmowę z Rüdigerem Ritterem, 
autorem jedynej w Niemczech biografii 
Stanisława Moniuszki. Rozmowa przybli-
żyła twórczość Moniuszki nie tylko licznie 
przybyłym na spotkanie Niemcom, ale by-
ła również dobrą lekcją historii dla Polonii 
w naszym regionie. Autor biografii stawiał 
dorobek Stanisława Moniuszki i jego co 
najmniej na równi z twórczością Fryderyka 
Chopina, twierdząc, że jego brak sukcesów 
na arenie międzynarodowej spowodowany 
jest jedynie brakiem kontaktów międzyna-
rodowych, które posiadał Chopin. 

Dzięki Unii Europejskiej drzwi dla roz-
woju naszego pokolenia stoją otworem. 
Dbajmy więc o naszą wspólną Europę, nie 
tylko 1 maja!  Michał Kochański

Dr Eugen Drzymulski wyemigrował do 
Niemiec w 1986 r. Od 1989 r. prowadzi 
praktykę lekarską znaną prawie wszystkim 
Polakom z Mannheim. 
„TM”: Jak to było, kiedy przyjechał Pan do 
Niemiec, bo chyba nie od razu mógł Pan 
wykonywać swój zawód? 

E.D.: W tamtych czasach lekarze i ad-
wokaci byli pod opieką Arbeitsamtu, 
jednak sami musieliśmy zadbać o odbycie 
koniecznego stażu i przysposobienia zawo-
dowego. Otrzymywało się środki finansowe 
w wysokości wynagrodzenia pomocy pie-
lęgniarki. Arbeitsamt organizował kurs 
językowy z  uwzględnieniem terminolo-
gii medycznej. Należało odbyć półroczną 
praktykę oraz 3-miesięczny kurs przyspo-
sobienia zawodowego. Po tym można było 
ubiegać się o otwarcie prywatnej prakty-
ki. W Polsce byłem lekarzem dziecięcym 
i  ogólnym, tutaj otrzymałem uprawnienia 
jako lekarz ogólny. Znalezienie pracy w tym 
zawodzie wtedy nie było łatwe, jednak 
z uwagi na dużą falę emigrantów przyjęto 
mnie do jednej z praktyk w Mannheim. 
Dlaczego wybrał Pan prywatną praktykę, 
a nie np. pracę w szpitalu? 

W Polsce pracowałem i w szpitalu, 
i  w  praktyce. W przeciwieństwie do pra-
cy w szpitalu daje ona większą swobodę 
poruszania się w różnej tematyce medycz-

Od 30 lat dba o zdrowie
Polaków w Mannheim

nej. W szpitalu jest to najczęściej praca na 
specjalistycznym oddziale. Jedna i dru-
ga wiąże się z dużą odpowiedzialnością, 
jednak – zwłaszcza na początku karie-
ry – praca w  szpitalu wiąże się z niższym 
wynagrodzeniem. Mając doświadczenie 
z  Polski, uznałem, że poradzę sobie, sta-
wiając na samodzielność – i tak już zostało 
i jest od 30 lat. 
Zdecydowana większość Pana pacjentów 
to Polacy lub ludzie z polskim rodowodem. 
Jakie zaobserwował Pan różnice w emig-
rantach sprzed lat i dzisiejszymi? 

Emigracja w różnych latach miała 
różne przyczyny. Powstanie w Polsce „So-
lidarności” i represje z tym związane było 
z pewnością jedną z przyczyn emigracji 
w latach 80. Wtedy też głównie do Niemiec 

przesiedlali się ludzie z pochodzeniem 
niemieckim, przeważnie ze Śląska, Mazur, 
Kaszub, Pomorza, Wielkopolski. Fala tzw. 
solidarnościowa to byli często ludzie dobrze 
wykształceni, którzy opuszczali Polskę nie 
zawsze na własne życzenie. Ludzie, którzy 
przyjeżdżali na pochodzenie niemieckie, 
kierowali się względami ekonomicznymi, 
socjalnymi. Emigrowali najczęściej całymi 
rodzinami. Mimo to jako lekarz mogłem 
zaobserwować u nich nasilenie chorób zwią-
zanych ze stresem, powodowanym lękami 
egzystencjonalnymi, lękiem o przyszłość. 
Następna fala emigracyjna nastąpiła po 
otwarciu granic między krajami Schengen. 
Byli to w większości ludzie młodzi, niewy-
kształceni, często bez zawodu. W ostatnim 
czasie napływają ludzie, którzy uzupełniają 
luki zawodowe w systemie niemieckim. Są 
to wszelkiego rodzaju fachowcy, np. z bran-
ży budowlanej, czy opiekunki dla osób 
starszych. Po przeszkoleniu w Polsce znaj-
dują pracę w ośrodkach opieki lub u osób 
prywatnych. Są to ludzie, którzy nie mogą 
w Polsce znaleźć pracy w swoim zawodzie 
lub oferowane wynagrodzenie jest wysoce 
niezadowalające. Nierzadko spotykam też 
młodych Polaków, którzy pracowali w An-
glii lub Holandii, jednak z uwagi na zarobki 
czy jakieś względy socjalne osiedlają się 
w Niemczech. 
Dziękując za rozmowę, życzymy dalszych 
owocnych lat pracy ku własnej satysfakcji 
i zadowoleniu pacjentów. 
 Rozmawiał Christof Kochanski

Konsul Jakub Wawrzyniak wita osobiście gości 
spotkania

Fo
t. 

M
ich

ał
 K

oc
ha

ńs
ki

Peter Oliver Löw w rozmowie z Rüdigerem Ritterem 
na temat twórczości Stanisława Moniuszki
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