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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
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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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 TWOJE MIASTO
 Pallaswiesenstrasse 63
 64293 Darmstadt

Tel.:  06151 6674 091
Fax.: 06151 6674 093
info@twojemiasto.eu
www.twojemiasto.eu

Wydawcy: 
Christof Kochanski
Michael Kochanski

Skład graficzny gazety, korekta: 
FILIPson & Marek Urbaniak

W wydaniu zostały użyte fotografie autorstwa firmy Profesjonalne Studio Foto– Video FILIPson

 oraz z portali: www.wikipedia.pl, flaticon.com, freepik.com

Od Redakcji

Redakcja przyjmuje ogłoszenia/reklamy, pobierając opłatę naliczaną od 1 cm2. 
1 cm2 = 1,20 €. Najmniejsza wielkość reklamy/ogłoszenia wynosi 50 cm2. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, 
ponadto zastrzega sobie prawo do skrótów i adiustacji tekstów przyjętych do druku. Nie ponosi również odpowiedzialności 
za treść reklam i ogłoszeń. Przedruki tylko za pisemną zgodą redakcji.

TWOJE MIASTO możesz otrzymać w polskich sklepach w czterech niemieckich landach:
Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen. W niedzielę pod polskimi kościołami: 
Frankfurt nad Menem, Offenbach, Hanau, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Worms i Mannheim.

Uwaga: Czytelnicy, którzy chcą zapewnić sobie dostarczenie magazynu „Twoje Miasto” do domu, proszeni są o przysłanie 
na adres redakcji prośby o wysyłkę pod wskazany adres i załączenie znaczka pocztowego wartości 1,45 €. 
W ramach takiego jednorazowego zamówienia wysyłamy, zgodnie z życzeniem od 1. do 5. egzemplarzy. Zamówienie należy 
powtórzyć przed kolejnym wydaniem (co dwa miesiące).

s. 4      Piękna i pewna siebie
s. 5      Polskie tradycje: lato czeka!
s. 6      Kolorowe Miasteczko
s. 7      Dzień Dziecka
s. 8      Wieści polonijne
s. 9      Kobiecy Challenge – projekt dla Polek
s. 10      Bliżej ludzi
s. 11      Dobra książka: Monika Nowacka
s. 12-13      Instytut Polski w Düsseldorfie
      – 80. rocznica wybuchu II wojny
s. 14      Polityka: FDP
s. 15      Wieści polonijne
s. 16      „Gumowe ucho”
s. 17      Finanse i ubezpieczenia
s. 18      Wspomnienia emigranta
s. 18      Palcem w oko
s. 19      Porady prawne
s. 20-21      Sami swoi w wielkim świecie:  
      Filipiny
s. 21      Wieści polonijne
s. 22      Zaproszenia na wydarzenia 
      i imprezy polonijne

Uważni Czytelnicy z pewnością zauważyli, że od pewnego czasu 
na łamach naszego magazynu  prezentujemy wywiady, reportaże 
o Polakach zamieszkałych poza granicami swojego kraju, którzy 
czują się spełnieni nie tylko w życiu prywatnym, ale przede 

wszystkim zawodowym. Chcemy w ten sposób przekonać Polonusów, że 
Polak za granicą to niekoniecznie hydraulik we Francji, robotnik rolny we 
Włoszech, kafelkarz w Niemczech itp. Przedstawiane przez nas osoby mogą 
być potwierdzeniem tego, że jeśli ktoś ma cel i upór, jest pełen wiary, będzie 
dążył do jego realizacji, jest w stanie spełnić swoje marzenia w dowolnie 
wybranym przez siebie miejscu. Cykl ten chcemy realizować dalej. Zwra-
camy się z prośbą o pomoc do Czytelników. Jeśli ktokolwiek zna Polaka 
lub Polkę żyjących gdziekolwiek na świecie, którzy chcieliby opowiedzieć 
o własnych przeżyciach w swoim nowym kraju, przekażcie informacje do 
redakcji „Twojego Miasta”. Chcemy, żeby podzielili się z naszymi Czytelni-
kami swoją wiedzą o zabytkach, kulturze, ciekawych miejscach czy upodo-
baniach kulinarnych panujących w innych państwach. Co im się podoba 
w nowym kraju, a za czym tęsknią. Chcemy przekonać niedowiarków, że 
Polacy żyjący poza granicami wnoszą ogromny wkład w ogólnoświatowy 
rozwój, nie zapominając przy tym o kraju swojego pochodzenia. Dzięki ich 
doświadczeniu możemy lepiej poznać świat, zachowania i tradycję innych 
ludzi. Taka wiedza może się przydać zarówno podczas naszych urlopowych 
wycieczek, jak i kontaktów biznesowych oraz towarzyskich. Bardzo liczymy 
na pozytywną reakcję Czytelników. 
 Christof Kochanski, Michael Kochanski

Poznajmy lepiej świat
oczami Polaka!
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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

W dzisiejszym numerze będzie o dzie-
ciach. Z inspiracji kolejnym szkoleniem 
z Michałem Czekajem, tym razem o nie-
zależności finansowej i przekonaniach na 
temat pieniędzy, zrodził się temat edukacji 
finansowej. Edukacji, której nie ma. Wielu 
z nas dopiero w dorosłym życiu sięga po 
literaturę, kartkujemy Roberta Kiyosakie-
go, Briana Tracy'ego i innych, którzy tego 
uczą. A czy nie lepiej zacząć od małego? 
Michał Czekaj i Marek Waberski z Aka-
demii Osiągnięć mają kilka sugestii dla 
pięknych i pewnych siebie Polek, które 
same – świadome znaczenia pieniądza – 
chcą uczyć tego samego swoje dzieci. 

Jedno z moich ulubionych powiedzeń 
brzmi: „To, czego jesteś świadomy, możesz 
kontrolować. To, czego nie jesteś świado-
my, kontroluje ciebie”. Idealnie sprawdza 
się ono w sferze finansowej. Jeżeli nie 
kontrolujemy swoich pieniędzy lub ro-
bimy to w niewłaściwy sposób, bardzo 
szybko pojawiają się problemy, bo zwykle 
jest tak, że zarabiamy pieniądze i wyda-
jemy. Jeżeli w ten sposób gospodarujemy 
pieniędzmi, to zwykle ich nie mamy. Bo 
zarabianie a posiadanie pieniędzy to dwie 
różne umiejętności. Idąc dalej, nasze dzie-
ci uczą się przez obserwacje. Powielają 
nawyki nas, dorosłych. Dostają kieszon-
kowe i wydają, i też nie mają pieniędzy. 
Przecież niedaleko pada jabłko od jabłoni. 

Rozmawiaj z dziećmi 
o pieniądzach
W szkołach wciąż nie ma lekcji na temat 
umiejętnego gospodarowania pieniędz-
mi. Jeżeli w domu temat zarządzania 
budżetem to temat tabu, to nie dziwi 
fakt, że coraz więcej młodych ludzi żyje 
na kredyt, nie spłaca kart kredytowych, 
bierze lichwiarskie pożyczki, zadłuża się 
na potęgę. Przecież nie jest tajemnicą, że 
nasze pragnienia rozpalane przez nowinki 
technologiczne, życie na pokaz, tzw. lans, 
rosną o wiele szybciej niż nasze realne 
potrzeby. Nie zawsze za tymi pędzącymi 
potrzebami biegną nasze dochody. Will 
Smith w  jednym z filmów powiedział: 
„Wydajemy pieniądze, których nie mamy, 
na rzeczy, których nie potrzebujemy, aby 
pokazać tym, których nie lubimy, jacy to 
jesteśmy wspaniali”. 

Jakie więc wzorce po nas, dorosłych, 
przejmują nasze dzieci? Co słyszą w domu 
najczęściej na temat pieniędzy? 

Tylko biedni proszą o rabaty albo kupują 
na wyprzedażach. Tatuś może nie jest bo-
gaty, ale za to jest uczciwy, bo pieniądze 
w życiu to nie wszystko. Przedsiębiorcy to 
kombinatorzy, bo uczciwą pracą człowiek 
nie dorobiłby się takiego majątku, itd. 

W ten sposób zaszczepiamy naszym 
dzieciom negatywne przekonania doty-
czące pieniędzy, które w dorosłym życiu 
wpędzają ich w problemy, kompleksy, itd. 

Jak uczyć gospodarowania pieniędzmi?

Jak wobec tego postępować? 
•	Wyrażaj się pozytywnie na temat pie-

niędzy w trakcie rozmowy z dziećmi, 
ale również w codziennych sytuacjach. 

•	Angażuj dzieci w planowanie budżetu 
rodzinnego. Analizuj wspólnie koszty 
utrzymania, planuj wydatki czy inwe-
stycje. 

•	Angażuj dziecko w przygotowanie listy 
zakupów. To także dobry pretekst do 
rozmowy o różnicy między potrzebami 
a zachciankami. 

•	 Jeśli prowadzisz firmę lub inwestujesz, 
zaangażuj dziecko w tę działalność. 
Rozmawiaj, wyjaśniaj, przeliczaj. 

Dajesz dzieciom kieszonkowe? 
Dyskusje rodzinne często toczą się wokół 
pytania: czy powinno się dawać kieszon-
kowe, czy też nie? Moim zdaniem jak 
najbardziej tak, ale w umiejętny sposób. 
Kieszonkowe to przede wszystkim realne 
pieniądze, dzięki którym Twoje dziecko 
może nauczyć się zarządzania pieniędzmi. 
Dziecko nie nauczy się gospodarować, jeśli 
nie będzie miało czym. 

Dostosuj więc wysokość kieszonkowego 
do Twoich potrzeb i wieku dziecka, nie 
porównuj się z innymi (to kolejna niezdro-
wa postawa, którą przejmują po nas nasze 

dzieci) i pamiętaj, że nie o wysokość kwoty 
tutaj chodzi, a o doświadczenie z realnym 
pieniądzem, uczenie planowania finan-
sowego, popełnianie błędów i wyciąganie 
wniosków. 

Trzeba pamiętać, że pieniądze wzbudzają 
emocje, ujawniają w nas prawdziwe ce-
chy, postawy, dlatego potrzeba czasu, aby 
dziecko mogło się z nimi zmierzyć i lepiej, 
aby to zrobiło przy niewielkich kwotach. 

Warto zatem znać podstawy gospodaro-
wania pieniędzmi, aby nie mieć problemu 
z płynnością finansową w działaniach 
biznesowych i prywatnych. Na ostatnich 
warsztatach uczyliśmy się m.in., jak zarzą-
dzać pieniędzmi, aby nie powielać złych 
rodzinnych nawyków związanych z inteli-
gencją finansową. 

Zapraszam na kolejne spotkanie 
28.08.2019. Tym razem poruszymy świat 
budowania relacji w rodzinie, w zespole 
i z klientami. Czyli jak „przyklejać” ludzi 
do siebie. 

Jak znam Michała, będzie rzeczowo, 
zabawnie, merytorycznie i z przytupem. 
Szczegóły pod numerem 015211734382 
lub w redakcji „Twojego Miasta”. 

Renata Stepien 
Michał Czekaj, Akademia Osiągnięć
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Jan Pacholski M.A. 
kontakt@jan-pacholski.de 

0171-3802004 

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY I ZAUFANIA PUBLICZNEGO 

TŁUMACZ KONFERENCYJNY 

www.jan-pacholski.de 

Tak! Sezon w pełni! Robić się nie chce, 
bo za gorąco. Jak się wyjedzie, to do ja-
kichś „allinclusiwów”, po których wraca 
się bardziej zmęczonym niż przed urlo-
pem. Przed – to latanie za jakimś nowym 
urlopowym ciuchem, jakimiś nowymi 
flip-flopsami, potem pakowanie, latanie 
z przenośną wagą, żeby broń boże nie 
było więcej niż 20 kilo, potem lotnisko-
wy stres. A jeszcze potem – to już tylko 
leżenie i jedzenie, jedzenie... Jak nie re-
stauracja hotelowa, to jakaś rybacka 
knajpa. I tak cały przedurlopowy wysi-
łek, żeby wbić się w jakikolwiek kostium 
kąpielowy, idzie na marne. 
W takich momentach stwierdzam, że 
najmilsze są wakacyjne wspomnienia. 
Właśnie wakacyjne, bo urlopy to się mie-
wa w wieku dorosłym, a wakacje to jest 
dzieciństwo i młodość. Dziwne, ale z te-
go okresu nie pamiętam żadnego stresu 
z pakowaniem i problemów typu „w co się 
ubrać”. Dzieciństwo to tekturowa walizecz-
ka i wyjazd do dziadków na wieś. Niewielu 
z nas się teraz do tego przyznaje, ale w cza-
sach komuny dziadkowie w 80 procentach 
mieszkali na wsi. A wieś – to spanie na 
sianie, układanie snopków na żniwach, 
mleko prosto od krowy, jajka prosto od 
kury i kradzione jabłka (papierówki), no 
i te czereśnie, które u sąsiada za płotem 
zawsze były większe. Nie było morza, nie 
było nawet czasami stawu, ale zawsze zna-
lazł się w okolicy jakiś strumyk, na którym 
natychmiast budowaliśmy zaporę! 

Potem przyszły czasy kolonii, a jak już 
potrafiliśmy się zakochiwać, to obozy by-
ły naszymi największymi romantycznymi 
przygodami. Do dzisiaj tak mam, że żadna 
pięciogwiazdkowa restauracja nie zastąpi mi 
kiełbasy zwyczajnej na patyku. Czasy komu-
ny rozpieszczały przede wszystkim naszych 
rodziców. Kolonie trwały co najmniej trzy 
tygodnie. Sami przyznajcie, że pozbycie się 
„szarańczy” na trzy tygodnie mniej więcej za 
stówkę – tego nie oferuje nawet najbogatszy 
kapitalizm. Jeśli ktoś nie jeździł na kolonie, 
to ma przerwę w komunistycznym życiory-
sie. Kto nie przeżył „kocówy”, nie wie, co to 
jest „marchewa” i nie układał kolonijnego 
echa, ten już nigdy zaległości nie nadrobi. 
Czy ktoś pamięta komisję czystości, która 
chodziła po klasach (kolonie przeważnie 
były organizowane w szkolnych budynkach) 
i nie daj Boże, gdy trafiła na nierówno 
zasłane łóżko? Cała grupa miała wtedy ob-
cięte punkty, a winnego delikwenta czekała 
w nocy „kocówa”. Wyobraźcie sobie teraz 
dzieciaka, który poskarży się rodzicom, że 
dostał w nocy ręcznikami... 

Z kolonii wyrastało się szybko, bo trwa-
ły mniej więcej do ósmej klasy. Potem już 
były obozy. Teraz pewnie nazywałyby się 

„szkołą przetrwania”. A dla nas to była 
szkoła życia! Do tej pory się zastanawiam, 
jak ja się spakowałam na czterotygodnio-
wy obóz dla instruktorów (a jak!) w mały 
plecak wojskowy? W wyposażeniu musiał 
być śpiwór, menażka (to takie naczynie, 
w  którym się jadło), niezbędnik (zgaduj-
cie, co to mogło być), pionierki do łażenia 
po górach, no i ciuchy. Jeżeli chodzi o ciu-
chy, to myślę sobie teraz, że musiałam 
być „laska” niesamowita, skoro wszystko 
zmieściło się w  plecak, a stringów jeszcze 
wtedy nie wymyślono. Prycze budowałam 
sama (wiertarek akku też nie było), spałam 
dzielnie na tym „zjawisku” cztery tygodnie 
i jakoś kości mnie nie bo-
lały. Raz o mało mnie nie 
zlinczowali, bo w kuch-
ni polowej przypaliłam 
zupę dla całego obozu, 
a  chłopaki wrócili po 
40-kilometrowym marszu 
na tzw. azymut. Pamiętam, 
że zjedli wtedy około 20 
bochenków chleba z  dże-
mem, a ja za karę musiałam 
im kroić te pajdy. Przez 
nasz obóz przewinął się 
nawet sam późniejszy 
prezydent Kwaśniewski 
(wtedy jeszcze szef od spor-
tu i młodzieży). 

Dzień na obozie prze-
biegał mniej ciekawie, ale 

prawdziwy czar zaczynał się wieczorem. 
Jak to wtedy się działo, że w lesie mogliśmy 
przez całą noc palić ognisko? I strażaków 
nam nie nasyłali? Drzewo zbierało się 
w lesie i chrust był za darmo! Tacy wszyscy 
zdolni byliśmy, bo zawsze znalazły się co 
najmniej dwie gitary i z dziesięć śpiewni-
ków. Po lesie unosiło się „obozowe tango”, 
a chłopaki jakoś wtedy nie wstydzili się 
śpiewać: „Biały miś dla dziewczyny, którą 
kocham i kochać będę wciąż...”. 

Jeżeli mogę mieć życzenie, to ja proszę 
tylko o jeszcze jedne takie WAKACJE! 

 Słonecznego lata życzy
 Elżbieta Schwierzy

Lato,
lato czeka!
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POLSKIE TRADyCJE
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Golly‘s Spezialitäten GmbH & Co. KG

Wierlings Esch 16 . 48249 Dülmen

Tel. 0 25 94 / 94 66 11

Tradycyjna jakosć́

Oryginalne
Slaskie

Specialy
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www.gollys.de
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KąCIK DLA DzIECI

Wakacje chylą się ku końcowi. Opaleni, wypoczęci i uśmiechnięci 
zaczniecie wkrótce nowy rok szkolny. A co ciekawego wydarzyło się 
podczas wakacji, jakie przygody przeżyliście? Może ktoś ma ochotę 
podzielić się z nami swoją opowieścią? My tymczasem zapraszamy Was 
do krainy fantazji. Jest to książka Elżbiety Stępień „Wszystko się może 
zdarzyć”. Małgosia – bohaterka tej książki – przeżywa coś niezwykłego. 
Okazuje się, że stara lipa i koniczyna z sadu nie jest taka zwyczajna. Przy-
była bowiem... z innego wymiaru. Magiczny pyłek sprawia, że i Małgosia 
przenosi się do świata, gdzie drzewa mówią, a podróż w czasie pozwala 
nawet na poznanie swoich rodziców, gdy byli w jej wieku. Ale nie wszyst-
ko jest różowe, nowo poznany świat zamienia się powoli w Czarny Las. 
Czy bohaterce uda się powstrzymać tę złą przemianę i kogo spotka w tej 
magicznej podróży? Każdy z Was słyszał o życzeniach spełnianych przez 
złotą rybkę – w tej opowieści bohaterka również otrzyma taką możli-
wość, chociaż to nie rybka spełni jej marzenia. Co okaże się ważniejsze, 
nowy komputer czy zdrowie Kamila jeżdżącego na wózku inwalidzkim? 
Jeżeli jesteście ciekawi, kto to jest straszny Amadeus lub Axel, musicie 
koniecznie przeczytać tę książkę. Jeden egzemplarz w naszym konkursie, 
oczywiście z dedykacją autorki, czeka na zwycięzcę. Komu szczęście nie 
dopisze, można spróbować zakupić na stronie E. Stępień https://www.
facebook.com/ela.poezja.proza/ lub w księgarni. Zapraszamy. 

Uwaga, konkurs!
Zwyciężczynią ostatniego konkursu została 
nadia Szumowska, która jako pierwsza nade-
słała prawidłową odpowiedź i wymieniła dzie-
sięć polskich miast ukrytych w wykreślance. 
Nagroda – książka Zofii Staneckiej „Basia 
i plac zabaw” – została wysłana do Karben. 

A gdzie wyślemy „Wszystko się może 
zdarzyć”? To zależy od Was. Wystarczy wy-
konać rysunek mówiący o tym, co ciekawego 
przeżyliście w wakacje i dodatkowo dopisać 
hasło naszej krzyżówki, a następnie wysłać 
na: lektura@twojemiasto.eu. Najciekawszy 
i zwycięski rysunek opublikujemy. 

Na odpowiedzi czekamy do końca sierpnia. 
Zapraszamy do zabawy! 

Drogie Dzieci!
Krzyżówka
z hasłem

1. Wstawiamy do niego kwiaty
2. Pomieszczenie w szkole
3. Potrzebuje je muzyk do wykonania utworu
4. Służą do rysowania
5. Znajdziemy w nim mapy całego świata
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Pomaganie dodaje skrzydeł! Charytatywny piknik rodzinny z Aniołami 
1 czerwca br. we Frankfurcie odbył się cha-
rytatywny piknik rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka. Organizatorem było stowarzy-
szenie Hilfsengel. Współorganizatorami 
byli: Kobiecy Challenge, Kinderschmin-
ken Ola Mazurek oraz P-Olka Event. 

To niesamowite wydarzenie odbyło się 
w bardzo miłej atmosferze. Było mnóstwo 
atrakcji dla dzieci i rodziców, np. dmucha-
ny zamek, malowanie twarzy, zawody dla 
dzieci. Duet Pol-Ton zagrał piękne ponad-
czasowe polskie piosenki dla najmłodszych, 
między innymi „Kulfon” czy „Pszczółka 
Maja”. Dzieciaki dały się wciągnąć w wir 
tańców przed sceną. O świetną oprawę 
muzyczną zadbał również duet Duo BaRo, 
wprowadzając wszystkich we wspaniały 
nastrój. Nie mogło zabraknąć tradycyjnych 
polskich dań z Pierożkarni u Pati oraz prze-
pysznej polskiej kiełbaski z grilla. 

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszyst-
kim, którzy wzięli udział w naszym 
przedsięwzięciu. Ten piknik stał się na-
prawdę wyjątkowy, ponieważ był to nasz 
pierwszy większy event jako stowarzysze-
nia. Animuszu dodał nam też fakt, że to 

właśnie w czerwcu obchodziliśmy pierw-
szą rocznicę powstania Hilfsengel e.V. 
Polonia w Hesji po raz kolejny otworzyła 
swoje serca. Środki pieniężne w całości 

Dzień Dziecka w Darmstadt

Organizatorem, tak jak w minionych la-
tach, była znana w Darmstadt i nie tylko 
organizacja polonijna Darmstadt.PL. 
Organizator otrzymał wsparcie pań ze 
stowarzyszenia Die Brücke, mających wie-
loletnie doświadczenie w pracy z małymi 
rodakami. Dzieci obdarowano drobnymi 
upominkami – balonami i innymi gadże-
tami. Była możliwość uczestnictwa w wielu 
konkursach z nagrodami. Nie zabrakło też 
słodyczy, ciasteczek. Pod opieką pań z Die 
Brücke dzieci mogły dać upust fantazji, 
malując różne obrazki, ale także mogły 
wymalować sobie twarze, upodabniając się 
do różnych zwierzątek lub postaci z bajek. 
W sumie szacujemy, że w to święto festyn 
odwiedziło około 80 dzieci. O dużej fre-
kwencji świadczył też fakt, że rodzice mieli 
kłopot z parkowaniem samochodu. 

Za udaną imprezę polonijną podzięko-
wania należą się zarówno organizatorom 

– Darmstadt.PL i Die Brücke – ale także 
gospodarzom: właścicielce restauracji Vier 
Jahreszeiten pani Barbarze Klimczuk oraz 
bardzo miłej i sprawnej obsłudze. 

Darmstadt.PL, któremu szefuje Antek Stel-
ter, znany jest z sukcesów organizacyjnych 
również innych imprez, jak: Polen Cup, balu 
karnawałowego, a ostatnio przedstawienia 
teatralnego. Jak dowiedzieliśmy się od Ant-

ka Steltera, plany na najbliższą przyszłość są 
równie ambitne. Jeszcze w tym roku, oprócz 
tradycyjnego już turnieju tenisowego Polen 
Cup (po raz piąty) zamierzają zorganizować 
recital piosenkarski, koncert gwiazdkowy, 
a spektakl teatralny ma być w Darmstadt 
wystawiany dwa razy w roku. Życzymy po-
wodzenia i dalszej takiej aktywności. 
 Christof Kochanski

1 czerwca br. tradycyjnie już w Darm-
stadt, w polskiej restauracji Vier 
Jareszeiten, najmłodsi wraz z rodzica-
mi hucznie obchodzili Dzień Dziecka. 

przeznaczone zostały na cele statutowe 
stowarzyszenia. 

Agnieszka Pleyer wraz ze
stowarzyszeniem Hilfsengel e.V.
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Prezydent Landtagu NRW Andre Kuper na otwarciu wystawy  Fot. Anna Golan
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Wystawa „bartoszewski 1922–2015.
Pod prąd – Pamięć – Pojednanie”, 18.06–28.06.2019
18 czerwca br. w Düsseldorfskim Land-
tagu odbyło się otwarcie wystawy 
o  Władysławie bartoszewskim pt. „Pod 
prąd – Pamięć – Pojednanie”, której 
kuratorem i głównym pomysłodawcą 
jest dr Marcin barcz, osobisty referent 
Władysława bartoszewskiego. Wystawa 
jest własnością warszawskiej Fundacji 
zajmującej się współpracą polsko-nie-
miecką i została zorganizowana m.in. 
przez bartoszewski-Initiative. 

Wystawę, która wędruje po Niemczech 
i jest obecnie dostępna w Düsseldor-
fskim Landtagu, otworzył Andre Kuper, 
Prezydent Landtagu NRW. Także Konsul 
Generalny RP w Kolonii Jakub Wawrzyniak 
był obecny na otwarciu i  z  perspektywy 
Polaka i dyplomaty, jakim był również Wła-
dysław Bartoszewski, otworzył wystawę, 
wskazując na znaczenie Bartoszewskiego 
nie tylko dla historii Polski. 

Wystawa obejmuje trzy części: „Pod 
prąd”, „Pamięć”, „Pojednanie” i zgodnie 
z koncepcją organizatorów nie została 
stworzona w sposób chronologiczny, lecz 
wskazuje na ważne dla Bartoszewskiego 
okresy życia, umożliwiając w ten sposób 
oglądającemu wgląd w jego osobowość. 
Ponieważ Bartoszewski przez dziesiątki 
lat brał aktywny udział w najważniejszych 
procesach historycznych, wystawa ta sta-
nowi swoiste opowiadanie o najnowszej 
historii Polski i Europy Środkowej, w której 

odzwierciedlenie znajdują cienie i nadzieje 
niemiecko-polsko-żydowskiej historii XX 
wieku. Opowiada o ruchu oporu wolnomy-
ślącego człowieka przeciwko każdej formie 
ucisku i obojętności, wspomina ofiary 
prześladowań i wskazuje na gotowość 
do dialogu wszędzie tam, gdzie możliwe 
jest zrozumienie i  pojednanie pomimo 
wcześniejszego cierpienia. W swojej czę-
ści „Pod prąd” przypomina o działalności 
Bartoszewskiego w podziemiu w trakcie II 
wojny światowej w okupowanej Warszawie 
– jako młodego żołnierza, współzałożycie-
la Rady Pomocy Prześladowanym Żydom 
„Żegota”, redaktora pism konspiracyjnych 

i uczestnika Powstania Warszawskiego, 
a potem persona non grata w komunistycz-
nej Polsce, czy współpracy z Radiem Wolna 
Europa. W części „Pamięć” pokazuje dzia-
łalność Bartoszewskiego zmierzającą do 
zachowania w pamięci głosów ofiar wojny 
i komunizmu, po przeżyciu Oświęcimia, 
6-letniego komunistycznego więzienia, czy 
okresu internowania w 1981 roku. Część 
„Pojednanie” wskazuje na jego działalność 
przeciwko antysemityzmowi w  powo-
jennej Polsce, jego rolę jako dyplomaty, 
polskiego ambasadora, ministra. 
 Wystawę odwiedziła
 Anna Golan

Ola Kulik, malarka z kolorową duszą
Aleksandra Kulik, urodzona w Częstocho-
wie, a obecnie zamieszkała w Bottrop, jest 
znaną w środowisku polonijnym malar-
ką. Początkowo miała zostać architektem, 
studiując na Politechnice Krakowskiej. Na 
wydziale architektury uczyła się rzeźby 
i  malarstwa u prof. Krystyny Wróblew-
skiej. Miłość do malarstwa i jej talent 
spowodowały jednak, że została malarką. 
Po przeniesieniu się z rodziną do Niemiec 
poświeciła się głównie malarstwu. 

W jej twórczości artystycznej bardzo 
ważną rolę odgrywa kolor i formy abs-
trakcyjne. Jest jednak również znakomitą 
portrecistką. Swoje portrety wykonuje naj-
częściej pastelami. Używa różnych technik 
artystycznych, takich jak: akryl, olej, pa-
stele, akwarela, tusz i wiele innych technik 
własnego pomysłu. 

Aleksandra Kulik ma w swym dorobku 
wiele wystaw w Niemczech i Polsce. W tym 
roku przypada 20-lecie jej aktywności 
wystawienniczej. Z tej okazji w sobotnie 
popołudnie 8 czerwca br. w Botropskiej 
Kniei odbył się wernisaż ogrodowy. Było 
to już piąte spotkanie ze sztuką malarską 

w ogrodzie. Tradycją ogrodowych spo-
tkań jest prezentacja nie tylko sztuki Oli, 
ale również utalentowanych twórców po-
lonijnych. W tym roku z racji jubileuszu 
prezentowane były tylko prace jubilatki. 
Można było podziwiać malarstwo abstrak-
cyjne, pejzaże, kwiaty, portrety, ulubione 

przez artystkę anioły i wiele innych tema-
tów. 

Wystawę odwiedzili liczni goście, 
którzy świętowali wspólnie jubileusz. Or-
ganizatorzy zadbali też o oprawę muzyczną 
spotkania. Podczas koncertu można było 
usłyszeć: grupę PolTon, Aleksandrę Stegh, 
Janusza Burego z Bożeną Hunek, Chri-
stopha „Ptaka” Wróbla z towarzyszeniem 
Sławomira Olszanowskiego. Gościem 
specjalnym był toruński pieśniarz Jacek 
Beszczyński, który zaśpiewał pieśni ro-
syjskich poetów, takich jak Okudżawa 
i Wysocki. Tradycją tych wernisaży jest 
również licytacja obrazów, z której dochód 
przeznaczony jest na pomoc hospicjum 
w  Gdańsku. Tym razem pod młotek po-
szły dwa piękne dzieła Oli. Spotkanie 
trwało w milej i przyjacielskiej atmosferze 
do późnych godzin wieczornych. 

Z okazji jubileuszu serdecznie gratuluje-
my i życzymy Oli wielu dalszych owocnych 
lat pracy artystycznej i sukcesów, dziękując 
jednocześnie za te minione, które przyno-
szą nam wiele radości i szczęścia. 

 Jurek Uske
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Pierwsza połowa roku w „Kobiecym Chal-
lenge’u” była bardzo intensywna. To czas 
spotkań w kobiecym gronie, warsztatów 
i pracy nad rozwojem projektu. Przepro-
wadziłyśmy wiele metamorfoz, konsultacji 
stylizacyjnych i analiz kolorystycznych. 
Wspaniale było patrzeć, jak nasze klient-
ki odkrywają w sobie siłę i moc płynącą 
z kobiecości. Od uczestniczek warsztatów 
otrzymałyśmy mnóstwo pozytywnej ener-
gii i motywacji do dalszego działania. 

Po wakacyjnej przerwie wracamy z gło-
wami pełnymi pomysłów. Nowy sezon 
rozpoczniemy 14 września od imprezy 
dla Polonii we Frankfurcie nad Menem. 
Pożegnamy lato i będziemy świętować 
2. urodziny „Kobiecego Challenge’u”! Wy-
stąpią Alex – Aleksander Nowak z Rzymu 
i Duet Pol-Ton Grażyna i Roman Szklar-
scy. Przygotowania trwają. Szczegóły już 
wkrótce  na  na-

„Kobiecy Challenge” wraca po wakacyjnej przerwie!
Wakacje powoli dobiega-
ją końca. W „Kobiecym 
Challenge’u” był to czas 
odpoczynku, regeneracji 
sił i przygotowań do kolej-
nych warsztatów dla Polek 
na emigracji. We wrześniu 
z nowym wiatrem w żaglach, 
pełne energii wracamy do 
pracy! Co będzie się działo? 

szej stronie www.kobiecychallenge.pl 
w zakładce „Warsztaty” oraz na fanpage’u 
na Facebooku. 

We wrześniu ruszamy również z kolej-
nymi warsztatami dla Polek na emigracji. 
Będziemy między innymi we Frankfur-
cie nad Menem, Darmstadt, Hattingen, 
Hanowerze, Oberhausen, Bonn, Berlinie 
i Rzymie! Tradycyjnie będzie coś dla ducha 
i dla ciała. Coach i trenerka Anna Anto-
niak-Pietrzak podpowie, jak realizować 
swoje cele, spełniać marzenia i odzyskać 
życiową równowagę. Stylistka i kolorystka 
„Kobiecego Challenge’u” Aneta Stefaniak 
udzieli cennych wskazówek odnośnie do-
boru stylizacji i analizy kolorystycznej. 
Brafitterka Barbara Ceska-Szatkowska 
podpowie, jak dbać o piersi i odpowiednio 
dobrać biustonosz. Zaprosiłyśmy również 

inspirujące Polki, które z powodzeniem 
rozwijają własne biznesy na emigracji. 
Jedno jest pewne – będzie moc inspira-
cji! 

Niezmiennie zapraszamy do wize-
runkowych metamorfoz w „Kobiecym 
Challenge’u”, na konsultacje z makijażu, 
stylizacji oraz analizę kolorystyczną, 
która pozwoli ocenić, jakie kolory pasu-
ją do typu urody. Z konsultacji można 
skorzystać stacjonarnie w Essen lub 
Frankfurcie nad Menem, jak również 

online. 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczest-
niczkom dotychczasowych warsztatów za 
obecność, mnóstwo pozytywnej energii 
i motywację do działania. Już nie możemy 
się doczekać kolejnych spotkań z Wami. 

Informacje o projekcie i najbliższych 
warsztatach „Kobiecego Challenge’u” 
znajdziecie na stronie www.kobiecychal-
lenge.com. 

Jesteś zainteresowana wizerunkową 
metamorfozą lub konsultacją? napisz do 
nas: kobiecychallenge@gmail.com.
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LEKARZ RODZINNY I DZIECIĘCY
Fachärztin für Allgemeinmedizin

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

Jak świadomie budować swoje
otoczenie, by było wspierające?

Jak się odnaleźć w nowej rzeczywisto-
ści? 

To, co dla jednych jest stratą – w tym 
przypadku zatarciem się więzi z bliskimi po-
zostawionymi w Polsce – dla innych może 
stać się okazją do nawiązania nowych war-
tościowych kontaktów. Przyjaciele, dalsza 
lub bliższa rodzina została w Polsce, zaczy-
namy od nowa budować swoje otoczenie. 
To, z jakim nastawieniem otworzymy się na 
nowe znajomości, ma kluczowe znaczenie 
z punktu widzenia osiągnięcia satysfakcji 
z nawiązywanych przyjaźni, powiązań, wy-
pracowywanych koneksji. 

Oczekiwania. Warto odpowiedzieć sobie 
na pytania: jakie mam oczekiwania w sto-
sunku do nowo poznanych ludzi? Kim 
chcę się otaczać? Dr psychologii Mateusz 
Grzesiak w swojej książce „Success and 
Change” pisze, że ludzie stanowiący nasze 
najbliższe otoczenie powinni być przez nas 
dobierani starannie, według z góry ustalo-
nych kryteriów. Kryteriów użyteczności. 
Według Grzesiaka, kreując świadomie 
otoczenie, warto inwestować swój czas 
w budowanie relacji z ludźmi, których mo-
żemy stawiać sobie za wzór. Takie osoby 
będą nas motywować do większych starań 
o nasze własne życie. 

Inną grupą ludzi będą te osoby, od 
których możemy się czegoś nauczyć. No-
wych strategii działania, kompetencji czy 
umiejętności. Świadomie tworzone oto-
czenie powinno nas wspierać poprzez 
mobilizacje do podnoszenia poziomu na-
szego życia. Oczywiście nie chodzi tutaj 
jedynie o  aspekt finansowy, ale również 
o  element jakościowy, który wpłynie na 
poziom naszej szczęśliwości. 

Wartości. Jakie wartości oferuje mi no-
wo napotkana osoba? Czy są one zgodne 
z moimi? Pytanie o wartości jest zawsze 
pytaniem o to, co nas łączy. Na jakich 
płaszczyznach jest nam do siebie bliżej. Ta 
część wspólna jest fundamentem do dal-
szej pracy nad relacją. 

Usposobienie. Dobrze jest uświadomić 
sobie, jakie osoby są dla nas wspierające. 
Jakie cechy, a także sposób ich wyraża-
nia posiadają osoby, którymi chcemy się 
otaczać. Podczas gdy jedni z nas odnoszą 

subiektywne korzyści z podobieństw, inni 
wolą ładować swoją baterię życiową, ota-
czając się przeciwną energią niż własna. 
Warto zadać sobie pytanie, w jakich sytu-
acjach i jakiego typu wsparcia oczekuje się 
od znajomych, kolegów czy przyjaciół. 

Oferta. Brzmi to może instrumentalnie, 
ale wartościowym jest ujęcie w słowa: co ja 
w tej relacji partnerskiej mogę ofiarować? 
Jaki rodzaj użyteczności wnoszę do relacji 
z nowo zapoznanym człowiekiem? Aby 
relacja między ludźmi mogła z czasem 
przerodzić się w wartościową trwałą więź, 
musi być relacją obustronną. 

Miłosz Brzeziński, psycholog biznesu, 
w swojej „Głaskologii” pisze o dolewaniu 
czekolady jako strategii zjednywania sobie 
ludzi. Czyli pomaganiu, wspieraniu i  da-
waniu od siebie w celu magazynowania 
dobrych uczynków na później. Jak inwe-
stowanie w lokatę z odroczonym terminem 

kapitalizacji. Osobiście najbliżej mi do 
teorii opisanej przez Macieja Benne-
wicza, socjologa, coacha i  terapeuty, 
który proponuje pracę nad zmianą 
perspektywy. Bennewicz zachęca do 
oglądania każdego człowieka z  róż-
nych stron. Odkrywania człowieka 
jako wartościowego zasobu, od któ-
rego możemy czerpać w  określonej 
przestrzeni i  obszarze. W  swoich pu-
blikacjach proponuje ćwiczenia, które 
dają szansę przejść od oceny, którą au-
tomatycznie produkuje nasz umysł, do 
opisu człowieka. Opis daje nam nową 
perspektywę, szansę na bycie w  świa-
domej relacji. Każda napotkana przez 

nas istota jest wartościowa i może stać się 
naszym nauczycielem czy przyjacielem 
w jakimś obszarze. 

networking, czyli sieć wzajemnych 
kontaktów, może mieć również charakter 
sformalizowany. Przykładem jest Polnisch 
International Biznes Network (PIBN) 
– Polska grupa biznesowa działająca 
w okolicach Frankfurtu. Zespół ludzi, któ-
ry działa w oparciu o wzajemne zaufanie, 
wspierając swoje biznesy i polecając sobie 
klientów. 

Badania Shawna Achora, laureata kil-
kunastu nagród Harvard University, 
pokazują, że nasza produktywność i do-
bre samopoczucie rośnie o 30 proc., jeśli 
otrzymujemy wsparcie społeczne. Dlatego 
niezależnie od przyjętej strategii warto 
poświęcić czas i energię na świadome kre-
owanie swojego środowiska.

„Opuszczając kraj, zosta-
wiłam całą moją naturalną 
grupę wsparcia” – powiedzia-
ła mi jedna z moich klientek, 
skarżąc się, że w nowej emi-
granckiej rzeczywistości nie 
czuje się już tak pewnie i 
komfortowo. „brakuje wokół 
mnie ludzi godnych zaufania, 
takich, na których mogłabym 
liczyć” – dodała. 

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

„W poszukiwaniu siebie” – Monika nowacka
nie trzeba jechać do Wenecji, żeby 
odnaleźć siebie. Jednak bohaterka 
książki, Laura, na taki krok się 
decyduje. Sukcesy, które osiąga 
na polu zawodowym, nie wypeł-
niają pustki w jej życiu. Czuje się 
samotna i nieszczęśliwa. 

Analizuje swój dotychczasowy zwią-
zek i stwierdza, że nie o to jej chodzi. 
Jest rozczarowana zachowaniem swojego 
partnera, jego egoizmem i brakiem, kie-
dy jest potrzebny. Chociaż ciągle o nim 
myśli, decyduje się na spędzenie samot-
nego urlopu gdziekolwiek – i pierwszy 
wolny lot wypada na Wenecję. Rozważa-
nia psychologiczno-filozoficzne wywołują 
w czytelniku refleksję i skłaniają do prze-
myśleń: 

Przecież my sami odpowiedzialni jesteśmy 
za tworzenie zgranej całości prozy życia. 
Wewnętrzna potrzeba zmiany pokonuje 
ogrom codziennych barier, przekonując 
uśpioną ekstazę pragnień o swej słuszności. 
Naturalną rzeczą jest stawianie sobie am-
bicjonalnej poprzeczki, której pokonywanie 
przybliża nas do upragnionego celu. Jej 
marzeniem było odnalezienie prawdziwej, 
tej jedynej wartości, która w obecnej chwi-
li przekreśliła dotychczasowość. Tylko ona 
stanowiła sens trwania i obecności w jego 
przestrzeni. Miłość pozwala odróżnić osobi-
ste zalety wynikające z ludzkiej natury od 
wad zdeterminowanych przez środowisko. 
Cudowna jej moc nie napawa lękiem ju-

tra, wręcz przeciwnie – budzi 
ciekawość, co przyniesie nie-
zapisana karta przyszłości. 

Wielu pisarzy tworzy swo-
je dzieła poza granicami 
Polski, co dla Polonii tam 
mieszkającej jest niezwy-
kle korzystne, ponieważ ma 
możliwość spotkać i  poznać 
autora osobiście. Monika 
Nowacka pracuje i  mieszka 
we Frankfurcie nad Menem. 
Dlatego nie zabrakło wątków 
związanych z tym miastem: 

Laura, kiedy była nastolatką, 
miała widokówkę Frankfurtu 
nad Menem. Wzdychała, pa-
trząc wówczas na olbrzymie, futurystyczne 
budynki, dziwiąc się zachodniemu prze-
pychowi, niezliczonej ilości świecących 
neonów, barwnych światełek. Skrycie ma-
rzyła, by znaleźć się tam kiedykolwiek, 
ogarnąć wszystko własnym okiem i przeżyć 
wspaniałą przygodę... Taką daleką, inną od 
nudnego blokowiskowego podwórka. Jesz-
cze w ogólniaku miała możliwość nauki 
języka zachodniego. Nauczycielka niemiec-
kiego należycie przekazywała młodym 
uczniom wartości świata gospodarczego, 
po dzień dzisiejszy lepiej rozwiniętego, 
otwartego na następne pokolenie tańszej 
siły roboczej. Dla Laury ówczesny RFN 
przedstawiał się jako bogaty kapitalizm 
rozwiniętej polityki światowej z możliwo-
ścią modnej garderoby w szafie i pięknych 
zapachów wydobywających się z przeróżnej 

ilości kosmetyków, o jakich 
niejedna kobieta wtedy ma-
rzyła. Nie zapomniała także, 
że często pachnące mydełka 
bądź stylonowe rajstopy dla 
pań stanowiły przepustkę do 
załatwienia przez interesanta 
ważnych spraw urzędowych... 
Późnym popołudniem po 
raz pierwszy w życiu wy-
lądowała na frankfurckim 
lotnisku Ren-Men. Oprócz 
różnorodności narodowej Za-
chód przywitał ją obrazem 
dobrze rozwiniętej metropolii 
przemysłowej. Przyjechała, 
by wykonać odgórne polece-

nie jak najlepiej potrafiła, zaprezentować 
towar i dobrze go sprzedać, a także nawią-
zać nowe zawodowe kontakty. Przy okazji 
podpatrzeć konkurencję, by wykorzystać 
innowacyjne metody w  późniejszej pracy 
rozwojowej firmy. 

Jak mówi pochodząca z Kielc autorka, 
jest to subtelna historia dla nas, kobiet, po-
siadających duszę oraz intuicję: 

Nie tylko smak, zapach, ale także słyszana 
niegdyś muzyka przenoszą nas w przeżyte 
chwile, otaczają wspomnieniami miłych, 
jak i tych złych doświadczeń, przywołują 
w pamięci obraz spotkanych ludzi, przy-
pominają o ich historiach, które często są 
analogią naszych własnych... 

Więcej można się dowiedzieć na face-
bookowym profilu „Literatura kobieca”, 
a  książkę nabyć w sieci księgarniach in-
ternetowych, m.in.: Empik, Livro, Tania 
książka oraz w formie e-booka. Zapra-
szam. 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

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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Instytut Polski w Düsseldorfie
– 80. rocznica wybuchu II wojny światowej
Wywiad z andrzejem Kolińskim 
m.a. z instytutu polskiego 
w Düsseldorfie, wieloletnim 
pracownikiem instytutu, specja-
listą od pR oraz szeroko pojętej 
polskiej muzyki i projektów edu-
kacyjnych. instytut polski w 
Düsseldorfie, założony w 1993 ro-
ku, działa ponad 25 lat, promując 
polską kulturę, historię, sztukę, 
edukację i turystykę.

„TM”: Czy może nam Pan przybliżyć czy-
telnikom „Twojego Miasta” okoliczności 
powstania Instytutu? 

Andrzej Koliński: Instytut Polski w Düs-
seldorfie został otwarty w 1993 r. na mocy 
polsko-niemieckiego porozumienia mię-
dzyrządowego z 1989 roku o utworzeniu 
instytutów kultury, Instytutów Goethego  
w Polsce i Instytutów Polskich w Niem-
czech, a jego otwarcie jest związane 
z  przełomem polityczno-historycznym 
1989-90 i końcem komunizmu w Polsce 
i Europie Wschodniej. 
Czym zajmuje się Instytut na co dzień? 

Nasza działalność opiera się na szeroko 
pojętej promocji Polski i informowaniu 
społeczeństwa niemieckiego o zachodzą-
cych w kraju przemianach społecznych, 
politycznych i kulturalnych. Jeśli cho-
dzi o kulturę, to dotyczy to organizacji 
m.in. wystaw artystycznych. W naszej 
galerii pokazujemy współczesną sztukę 
polską, współpracując z wieloma niemiec-
kimi galeriami na terenie NRW, jak np. 
w Düsseldorfie z Kunstsammlung NRW, 
muzeum kunstpalast. 
Czy galerie wówczas wypożyczają sobie 
obrazy? 

Albo współorganizujemy z nimi wystawy 
o polskiej sztuce modernistycznej, sztuce 
współczesnej, albo pośredniczymy w wy-
pożyczaniu ważnych obrazów, jak przy 
wystawie Lucasa Cranacha w museum 
kunstpalast słynnego obrazu „Madonna 
pod jodłami”. Instytut organizuje też kon-
certy muzyki klasycznej i jazzowej. Co 
roku jesteśmy obecni na największym jaz-
zowym festiwalu w Niemczech, Jazz Rally 
w Düsseldorfie, a nasze koncerty odbywają 
się w parlamencie NRW. Organizujemy też 
wystawy polskiej sztuki współczesnej, fo-
tografii i historyczne, spotkania literackie. 
Instytut też od lat bierze udział w festiwalu 
literatury dziecięcej Käpt'n Book, na który 
przyjeżdżają autorzy literatury dziecięcej 
i rysownicy z Polski. Naszym głównym 
programem filmowym jest Film Polski 
On Tour, co roku organizowany jesienią. 
Mamy też program teatralny, np. co roku 
bierzemy udział w festiwalu szekspirow-

skim, pt. Shakespeare Festival im Globe 
Neuss. 
A jak Instytut obchodzi 100-lecie odzys-
kania niepodległości Polski? Bo wiem, że 
obchody trwają cały czas. 

Tak, obchody trwać będą łącznie nawet 
kilka lat, jest to temat ciągle obecny. Orga-
nizowaliśmy m.in. koncerty chopinowskie, 
zaprezentowaliśmy pierwszą biografię 
Karola Szymanowskiego w języku nie-
mieckim, a prezentacja obyła się razem 
z koncertem muzyki Szymanowskiego 
i  Chopina, a także pierwszą niemiecką 
biografię Stanisława Moniuszki, z koncer-
tem na 1 maja tego roku z okazji 15-lecia 
wejścia Polski do Unii. Przy powstaniu 
obu publikacji Instytut miał swój skromny 
udział. Tematyka odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę pojawia się też w naszych 
programach edukacyjnych. Instytut od 
kilku lat organizuje projekt POLE-POSI-
TION, Dzień Polski dla Szkół NRW. Bierze 
w nim aktywnie udział około 80 szkół 
niemieckich. Przygotowaliśmy też naszą 
ofertę dla szkół polskich, dla uczniów 
polskojęzycznych, którzy uczą się języka 
polskiego jako ojczystego, będącego czę-
ścią niemieckiego systemu edukacyjnego. 
W jej ramach odbywają się zajęcia w ję-
zyku polskim z historii Polski, geografii, 
turystyki, polityki. 
Czyli jak widać, dotykacie Państwo jako In-
stytut każdej dziedziny związanej z Polską 
– czy to kultury, czy sztuki, czy integracji 
polsko-niemieckiej, edukacji, historii... 

Tak, oczywiście, historyczne tematy 
odgrywają ważną rolę, np. w lipcu zapre-
zentowaliśmy wystawę o 450-leciu Unii 
Lubelskiej, utworzeniu Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów Królestwa Polski i Litwy, 
wówczas największego kraju w Euro-

pie. Unia przetrwała ponad 200 lat i była 
w  zasadzie pierwowzorem obecnej Unii 
Europejskiej. Już Jan Paweł II w 2003 roku, 
tuż przed wstąpieniem Polski do Unii Eu-
ropejskiej, w jednym ze swoich wykładów 
użył sformułowania: „Od Unii Lubelskiej 
do Unii Europejskiej”. 
Wiem, że Instytut przygotowuje wiele im-
prez związanych z obchodami 80-lecia 
wybuchu II wojny światowej – ale nie tylko. 

W tym roku chcemy szczególnie 
podkreślić duże znaczenie wydarzeń hi-
storycznych w Polsce dla całej Europy 
i świata. Na przykład wydarzeń związanych 
z końcem komunizmu, zapoczątkowanych 
w Polsce, jak przemiany demokratyczne 
związane z wyborami 4 czerwca 1989 roku, 
30 lat temu, od których datuje się upadek 
komunizmu w całej Europie. Efektem tych 
przemian było przecież wstąpienie Polski 
do NATO w 1999 roku oraz członkostwo  
w Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, 15 
lat temu. 
To moim zdaniem bardzo ważny 
aspekt europejski, ponieważ 
z  doświadczenia wiem, że większość 
Niemców, w  szczególności tych z zacho-
du i z młodego pokolenia, uważa upadek 
muru berlińskiego za koniec komunizmu. 
Dlatego takie doinformowanie historycz-
ne jest wyjątkowo przydatne. 

Tak oczywiście, naszym celem jest tak-
że przedstawianie ważnych historycznych 
wydarzeń i informowanie opinii publicz-
nej w tym zakresie. Dodatkowo w sierpniu 
takimi ważnymi wydarzeniami będzie 
rocznica wybuchu Powstania Warszaw-
skiego, 15 sierpnia rocznica Cudu nad 
Wisłą, czyli zwycięstwa Polskiej Armii nad 
Armią Sowiecką w 1920 roku, 23 sierpnia 
80. rocznica paktu Ribbentrop-Mołotow, 

Pracownicy Instytutu Polskiego w Düsseldorfie, od lewej strony: Andrzej Koliński, Monika Werner, Lidia H. 
Jansen, Małgorzata Walkowiak, Wojciech J. Poczachowski (dyrektor), Dominika Świętońska (wicedyrektor), 
Barbara Marcińska, Agnieszka Fröhlich, Monika Kumięga
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powstanie Solidarności, podpisanie Poro-
zumień Gdańskich z końca sierpnia 1980 
roku, ale przede wszystkim 80. rocznica 
wybuchu II wojny światowej. 

1 września 2019 roku zaczynamy nasz 
program koncertem jednego z naj-
wybitniejszych polskich kwartetów 
smyczkowych, Royal String Quartet z War-
szawy. Koncert odbędzie się w kościele 
św. Maksymiliana w Düsseldorfie, w pro-
gramie kompozycje Jamesa MacMillana, 
Benjamina Brittena oraz Karola Szyma-
nowskiego. Z kolei 5 września w Katolickim 
Centrum Spotkań Maxhaus obok Insty-
tutu odbędzie się wykład historyczny dr. 
Jochena Böhlera z Uniwersytetu w Jenie, 
na temat zróżnicowanej polityki okupa-
cyjnej Niemiec nazistowskich w  Europie 
Wschodniej i Zachodniej na przykładzie 
Polski i Francji. 

8 września Instytut bierze udział 
w  ogólnoniemieckim Dniu Otwartych 
Zabytków. Nasza siedziba na Citadell-
strasse 7 jest zabytkiem z drugiej połowy 
XVII wieku, pięknie odrestaurowanym 
przez Krakowskie Warsztaty Konserwa-
cji Zabytków. Program obejmuje wykład 
Urszuli Zielińskiej-Meissner, historyka 
sztuki i fachowca z warszawskiego urzę-
du ochrony zabytków, pt. „Rekonstrukcja, 
rewitalizacja, kreacja – Warszawa po 1945 
roku”, oraz spotkanie z Błażejem Torań-

skim, dziennikarzem i autorem książki pt. 
„Cenzura przeciw ludziom kultury”. Roz-
mawiać będziemy o jego książce „Knebel 
– cenzura w PRL”. 

12 września otwieramy w Instytucie 
wystawę historyczno-dokumentalną pt. 
„Wypędzeni 1939 – deportacje obywa-
teli polskich z terenów wcielonych do III 
Rzeszy”. Zwracamy tą wystawą uwagę na 
tragedię polskich wypędzonych, którzy 
byli zmuszeni przez Niemców do opusz-
czenia swojej ojczyzny już na początku 
wojny. W Niemczech ten temat prawie 
w ogóle nie jest znany. 

W ramach 30-lecia partnerstwa miast 
Warszawa-Düsseldorf, 4 września otwie-
ramy w Instytucie dwuczęściową wystawę 
artystów z Warszawy i z Düsseldorfu pt. 
„Różnica w podobieństwie”. Druga część 
wystawy pt. „Podobieństwo w różnicy” 
zostanie otwarta 6 listopada. W paździer-
niku i listopadzie dojdzie do wzajemnych 
wizyt prezydentów obu miast, towarzyszyć 
im będą atrakcyjne projekty muzyczne, 
dyskusyjne i wystawowe. 

Program związany z obchodami 100-le-
cia odzyskania niepodległości przez 
Polskę będzie przez nas kontynuowany 
również jesienią. Już teraz zapraszamy na 
niezwykły festiwal o nazwie „FRYDERYK 
// FRÉDÉRIC”, Festiwal Chopinowski 
w Wyższej Szkole Muzycznej im. Roberta 

Schumanna w Düsseldorfie organizowany 
w dniach od 14 do 18 października 2019. 
Festiwal jest rezultatem znakomitej współ-
pracy akademii muzycznej z Düsseldorfu, 
Narodowego Instytutu Fryderyka Chopi-
na z Warszawy oraz Instytutu Polskiego 
w  Düsseldorfie. W ramach festiwalu wy-
stąpią m.in. najwybitniejsi polscy pianiści, 
jak prof. Ewa Pobłocka, prof. Janusz Olej-
niczak, Aleksandra Świgut, którzy 
poprowadzą również warsztaty mistrzow-
skie w Düsseldorfie. 

W programie do końca roku nie za-
braknie również koncertów jazzowych. 
Od 11 do 25 października odbędzie się 
międzynarodowy Münsterland Festival, 
w  którym polska oferta będzie szczegól-
nie atrakcyjna. Wystąpią: Kwartet Macieja 
Obary, Kwartet Adama Bałdycha, Atom 
String Quartet, a 25 października w teatrze 
w Monastyrze odbędzie się koncert trzech 
pianistów, w tym m.in. Leszka Możdżera. 
Przedstawił Pan naszym czytelnikom 
ogromne spektrum działania Instytutu. 
A  jak wygląda jego działalność w tema-
tach nowoczesnych i w internecie? 

Z tematów nowoczesnych, przez nas 
nazywanych raczej projektami innowacyj-
nymi i kreatywnymi, w sierpniu bierzemy 
udział w największych targach gier kompu-
terowych na świecie gamescom w Kolonii. 
Od kilku lat prezentowana jest tam polska 
scena gamingowa, niezwykle dynamicz-
nie rozwijająca się branża w Polsce, która 
należy do wiodących w Europie. Szcze-
gólnie cenione w świecie są projektowane 
przez polskich specjalistów oryginalne 
gry. Wśród wystawców na polskim stoisku 
znajdowały się do tej pory m.in.: 11 bit 
studios, Artifex Mundi, The Farm 51, 7Le-
vels, iFun4all, VarsavVR. Magnesami są 
zawsze polskie oferty „World War 3” (The 
Farm 51), „Steel Rats” (Tate Multimedia) 
czy kolejne wersje „Frostpunka” (11 bit 
studios). Z kolei polski „The Witcher” (CD 
Project) to absolutna światowa czołówka, 
co roku obecny na własnym stoisku. Sto-
isko możliwe jest m.in. dzięki wspólnym 
wysiłkom Fundacji Indie Games Polska, 
Game Industry Conference z Poznania, 
Instytutu Polskiego w Düsseldorfie i firm 
polskiego przemysłu gier komputerowych. 

Instytut jest obecny na najważniejszych 
portalach społecznościowych, jak Face-
book, Instagram czy Twitter. Informujemy 
przy tym nie tylko o naszej programowej 
działalności, ale również o ważniejszych 
polskich wydarzeniach kulturalnych, 
społecznych oraz relacjach polsko-nie-
mieckich. Głównym punktem odniesienia 
jest nasza strona internetowa www.po-
lnisches-institut.de. Każdy chętny może 
otrzymywać nasz newsletter. Nie zanie-
dbujemy również tradycyjnej reklamy, 
czyli drukowania zaproszeń, katalogów, 
informatorów na pojedyncze ważniejsze 
projekty oraz programów kwartalnych. 

Chciałbym na koniec serdecznie zaprosić 
wszystkich czytelników „TM” do udziału 
w naszych projektach oraz do zgłaszania 
zainteresowania naszymi newsletterami. 
 Rozmawiała Anna Golan

Początek wojny w Polsce, wrzesień 1939. 
9-letni chłopiec, Ryszard Pajewski, wśród ruin 
zbombardowanego domu w Warszawie.  
© Julien Bryan, public domain

Początek wojny we Francji, czerwiec 1940. Niemiecki oficer  
w trakcie rozmowy z Francuzkami. © Bundesarchiv

Motyw reklamujący
450-lecie Unii Lubelskiej
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Freie Demokratische Partei
– czyli liberalizm po niemiecku
W grudniu 2013 roku, trzy miesiące 
po wyborach federalnych, w których 
FDP nie przekroczyła progu wybor-
czego, mimo słabego wyniku partii 
byłem pewien, że liberałowie wrócą 
jeszcze do bundestagu. Pewność 
mojej analizy wynikała z faktu, że 
FDP jest jedyną siłą na niemieckiej 
scenie politycznej, która wpisuje się 
w nurt klasycznego liberalizmu.
Pustki tej nie były w stanie wypełnić inne 
ugrupowania. Dlatego prognoza ta spełni-
ła się przy okazji wyborów w 2017 roku, 
kiedy ugrupowanie to osiągnęło sukces 
wyborczy, uzyskując 10,7 proc. i po czte-
rech latach powróciło do Bundestagu. 
Powyższa sytuacja pokazuje tylko, jak 
zaskakującą frakcją są liberałowie. Sedna 
tego stanu rzeczy możemy szukać w ich 
przeszłości. 

FDP powstała w 1948 roku w miej-
scowości Heppenheim, niedaleko 
Frankfurtu nad Menem, w amerykańskiej 
strefie okupacyjnej Niemiec, jako zjed-
noczenie wszystkich partii liberalnych, 
niezależnie od stref okupacyjnych, w któ-
rych miały swoją siedzibę. Jej pierwszym 
przewodniczącym został późniejszy pre-
zydent Republiki Federalnej Niemiec 
Theodor Heuss. Ideą zjednoczenia wszyst-
kich ugrupowań o charakterze liberalnym 
był podział tych środowisk mający swo-
ją genezę w czasach rządów kanclerza 
Ottona von Bismarcka. Niemieccy libera-
łowie byli i są dalej partią o największych 
zdolnościach koalicyjnych, wraz z CDU 
kilka razy rządzili państwem, natomiast 
w czasach tzw. wielkiej koalicji CDU-SPD 
stanowili jedyną liczącą się siłę opozycyj-
ną. Te czynniki polityczne spowodowały, 
że FDP do dzisiaj jest postrzegana jako 
partia najbardziej atrakcyjna pod wzglę-
dem koalicyjnym. W 2009 roku tworzyła 
koalicyjny rząd z chadekami, znany jako 
drugi gabinet Angeli Merkel. W ogólnym 
rozrachunku należy dodać, że FDP do 
niedawna najbardziej popularna była 
w  landach byłego RFN. Tendencja ta po-
woli się zmienia. 

W FDP istnieją dwa skrzydła 
ideologiczne. Jedno związane jest z  lewi-
cowym liberalizmem, natomiast drugie 
z konserwatywnym. Pierwsze z nich 
kładzie duży nacisk na kwestie zwią-
zane z prawami obywatelskimi oraz 
liberalno-społeczną gospodarką rynko-
wą, natomiast drugie zdominowane jest 
kwestią realizacji programu opartego na 
wprowadzaniu ekonomicznych wzorców 
opartych na neoliberalizmie. W kwestiach 
gospodarczych popierają politykę regula-
cyjną państwa mającą na celu stworzenie 

warunków sprzyjających wolnej gospo-
darce, jednak tylko do tego stopnia, żeby 
nie zakłócać praw rządzących wolnym 
rynkiem. Głównym celem polityki go-
spodarczej jest tworzenie potencjalnych 
nowych miejsc pracy poprzez polepsze-
nie warunków inwestycyjnych, takimi 
sposobami jak: zmniejszenie biurokracji, 
prywatyzacja niektórych przedsiębiorstw 
państwowych, uproszczenie prawa po-
datkowego. Partia odrzuca wprowadzenie 
ogólnokrajowej płacy minimalnej. Po-
lityka energetyczna według liberałów 
powinna być oparta na zbilansowaniu 
energii jądrowej oraz węgla, ropy i gazu. 
W zakresie polityki społecznej FDP postu-
luje wprowadzenie zasiłku obywatelskiego, 
który analogicznie do obecnych rozwią-
zań wiązałby się z obowiązkiem podjęcia 
pracy zawodowej. Jest to model tzw. ujem-
nego podatku dochodowego. Natomiast 
systemy ubezpieczeń społecznych nale-
żałoby zastąpić systemami kapitałowymi 
(kapitalgedeckte). FDP w swoich założe-
niach postuluje jak najmniejszą ingerencję 
państwa w życie jednostki. W kwestiach 
rodzinnych i opiekuńczych czynnie wspie-
ra rozwój przedszkoli na terenie całych 
Niemiec. W polityce edukacyjnej zakła-
dają większy rozwój osobisty ucznia oraz 
specjalistyczne profilowanie klas, mające 
na celu kształcenie ukierunkowane na 

konkretne zdolności ucznia. Indywiduali-
zacja jednostki zawsze jest na pierwszym 
miejscu. W kwestiach finansowych popie-
rają czesne, jako fundusze na lepszy rozwój 
szkół. Według partii, polityka zagranicz-
na powinna opierać się na działaniach 
promujących wolność i indywidualizm, 
a ONZ powinno zostać poddane grun-
townym reformom organizacyjnym. 
Natomiast w polityce migracyjnej FDP 
popiera wyraźne prawne rozgraniczenie 
statusu imigranta ekonomicznego od pra-
wa azylu. Partia także wspiera współpracę 
samorządów ze środowiskiem imigranc-
kim, głównie w kwestiach współpracy 
biznesowej. Obecnie w Heskim Landtagu 
zasiada 11 deputowanych FDP. 

Podsumowując moją analizę, chciałbym 
także dodać, że omawiana partia związana 
jest również z Fundacją im. Karla-Her-
manna Flacha, mającą swoją siedzibę 
w Wiesbaden. Fundacja ta spełnia zadania 
edukacyjne polegające na przekazywa-
niu postaw obywatelskich i liberalnych 
w  lokalnym środowisku, ponieważ funk-
cjonuje tylko i wyłącznie w landzie Hesja. 
Współpracuje także ze swoją „bliźniaczką” 
w Nadrenii-Palatynacie. Mam nadzie-
ję, że mój artykuł przybliży wam, drodzy 
Czytelnicy, obraz jednego z najbardziej 
interesujących i niejednoznacznych ugru-
powań zasiadających w Bundestagu. 

Mikołaj de Jabłonowski-Kocur 
historyk, polityk młodego pokolenia
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WIEśCI POLOnIJnE

Kongres 60 Milionów w berlinie

W piątek 14 czerwca w Hotelu nhow Ber-
lin Kongres 60 Milionów po raz pierwszy 
powitał swoich gości w Berlinie. W panelu 
otwierającym „Go West – polskie suk-
cesy w Niemczech” rozmawiano o tym, 
kto, jak i z jakimi trudnościami odniósł 
sukces na rynku niemieckim. W dobie 
cyfryzacji i nowych technologii panele 
„Hightec – technologie przyszłości”, „Ma-
de in Poland”, „eHealth – nowe technologie 

i cyfryzacja na rynku zdrowia” oraz „Di-
gital Future – cyfrowa przyszłość w życiu 
i w biznesie”, tworzyły trzon Kongresu, 
wzbudzając największe zainteresowanie. 
Biorąc pod uwagę bliskość Polski i Nie-
miec, nie zapomniano o gospodarczych 
relacjach transgranicznych. Rozmawiano 
o tym podczas paneli: „Transport i Logi-
styka – rozwiązania przyszłości”, „Gate to 
the German Market, doradztwa rachunko-
wo-prawne” oraz „Health, Fun & Business 
– nowe kierunki turystyki do Polski”. 

Dzięki Poland Business Center World 
uczestnicy mogli korzystać z mobilnej 
aplikacji networkingowej.   

Szczególnym zainteresowaniem cieszył 
się event specjalny „Polki w Berlinie – siła 
kobiecego networku”, na który zaprosiły: 
stowarzyszenie Polki w Berlinie oraz uczel-
nia Collegium Balticum. Event składał się 
z wystąpienia prof. Anny Gruszewskiej 
oraz panelu z udziałem reprezentan-
tek lokalnych środowisk politycznych, 

charytatywnych i naukowych. Kongres 
zakończył się oficjalnie „Afterparty at the 
Spree” i występem studentów tańca Aka-
demii Humanistyczno-Ekonomicznej 
z Łodzi, ale spotkania i networking trwa-
ły cały weekend, aż do wyjazdu ostatnich 
gości. 

Kongres 60 Milionów to nowe, świeże 
spojrzenie na świat Polonii, to przedsta-
wienie Polski i Polaków na całym świecie 
jako nowoczesną, innowacyjną i odnoszą-
cą sukcesy wspólnotę, różniącą się często 
poglądami i stylem życia, ale potrafiącą 
rozmawiać, bawić i śmiać się ze sobą oraz 
współpracować i osiągać wspólne sukce-
sy. Opisując Kongres jednym zdaniem, 
można powiedzieć, że to 8 paneli dysku-
syjnych, ponad 40 panelistów i około 200 
uczestników, ale przede wszystkim setki 
rozmów i dyskusji, nowe kontakty i przy-
jaźnie oraz wiele pomysłów i inicjatyw na 
konkretny biznes, a przy tym summer fe-
eling i good vibrations.  Peter nowak

Kochani Czytelnicy, nazywam się 
Agnieszka Skwirut. Jestem pomysłodaw-
czynią i organizatorką inicjatywy „new 
Way”, czyli polskich spotkań rozwojo-
wo-biznesowych w niemczech. Celem 
naszych eventów jest inspiracja, wsparcie 
przyszłych i aktualnych przedsiębior-
ców, nawiązywanie nowych kontaktów 
oraz wiedza biznesowa, dopasowana do 
naszego formatu: Polaka w niemczech. 

Przedsiębiorczość i rozwój osobowości 
bardzo mnie interesują, dlatego już od 
paru lat pogłębiam swoją wiedzę poprzez 
czytanie książek oraz transmisje polskich 
wykładów przez internet. Wszystko zaczę-
ło się z osobistej potrzeby – zapragnęłam 
przeżyć prawdziwy event biznesowy na 
żywo. Kiedy zdałam sobie sprawę, że nie 
ma w pobliżu tego typu spotkań w języ-
ku polskim, pojawiła się wizja stworzenia 
samemu mitingów biznesowych w miłej 
i przyjaznej atmosferze. 

Czułam w sercu, że właśnie takiej 
inicjatywy brakuje w Nadrenii Północ-
nej-Westfalii. Jestem w pełni świadoma, 
że na emigracji jest wielu ambitnych Po-
laków, otwartych na poszerzanie swoich 

horyzontów i poznawanie innych ludzi 
z podobnymi zainteresowaniami. Jako cel 
postawiłam sobie jednoczenie takich ludzi 
w naszym regionie i stworzenie pewnej 
platformy do wymiany doświadczeń. Po-
stanowiłam działać. 

Początki nie były łatwe. Mój brak 
doświadczenia w organizacji spra-
wił, że pierwszy event przekształcił się 
w śniadanie dla 16-osobowej grupy zain-
teresowanych. To był początek „New Way” 
i pierwsze spotkanie biznesowe w Hat-

tingen. Na drugie spotkanie przyszło już 
ponad 30 osób, a na kolejne – około 100. 

Podczas naszych mitingów poznałam 
wielu cudownych ludzi, z którymi zbu-
dowałam bardzo dobre relacje. Jestem też 
przekonana, że spotkania, które organizu-
ję, wnoszą nową jakość rozwoju polskich 
przedsiębiorców w Niemczech, o czym 
świadczy ciągły wzrost zainteresowania. 
Podczas spotkań istnieje także możliwość 
zaprezentowania swojej działalności w for-
mie współpracy i sponsoringu. Uczestnicy 
mają też szansę nabycia polskich książek 
rozwojowo-biznesowych (dystrybucja 
i sprzedaż: Dariusz Tetelewski). 

Spotkania odbywają się co 3-4 mie-
s iące  w romantycznym Hatt ingen , 
w przyjacielskiej atmosferze, gdzie najwięk-
szą wartością jest inspiracja, poznawanie 
pozytywnych Polaków, zdobywanie wiedzy 
biznesowej, ale również dobra zabawa, któ-
rą kończymy każde spotkanie.

„new Way” – nowa droga 
do rozwoju własnej firmy

spotkanie BiZnesoWe: 
5 października w Hattingen 

od godz. 17.00 do maks. 1.00  
Wstęp: 30 euro

kontakt: 
Agnieszka Skwirut  
Tel. 015157596275 

Facebook: Agnieszka Skwirut 
www.newway-event.de
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niemiecka edycja Kongresu 60 Mi-
lionów już za nami. Rozpoczął się 13 
czerwca w Hotelu Abba, w berlinie, zor-
ganizowanym przez Polish-German 
business Club polsko-niemieckim wie-
czorem networkingowym, z udziałem 
uczestników Kongresu i gości z ad-
ministracji publicznej oraz lokalnego 
biznesu. To już tradycja Kongresu, aby 
wieczornym koktajlem powitalnym 
umożliwić pierwsze kontakty i  relacje 
biznesowe. 

Event specjalny kongresu: „Polki
w Berlinie – siła kobiecego networku”

Agnieszka Skwirut – organizatorka „New Way”
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Gumowe ucho
Wakacje za pasem, także dla naszej piłkar-
skiej „jedenastki”. Robert Lewandowski 
i Wojciech Szczęsny tuż po wygranym 
meczu z Izraelem weszli na pokład tego 
samego samolotu, by po kilku godzinach 
znaleźć się na greckiej wyspie Mykonos. 
Panowie oczywiście na wczasy zabrali 
swoje małżonki, Annę i Marinę. Gwiazdy 
zatrzymały się w bajecznie luksusowym 
hotelu Grecotel Mykonos Blu, gdzie 
w  najtańszej opcji za noc trzeba zapłacić 
1,5 tys. zł. Myślę, że pary wybrały inną 
opcję, czyli prywatny bungalow (5 tys. zł 
za noc) lub „Royal Blu Mansion” (20 tys. 
zł za noc). Hotel dysponuje oczywiście spa, 
dwupoziomowym basenem bez krawędzi 
oraz luksusowymi pomieszczeniami z wi-
dokiem na morze. Niektóre z hotelowych 
willi dysponują prywatnym basenem oraz 
wanną z hydromasażem wewnątrz lub 
na powietrzu. Do dyspozycji gości jest 
również galeria fitness z sauną i salonem 
piękności. Na terenie hotelowym znajduje 
się także luksusowy sklep jubilerski. Hote-
lowa restauracja specjalizuje się w owocach 
morza, a lunche i drinki podawane są 
przy basenie. Luksusową atrakcją jest ro-
mantyczny rejs z szampanem o zachodzie 
słońca lub wycieczka helikopterem. Nie 
muszę dodawać, bo to oczywiste, że parom 
towarzyszyły dzieci: Klara – córka Lewan-
dowskich, i Liam – roczny syn Szczęsnych. 
Jeśli udało mi się chociaż paru czytelników 
zachęcić do odwiedzenia hotelu Grecotel 
Mykonos Blu, będę bardzo zadowolona, bo 
to gwarancja udanego urlopu! „Kto boga-
temu zabroni”. Dodam na marginesie, że 
państwo Lewandowscy na kolejne wakacje, 
ale już we trójkę, udali się do hiszpańskiej 
Marbelli. Ale o tym innym razem... 

Zupełnie inne plany na wakacje miał Ku-
ba błaszczykowski. Piłkarz został po raz 
trzeci ojcem. Szczęście jest ogromne, bo 
po dwóch córeczkach państwo Błaszczy-
kowscy doczekali się syna i to w wyjątko-
wym dla Kuby dniu. Chłopiec o imieniu 
Fabian przyszedł na świat 19 czerwca 
2019 r. Dlaczego jest to dla piłkarza ma-
giczna data? Odpowiedź Kuby jest prosta 
– 19 czerwca 2010 r. ożenił się z  Agatą, 
a kombinacja „1906” dotyczy także roku 
powstania ważnego dla piłkarza klubu – 
Wisły Kraków. Dodajmy dla formalności, 
że Fabian Błaszczykowski ma już ośmio-
letnią siostrę Oliwię i  pięcioletnią Lenę. 
My w imieniu kibiców przyłączamy się do 
gratulacji. 

Jeszcze inaczej swoje urlopy wykorzystali 
inni dwaj piłkarze naszej reprezentacji. 
Maciej Rybus i Krzysztof Piątek wzięli 
ślub, oczywiście z dwiema różnymi 

partnerkami. Maciej Rybus poślubił Lanę 
w kościele św. Leonarda w Łowiczu. To 
ich druga uroczystość, gdyż pierwsza 
odbyła się w marcu w 2018 r. w Rosji, skąd 
pochodzi żona piłkarza. Dodać należy, że 
ubiegły rok był dla pary wyjątkowy. Nie 
tylko powiedziała sobie „tak”, ale również 
w październiku powitała na świecie 
swoje pierwsze dziecko – synka Roberta. 
Uroczystość w Łowiczu była dość kame-
ralna, z udziałem najbliższych państwa 
młodych. Nie obyło się bez atrakcji, czyli 
nocnego pokazu sztucznych ogni. 

Krzysztof Piątek ożenił się w ten sam week-
end, co jego kolega z reprezentacji, tyle że 
w innym miejscu. Wybranką piłkarza jest 
Paulina Procyk, 27-let-
nia prawniczka, bardzo 
aktywna w mediach 
spo łecznośc iow ych . 
Para powiedziała sobie 
sakramentalne „tak” 
w kościele w Łagowie 
(woj. lubuskie), a wesele 
odbyło się na zamku 
Joannitów. Co ciekawe, 
państwu młodym udało 
się zachować wszystko 
w tajemnicy. Organi-
zatorzy przyjęcia zobo-
wiązani byli zachować 
dyskrecję, a pracownicy 
zamku na czas przyjęcia 
oddali telefony oraz inne 
urządzenia z funkcją 
nagrywania. Wiadomo 
jedynie, że scenografia 
wesela była bajkowa, 
przyjęcie kameralne, 
bo na około 70 gości. 
Na stałe para mieszka 
w Mediolanie, gdzie 
Krzysztof Piątek jest 
gwiazdą, a  Paulina dla 
ukochanego zrezygno-
wała z kariery zawodo-
wej i intensywnie uczy 
się języka włoskiego. 

Nowożeńcy w podróż poślubną udali się 
do Nowego Jorku, a później do słonecz-
nego Miami, by na końcu wylądować na 
cudownych Bahamach. I tu doszło do 
niebezpiecznej sytuacji, która na szczęście 
zakończyła się szczęśliwie. Podczas kąpieli 
w lazurowej wodzie Krzysztof zauważył, że 
podpłynęły do niego rekiny. Na szczęście 
nie były to te, które połykają ludzi w jed-
nym kawałku, ale kto tam wie... Sam widok 
drapieżników przyprawia o dreszcze, tym 
bardziej że ostatnio, w czerwcu, właśnie 
w okolicy pięknej Pig Beach rekin rozszar-
pał dwudziestoletnią turystkę z Kalifornii. 
Strach się bać! Życzę naszym Czytelnikom 
bezpiecznego powrotu z wspaniałych 
wakacji!  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 

bajeczne wakacje naszych piłkarzy

S&G Inkasso
Polsko-Niemieckie Biuro Inkasso w Kolonii

Skuteczne odzyskiwanie roszczeń w Niemczech – bez opłat wstępnych

Prowadzimy windykację przedsądową (Mahnung), sądowe postępowanie
upominawcze (Mahnverfahren), jak również postępowanie egzekucyjne
(Zwangsvollstreckung) – klient ponosi ew. opłaty sądowe lub komornicze 

Hansaring 88, 50670 Köln / Tel. 0049-177-412-33-22 / info@sg-inkasso.de
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Rola pieniędzy w naszym życiu
Okres urlopowy w pełni. Z tego 

powodu nie chcę obarczać Czy-
telników kolejną porcją informacji 

merytorycznych dotyczących finansów 
czy ubezpieczeń. Proponuję rozważania 
bardziej filozoficzne, ale znajdujące od-
zwierciedlenie w życiu codziennym. 

Pozwólmy sobie na chwile refleksji nad 
naszym stosunkiem do pieniędzy. Jestem 
przekonany, że każdy z nas ma prawo do 
bogactwa, każdy urodził się po to, aby 
żyć szczęśliwie i w dostatku. Pieniądze to 
tylko symboliczny środek wymiany. Po-
siadanie pieniędzy to nie tylko uwolnienie 
się od nędzy, niedostatku, ale też piękno, 
luksus i życie na odpowiednim poziomie. 
Pieniądze są miarą gospodarczego zdro-
wia. Tak jak dopóki w organizmie płynie 
krew, człowiek jest zdolny do życia, tak je-
śli w życiu jednostki trwa obieg pieniądza, 
człowiek jest zdrowy gospodarczo. 

W różnych epokach i kulturach istniały 
różne środki wymiany, np. sól, szklane 
paciorki czy woły i owce. Było to efektem 
społecznego podziału pracy, czyli pierw-
szym krokiem ku specjalizacji. Wymie-
nianie się między sobą towarami, w wy-
twarzaniu których ktoś się specjalizował, 
spowodowało konieczność wprowadzenia 
jakiegoś wspólnego miernika pracy za-
wartej w towarze. Tak Fenicjanie wpadli 
na pomysł wprowadzenia pieniądza jako 
takiego miernika. 

Skoro tak jest, Czytelnik może zadać sobie 
pytanie: „Dlaczego ja nie otrzymuję więcej 
pieniędzy?”. Pierwszą przyczyną może być 
fakt, że praca wielu ludzi jest niedoceniana 
i źle opłacana. Jak to zmienić? Twoje umie-
jętności i zdolności to też towar, który ma 
określoną wartość. Od Ciebie zależy, za jaką 
cenę go sprzedaż. Jeżeli Twój pracodawca 
oferuje Ci zbyt niskie wynagrodzenie – być 

może nie jest odpowiednim klientem na 
oferowany przez Ciebie towar. Szukaj inne-
go nabywcy (pracodawcy). Inną przyczyną 
może być fakt, że oferowany przez Ciebie 
towar (własne umiejętności) mają niską 
wartość. W tej sytuacji należy intensywnie 
pomyśleć o podniesieniu swoich kwalifika-
cji, aby oferowany w tej formie towar uzy-
skał wyższą wartość i stał się atrakcyjny dla 
nabywcy (pracodawcy). Kolejny powód, dla 
którego ludzie nie odnoszą ekonomicznego 
sukcesu, to pokutujący w ich umysłach 
przesąd, że ubóstwo jest cnotą i moralnie 
pozytywną cechą. Ta podświadoma posta-
wa wynika przeważnie z nauk pobieranych 
w młodości, złych wzorów do naśladowania 
czy nawet błędnej interpretacji Biblii, z za-
korzenienia w podświadomości twierdzeń: 
„pieniądze są źródłem wszelkiego zła”, 
„pieniądze nie dają szczęścia”. Każdy z nas 
nieraz słyszał uwagi: „ten się z pewnością 
uczciwie nie dorobił”, „ten to dopiero 
kombinator”. Uwagi te często dotyczą ludzi, 
którzy przez swoją pracę, zaangażowanie, 
wytrwałość osiągnęli sukces, a autorzy 
tych uwag to ludzie, których prześladuje 
brak poczucia własnej wartości, zazdrość, 
a czasem zwykłe lenistwo. Ta prezentowana 
na zewnątrz niechęć jest jednocześnie przy-
czyną niepowodzeń. Człowiek taki domaga 
się spełnienia dwóch przeciwstawnych 
życzeń – chce być bogaty i żyć w dostatku, 
a jednocześnie prezentuje swój negatywny 
stosunek do pieniędzy i  ludzi, którzy osią-
gnęli sukces ekonomiczny. Nie należy też 
popadać w drugą skrajność. Z pewnością 
błędem będzie uczynienie z pieniędzy 
wyłącznej treści swojego życia. Bardzo 
szybko zorientujemy się, że człowiek ma 
wiele różnych i ważnych potrzeb, o zaspa-
kajanie których winien dbać. Można tu 
wymienić, np. dbałość o zdrowie i rodzinę, 

odnalezienie swojego miej-
sca w życiu, rozwijanie talentów, dążenie 
do samorealizacji, szeroko pojęte dążenie 
do piękna, czerpanie radości z pomagania 
innym itd. 

Większość pozamaterialnych potrzeb 
(również wyżej wymienionych) można 
zaspokajać czy realizować, posiadając 
pieniądze. Za wszystko trzeba zapłacić – 
nawet nie próbuj dostać coś za darmo. Jeśli 
poświęcisz dość uwagi swoim celom, ide-
ałom, przedsięwzięciom i potraktujesz je 
z należytą powagą i przekonaniem, możesz 
liczyć na bardzo ważnego sprzymierzeńca 
– własną podświadomość. To ona każdego 
dnia, w każdej godzinie i minucie, wsłuchu-
je się w Twoje życzenia – czyta Twoje myśli! 
Jeśli przekonasz ją, że Twoje cele są dla Cie-
bie ważne i jesteś gotów wiele z siebie dać 
dla ich realizacji, Twoja podświadomość, 
sterująca organizmem, ukierunkuje go na 
ich realizację. To ważny sprzymierzeniec, 
który potrafi odczytać polecenia dla siebie 
z Twoich myśli. Niestety, czyta te dobre i te 
złe. Podświadomość nie ma rozgraniczenia 
na dobre i złe, realizuje je zgodnie z Twoim 
życzeniem. 

Z tego względu, po chwili refleksji, pro-
ponuję zmianę własnego stosunku do pie-
niędzy, a nawet bogactwa. Uwolnij swoje 
myśli od wszelkich obiegowych przesądów 
związanych z pieniędzmi, nigdy nie uważaj 
pieniędzy za coś złego. Pamiętać należy, że 
podświadomość nie dopuszcza do Ciebie 
czegoś, co sam z przekonaniem krytyku-
jesz i odtrącasz. Marzenia to piękna rzecz 
i należy marzyć – jednak kiedy chcemy 
marzenia realizować, wymaga to wysiłku, 
a przede wszystkim wiary i wytrwałości. 
Czego życzę wszystkim Czytelnikom. 

 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 polityczna i nieudawana 
niestabilizacja gospodarcza, puste sklepy, 
olbrzymie kolejki – nie ma co jeść. Skoro 
naród niepokorny, należy go zagłodzić – to 
dewiza rządzących. Po latach prawdziwej 
walki o otrzymanie paszportu, 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. Niespo-
dziewanie zostają przeniesieni do obozu 
w mieście Capua, bardziej na południe. 

Sobotnie zwiedzanie antycznego miasta 
zbliża się ku końcowi, idziemy na kola-
cję, znów przez tę nieszczęsną bramę, 
każdorazowo kontrolowani. Po kolacji – 
choć czas by na to pozwolił – nie chce się 
już nikomu wychodzić przez tę bramkę 
na dalsze zwiedzanie. Nie mając jeszcze 
swojego kąta, snujemy się po ogrodzonej 
posesji obozu z grupą znajomych z Lati-
ny, po czym zasypiamy znów na posadzce 
w korytarzu biurowca. Budzi nas słońce, 
no i dzień jak co dzień, choć to niedziela. 
Specjalny duchowy akcent tego dnia – 
msza św. – rozpoczyna się o godz. 14.00, 
a my udaliśmy się do kaplicy już o wiele 
wcześniej. Ksiądz Andrzej nie mógł 
oczom uwierzyć, gdy nas tam zobaczył. 
Znał doskonale zasady panujące w obo-
zie, dlatego po przywitaniu wypytywał 
nas, co stało się nadzwyczajnego, że 
nas tu przeniesiono. Czym zawiniliśmy 
sobie na to przeniesienie? 

Niestety tylko tym, że jak i 14 innych 
osób jesteśmy na liście tzw. beznadziej-
nych przypadków, co oznacza, że nie 
mamy szans na wizę. Ks. Andrzej długo 
z nami rozmawiał, pocieszał jak umiał, 
ofiarował nasze troski w tej mszy św. 
i stanowczo stwierdził, że nie chce nas tu 
widzieć w następną niedzielę. Przyjęliśmy 
jego słowa jako nomen omen, w  chrze-
ścijańskim znaczeniu jako zawierzenie 
siły i zdolności. Zgodnie z przysłowiem 

„pomóż sobie, to i  Bóg ci pomoże”, 
modliliśmy się razem ze wszystkimi, jak 
zwykle o zdrowie i pozytywny obrót na-
szych wspólnych spraw. Modły i śpiewy, 
okraszone sowicie łzami, przebiegały 
bardzo podobnie tutaj, i jak w Latinie, je-
dynie tutejsza kaplica była nowa i bardzo 
zadbana, a hymn „Boże, coś Polskę” był 
częściej przerywany przez pojedyncze, 
coraz to inne osoby, z powodu łez i troski 
o  najbliższą, ciągle jeszcze niewiadomą 
przyszłość. Ile ludzi, tyle kolejnych za-
wiłych historii, ale jak mawiała Scarlett 
O'Hara, „jutro też będzie nowy dzień”. 
Ponoć nadzieja umiera ostatnia. 

Długo dyskutowaliśmy z Dariuszem, 
robiliśmy teoretyczne przymiarki – co 
powinniśmy zrobić, co powiedzieć, 
jak działać, do kogo się udać, kto nas 
powinien wysłuchać, jak się zachować? 
Wiele było pytań bez odpowiedzi, a tych 
przecież potrzebowaliśmy już i teraz. 
Swoistego rodzaju scenariusz mieliśmy 
prawie gotowy, gdy ogarnęła nas ciem-
ność kolejnej nocy, a tę spędzamy w dal-
szym ciągu, śpiąc na posadzce korytarza. 

W poniedziałek o 8.00 rano w biurze 
obozowym wydano nam klucz do pokoju. 
Maleńki, dwuosobowy i znów te dawne 
materace z trawy na metalowych chwie-
jących się łóżkach. W kąciku równie ma-
leńki stolik i dwa krzesła. Wąska szafa jak 
przecinek i o dziwo – łazieneczka tylko 
dla nas! To były 2m² powierzchni, ale nas 
zachwyciła. Przesuwane drzwi, na wprost 
umywalka, na lewo prysznic, na prawo 
WC. Zapiszczeliśmy z zachwytu. A że 
człek ciekawski i zaraz wszystko spraw-
dza, to i natychmiast doznaliśmy szoku 
po otwarciu sedesu. Był bowiem wypeł-
niony czarną zawartością. Sterani trzema 
nocami przespanymi na posadzce, po 
niebezpiecznej rozmowie z uzbrojonym 
komendantem obozu, po uprzednich 
przeżyciach, czuliśmy się jak niechciane 
kundle. Jak mamy teraz nie przyjąć przy-
dzielonego pokoju? Możemy być w  jakiś 
sposób ukarani i komendant weźmie nas 
na muszkę. To nam obiecywał. 

Cdn.  SGL

Przez Austrię
tylko autostradą
Władze austriackiego Tyrolu podjęły 
decyzję o zamknięciu dróg lokalnych, 
co uniemożliwia omijanie korków na 
autostradach. Oburzyło to niemieckiego 
ministra transportu Andreasa Scheuera 
(CSU). Sytuacja ta jest utrudnieniem dla 
wielu zagranicznych turystów, przede 
wszystkim z Niemiec, którzy nie mogą 
zjechać na drogi lokalne, aby ominąć 
korki na autostradzie. Austriacy zade-
cydowali, że we wszystkie wakacyjne 
weekendy zamknięte zostaną dla ruchu 
drogi wzdłuż autostrady Bernnerskiej 
(A13) oraz autostrady Inntal (A12). Ko-
rzystać z nich będą mogli tylko okoliczni 
mieszkańcy lub turyści, którzy spędzają 
urlop w tym regionie. Pozostali kierowcy, 
którzy chcą wykorzystać boczne drogi do 
ominięcia korków na autostradzie albo 
uniknąć opłat za autostradę, są zawracani 
przez policję. Ciekawe, co będzie, jeśli 
na podobny pomysł wpadną np. Włosi, 
Francuzi czy Hiszpanie. No cóż, takie 
rozwiązanie to przysłowiowe austriackie 
gadanie. 

Janusz Wójcik
– „Jedziemy z frajerami”
Zachęcony reklamą, nabyłem audiobooka 
o tytule jak wyżej. Janusz Wójcik, były 
trener reprezentacji polskiej i nie tylko, 
to człowiek sukcesu, bardzo barwna 
postać. Treść bardzo ciekawa, zawierająca 
kawał historii polskiego futbolu. Mimo 
wszystko, po wysłuchaniu do końca, 
pozostał niesmak i obraz bohaterów 
tamtych czasów widziany w krzywym 
zwierciadle. Przede wszystkim starałem 
się wysłuchiwać audiobooka, kiedy byłem 
sam w samochodzie. Powód prosty: autor 
prawie w co drugim zdaniu używał słów 
powszechnie uznanych za wulgarne. 
Takim językiem kontaktował się też 
na co dzień ze swoimi podopiecznymi. 
Czułbym się skrępowany, słuchając tego 
w towarzystwie. Mało mnie też interesuje 
to, że autor chwali się niezwykłą wręcz 
zawziętością w konsumowaniu produk-
tów przemysłu monopolowego. Podobnie 
jego kontakty z różnymi „panienkami” 
nie zainteresowały mnie specjalnie. Nie 
ganię autora za prowadzony przez niego 
tryb życia – jego sprawa – ale popisywa-
nie się tym publicznie w wydanej książce 
to chyba lekka przesada. Chciałoby się 
powiedzieć: „znaj proporcje, mocium 
Panie”. 
 Christof Kochanski

PALCEM W OKO

Wspomnienia 

odc. XLIV

emigranta
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Według portalu Statista, 
aktualnie 1,5 miliarda 
osób na świecie komuni-
kuje się za pomocą sys-
temu wysyłania i odbie-

rania wiadomości tekstowych WhatsApp. 
Biorąc pod uwagę ilość wiadomości prze-
syłanych przez WhatsApp, jest niemalże 
oczywistym, że zasady przyzwoitości 
również tam nie zawsze są przestrzegane. 
Zdarza się, że WhatsApp staje się narzę-
dziem stalkingu, zniewagi, przymuszania 
i wszelkich innych nieprzyjaznych zacho-
wań. Co jednak można zrobić, jeśli ojciec 
odkryje, że jego niepełnoletnia córka jest 
molestowana seksualnie poprzez What-
sApp jego znajomego ze szkolnych lat? 
Odnosi się do tego postanowienie sądu 
rejonowego w Bad Hersfeld, sygn. akt: 
Az.:F 361/16 EASO z dnia 22.07.2016. 

W teorii komunikacji słynnego teoretyka 
komunikacji i filozofa Paula Watzlawicka 
wyróżnia się 5 aksjomatów: 1) Człowiek 
nie może się nie komunikować; 2) Komu-
nikat zawiera w sobie dwa aspekty: treść 
i relację; 3) Człowiek komunikuje się wer-
balnie i niewerbalnie; 4) Istotą relacji jest 
subiektywnie widziana przyczynowość; 
5) Relacje interpersonalne mo-
gą mieć charakter symetryczny 
lub komplementarny. 

Poniższa sprawa zostanie 
oparta na teorii komunikacji 
Watzlawicka. Komunikacja 
pomiędzy naszymi bohatera-
mi, 15-letnią córką mieszkającą 
z ojcem, najlepszym przyja-
cielem ojca i matką dziecka 
doprowadziła do wywiązania 
się sporu prawnego i doprowa-
dziła ich wszystkich przed sąd 
w Bad Hersfeld. Sąd, poza ode-
braniem praw rodzicielskich 
ojcu i powierzeniem ich matce 
dziecka na podstawie §  1666 
BGB, zarządził usunięcie 
aplikacji do wysyłania wiado-
mości tekstowych WhatsApp 
z telefonu dziecka, jak również 
zakazania dziecku używania 
WhatsApp do osiągnięcia 
16. bądź 18. roku życia, aby 
zapobiec powtórzeniu się takiej 
sytuacji. Tak drastyczne kroki 
sądu nie były przesadą, biorąc 
pod uwagę, że przyjaciel ojca 
był w stanie nawiązać przez 
aplikację WhatsApp stały 
kontakt z 15-latką, wysyłając 
jej wiadomości o podtekście 
seksualnym i prosząc o nagie 

zdjęcia jej 10-letniej siostry. Ojciec dziec-
ka zerwał wszelkie kontakty ze swoim 
szkolnym przyjacielem, kiedy dowiedział 
się o jego postępowaniu. Jego reakcja była 
jednakże spóźniona, gdyż matka dziecka 
wszczęła przeciwko ojcu postępowanie 
w sądzie o odebranie mu władzy rodzi-
cielskiej, co doprowadziło do wydania 
następującego orzeczenia: 

Sąd rejonowy stwierdza, że ryzyko szko-
dliwych dla dziecka kontaktów z przyja-
cielem ojca ze szkolnych lat nie zostało 
w pełni zniwelowane, ponieważ jego dane 
kontaktowe zostały znalezione podczas 
postępowania sądowego na smartfonach 
obu córek. W celu zapobiegnięcia kontak-
tu w przyszłości nie wystarczy usunięcie 
numeru przyjaciela z listy kontaktów czy 
zmiana numeru telefonu komórkowego. 
Raczej koniecznym było, żeby ojciec dzieci 
zakazał im używania aplikacji WhatsApp 
w ogóle. Używanie tej aplikacji tekstowej 
stanowi zagrożenie dla rozwoju dzieci 
i młodzieży poniżej 16. roku życia. Zosta-
ło to zabronione w ogólnych warunkach 
handlowych WhatsApp. Z tego względu 
ojciec powinien był usunąć aplikację z te-
lefonu młodszej córki i zakazać jej uży-

wania aplikacji do ukończenia 16. roku 
życia, a starszej córce zakazać używania 
WhatsApp do ukończenia pełnoletności, 
z uwagi na jej niedojrzałość. Powinien 
również pozbawić ją drugiego telefonu 
komórkowego. 

Podstawowymi problemami, jak wska-
zuje na to wyrok sądu, były zła komunika-
cja oraz moralne zniekształcenie psychiki 
jednego z bohaterów. Niestety jest czę-
stym, że osoby z pewnych powodów nie 
mogą na różnych poziomach komunikacji 
porozumieć się między sobą. Cichą zgodę 
15-latki na otrzymywanie niestosownych 
wiadomości od najlepszego przyjaciela 
ojca można częściowo wyjaśnić jej niedoj-
rzałością i opóźnieniem w rozwoju umy-
słowym. Jednakże fakt, że potrzebowała 
całego roku, aby zwrócić się do ojca o po-
moc, jest trudny do wyjaśnienia. Cichą 
zgodę nieletniej na komunikację mógł 
natomiast potraktować jako całkowitą 
zgodę na niestosowne wiadomości tek-
stowe przyjaciel jej ojca, nie kwestionując 
ich niewątpliwej amoralności. Kiedy 
ojciec dziecka, a nawet bardziej matka 
dziecka, dowiedzieli się o tym zdarzeniu, 
nie potrafili wznieść się ponad to. Ojciec 

dziecka zerwał kontakty 
z  przyjacielem, matka dziecka 
natomiast kategorycznie ze-
rwała kontakt z ojcem dziecka. 
Tak więc sam problem powstał 
przy użyciu neutralnej platfor-
my do komunikacji WhatsApp 
i został rozwiązany również 
przez osobę trzecią zajmującą 
się komunikacją między stro-
nami, mianowicie przez sąd. 

Komunikacja rzadko bywa 
łatwa, często jest wyzwaniem 
i potencjalnym polem do 
konfliktu. Jednakże jest nie-
unikniona i żeby nauczyć się 
ją kontrolować, może warto 
sięgnąć do modeli komunika-
cji, przykładowo do modelu 
zaproponowanego przez Wat-
zlawicka. 

Joanna Prestigiacomo
Rechtsanwältin 

Arthur Vorreiter 

Czy używanie WhatsApp stanowi 
zagrożenie dla dzieci?

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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TURySTyKA

Medpol
Reisen

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

www.medpolreisen.de
info@medpolreisen.de

TYLKO U NAS! 
POLONIJNE WYJAZDY NARCIARSKIE

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

Poznajmy się lepiej 
– na nartach!

Filipiny to jedyny katolicki kraj w Azji, 
w którym panuje prawostronny ruch, a ję-
zyk angielski jest dominujący. Filipiny leżą 
w strefie równikowej, przez co narażone są 
na tajfuny, natomiast bliskość pacyficzne-
go pierścienia ognia powoduje trzesięnia 
ziemi. Liczne klęski żywiołowe nie odbie-
rają jednak radości życia Filipińczykom, 
którzy uznawani są za jeden z najbardziej 
zadowolonych i uśmiechniętych narodów 
na świecie. 

boracay – przywracanie raju
Najsłynniejsza wyspa Filipin jest 
naprawdę niewielka, ma zaledwie 7 kilo-
metrów długości i 1 kilometr szerokości. 
W kwietniu 2018 r. została zamknięta dla 
turystów. Głównym powodem, dla które-
go zdecydowano się na zamknięcie wyspy, 
były problemy dotyczące systemu kanali-
zacyjnego, ścieków i śmieci. Rząd Filipin 
ogłosił wielkie sprzątanie, by oczyścić 
wyspę i przywrócić ją do oryginalnego 
stanu.  Boracay ponownie została otwarta 
26 października. 

Wcześniej przyciągała 2 mln turystów 
rocznie, z czego ponad 17 tys. z Wielkiej 
Brytanii. Cudzoziemcy zostawiali na niej 
co roku miliard dolarów. Już w latach 
70. wyspa zyskała nazwę „raju na ziemi”, 
a  w  latach 80. stała się mekką backpac-
kerów, w 90. zaś znalazła się na listach 
najlepszych plaż świata. 

Boracay jeszcze nie zakończyła pełnej re-
habilitacji. Jeszcze nie odzyskała swojego 
naturalnego blasku, dlatego tak ważne jest 
wprowadzenie nowych zasad dla odwie-
dzających ten piękny zakątek.  W  ramach 
sprzątania Boracay zamknięto i wyburzono 
400 hoteli i restauracji, które zanieczysz-
czały środowisko. Rząd w Manili kazał je 
rozebrać i wyznaczył 30-metrową strefę 
buforową między nimi a linią plaży. Po-
nowne zezwolenia uzyskało 160 lokali 
i sklepów związanych z turystyką. 

Teraz na Boracay obowiązuje zakaz picia 
alkoholu, palenia i wymiotowania na pla-
ży. Nie wolno jej też już zastawiać leżakami 
i parasolami. Obowiązuje absolutny zakaz 
palenia ognisk na plaży, budowania ko-
mercyjnych zamków z piasku i segregacja 
śmieci. Całkowicie wycofano także jed-
norazowe reklamówki, słomki czy kubki 
plastikowe. Nawet na ulicy kupując koko-
sa, dostaniesz słomkę z papieru, bambusa 
lub metalu. 

z uśmiechem mimo tajfunów
na Filipinach jest ponad 
7 tysięcy wysp. zaledwie 880 
z nich jest zamieszkanych. 
Podczas naszej styczniowej 
podróży odwiedziliśmy 
Manilę, boracay, Cebu,  
Malapascue i bohol. 

Boracay ma plażę jedyną w swoim ro-
dzaju – piękną, szeroką, jasno kremową, 
o wyjątkowym piasku. White Beach jest 
najładniejszą plażą na wyspie, gdzie zlo-
kalizowanych jest mnóstwo mniejszych 
i większych hoteli. Plaża jest podzielona 
na trzy części: station 1, station 2 oraz 
station 3. Pierwsza jest najspokojniejsza 
i najdroższa. Druga – najbardziej im-
prezowa. Trzecia strefa jest najtańsza, 
mnóstwo tu budżetowych hosteli. Jest tu 
równie rozrywkowo jak w station 2. Bora-
cay to również idealne miejsce dla rodzin 
z dziećmi ze względu na niezwykłą płyci-
znę przy brzegu. 

bohol – Filipiny w pigułce
Jedna z najciekawszych wysp, jakie 
odwiedziliśmy na Filipnach. Sporo róż-
norodnych atrakcji, odpowiadających 
rozmaitym gustom. Doskonała lokaliza-
cja wypadowa na tzw. Island hopping. Bez 
wątpienia warto udać się na Czekoladowe 
Wzgórza i odwiedzić sanktuarium tarsie-
rów. Osiągają one nie więcej niż 15 cm, 
żyją tylko w trzech miejscach na świecie 

(na Sumatrze, w Indonezji i właśnie na 
Filipinach). Mają nieproporcjonalnie duże 
oczy i wyglądają jak małe małpki. 

Kolejną wycieczką, jaką warto zre-
alizować, to odwiedzenie Virgin 
Island – przepięknego sakralnego atolu, 
na którym można kupić prawdziwe per-
ły w bardzo korzystnych cenach. Niestety 
snoorkling na rafie w pobliżu Balicasag 
to koszmar turystyczny. Olbrzymia ilość 
maleńkich łódeczek dowożących turystów 
do rafy, komercja do granic możliwości, 
czatowanie na żółwie i pół godziny w wo-
dzie to cały program. To chyba największe 
rozczarowanie nie tylko na Boholu, ale 
i całych Filipinach. 

Najbardziej kontrowersyjną propozycją 
wycieczki jest wyprawa łodzią na Oslob na 
Cebu, by pływać w otoczeniu rekinów wie-
lorybich. Wygląda to tak, że wsiada się do 
rybackiej łodzi i dopływa 20-30 metrów 
od brzegu, na miejsce gdzie codzien-
nie przypływają rekiny wielorybie. Tutaj 
część osób pozostaje w łodzi, a pozostali 
z maską i fajką wskakują do wody. Nad 
powierzchnią wody widać jedynie olbrzy-

Panglao przed burzą
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mi otwór gębowy rekina, który co chwilę 
zasysa olbrzymie ilości wody, filtrując ją 
w poszukiwaniu planktonu. 

W wodzie wygląda to zupełnie inaczej. 
Olbrzymie cielska rekinów wielorybich 
praktycznie stoją nieruchomo z głową przy 
powierzchni wody zaraz obok małej łó-
deczki rybaka, gdzie dostają co jakiś czas 
trochę jedzenia. Dookoła pływają turyści 
z aparatami, bo każdy chce zobaczyć reki-
na, zrobić zdjęcie i selfie. 30 minut później 
łodzie wracają na plażę, gdzie czekają ko-
lejni turyści, i tak w godzinach 6.00–12.00  
na  okrągło. Według zapewnień pracow-
ników, na podstawie przeprowadzonych 
przez naukowców badań, podobno 6 go-
dzin, jakie wieloryby spędzają z turystami, 
nie wpływa negatywnie na ich naturalne 
zachowania. Częste kontrole tego miejsca 
wymuszają, aby były przestrzegane odpo-
wiednie standardy przez odwiedzających 
i  pracowników. Z prawdziwym, natural-
nym ekosystemem nie ma to nic wspólnego. 
Bardziej przypomina zoo lub cyrk kosztem 
zwierząt. Czy korzystać z tej atrakcji, każdy 
musi rozważyć samodzielnie. 

Kiedy lecieć? 
Najlepiej pomiędzy grudniem a majem, 
a więc w porze suchej. Od czerwca do listo-
pada nadal jest ciepło (30 stopni w dzień, 
24 w nocy), ale trzeba się liczyć z częstymi 
deszczami – również monsunowymi – ry-
zykiem tajfunów. Temperatura wody przez 
cały rok to 26-29 stopni. Wizę bezpłatnie 
do 30 dni otrzymuje się na lotnisku. Po-
między wyspami najlepiej przemieszczać 
się samolotami. Doskonale funkcjonują 
tanie linie lotnicze. 
 Justyna Gaj-Skowronek

Pomnik Pamięci Obywateli 
Polskich w Mannheim
2 czerwca br. na Cmentarzu Głównym 
w  Mannheim miało miejsce uroczyste 
odsłonięcie pomnika Pamięci Obywateli 
Polskich. Uroczystości poprzedziła msza 
św. w kościele Spitalkirche St. Matthäus. 
O  godz. 14.00 na cmentarzu organizato-
rzy, tj. Towarzystwo Niemiecko-Polskie 
z prezesem Piotrem Piłkowskim na czele, 
oraz zaproszeni goście zapoznali się z hi-
storią powstania pomnika. 

Po zakończeniu II wojny światowej część 
Polaków walczących na Zachodzie nie mo-
gła wrócić do Polski z uwagi na grożące 
represje. Wielu wyzwolonych robotników 
przymusowych nie chciało wracać do tej 
Polski, która wtedy powstała. Najczęściej ar-
mia amerykańska wcielała ich do tzw. służby 
wartowniczej. Tych, którzy dokonali żywo-
ta w Mannheim i okolicy, chowano w tzw. 
polskiej kwaterze na Cmentarzu Głównym. 
Minęły dziesiątki lat i ślad po tych mogiłach 
z czasem się zacierał. Dzięki grupie osób, 
które nie godziły się z tym, aby ślad polskiej 
historii w Mannheim uległ zapomnieniu, 
w tym miejscu stanął monument w kształ-
cie krzyża z tablicą, zawierającą ponad 700 
nazwisk Polaków, których tutaj pochowano. 

Głównym organizatorem uroczystości 
była PMK w Mannheim z ks. proboszczem 
Bogusławem Banachem, a współorganiza-

torem Towarzystwo Niemiecko-Polskie 
(DPG) z prezesem Piotrem Piłkowskim. 
Podczas otwarcia wyróżniono najbardziej 
aktywnych w zabieganiu o powstanie 
pomnika. Dyplom uznania otrzymali: An-
dreas Adam – administracja cmentarza, 
ks. Bogusław Banach – PMK Mannheim, 
dr Stanislaus Norbert Stępień. W uroczy-
stości odsłonięcia pomnika uczestniczyli 
licznie zaproszeni goście: Konsul General-
ny RP z Monachium Andrzej Osiak, rektor 
PMK w Niemczech ks. Stanisław Budyń, 
poza tym przedstawiciele miasta Mann-
heim, delegacja z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z Polski. 

Lata starań zostały zwieńczone sukcesem. 
Od tego dnia zamieszkali w Mannheim 
Polacy mogą z szacunkiem czcić pamięć 
zmarłych po II wojnie światowej rodaków. 

 Christof Kochanski

Polskie show w berlinie
Kiedy w niedzielę świeci słońce, to najle-
piej wybrać się nad wodę albo na festyn. Tę 
drugą propozycję wybrało około 5 tysięcy 
berlińczyków, którzy uczestniczyli 19 maja 
w tradycyjnym już festynie z okazji Dnia 
Polonii, zorganizowanym przez Polską 
Radę – Związek Krajowy w Berlinie. Go-
spodarzem imprezy był Ratusz berlińskiej 
dzielnicy Reinickendorf. 

Polacy coraz bardziej chcą być widoczni 
w multikulturowym Berlinie. Chcą poka-
zywać swoją kulturę, która jest przecież 
bardzo bogata. To magnes również dla 
rodowitych berlińczyków, którzy po pol-
sku potrafią jedynie „dziękuję”, „dobrze” 
oraz „nie rozumieć polski”. Mimo tak 
słabej znajomości języka także Niemcy 
licznie uczestniczyli w festynie i ochoczo 
przytupywali w rytm żołnierskich – i nie 
tylko – piosenek granych przez Orkiestrę 
Wojskową ze Szczecina. Również występy 
Grupy Folklorystycznej Krakowiacy oraz 
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Goleniow-
skiej wzbudziły dużą sympatię zarówno 
Polonusów, jak i rodowitych Niemców. 

Po południu sceną zawładnęło rockowo-
-bluesowe brzmienie. Zobaczyć można 
było szczecińskie zespoły After Blues i Sklep 
z Ptasimi Piórami oraz berlińskie Stan Za-
wieszenia, Bloody Kishka i Ilegal Boys. 
Duże zainteresowanie wzbudził Ilegal Boys 
– zespół, który na co dzień spotkać można 
w berlińskim metrze. W ten sposób mu-
zycy zarabiają na życie. Imprezę zakończył 
wspaniały koncert zespołu Lombard, któ-

ry przypomniał wszystkie swoje najlepsze 
przeboje. Oczywiście na koniec zostawił 
ten największy – „Przeżyj to sam” – który 
jak zwykle odśpiewał razem z publicznością 
oraz organizatorami imprezy. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, na festy-
nie prezentowały się organizacje polonijne, 
media, wydawnictwa, towarzystwa, kluby 
sportowe. Swoje stoisko miały również: Sa-
mo Życie, WOŚP, Towarzystwo Szkolne 
Oświata, kluby PTTK oraz stowarzyszenie 
Polki w Berlinie. Inicjatorem imprezy był 
Ferdynand Domaradzki, który od wielu lat 
z determinacją próbuje zjednoczyć berlińską 
Polonię. Swoim prostolinijnym podejściem 
sporo na tym polu zdziałał. Zapytany, jaki 
jest cel jego działania, odpowiada, że Polonia 
musi być widoczna i posiadać swoje miejsce 
na mapie multikulturowej Berlina. 

Polacy mieszkający w Berlinie przy oka-
zji festynu i podobnych imprez pokazują 
swoje emigracyjne zaangażowanie i oba-
lają tym samym istniejące do niedawna 
negatywne stereotypy. Pokazują, że też 
istnieją w multikulturowym Berlinie, tak 
samo jak inne grupy etniczne. 

 Leonard Paszek

Bloody Kishka  Fot. Leonard Paszek

Konsul Generalny RP z Monachium Andrzej Osiak 
oraz Elżbieta Rogowska z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z Warszawy podczas 
uroczystości otwarcia pomnika

Sanktuarium tarsierów na Bohol – małych 
zwierzaków o dużych oczach i uszach

Snoorkling w okolicach Balicasag 
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Celem „Kongresu Młodej Polonii” jest 
motywowanie młodych obywateli pol-
skiego pochodzenia na rzecz europejskiej 
integracji w kraju swojego zamieszkania. 
Podczas trzydniowego spotkania uczest-
nicy będą debatować na tematy związane 
z partycypacją młodej Polonii w procesach 
integracyjnych w UE, sieciowaniem się 
młodego społeczeństwa obywatelskiego 
UE oraz aktywnością i upowszechnianiem 
dobrych przykładów obecności ludzi mło-
dych w codziennym życiu kulturalnym, 
obywatelskim i politycznym, ekologicz-
nym w Unii Europejskiej. 

W piątek 4 października zainauguro-
wane zostanie spotkanie „Młodej Poloni” 
pt. „Europa zaczyna się w domu” dyskusją 
moderowaną z udziałem pełnomocników 
ds. Polonii w Niemczech. Wieczór zwień-
czy występ Czesława Mozila (Czesław 
śpiewa dla Polonii). 

Sobota 5 października będzie dniem 
oficjalnego otwarcia Kongresu Mło-
dej Polonii, nad którym patronat 
honorowy objął Pełnomocnik ds. Polonii 
przy Landzie Nadrenii Północnej-Westa-
flii Thorsten Klute. 

W programie „Kongersu Młodej Po-
lonii” są m.in. 3 panele dyskusyjne: (JA) 
„Moje miejsce w Unii Europejskiej – „Eu-
ropa zaczyna się od domu”. (My) „Młode, 
europejskie społeczeństwo obywatelskie 
w służbie procesów integracyjnych w Unii 
Europejskiej” oraz (Jak?) „Młoda Europa 

„Młodzi Polacy i Polki w służbie procesów integracyjnych w Unii Europejskiej”IV Kongres Organizacji Polskich 
w niemczech – bonn 2019
4-6 października 2019
Gustav-Stresemann-Institut, 
53175 bonn, Langer Grabenweg 68

ma głos – społeczne, kulturalne, politycz-
ne zaangażowanie Młodej Polonii”. 

niedziela 6 października upłynie pod 
znakiem pracy w grupach tematycznych (po-
lityka, społeczeństwo obywatelskie, media 
i kultura, ekologia) – każda z grup wypracuje 
„postulaty Młodych Europejczyków” pol-
skiego pochodzenia, ich wizję i impulsy na 
przyszłość, które to zostaną upublicznione 
oraz przesłane decydentom na szczeblu lan-
dowym, krajowym i europejskim. 

„Kongers Młodej Polonii” jest platfor-
mą spotkania w ramach projektu „Koalicji 
dla Polonii”. Więcej informacji na www.

Konwent.de i www.Polonia-Viva.eu oraz 
w mediach społecznościowych. Wypełnio-
ny formularz zgłoszenia prosimy przesłać 
jak najszybciej, gdyż liczba miejsc jest 
limitowana, a zaproszenia zostaną przesła-
ne w kolejności napływających zgłoszeń. 

Organizatorem „Kongresu Młodej Po-
lonii” jest Konwent Organizacji Polskich 
w Niemczech we współpracy i dofinan-
sowaniu przez Pełnomocnika Rządu 
Federalnego ds Kultury i Mediów oraz 
Ministerstwo ds. Dzieci, Rodziny, Migran-
tów i Integracji Kraju Nadrenii Północnej 
Westfalii.

23. Turniej Polen Cup będzie 
rozgrywany w czterech kate-
goriach: kobiety, mężczyźni, 
grupa młodzieżowo-dzie-
cięca i debel mieszany. Jak 
zwykle dla zwycięzców 
przewidziane są medale 
i nagrody. 

Impreza jest przeznaczo-
na dla miłośników tenisa, 
ale również równolegle bę-
dzie organizowany piknik 
rodzinny, dużo zabaw i kon-
kursów z nagrodami dla 
dzieci. Będą również stoiska 
dla firm i stowarzyszeń. Im-
prezie patronuje Konsulat 
RP z Kolonii.

Kolejny
turniej tenisa
Polen Cup
we wrześniu!
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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




