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Lekcje języka poLskiego w Hesji s. 8

poLonia Music FestivaL
– w cieniu reFLektorów  s. 12–13

Żaneta Branch
Polka
 w krainie
  kangurów



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. 4–5      Piękna i pewna siebie
s. 5      Zaproszenie na koncert
s. 6      Kolorowe Miasteczko
s. 7–8      Nauka języka polskiego
s. 8      Polskie tradycje: jesień
s. 9      Kobiecy Challenge – projekt dla Polek
s. 10      Bliżej ludzi
s. 11      Dobra książka: Joanna Piłatowicz
s. 12-13      Wywiad w Twoim Mieście: Józef Opyd,
       twórca Polonia Music Festival
s. 14      Polityka: Die Linke
s. 15      Podaj łapę
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:  
      Żaneta Branch w Australii
s. 22      80. rocznica wybuchu II wojny
      światowej we Frankfurcie
s. 22      Zaproszenia na imprezy polonijne

13 października 2019 r. odbędą 
się kolejne wybory parlamen-
tarne. Obywatele polscy mogą 
głosować również poza grani-

cami kraju. Jak informuje Konsulat Ge-
neralny RP w Kolonii, na terenie okręgu 
konsularnego głos oddać będzie można 
w 9 Okręgowych Komisjach Wyborczych: 
3 w Kolonii, w Bielefeld, w Dortmundzie, 
w Düsseldorfie, we Frankfurcie nad Menem, w Wiesbaden i Koblencji. 
Warunkiem udziału w głosowaniu jest wcześniejsze zgłoszenie się do spisu 
wyborców. Zarejestrować się można poprzez stronę: www.ewybory.msz.gov.
pl. Zgłoszenia można dokonać do 10 października włącznie. Warunkiem 
dopuszczenia do głosowania jest m.in. posiadanie ważnego dowodu osobi-
stego. Każdy uprawniony winien wziąć udział w wyborach. Bez względu na 
to, czy jest za tymi czy tamtymi, czy jest za czy przeciw, czy tworzenie lokali 
wyborczych w obiektach kościelnych akceptuje czy nie. Każdy ma szansę 
swój pogląd wyrazić kartą wyborczą. Jeśli tego nie zrobi, nie ma prawa do 
okazywania frustracji wynikiem wyborów. 
 christof kochanski, Michael kochanski
Obwód głosowania:
•	 nr 147–149 – Konsulat Generalny RP, Im Media Park 5 C, 50670 Köln
•	 nr 150 – Bielefeld: Adolph Kolping Stiftung Paderborn, Theodor-Hürth-Haus, 

Theodor-Hürth-Straße 1, 33604 Bielefeld
•	 nr 151 – Dortmund, Polska Misja Katolicka, Rheinische Straße 174, 44147 Dortmund
•	 nr 152 – Düsseldorf: Konsulat RP*, Uerdinger Straße 58, 40474 Düsseldorf
•	 nr 153 – Frankfurt nad Menem: Polska Misja Katolicka (Herz–Marien-Kirche), Auf dem Mühlberg 14, 

60599 Frankfurt am Main
•	 nr 154 – Wiesbaden: Polska Misja Katolicka, (Kirchort Heilige Familie), Lessingstraße 19, 65189 Wiesbaden
•	 nr 155 – Koblencja: Polska Misja Katolicka, Brenderweg 17-21, 56070 Koblenz

wybory do Sejmu i Senatu rP 2019
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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

Mam sentyment. Wiele lat mieszkałam 
w Opolu i studiowałam z cudownymi 
ludźmi, którzy mnie tego obcego języka 
nauczyli i „godali żech je gryfno frela”. 
Posłucham zatem. A co tam, pośmieję 
się. Wstęp głośny, chichoczący, na twarzy 
wszystkie emocje, odśpiewana nieudol-
nie, ale z wielką radością jakaś piosenka, 
całe ciało chodzi w beztroskich pląsach, 
mimika bogata, gestykulacja jak u połu-
dniowców. No tak, Ślązaczka. 

Słucham parę minut ze zmarszczonym 
czołem i myślę... o czym ona mówi? Ale 
słucham. Po kilku minutach – nie wiado-
mo jak i kiedy – z tej beztroskiej „godki” 
zaczyna się wyłaniać przekaz. Mówi o wy-
trwałości w działaniu, o emocjach, trochę 
o swojej historii. Inna kobieta. 

Głos staje się głębszy, spokojniejszy. 
Przestaje pląsać i chichotać. Z wielkim 
zaangażowaniem,  widocznymi emocjami 
i ogromną szczerością opowiada i zachęca 
do działania. Mówi o drodze, jaką prze-
szła, o wierze w siebie, o tym, żeby się 
kochać i doceniać. A ja słucham i otwie-
ram oczy ze zdumienia. Co za przemiana! 
Co za mądrość w prostocie tego przekazu. 
Natychmiast szukam kolejnych nagrań. 
Poznaję lepiej jej historie. Długo nie 
trwało, jak siedziała na pomarańczowej 
kanapie i rozmawialiśmy o życiu, pracy, 
wytrwałości i celach. 

Renata StĘpieŃ: Kasiu, twoje życie 
od kilku lat to walka. Mówisz otwarcie 
o swoim nałogu alkoholowym i walce 
z nadwagą. Opowiedz nam swoją historię. 

kaSia luBina: Od 19 lat jestem 
w  Niemczech. Najpierw praca, potem 
dzieci, prowadziłam normalne życie. 
„Ciekawe” były dopiero ostatnie dwa la-
ta. Zaczęłam cieszyć się na weekendy, bo 
wiedziałam, że mogę się napić. Potem 
przyszła myśl, żeby w środku tygodnia 
otworzyć butelkę wina. Kiedy pomyśla-
łam, że w pracy mogę się też napić, że będę 
wydajniejsza i będę się lepiej czuć, zdałam 
sobie sprawę, że mam problem. Mój rodzaj 
alkoholizmu nazywany jest cichym. Nikt 
poza mną nie wiedział, że mam problem. 
Wykonywałam swoje obowiązki, praco-
wałam, zajmowałam się domem. Problem 
swój widziałam, podejmowałam próby 
poradzenia sobie z tym, chciałam jechać 
na spotkania AA, ale zawsze były jakieś 
wymówki. Źle się z tym czułam, wstyd mi 
było przed dziećmi, przed rodziną, ale ten 
wstyd mijał po kilku dniach i wracałam do 
alkoholu. Ja – ta, która zawsze chciała być 

Miarą siły jest umiejętność mówienia o swoich

najlepszą mamą i spełniała oczekiwania 
rodziców. Czułam, że wszystkich zawodzę, 
a mimo to nie znajdywałam w sobie siły. 
Najbliżsi przestali mi ufać, nie mogli na 
mnie liczyć. Alkohol odebrał mi wolność, 
odebrał mi kontrolę nad sobą. Pewnego 
dnia obiecałam córce, że pojadę na spo-
tkanie AA. To dzieci były moją największą 
motywacją. To one we mnie wierzyły, pod-
czas gdy ja w siebie nie wierzyłam. To one 
mnie kochały, gdy ja nie kochałam sama 
siebie. Kochały mnie taką słabą, nieide-
alną, ułomną. I to mnie zmotywowało. 
Moje pierwsze spotkanie zaowocowało 
decyzją: przyjdę tu za tydzień i powiem, 
że nie piłam. I tak każdego dnia stawiałam 
sobie swój cel. Potem, jak byłam „sucha” 
kilka miesięcy, pokochałam się na nowo, 
czułam się silna. Jeśli potrafiłam przestać 
pić, to potrafię też schudnąć. Próbowałam 
różnych metod, przechodziłam kolejną 
wewnętrzną przemianę, schudłam 35 kg. 
inspirujesz kobiety na całym 
świecie. Wyobrażam sobie, że takiej 
rozpoznawalności się nie spodziewałaś. 

No nie. Robiłam to dla siebie, aż zauwa-
żyłam, że ludzie lubią mnie oglądać, że 
ich motywuję. Dostaję mnóstwo wiado-
mości i stało się dla mnie jasne, jak świat 

jest zbudowany z pozorów. Piękne pro-
file na Facebooku, idealny świat wkoło, 
a w środku niezaspokojone ambicje, braki, 
niewypowiedziane marzenia, chaos i kom-
pleksy, brak odwagi, żeby działać. 
Jesteś bardzo autentyczna, wręcz bezkom-
promisowa, nie udajesz, nie wymyślasz. 
nie jest łatwo wystawiać się na opinie 
ludzi, Jak zbudowałaś tak wielką siłę 
w sobie? 

Chyba dzięki dzieciom. One mnie ko-
chały mimo moich błędów i słabości. Jak 
zaczęłam wychodzić z nałogu, to pokaza-
łam im, że mogę wszystko. Były ze mnie 
dumne. Chcę być autentyczna, nie chcę 
już być więcej zakłamana, nie chcę, żeby 
coś czy ktoś mną kontrolował. Narobiłam 
już tyle głupstw. Nie mogłabym spojrzeć 
sobie w oczy. Jak zawalczyłam o siebie, to 
mam poczucie, że naprawiłam swoje błę-
dy. Stawiajcie sobie cele, akceptujcie siebie. 
Obojętnie jak wyglądasz, w jakiej sytuacji 
jesteś. Jeśli nie wspiera cię otoczenie, to sa-
ma musisz się wspierać. To ty jesteś swoim 
zapalnikiem. 
Często zwracasz uwagę na to, jak ludzie 
oceniają innych, hejtują. Skąd się to bierze? 

Ludzie, którzy oceniają, są nieszczęśliwi. 
Siedzący w swojej strefie komfortu, w któ-

Już któryś raz podczas „scrollowa-
nia” Facebooka mignęła mi okrągła, 
uśmiechnięta twarz blondynki 
z kubkiem kawy. ktoś gdzieś polubił 
i mi się pokazało. Zatrzymałam, bo 
automatycznie odpalił się głos i usły-
szałam: ślonsko godka!

Piękna i Pewna SieBie

Kasia Lubina 
– kobieta, która 
wie, jak walczyć 

o siebie
Fot. Grzegorz 

Dobrzycki

stronę  redaguje
renata Stępień
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słabościach wyjątkowy koncert! Die Brücke 
zaprasza na Margaux & die BanDiten

rej jest im źle, ale nie potrafią z tego wyjść. 
Jeśli robisz coś innego, mówisz o tym 
głośno, nie wstydzisz się, dla wielu jest to 
niewygodne. To jest zazdrość i niezadowo-
lenie z samego siebie. No bo gdzie ona tam 
się pcha do telewizji, do ludzi. Wiele razy 
słyszałam: „A kto cię tam będzie słuchał 
albo oglądał?”. Takie osoby są dla nich jak 
kamień w bucie. To jest zazdrość, sami nie 
umieją nic zrobić ze swoim życiem i boli 
ich, że ktoś inny coś robi. 
po co to robisz? 

Na początku myślałam, że to jest tylko 
moja terapia. Z czasem pojawili się ludzie, 
którzy lubią mnie słuchać. Tą moją bez-
kompromisową formę przekazu, moim 
śląsko-polskim językiem, może nie dla 
wszystkich całkiem zrozumiałym. Dla nie-
których mogę być światełkiem. Są kobiety, 
które są przekonane, że już ich czas się 
skończył, że nie dadzą rady, że już nie ten 
wiek, że to nie dla nich, że nic nie da się 
zmienić, że ich życie już takie będzie – jak 
ten papier toaletowy, ten najtańszy. Mój 
sposób bycia, moja prostota sprawia, że 
inne kobiety nabierają wiary w to, że one 
też dadzą radę. I to jest tak budujące, że 
żaden hejt nie jest w stanie tego zniszczyć. 
Kasiu, dziękuję w imieniu swoim i wszys-
tkich kobiet, które zainspirowałaś – za 
twoją odwagę, za ogromną świadomość, 
za twój przekaz, siłę, determinację 
i wielką mądrość. Za każdą kobietę, któ-
ra dzięki tobie podjęła próbę, postawiła 
sobie jakiś cel. 
 Rozmawiała renata Stępień

Pamiętajcie, moje drogie, że macie się 
kochać i macie być dla siebie swoimi naj-
lepszymi przyjaciółkami. Mimo wszystko. 
Mimo przeciwności i niepowodzeń, mi-
mo słabości i upadków. Nic tak nie dodaje 
urody i pewności siebie, jak pokonywanie 
siebie samej. Zapraszam na blog „Walczę 
o siebie – Kasia Lubina”, na codzienną 
dawkę inspiracji przy „chlipaniu energe-
tycznego napoju”.

12 października br. w ramach obchodów 
20 lecia powstania stowarzyszenia Die 
Brücke e.V. odbędzie się wyjątkowy kon-
cert zespołu Margaux & die BANDiten 
prezentujący najnowsze dzieło grupy, pły-
tę „Euphoria”. 

Artystka pochodząca z Polski mieszka 
na stałe w Kolonii, gdzie od 19 lat tworzy 
wraz z zespołem niezwykle ciekawe mu-
zycznie i tematycznie projekty artystyczne. 
Ich najnowsza płyta to właśnie „Euphoria” 
– jak napisał jeden z krytyków, „oda do 
Europy” wyśpiewana w 8 językach, łączą-
ca piosenkę aktorską z jazzem, bluesem 
i  światowymi standardami muzycznymi. 
Margaux i jej muzycy odkrywają własne, 
europejskie korzenie, a emocje z tym 
związane opowiadają pięknym, subtelnym 
wielojęzycznym dźwiękiem zrozumiałym 
dla każdego człowieka otwartego na świat. 

Stowarzyszenie Die Brücke e.V., pierw-
sza polonijna organizacja w Darmstadt, 
od lat wspierająca naukę języka polskiego 
i wielojęzyczność, promująca polską kultu-
rę i  organizująca wyjazdy edukacyjne dla 
dzieci, właśnie takich artystów jak Margaux 
i BANDiten chce prezentować polonijnej 
i  darmsztadzkiej publiczności. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich do udziału w kon-
cercie! Przyjdźcie z przyjaciółmi z całego 
świata! Bądźmy pomostem między języka-
mi, kulturami i zwykłymi ludźmi! Tak jak 
robi to od 20 lat Die Brücke w Darmstadt. 

lucyna Simon
Przewodnicząca Die Brücke e.V. 

12.10.2019 r., godz. 20.00,
bessunger Knabenschule Ludwig-
shöhstr. 42, 64285 Darmstadt
bilety: normalny 12 euro,
bRÜcKenticket na 2 osoby 20 euro
zamówienia: lucynas@gmx.de
lub tel.: 0049 176 70937891

wieści PolniJne
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kącik Dla DZieci

Rok szkolny trwa. Zdążyliście już poznać nowe koleżanki 
i nowych kolegów. Na pewno nie z każdym się jeszcze za-
przyjaźniliście. Zdarza się, że znajdzie się w Waszej klasie 
ktoś, kto wydaje się „inny”. Nie nawiązuje łatwo kontak-
tów, inaczej się zachowuje, czasami różni się też wyglądem. 
Wydaje się, że ta osoba nie ma ochoty z nikim rozmawiać 
ani się bawić. Zamyka się w sobie i w taki sposób stara się 
obronić przed dokuczaniem i wyśmiewaniem. Dlatego 
może warto przyjrzeć się bliżej, co takiego wpłynęło na 
jej zachowanie. Może ma tylko kompleksy, ponieważ jest 
gruba albo cierpi na jakąś chorobę? Nie powinniśmy od 
razu skreślać takich osób ze swoich znajomych. W książce 
dla dzieci „Zaina” Wandy Szymanowskiej jest opisana 
taka historia, kiedy do klasy dołącza dziewczynka z  Sy-
rii. Nie ubiera się jak inne dzieci, nie mówi poprawnie 
w  ich języku, ma ciemniejszy odcień skóry, co sprawia, 
że staje się obiektem drwin i niegrzecznych komentarzy. 
Zwłaszcza jedna koleżanka, o imieniu Jadzia, buntuje 
przeciw niej prawie całą klasę. Poniża Zainę, przez co ta 
traci pewność siebie. Na szczęście Wojtek, pulchny kolega, 
przeciwstawia się Jadzi i staje po stronie Zainy. Może 
dlatego, że również czuje się odizolowany, a może dlatego, 
że nie posiada kompleksów i w ten sposób może pokazać 
swoją odwagę, mówiąc głośno co myśli? Zaina bardzo 
cierpi, tęskni za swoją ojczyzną, w której okrutna wojna 
zmusiła jej rodzinę do opuszczenia kraju. Nie pomaga, 
że jej mama jest Polką – dziewczynka urodziła się w Syrii 
i tam czuje się u siebie. Jak potoczą się jej losy? Czy warto 
być koleżeńskim? Książeczka do wygrania w konkursie. 

uwaga, 
konkurs!
Książka „Wszystko się może zdarzyć” 
Elżbiety Stępień, została wysłana Alek-
sandrze Lasce. Dziewczynka wzięła 
udział w konkursie, wpisując poprawnie 
hasło krzyżówki „Nauka” i wykonując 
rysunek. Przepiękny zachód słońca i łąka 
pełna kwiatów, beztroskie wakacje i natu-
ra zawarta w jednym rysunku zdecydo-
wały o przyznaniu nagrody. Serdecznie 
gratulujemy! 

A do kogo wyślemy Zainę – książeczkę 
wpisaną w 2018 r. przez Polską Sekcję 
IBBY na listę 55 książek dla dzieci poleca-
nych w Polsce? To zależy od Was. Wystar-

Drogie Dzieci! wykreślanka
W wykreślance ukryły się słowa nazywające problem, z którymi 
często muszą się mierzyć osoby, które są „inne” niż reszta grupy.

W Y K L U C Z E N I E K T P G

Y Ń A U O J K C Ż S K A W R P

Ś Z P R Z E M O C Q Ś G Q Z P

M S V Ą Ą M V E G Y U R N E R

I S Z K A L O W A N I E S Ś Z

E A Ó Ę Ł T H V Ś Q V S B L E

W J Ł Ę I X X D W K Q J G A Z

A Ć W J Z U Ś Ć Ś E Z A F D Y

N Ń H L S Ę S Q F E S E J O W

I W Y W O B R A Ż A N I E W A

E W D J Ó O I T L S Ć Ś Ó A N

H Y Ń H J D F A X D H W D N I

Y Z U X A K T K Z R Ę Ź E I E

N U Ź X Ł J Ż Ć U L Z Q J E G

N I E N A W I Ś Ć Ź Z V Q G J

czy odnaleźć ukryte słowa w wykreślance 
i przesłać na: lektura@twojemiasto.eu do 
połowy listopada. Dla ułatwienia podpo-
wiemy, że tych wyrazów jest dziesięć. Inne 

książki autorki znajdziemy na stronie – 
Wanda Szymanowska Książkopisanie. Są 
to książki nie tylko dla dzieci, ale również 
dla dorosłych. 
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Dr. Hanna Magdalena
Wambold
ur. Gołembiewska

Bahnhofstr. 4
64673 Zwingenberg

tel. 06251 721 77

LEKARZ RODZINNY I DZIECIĘCY
Fachärztin für Allgemeinmedizin

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

Jeśli zbierze się kilkunastoosobowa grupa 
słuchaczy, już w tym roku rozpocznie się 
edycja Studiów dla studentów z Niemiec. 
Zajęcia będą odbywać się w Darmstadt. 
Zapraszamy! 

PoDYPloMowe StuDia
kwaliFikacYJne
naucZania kulturY
PolSkieJ i JęZYka
PolSkiego Jako oBcego
Dla kanDYDatów
Z rePuBliki FeDeralneJ
nieMiec 2019/2020

Szanowni rodzice! Polskie Stowa-
rzyszenie kulturalno-oświatowe 
wawel t.z. ogłasza nabór uczniów 
do wszystkich klas na rok szkolny 
2019/2020. 

•	 Zajęcia odbywają się raz w tygo-
dniu, dwie godziny lekcyjne po 
południu (90 minut) w salach lek-
cyjnych w wybranych niemieckich 
szkołach w Mannheim (Vogelstang, 
Im Rott, Rheinau-Süd), Heidelber-
gu (Altstadt) i Eppelheim. 

•	 Lekcje prowadzone są w małych 
grupach, na różnych poziomach 
nauczania w zależności od umiejęt-
ności językowych i wieku dziecka. 

•	 Na zajęcia przyjmowane są dzieci 
w  wieku przedszkolnym od 3 lat, 
szkolnym oraz młodzież do 18. ro-
ku życia ze wszystkich typów szkół. 

•	 Udział w zajęciach jest potwierdza-
ny zaświadczeniem wystawionym 
przez Konsulat Generalny RP 
w  Monachium oraz wpisem na 
świadectwie w szkole niemieckiej. 

•	 Grupy najstarsze przygotowywane 
są do egzaminu certyfikatowego 
z języka polskiego. 

Więcej informacji o zajęciach udzielą na-
uczyciele i zarząd. 

Szczegóły znajdą Państwo na stronie in-
ternetowej: www.wawel-ev.org. 

Jeśli chcesz podnieść swoje kwa-
lifikacje i zdobyć kompetencje 
w zakresie nauczania kultury polskiej 
i języka polskiego jako obcego, zo-
stań słuchaczem niemieckiej edycji 
Podyplomowych Studiów kwalifika-
cyjnych nauczania kultury Polskiej 
i Języka Polskiego jako obcego!

chcesz się rozwijać? rozpocznij studia z nami!
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Na-
uczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego 
jako Obcego kształcą lektorów i nauczycie-
li kultury polskiej i języka polskiego jako 
obcego. Studium przygotowuje do pracy 
w kraju i na lektoratach zagranicznych 
w  różnych środowiskach zainteresowa-
nych nauką języka polskiego (także wśród 
osób pochodzenia polskiego). 

Słuchaczem Studiów Podyplomowych 
może zostać osoba zamieszkała na stałe 
w Republice Federalnej Niemiec, która 
ukończyła humanistyczne studia wyższe: 
magisterskie bądź licencjackie.

Zajęcia na studiach trwają 3 semestry. 
Rozpoczną się jesienią 2019 roku. Zajęcia 
odbywają się 1 raz w miesiącu (terminy zo-
staną uzgodnione ze słuchaczami) w soboty 
i niedziele (przez cały dzień) w Darmstadt. 
Partnerem Uniwersytetu Śląskiego podczas 
realizacji tej edycji studiów jest Centrum 
Językowe Uniwersytetu Technicznego 
w  Darmstadt oraz Polskie Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe „WAWEL” z Heidel-
bergu. Ogólna liczba godzin: 350. Podczas 
jednego zjazdu słuchacze będą uczestniczyć 
w ok. 20 godzinach zajęć. 

ZaSaDY ucZeStnictwa
Aby podjąć studia, należy przedłożyć: kwe-
stionariusz osobowy, podanie z prośbą 
o przyjęcie, odpis dyplomu ukończenia stu-
diów humanistycznych magisterskich lub 
licencjackich, dwa zdjęcia paszportowe i cv 
(druki do pobrania: http://www.sjikp.us.edu.
pl/pl/podyplomowe-studia-kwalifikacyjne-
nauczania-kultury-polskiej-i-jezyka- 
polskiego-jako-obcego/zapisy/). Wymaga-
ne dokumenty należy przesłać na adres:

Szkoła Języka i kultury Polskiej
uniwersytetu śląskiego, pl. Sejmu śl. 1,

40-032 katowice, Polska,
htpp://www.sjikp.us.edu.pl

Samo podanie można wcześniej przesłać 
faksem: +48322512991 lub mailem: szko-
la@us.edu.pl lub achtelik@poczta.onet.pl. 
Przyjęcie na studia odbywa się na podsta-
wie kolejności zgłoszeń. 

W edycji 2019/2020 koszt uczestnictwa 
w Podyplomowych Studiach wyniesie 500 
euro za jeden semestr nauki. 

Pytania szczegółowe można kierować na 
adres: achtelik@poczta.onet.pl. 

Język polski dla dzieci i młodzieży
W celu zapisania dziecka do szkoły należy 

przesłać do nas, znajdujący się na stronie 
internetowej, wniosek zameldowania. Jeśli 
obecne miejsca i terminy zajęć Państwu nie 
pasują, prosimy o kontakt. Przy odpowied-
niej liczbie wstępnych zameldowań istnieje 
możliwość utworzenia nowych grup w in-
nych szkołach! Zapraszamy! 
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Ledwie co nauczyłam się rozkładać leżak 
bez przyszczypań w palce, a już przyszło 
mi rozpakować walizki, otrzepać klap-
ki plażowe z piasku i poukładać muszelki 
wspomnień na półce w łazience.

Za oknem już snuje się jesień po karto-
fliskach, po ścierniskach, mgłą po lasach, 
powoli z welonem babiego lata potarganym 
latawcem. Snuje się ogniście za horyzont, 
turla jabłkiem dojrzałym i wyleguje się na 
zapomnianym snopie siana. 

Jesień ma dużo czasu. Zasmażyła już kon-
fitury, zboże zmieliła, grzyby rozrzuciła, 
wrzosy fioletem zabarwiła. Leni się teraz 
w  miedzianym cieple, nanizuje jarzębinę 
koralami i ani myśli ustąpić słotnej zimie. 

A mnie cieszy jej opieszałość. Wygrzewam 
się w jej łagodnym cieple i zaplątuję w paję-
czyny i wspomnienia. Zawsze ta pora roku 
wypełniona była zapachem gruszek i świeżo 
wydrukowanymi podręcznikami szkolny-
mi. Po długich wakacjach do szkoły szłam 
w rytmie grzechoczących w drewnianym 
piórniku mocno zaostrzonych ołówków. 
Potykając się o wybujało-gwieździstą na-
włoć, szłam, oczywiście niespiesznie, żeby 
te ołówki się nie połamały! 

Na trochę wyższym poziomie nauki, 
w  liceum, początek roku szkolnego nawet 
mnie cieszył, bo wiedziałam, że „słusz-
nie” zaczniemy go czynami społecznymi, 
czyli pracą na polu przy wykopkach. My, 

zaledwie kiełkujące ziarno inte-
ligencji, zmienialiśmy nasze 
zadufanie w sobie na flanelo-
we koszule, wytarte spodnie 
i chusty, i byliśmy zawo-
żeni na jakieś pole, żeby 
osobiście przekonać się, ile 
trudu, bólu pleców i po-
kaleczonych rąk kosztuje 
jeden kilogram ziemniaków 
w miejskim sklepie. Ale były też 
fajne chwile, np. jak przyjeżdżali 
traktorem gospodarze i częstowali nas 
przesłodzoną, bladożółtą herbatą z kwa-
skiem cytrynowym (kwasek cytrynowy to 
zastępczy środek cytryny) i bułkami z pasz-
tetem (bez masła). Mogliśmy też na koniec 
pracy rozpalić ognisko z naci kartoflanej. 
Jeszcze dzisiaj czuję ten zapach! Tak wy-
miętoszeni, umorusani i utrudzeni chętniej 
wracaliśmy do „normalnej” nauki. 

Pamiętam również, że gdy pory roku by-
ły jeszcze „pogodą określone”, choćby nie 
wiem co, zawsze pierwszego listopada było 
zimno. W tym duchu pierwszy raz wycią-
gano z szaf futra. Trzeba je przewietrzyć 
– mawiała moja ciocia. Bo na cmenta-
rzach spotykało się wszystkich: krewnych, 
znajomych, sąsiadów... i trzeba było się „po-
kazać”. To była istna rewia mody! Nie bez 
znaczenia był też wystrój grobu (wcześniej 
wymytego i wypolerowanego), jak i wiel-
kość wieńca. Oczywiście w konkury szło 
się ze względu na żyjących, szczególnie tych 
o naturze plotkarskiej. 

A przecież wieniec symbolizuje ochro-
nę, zwycięstwo, sprawiedliwość, honor, 
pamięć, chwałę, uroczystość, śmierć, ale 

i zmartwychwstanie. Zielony 
wieniec składany na grobie 

to symbol czci oddanej tam 
pochowanym. Przeważnie 
robiony jest więc z zielonych 
gałązek choiny, a później 
przyozdabiany szyszkami 
i pełnymi znaczeń roślina-

mi, takimi jak choćby róże 
(symbol zmartwychwstania), 

gałązki z owocami (sym-
bol dobroczynności), liście 

dębowe (symbol świętości), pędy blusz-
czu (symbol życia), brzozowa kora (symbol 
niewinności). 

Nie bez znaczenia okazuje się również 
kształt stroika na grób: wieniec symboli-
zuje krąg „życie i śmierć”, nieskończoność, 
łuk – to znak obejmowania, przytulania, 
wodospad – symbol przemijania, ale także 
pamięci, serce – bliskość, miłość. Pamię-
tajmy o tych, co już odeszli, bo w naszej 
pamięci jest ich życie. 

W jesienne wieczory lubię otwierać al-
bumy ze starymi zdjęciami. Jesienne 
wieczory przy herbatce same przywołują 
wspomnienia. I jeszcze te „chryzantemy 
złociste w  kryształowym wazonie stoją na 
fortepianie, kojąc smutek i żal...”. Właśnie! 
Złociste i w wazonie. Chryzantemy nie są 
tak naprawdę kwiatami „cmentarnymi”. 
One po prostu kwitną o tej porze roku i są 
łatwo dostępne. 

Lubię ten bukiet słońca w moim wazonie 
i  te herbaciane wieczory w moim domu 
z delikatną, jak babie lato nostalgią. A Wy? 
 Prawdziwie złotej jesieni życzy
 Joanna Duda-Murowski

Jesień wrześniowa, 
jesień listopadowa

BenSheiM
•	w szkole państwowej: Goethe-Gymnasium; 

informacje w sekretariacie szkoły.

DarMStaDt
w szkołach państwowych; informacje i za-
meldowanie:
•	Schillerschule: harbuz@vp.pl, tel. kontakto-

wy 0173-490-45-34
•	Ludwig-Schwamb-Schule: iwona_kukul-

ska@op.pl, tel. 0160-947-922-88
•	Stadtteilschule Arheilgen: paulina_boin-

ska@yahoo.de, tel. 0173-490-45-34
•	Lichtenbergschule: lucynaS@gmx.de, tel. 

0151-228-898-93
w szkole społecznej: Deutsch-Polnischer 
Verein Die Brücke e.V., www.diebruecke-
-darmstadt.de

Dreieich / langen
•	w szkole państwowej: Wingertschule; in-

formacje i zameldowanie: ascz@onet.pl, tel. 
0176-346-780-76

FrankFurt naD MeneM
•	w szkołach państwowych: Theobald-Zie-

gler-Schule, Riedhofschule, Grundschule 
Riedberg - informacje i zameldowanie: sta-
chura_m@hotmail.com, tel. 0178-557-48-17

•	w szkołach państwowych: Niddaschule, 
Viktoria-Luise-Schule, Erich-Kästner-Schule 

lekcje języka polskiego dla 
dzieci i młodzieży w hesji

- informacje i zameldowanie: agnieszka.kru-
semarck@gmail.com, tel. 0176-540-635-45

•	w szkole społecznej: Deutsch-polnische 
Elterninitiative zur Förderung der Zweispra-
chigkeit e.V., www.krasnale.de

•	w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym MEN, 
www.szkolapl.de

•	przy Polskiej Misji Katolickiej, www.polska-
-szkola-frankfurt.eu

gernSheiM 
•	w szkole państwowej: Peter-Schöffer-

-Schule; informacje i zameldowanie w 
sekretariacie szkoły

gieSSen / linDen
•	w szkołach państwowych: Gesamtschule 

Ost-Giessen, Burgschule Linden; informacje 
i zameldowanie w sekretariacie szkoły

hanau
•	przy Polskiej Misji Katolickiej: www.pmk-

-hanau.de

hÖchSt iM oDenwalD
•	w szkole państwowej: Ernst-Göbel-Schule; 

informacje i zameldowanie: iwona_kukul-
ska@op.pl, tel. 0160-947-922-88

kaSSel
•	w szkole państwowej: Georg-August-Zinn-

-Schule; informacje i zameldowanie w 
sekretariacie szkoły.

•	przy Polskiej Misji Katolickiej: www.pmk-
kassel.de

MÖrFelDen-wallDorF
•	w szkole państwowej: Bürgermeister-Klin-

gler-Schule; informacje i zameldowanie 
agnieszka.krusemarck@gmail.com, tel. 
0176-540-635-45

oFFenBach
•	w szkole państwowej: Mathildenschule. 

Informacje i zameldowanie: ewa.banacho-
wicz@krasnale.de, tel. 0173-598-67-48

•	przy Polskiej Misji Katolickiej: www.pmk-
-offenbach.de

PFungStaDt
•	w szkole państwowej: Friedrich-Ebert-

-Schule. Informacje i zameldowanie: 
iwona_kukulska@op.pl, tel. 0160-947-922-88

wieSBaDen
•	w szkole państwowej: Pestalozzischule; 

informacje i zameldowanie: informacje i za-
meldowanie w sekretariacie szkoły

•	w szkole społecznej: Elterninitiative Pollin-
gua e.V.,www.pollingua.de

•	przy Polskiej Misji Katolickiej, www.pmk-
-wiesbaden.eu

wetZlar / aßlar
•	w szkole państwowej: Grundschule Aßlar; 

informacje i zameldowanie: informacje i za-
meldowanie w sekretariacie szkoły

organizatorów punktów nauczania języka 
polskiego niewymienionych powyżej prosi-
my o zgłaszanie się do redakcji. 
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Zrób to dla siebie!

Jak wynika z raportu Narodowego Banku 
Polskiego „Polacy pracujący za granicą 
w 2016 r.”, jednym z najczęstszych powo-
dów emigracji Polaków do krajów Unii 
Europejskiej są różnice w zarobkach. Wy-
jeżdżamy w poszukiwaniu lepszego życia, 
a mimo to powielamy znany nam sce-
nariusz. Życie toczy się pomiędzy pracą 
a domem. 

Autorki projektu „Kobiecy Challenge” 
skierowanego do Polek na emigracji prze-
konują, że praca i dom to nie wszystko! Do 
pełni szczęścia potrzebujemy zadbać o sie-
bie, o wygląd, zdrowie i rozwój. 

w co „inweStuJeSZ” SwóJ cZaS? 
Mówi się, że czas to pieniądz. Pytanie 
brzmi, w co go inwestujemy? Czy umiemy 
znaleźć go dla siebie, na samorozwój, ak-
tywność fizyczną, pasje? Skupiamy się na 
pracy, obowiązkach domowych, praniu, 
sprzątaniu, gotowaniu, a czas mija i nigdy 
go nie odzyskamy. Twórczynie „Kobiecego 
Challenge’u” przekonują, że warto dobrze 
go inwestować, aby przynosił owoce nie 
tylko w postaci większej sumy na koncie. 

ZMień MYślenie i nawYki,
a wYDarZą Się cuDa! 
Każda z nas chce być zdrowa, szczęśliwa, 
spełniać swoje marzenia. Tylko często 
okazuje się, że niewiele robimy w tym kie-
runku. Marzenia nieustannie odkładamy 
na później. Na uprawianie sportu brakuje 
nam czasu lub motywacji, do samorozwo-
ju wiary w swoje możliwości. Ze zdrowym 
odżywianiem też bywa różnie. Potem za-
stanawiamy się, dlaczego nie mamy siły 
i energii, dlaczego nie jesteśmy szczęśli-
we? Z czasem zaczynamy wierzyć, że tak 
musi być i godzimy się na szarą, zwykłą 
codzienność, zamiast zawalczyć o swoje 
marzenia. 

Boimy się zmian, które mogą odmienić 
nasze życie na lepsze. Boimy się niezna-
nego, a okazuje się, że nie było czego, bo 
czarne scenariusze w naszej głowie to 
jedynie „fikcja literacka”, a nie „samospeł-
niające się proroctwo”. 

SaMoroZwóJ na eMigracJi
Inspiracji i motywacji do działania warto 
szukać w grupach wsparcia. Inicjatywą 
jednoczącą Polki na emigracji jest „Ko-

codzienność często określana jako 
zwykła, szara, z rzadkimi momen-
tami, kiedy żyjemy pełnią życia. 
niby wszystko w niej w porządku, 
ale czegoś brakuje. Jak odnaleźć 
równowagę między życiem a pracą 
i znaleźć czas dla siebie? 

biecy Challenge”. Jego autorki – Izabela 
Tomiczek-Pitlok i Aneta Stefaniak – or-
ganizują warsztaty rozwojowe dla kobiet. 
To doskonała okazja do poznania nowych 
osób, nawiązania relacji, inspirowania się. 

Podczas nadchodzących spotkań poru-
szane będą tematy dotyczące sfery beauty, 
samorozwoju i zdrowia. Aneta Stefaniak 
opowie o tym, co daje analiza kolorystycz-
na oraz jak dobierać stylizacje do typu 
sylwetki. Katarzyna Lubina przedstawi 

historię wygranej walki z nadwagą i al-
koholizmem. Monika Przepióra z firmy 
DuoLife opowie o tym, jak dbać o zdro-
wie, by tryskać energią. 

Szczegółowe informacje o warsztatach 
wkrótce na stronie: https://www.kobiecy-
challenge.com/warsztaty.html. 

„Kobiecy Challenge” i Monika Przepióra 
zapraszają do udziału w „Fit Challenge” 
– treningach na świeżym powietrzu we 
Frankfurcie nad Menem.

Izabela Tomiczek-Pitlok i Aneta Stefaniak, twórczynie „Kobiecego challenge’u”  Fot. Ela Kaleta

Jak dbać o zdrowie – Monika Przepióra
 Fot. Grzegorz Dobrzycki

Autorka bloga „Walczę o siebie” Kasia Lubina
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BliŻeJ luDZi anna antoniak-Pietrzak 
„Mój cel to wspierać rodaków na emigracji”. Coach, doradca, trener, specjalista 

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

Jan Pacholski M.A. 
kontakt@jan-pacholski.de 

0171-3802004 

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY I ZAUFANIA PUBLICZNEGO 

TŁUMACZ KONFERENCYJNY 

www.jan-pacholski.de 

Ludzie rozwój osobisty często identyfiku-
ją z ogromną koncentracją na sobie. Bo 
przecież aby coś zmienić, trzeba najpierw 
zastanowić się nad sobą. Wykonać pracę 
filozofa, antropologa czy analityka. Jak 
już zbierzemy wystarczającą liczbę da-
nych, stawiamy sobie pytania i szukamy 
odpowiedzi. Ten często żmudny proces 
prowadzi do wniosków, daje możliwość 
podjęcia działania. Tak naprawdę już cała ta 
analiza nosi znamiona rozwoju osobistego, 
bo w istocie świadomość stanu obecnego 
jest dobrym punktem wyjścia do zmiany.  
Taki proces powoduje, że rozwój osobi-
sty przez część z nas identyfikowany jest  
z niepotrzebnym egocentryzmem. Po-
tocznie w społeczeństwie zjawisku 
egocentryzmu przypisujemy pejoratywne 
znaczenie. Silny konformizm powoduje, 
że nie chcemy być oceniani jako osoby 
nadmiernie skoncentrowane na 
sobie. 

Dlaczego przyjęcie tej per-
spektywy jest błędem? 
Nawet najmniejsza po-
zytywna zmiana, jaką 
wdrożymy w swoje życie, 
wpływa na innych. Na lu-
dzi, którymi się otaczamy, 
z którymi żyjemy pod jed-
nym dachem, a także na tych,  
z którymi pracujemy. Zauważ-
my, jak sam nasz nastrój potrafi 
udzielać się innym. Gdy wstajesz tzw. lewą 
nogą, nie tylko w domu wszyscy wiedzą, 
że trzeba schodzić Ci z drogi! 

Wyobraźmy sobie, że dokonaliśmy pewnej 
pracy i z osób krytycznych, zdystansowa-
nych zmieniliśmy się w osoby kontaktowe, 
otwarte i wspierające. Wyobraźmy sobie, 
jak nasza zmiana osobista może wpływać 
na otoczenie. Poprzez nasz uśmiech, dobre 
słowo, uścisk dłoni. Wspierająca rozmowa, 
okazanie dobrych emocji czy zrozumienia 
wpływa na ludzi jak najlepsze lekarstwo. 
Koi niepewność, łagodzi nieporozumie-
nia, upewnia, wzmacnia. Jako silniejsi 
wewnętrznie i w poczuciu zasobności 
możemy efektywniej wspierać innych.  
Mamy wpływ. Możemy tworzyć efekt skali. 

Czesław Miłosz w „Traktacie moralnym” 
pisał: 

Nie jesteś jednak tak bezwolny, 
A choćbyś był jak kamień polny, 
Lawina bieg od tego zmienia, 
Po jakich toczy się kamieniach. 

Tak właśnie powstaje efekt motyla. Trze-
pot skrzydeł motyla w Ohio może trzy dni 
później wywołać burzę piaskową w Tek-
sasie! (teoria powstała w 1960 r., autorem 
jest Edward Lorenz). Jeden ruch. Zmiana 
w nas. Może poruszyć serca i umysły tłu-
mów. Inwestujmy w rozwój osobisty. Bo 
świat należy zmieniać od siebie! 

Zwróćmy uwagę na 
organizacje uczące się. 
Na te, które budowane 
są w duchu społecznej 
odpowiedzialności 
biznesu. Nowoczesne 

przedsiębiorstwa sprze-
ciwiają się koncentracji 

jedynie na maksymalizacji 
zysku. Stawiają na harmonijny 

rozwój biznesu wraz ze wszystkimi 
interesariuszami. Firmy te chcą uczciwie 
płacić podatki, godnie wynagradzać pra-
cowników, dbać o środowisko naturalne 
i rozwijać się zgodnie z uznanymi normami 
etyki. Biznes społecznie odpowiedzialny 
to także niezwykła wrażliwość na potrze-
by otoczenia. To angażowanie się w istotne 
społecznie ruchy. 

Takim ruchem od 28 lat jest wielka or-
kiestra świątecznej Pomocy wraz z  jej 
dyrygentem Jurkiem Owsiakiem. Ten 
piękny ruch bez zaangażowania tysięcy 
ludzi nie miałby możliwości przetrwania. 
Z jednej strony tworzą go 
niezliczone rzesze osób 
dobrej woli wrzucający 
do puszek pieniądze, z 
drugiej zaś wolontariusze 
angażujący się w  wyko-
nanie ogromnej pracy na 
rzecz słusznej idei. Jest 
jeszcze jedna strona. 
Mecenat świata bizne-
su. Perły wśród firm, dla 
których idea pomagania 
i  wspierania najsłabszych 
jest naturalnym odru-
chem. Dzięki hojności tej 
ostatniej grupy zaanga-
żowanych ludzi co roku 
zbierane są datki, aby Finał  
w ogóle mógł się odbyć. 

a co mogą twoje skrzydła?

Z końcem lutego światło dzienne ujrza-
ła „Drużyna Pierścienia”! Czyli zespół 
ludzi, którzy podjęli się organizacji we 
Frankfurcie 28. Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w 2020 roku. 
W tym roku szefem sztabu WOŚP Darm-
stadt-Frankfurt został Łukasz Nowicz.  
Jak co roku już od pierwszych dni sierp-
nia członkowie sztabu (Łukasz Nowicz, 
Jacek Nowacki, Paweł Bohnak, Paweł Piń-
dyk, Ewelina Gierłach, Paulina Zaremska, 
Renata Dowejko, Katarzyna Borkowska, 
Edyta Musioł, Marcin Junik, Anna Anto-
niak-Pietrzak) rozpoczęli wyścig z czasem 
o pozyskiwanie środków na organizację 
finału we Frankfurcie. 

Przed sztabem intensywny czas, trzeba 
zebrać środki od sponsorów, zorganizować 
wydarzenia artystyczne i zaangażować wo-
lontariuszy. 

Dziś każdy z nas może zdecydować, jak 
ruch jego skrzydeł wpłynie na budowę 
lepszego świata. 
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śniąca ii – wątpliwe promienie słońca
o czym śnimy? 
Bohaterka książki Joanny Marty Piłato-
wicz, Jasmin, śni o przeszłości i egipskiej 
kapłance Sarze, która za swoje dążenie do 
nieśmiertelności została przeklęta. Autor-
ka łączy realną historię ze światem fantazji. 
Realne jest to, że młoda dziewczyna szuka 
lepszej przyszłości w Holandii. Obietni-
ce jej chłopaka są gołosłowne. Jasmin po 
przyjeździe do Hagi musi radzić sobie 
sama. Nie posiada kontaktów, nie zna ję-
zyka, nie wie komu zaufać, a zauroczenie 
przystojnym Bernardynem, właścicielem 
szkoły tańca, w której miała prowadzić 
warsztaty, doprowadza ją tylko do łez 
i  rozczarowania. Z uporem szuka pracy 
i  mieszkania. Poznaje wiele osób i realia 
panujące na obczyźnie. 

I ty jesteś z Polski? – nie mógł uwierzyć. 
Nie wiedziała, czy ma się wstydzić za Po-

laków, o których opinia nie była najlepsza, 
czy przyjąć komplement. Z drugiej strony 
to właśnie Polacy bez wykształcenia, o naj-
niższym standardzie życia mieli najmniej 
do stracenia decydując się na wyjazd za 
granicę, by zarobić. To oni przyjmowali naj-
gorsze prace za najniższe stawki. Serce jej 
się samej krajało na myśl o tym. To ci ludzie 
przecież torowali drogę innym Polakom, po-
koleniom, by komuś potem było lepiej. Nie 
chciała być tak traktowana. Ceniła ich za 
odwagę, siłę i determinację. Ona jednak nie 
chciała takiego życia na obczyźnie, zresztą 
zwyczajnie uważała, że nie potrafi tak. Po-
dziękowała Vikowi, ale nie zaprosiła go do 
domu. Zdążyła dopompować materac, za-
nim przeniosła się w te warstwy istnienia, 
w których panował sen. 

Jasmin podróżuje pomiędzy snem a świa-
tem realnym. Sara – kapłanka ze snu 
– twierdzi, że to, co wydarzyło się w prze-
szłości, będzie miało wpływ na przyszłość. 

Zdumiona patrzyła na drzwi kojarzące 
jej się ze starożytnymi wrotami, które raz 
widać, raz stają się przeźroczyste, a raz 
znikają w ciemności, w zależności od pa-
trzącego. 

– Wejdź, pokażę ci coś – głos znów się 
odezwał, ale ona się zawahała. Czyż to 
nie zapowiedź śmierci i jeśli przekroczy ten 
próg, to umrze? Czyż to nie tak śni się wielu 
ludziom, jak symbol zapisany w podświa-
domości zbiorowej? Lepiej nie ryzykować. 

– Jest wiele śmierci – głos zdawał się czy-
tać w jej myślach. – Jeszcze jest czas.

Weszła ostrożnie i powoli. Ujrzała roz-
świetloną komnatę Sary i poczuła się 
bezpiecznie, swojsko, jakby u siebie. 

– Wejdź swobodnie. Nikt nie odkryje tego 
miejsca, jest chronione magią i niewidoczne 
dla oczu ludzkich, a także innych. – Sara 
uśmiechnęła się, czując zachwyt młodej 
dziewczyny. 

Autorka profesjonalnie łączy 
świat duchowy i wymiary 
starożytnych tajemnic ze 
współczesnym światem. 
Lektura skłania nas do prze-
myśleń – czy mamy wpływ 
na nasze życie i jesteśmy 
w stanie kierować naszym lo-
sem, a może to już inna, jakaś 
zewnętrzna siła nami kieruje 
i nie mamy na nic wpływu? 

Joanna M. Piłatowicz 
– andragog, tancerka i na-
uczycielka tańca, choreograf, 
malarka obrazów abstrak-
cyjnych. Jest autorką książek 
gatunku fantasy. Porusza w nich istotne 
kwestie w życiu człowieka: wiarę w prze-
znaczenie, reinkarnację, wyższą instancję, 
filozofię osobistą człowieka, złożoność 
ludzkiej psychiki, relacje ze światem. Pobyt 
w różnych krajach wpłynął na jej twór-
czość literacką, filozofię osobistą i  pracę 
artystyczną. Interesują ją relacje pomiędzy 
różnymi dziedzinami nauki a  tradycjami 

duchowymi, takie jak szama-
nizm. 

Napisała m.in.: „Opowie-
ści z  pogranicza światów”, 
„W  innych wymiarach” oraz 
„W  króliczą norę – recepta 
na crowdfunding” (ebook – 
przewodnik, jak skutecznie 
prowadzić kampanię i zebrać 
pieniądze na swój projekt). 
Autorka mieszka w Niem-
czech, w naszym magazynie 
możemy czasami przeczy-
tać jej artykuły w dziale „Na 
pograniczu nauki”. Wcze-
śniej współpracowała 

z  magazynem „Access” w Hadze, pisząc 
o doświadczeniach z emigracji. 

Więcej informacji znajdziemy w interne-
cie, np. na: www.lubimyczytac.pl lub www.
goodreads.com (książki Joanny Piłatowicz 
zostały wydane również w języku angiel-
skim). Warto też zajrzeć na profil autorki 
na Facebooku (facebook.com/joanna.pila-
towicz).
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Ciekawostką jest, że nie są oni ani 
wykształconymi muzykami, ani menadże-
rami. Polonia Music Festival to rodzinne 
przedsięwzięcie, które zainicjował Józef 
Opyd. Dzięki ciężkiej pracy, dokładności 
i doświadczeniu zdobywanemu pod-
czas kolejnych, początkowo mniejszych 
eventów wraz z rodziną stworzył team, 
w którym wszystkie detale funkcjonują jak 
w szwajcarskim zegarku. Jednak prawdzi-
wym kluczem do sukcesu jest ich pogoda 
ducha, kreatywność i szacunek, z którym 
podchodzą zarówno do artystów, jak i pu-
bliczności. To chyba ta pozytywna aura 
pozwala tworzyć niepowtarzalną atmosfe-
rę podczas kolejnych koncertów. 

„tM”: Józefie, powiedz nam proszę, jak 
powstał polonia Music Festival? Czy to 
był twój pomysł? 

JóZeF oPYD: Tak, to mój pomysł, przy 
czym muszę powiedzieć, że wyszło to 
z  mojej muzycznej pasji. Już od 16. roku 
życia pracowałem jako DJ na dyskote-
kach, później zajmowałem się organizacją 
koncertów w dyskotekach. Pracowałem 
jako event-menadżer w znanej polskiej 
dyskotece w Zagłębiu Ruhry. W 2015 r. po-
stanowiłem pójść własną drogą i stworzyć 
własną firmę zajmującą się organizacją 
koncertów. Wtedy to właśnie powstał pro-
jekt Polonia Music Festival. 
Skąd wziął się pomysł, by na jednym kon-
cercie mieszać różne style muzyczne? 

To właśnie podczas mojej pracy w dysko-
tekach zauważyłem, że nie ma koncertów, 
na których można posłuchać różnych ga-
tunków muzyki. Często zdarza się tak, że 
w gronie znajomych, a nawet w małżeń-
stwach, są osoby słuchające różnej muzyki. 
Jedni słuchają rocka, inni hip-popu czy di-
sco polo. Takie osoby mogą śmiało razem 
przyjść na nasz koncert i wspaniale się 
bawić. Na naszej scenie każdy znajdzie coś 
dla siebie. Naszym celem jest, aby muzy-

ka łączyła ludzi, dawała im radość i dobrą 
zabawę. 
Festiwal to całkowicie rodzin-
ne przedsięwzięcie. ilu członków 
rodziny pracuje z tobą podczas imprez 
i przygotowań? Jakie mają zadania? 

To prawda, cała moja najbliższa rodzi-
na jest zaangażowana przy pracy podczas 
koncertów. Każdy otrzymuje swoje za-
dania i stara się z nich wywiązać. Mój 
najstarszy brat Mateusz zajmuje się ca-
łą koordynacją z artystami – rezerwacją 
lotów, hotelów, transportu itd. Młodszy 
brat Szymon, można powiedzieć, jest mo-
ją prawą ręką. Pomaga mi w biurze przez 
cały rok. Jest jeszcze mama, która jest na-
szym wsparciem do zadań specjalnych. 
Dba o artystów, sprawdza, czy wszystko 
jest dopięte na ostatni guzik. We Frank-
furcie można ją spotkać przed koncertem 
w kasie z biletami. Na mamę zawsze mo-
żemy liczyć. Moja partnerka Franciska 
dba z kolei o sprawy związane ze wstępem, 
sprawdzaniem biletów, garderobą i całym 
zapleczem riderowym dla artystów. W te-
amie jest też kolega Tomek, który zajmuje 
się sceną. Przygotowuje próby, dba, by ar-
tyści byli punktualnie gotowi do wyjścia 
na scenę i aby cały koncert przebiegał we 
wcześniej ustalonych ramach czasowych. 
Dlaczego postanowiłeś tworzyć grupę 
osób pracujących nad eventami właśnie 
z rodziną? 

Projekt Polonia Music Festival powstał 
z  mojej pasji. Jestem prostym człowie-

kiem z wielkimi marzeniami i ogromnym 
zawzięciem. Bardzo cenię sobie również 
bardzo dobrą komunikację w zespole. To 
właśnie według tych kryteriów dobieram 
współpracowników. Poza tym lubię praco-
wać z ludźmi, których znam i na których 
wiem, że mogę polegać. Nasz festiwal 
powstawał powoli, krok po kroku, bez 
wielkiego budżetu, a rodzina, która stop-
niowo dołączała do projektu, po prostu 
sprawdziła się w swoich zadaniach. Jednym 
słowem: jeśli wszystko dobrze funkcjonuje, 
to chyba nie warto nic zmieniać? 
Możesz nam zdradzić, ile osób odwiedza 
Wasze koncerty? 

Nie chcę tu operować konkretnymi cy-
frami, bo liczba ta się wciąż zmienia, ale 
jest to zawsze kilka tysięcy osób podczas 
każdej edycji. 
Odwiedzam Wasze koncerty już od kilku 
lat i muszę powiedzieć, że porządek i dob-
ra atmosfera podczas koncertów są godne 
uwagi. Jak Wam się to udaje? 

Takie komplementy na pewno cieszą, 
choć ciężko mi jest odpowiedzieć na to 
pytanie. Jestem osobą, która stara się 
respektować ludzi – czy to w życiu pry-
watnym, czy w zawodowym. Jestem też 
przekonany, że jeśli ludzie mają wspólny 
cel i ze sobą rozmawiają, to są w stanie 
wyjaśnić między sobą wszelkie nieporo-
zumienia. Nauczyłem się tego w mojej 
rodzinie, gdzie zawsze staraliśmy się na-
wzajem wspierać i wspólnie rozwiązywać 
problemy. Podczas festiwalu jest podob-

Polonia Music Festival
– w cieniu reflektorów
polonia music Festival to obec-
nie jedna z największych imprez 
polonijnych w Niemczech. 
Na festiwalowych koncertach 
występowały już takie gwiazdy, 
jak bajm, Kombii, Doda, 
stachursky, akcent czy ich 
troje. Jednak w cieniu wielkich 
artystów stoją niewidocz-
ni twórcy tego ogromnego 
przedsięwzięcia, którzy dbają 
o organizację, bezpieczeństwo 
i dobrą zabawę dla wieloty-
sięcznej publiczności.

Józef Opyd: – Pomysł organizacji koncertów jest efektem mojej muzycznej pasji

wYwiaD w twoiM Mieście
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nie, choć każdy z rodziny ma na co dzień 
swoje własne zajęcia. Starszy brat prowa-
dzi biuro nieruchomości, moja partnerka 
pracuje w prokuraturze, a mama też ma 
swoją pracę. Jednak kiedy przychodzi czas 
koncertów, stajemy się jednym, zgranym 
i pełnym entuzjazmu zespołem, który ma 
na celu stworzyć kolejny niepowtarzalny 
event. Taką pozytywną energię staramy się 
przenosić także na firmy czy osoby, które 
z  nami współpracują. Myślę też, że my, 
Polacy, lubimy się dobrze bawić i wydaje 
mi się, że ta dobra atmosfera jest głów-
nie zasługą świetnych artystów i naszej 
publiczności. My stwarzamy im tylko do-
godne warunki do wspólnej zabawy. 
W ilu miastach odbywają się obecnie kon-
certy? Czy planujecie dalszą ekspansję? 

W Oberhausen odbywa się dwudniowy 
festiwal, toczący się równolegle na dwóch 
scenach tematycznych. Jedna scena to 
typowe disco polo, druga to scena roc-
kowa. Poza tym proponujemy tam dość 
dużą ofertę gastronomiczną, z różnymi 
polskimi smakołykami. Kolejnym mia-
stem jest Hamburg, gdzie koncert odbywa 
się w znanej, zwłaszcza kibicom hokeja 
i piłki ręcznej, Barclaycard Arenie – oraz 
oczywiście koncert we Frankfurcie w Jahr-
huderthalle, która w swojej historii gościła 
już wiele gwiazd świata muzyki. Od ze-
szłego roku organizujemy także koncert 
w  holenderskim Best, koło Eindhoven, 
pod nazwą Polski Festival. Ten projekt 
to nasze najmłodsze dziecko, pochłania-
jące wiele energii, ale nie wykluczam, że 
w  2020  r. pojawią się nowe lokalizacje, 
również w Niemczech. 
Kto z was wybiera artystów? Czym się kie-
rujecie, układając program koncertów? 

Jestem świadomy, że wybór artystów to 
jedno z kluczowych zadań, od którego za-
leży frekwencja na naszych koncertach. 
Ta decyzja wymaga ogromnego wyczucia. 
Oczywiście wiele dyskutujemy we wspól-
nym gronie na temat trendów i zespołów, 
bierzemy pod uwagę różne statystyki i opi-
nie. Jednak końcowe decyzje w tej kwestii 
leżą po mojej stronie, wraz z pełną odpo-
wiedzialnością za te decyzje. 
Szymon, jak współpracuje się z bratem 
– szefem? Czy zdarzają się Wam też sprze-
czki? 

SZYMon oPYD: Współpraca jest 
naprawdę super! Zawsze staramy się 
podejmować decyzje wspólnie tak, aby 
impreza się jak najlepiej udała i dlatego też 
staramy się zawsze przedyskutować różne 
opcje. Co dwie głowy, to nie jedna. 
a dla pani czym jest Festiwal? pracą, 
przygodą, a może czymś jeszcze? 

MaMa: To jest dla mnie odskocz-
nia od dnia codziennego życia. Podczas 
pracy przy koncertach często czuję się, 
jakby wstępowała we mnie nowa energia 
i przypominają mi się dawne lata spędzo-
ne w Polsce. Jestem też ogromnie dumna 
z syna, że potrafi zarządzać tak ogromnym 
przedsięwzięciem, a jego praca sprawia 
ludziom tak wiele przy-
jemności. 
Czy to prawda, że dla 
wielu artystów po-
za wynagrodzeniem 
równie ważne jest 
stworzenie odpowied-
nich warunków, aby 
czuli się swobodnie 
zarówno na scenie, jak 
i przed występem? 

JóZeF oPYD: Na 
pewno z naszej stro-
ny robimy wszystko, 
aby zapewnić artystom 
pełen komfort i aby 
wychodząc na scenę, 
czuli się swobodnie. Na-
tomiast z drugiej strony 
jest to różnie. Są zespoły, 
które poza standardo-
wymi potrzebami, jak 
odpowiednie nagłośnie-
nie, garderoba, catering, 
nocleg, nie mają więk-
szych wymagań, a są też 
artyści bardzo wymaga-
jący, którzy muszą mieć 
koniecznie do dyspozy-
cji np. sok z pietruszki 
lub inny trunek. Trzeba 
jednak zrozumieć, że 
artyści to też ludzie, ma-
ją własne upodobania, 
humory i lepsze czy gor-
sze dni. Do tego trzeba 
dodać że praca artysty 

jest naprawdę ciężka. Ciągłe podróże, no-
we miejsca, nowi ludzie. To wszystko jest 
ogromnym obciążeniem, którego widzowie 
na scenie nie widzą. 
na koniec powiedz proszę, jakie niespo-
dzianki przygotowaliście na tegoroczny 
festiwal? 

Na pewno zestawienie muzyczne. Sła-
womir pobił w ostatnim roku wszystkie 
muzyczne rekordy, Sylwia Grzeszczak od 
10 lat jest wciąż na topie list przebojów. No 
a Lady Pank – co tu dużo mówić – zespół 
legenda. W Oberhausen wystąpią m.in.: 
Łzy, Ich Troje, Stachursky i Weekend. Ser-
decznie zapraszamy! 

 Rozmawiał Michał kochański

Łączymy różne gatunki muzyczne, tak aby grupy znajomych, mimo że słuchają 
różnej muzyki, mogły się wspólnie bawić na jednej imprezie

Mama dba o artystów i sprawdza, czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik.  
Często jest naszym wsparciem do zadań specjalnych!
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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

W położonej na północnym zachodzie 
Niemiec Bremie, która jest najmniejszym 
krajem związkowym, powstała wspólna 
koalicja trzech lewicowych ugrupowań: 
socjaldemokratycznej SPD, Zielonych 
oraz właśnie Die Linke. Koalicja w po-
dobnej formie funkcjonuje w Berlinie oraz 
Turyngii, do niedawna funkcjonowała 
także w Brandenburgii, jednak są to landy 
byłej NRD, gdzie Die Linke ma najwięk-
sze poparcie. Brema jest zatem pierwszym 
landem na zachodzie kraju, gdzie lewica 
tworzy rząd. 

Aby zrozumieć sytuację dzisiejszej le-
wicy, konieczne jest zrozumienie genezy 
historycznej tego ugrupowania. Die Linke 
jest ugrupowaniem stosunkowo młodym, 
powstała 16 czerwca 2007 r. ze zjednocze-
nia PDS i WASG. Pierwsza z partii, która 
stanowiła jej podstawę, a w konsekwen-
cji utworzyła Die Linke, wywodziła się 
z  Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec 
sprawującej rolę partii przewodniej w Izbie 
Ludowej NRD. Partią kierował Komitet 
Centralny, a SED była partią o  charak-
terze hegemonicznym. Na początku lat 
90. partia występowała pod nazwą SED-
-PDS, a jej przewodniczącym był adwokat 
Gregor Gysi. W pierwszych wolnych wy-
borach do Izby Ludowej NRD w marcu 
1990 r. uzyskała niecałe 17% poparcia 
i  przeszła do opozycji wobec rządu Lo-
thara de Maizière. W późniejszym okresie 
współprzewodniczącymi partii byli: Lo-
thar Bisky i Oskar Lafontaine. Obecnie, 
aby podkreślić zasadę równouprawnienia, 
na czele partii stoi dwóch liderów, kobie-
ta i mężczyzna. Funkcję tę pełnią: Katja 
Kipping z Saksonii oraz Bernd Riexinger 
z Badenii-Wirtembergii. 

Ideologią partii jest socjalizm de-
m o k r a t y c z n y ,  a  p o d s t a w o w e 
wartości, którymi kieruje się Die Linke, 
to: demokracja, wolność i równość, które 
nierozerwalnie połączone są z  pokojem. 
W swoim programie zasadniczo sprzeciwia 
się militaryzacji i prywatyzacji, krytykując 
nadmierną koncentrację kapitału w rękach 
prywatnych, jak i dominację zagranicznych 
korporacji i przedsiębiorstw na niemiec-
kiej scenie gospodarczej. Polityka fiskalna 
opiera się na ekonomii keynesowskiej. Po-
wstała ona w latach 30. XX wieku, kiedy 
rządy zareagowały na tzw. Wielki Kryzys. 
Bank centralny i rząd powinny wzajemnie 
współpracować w  celu ograniczenia eks-

pansywnej polityki fiskalnej i monetarnej, 
co zaś wiąże się z lepszą kontrolą i poprawą 
cykli koniunkturalnych. Działania te mają 
na celu stopniowe ale stabilne wspieranie 
wzrostu gospodarczego, a  w  konsekwen-
cji zmniejszenia bezrobocia. Partia dąży 
do zwiększenia wydatków federalnych 
w  takich dziedzinach, jak: inwestycje 
publiczne, edukacja, badania i rozwój, 
kultura oraz infrastruktura. W swoim 
najnowszym programie, uchwalonym 
w  październiku 2011 r. w  Erfurcie, Die 
Linke bierze społeczną odpowiedzialność 
także za zasoby wody, rozwój terenów 
wiejskich oraz godne życie dla ludzi 
w starszym wieku. Lewica zapewnia także 
zwalczanie wszelkich form dyskrymina-
cji ze względu na płeć, wyznanie czy też 
orientację seksualną. W kwestii gospo-
darczej partia chce wprowadzić bardziej 
restrykcyjne przepisy antymonopolowe 
i wzmocnić spółdzielnie, czego efek-
tem byłaby postępująca decentralizacja 
gospodarki. Program odrzuca także wpro-
wadzenie płacy minimalnej na poziomie 
federalnym. W stosunku do obywateli 
dążą do liniowej progresji podatku do-
chodowego, co zmniejszyłoby obciążenie 
podatkowe związane z niższymi dochoda-
mi poszczególnej jednostki. Partia popiera 
współpracę ze środowiskami imigrancki-
mi. Polityk Die Linke, Dietmar Woidke, 

pełni funkcję koordynatora rządu federal-
nego ds. niemiecko-polskiej współpracy 
społecznej i przygranicznej. Co tyczy się 
polityki zagranicznej, Die Linke wzywa 
do rozbrojenia i sprzeciwia się misjom 
zagranicznym Bundeswehry. Niemiecka 
polityka zagraniczna powinna być oparta 
na dyplomatycznym dialogu, a nie dąże-
niu do konfrontacji. 

W obecnej kadencji w Bundestagu zasia-
da 69 parlamentarzystów reprezentujących 
Die Linke, natomiast w Parlamencie Euro-
pejskim 5 eurodeputowanych reprezentuje 
Niemcy z ramienia lewicy. Wszyscy należą 
do frakcji Zjednoczonej Lewicy Europej-
skiej-Nordyckiej Zielonej Lewicy (GUE/
NGL). Na poziomie federalnym poparcie 
dla partii koncentruje się na terytorium 
byłych landów NRD. 

Podsumowując, warto zastanowić się, 
w jakim kierunku idzie lewica i gdzie 
w  przyszłości będzie koncentrować się 
jej poparcie. Sierpniowe i wrześniowe 
wybory do landtagów pokazały bowiem 
zaskakujące zjawisko: partia straciła wy-
borców na wschodzie Niemiec, wyraźnie 
spadło jej poparcie w Brandenburgii 
i  Saksonii, natomiast wynik wyborczy na 
wysokim poziomie pozostaje niezmienny 
w Turyngii. Jednocześnie tendencja jest 
dodatnia na zachodzie kraju, jak pokazuje 
przykład Bremy.

Die linke, czyli co proponuje niemiecka lewica
Prowadząc ostatnio rozważania 
nad niemieckimi partiami politycz-
nymi, zastanawiałem się, czy Die 
linke będzie miało szansę w nieda-
lekiej przyszłości zostać partnerem 
koalicyjnym w landtagu któregoś 
z landów byłej rFn. w swojej anali-
zie dawałem Die linke szanse  
 i także tym razem nadarzyła się 
taka okazja.
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PoDaJ łaPę

www.strazprzyrody.dabrowno.pl

Mentalność Polaków się zmienia. Co-
raz więcej osób traktuje zwierzęta jak 
członków rodzin, kocha, dba, pielęgnu-
je. Wzrasta świadomość ludzi, rozumieją 
sens zabiegów sterylizacji i czipowania. 
Z drugiej strony rośnie liczba tych, którzy 
znęcają się nad zwierzętami, informacje 
o bestialstwie wobec czworonogów trafia-
ją do mediów prawie codziennie. Oburza 
czyn, ale też ciche przyzwolenie społeczne 
i nadal pobłażliwe traktowanie bandytów 
przez wymiar sprawiedliwości. 

Nasza organizacja – stowarzyszenie 
Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt 
– powstała po to, aby bronić zwierząt. 
Działamy wielokierunkowo: edukujemy 
ludzi, szukamy domów dla zwierząt bez-
domnych, organizujemy akcje mobilnych 
bezpłatnych sterylizacji, wyjeżdżamy na 
interwencje. Przekonanie ludzi do sprawo-
wania właściwej opieki nad posiadanym 
przez siebie zwierzęciem, do zaniechania 
znęcania się nad nim, to praca mrówcza, 
syzyfowa i niewdzięczna. Często efekty 
starań są niewspółmiernie małe w stosun-
ku do wysiłku wkładanego w poprawę losu 
maltretowanych zwierząt. Rzadko są to 
spektakularne sukcesy, najczęściej mikro-
skopijne kroki w drodze do poprawienia 
i warunków ich życia. W realiach dzisiej-
szej Polski i jej kulawego ustawodawstwa 
dotyczącego praw zwierząt cieszy każdy 
przedłużony łańcuch, każda miska pełna 
wody czy załatany dach budy. 

Chcemy podzielić się z Państwem re-
fleksjami dotyczącymi kontroli warunków 
bytowania zwierząt. Czy zastanawialiście 
się kiedyś, jak przebiega wizyta interwen-
cyjna? Wielu ludzi ma jakieś wyobrażenie 
na ten temat, ale tak naprawdę tylko do-
świadczenie, przeżycie takiej wizyty daje 
rzeczywisty obraz sytuacji zwierząt w da-
nym miejscu. Sytuacje, z jakimi spotykają 
się inspektorzy w czasie interwencji, są na-
prawdę bardzo różne. Niekiedy właściciele 
zwierząt, kiedy nas dostrzegają, sami otwie-
rają drzwi i pokazują warunki bytowania 
zwierząt. To są domy, w których zwierzę 
jest członkiem rodziny. Jest jednak wiele 
takich miejsc, gdzie sytuacja zwierząt jest 
dramatyczna. Oto kilka przykładów. 

Lipiec. Nasi inspektorzy wizytują nie-
wielką miejscowość. To, co widzą, bardzo 
ich porusza. Mają sprawdzić warunki byto-
wania zwierząt w dwóch miejscach, gdzie 

było bardzo źle. Sunie zostały tymczasowo 
odebrane, a właściciele zobowiązani do 
poprawy warunków. Wizyta miała na celu 
sprawdzenie, czy cokolwiek się zmieni-
ło. Niestety! Sunie miały wrócić do dziur 
w szopce, na beton i krótkie łańcuchy. Nie 
mogliśmy do tego dopuścić. Negocjacje 
zakończyły się sukcesem, właściciele zrze-
kli się praw do zwierząt. Jedna sunia ma 
już nowy, porządny dom, a drugiej szuka-
my rodziny. 

Kolejne zgłoszenie. Starsza pani i jej sta-
do 12 zwierząt: siedem psów, trzy koty 
i dwie papugi. Zwierzęta żyją w skrajnych 
warunkach, jest potrzeba pilnego dzia-
łania. Trzy psy zamknięte w budynku 
gospodarczym – bez dostępu świeżego po-
wietrza, podłoga zasłana ich odchodami 
i prawdopodobnie nigdy nieczyszczona. 
Właścicielka zwierząt, osoba nieporadna 
życiowo, nie posiada kanalizacji w domu, 
własne nieczystości wylewa przed budynek 
gospodarczy! Fetor, jaki unosił się w miej-
scu, w którym przebywały zwierzęta, nie 
do zniesienia. Zalecenia: uporządkowa-
nie terenu, zaprzestanie zanieczyszczania 
miejsca fekaliami i zapewnienie zwie-
rzętom dostępu do świeżego powietrza 
i  wybiegu. Rozpoczynamy poszukiwania 
domów dla psów. Dwa z uwięzionych 
mają już wspaniałe domy i zupełnie nie 
przypominają zrezygnowanych, wychu-
dzonych i zaniedbanych psów z łańcucha. 
Są radosnymi psami, które błyskawicznie 
odnalazły się w nowych rodzinach. 

W kolejnych artykułach przybliżymy 
Państwu historie naszych podopiecznych. 
Ciągle pojawiają się nowe zwierzaki i ich 
trudne historie. Chcemy im dać szansę 
na lepsze chwile. Nieważne, czy są pięk-
ne, młode, starsze, schorowane, czy mniej 
sprawne. Wierzymy, że dla każdego psiaka 
jest gdzieś jego człowiek. Musimy ich tyl-
ko połączyć ze sobą. Czekamy na Państwa 
i Wasze otwarte serca. 

Przypominamy, że dzięki naszym kole-
żankom – Magdzie i Agnieszce – istnieje 
możliwość dostarczenia pieska lub kotka 
bezpośrednio do rodzin na terenie Nie-
miec. Więcej informacji o nas, o tym co 
robimy, jakie zwierzęta szukają domów, 
znajdziecie Państwo na stronie: www.
strazprzyrody.dabrowno.pl, na profilach 
na Facebooku: Straż Ochrony Przyro-
dy i Praw Zwierząt, oraz na Instagramie: 
straz.ochrony.praw.zwierzat. Jeśli ktoś 
z Państwa zechciałby wesprzeć finansowo 
naszą działalność, podajemy nasz nr kon-
ta: Bank Pekao SA II Oddział w Ostródzie 
03124025551111001073779448, dla prze-
lewów z zagranicy przed numerem konta 
trzeba podać SWIFT IBAN: PKO PPLPW. 

ilona kozłowska
aldona nowakowska

kontakt: 
Magdalena Savary de Beauregard

e-mail: magdalena.de.beauregard@gmail.com
tel.: +49 (0) 170 573 216

wizyta interwencyjna
Szacuje się, że połowa 
Polaków ma psa lub kota. 
nasuwa się więc pytanie: 
w jakich warunkach żyją 
zwierzęta w Polsce? 
Skrajnie różnych.

Zdjęcia z kontroli warunków bytowania zwierząt prowadzonych przez naszą organizację
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gumowe ucho
Piotr woźniak-Starak nie żyje
Do tragedii doszło w nocy z 17 na 18 
sierpnia na jeziorze Kisajno, niedaleko Gi-
życka. Producent filmowy, miliarder i mąż 
dziennikarki Agnieszki Woźniak-Starak 
przebywał w swojej posiadłości rodzinnej 
w ukochanej Fuledzie na Mazurach, 
wypłynął motorówką wraz z 27-letnią 
kobietą. W trakcie jednego z manewrów 
oboje wpadli do wody. Dodać należy, że 
producent znany był z szybkiej i ryzykow-
nej jazdy. Kobiecie udało się dopłynąć do 
brzegu, pokonując około 100-metrowy 
dystans. Los miliardera pozostał nieznany. 
Piotra Woźniaka-Staraka poszukiwała cała 
rzesza ludzi, m.in. straż pożarna, policja, 
płetwonurkowie. To właśnie ci ostatni 
wydobyli ciało mężczyzny czwartego dnia 
poszukiwań. Oficjalnych wyników sekcji 
zwłok, a tym samym przyczyn śmierci 
miliardera, niestety nie znamy. Możemy 
jedynie powołać się na gazetę lokalną „Twój 
Kurier Olsztyński”, która twierdzi, że to 
nie utonięcie było bezpośrednio przyczyną 
śmierci, lecz fakt, że mężczyzna, wypadając 
z łodzi, uderzył głową w mechanizm. Mają 
świadczyć o tym znalezione na śrubie włosy 
i strzępy koszuli. Wyjaśniono również, kim 
była 27- letnia kobieta, która tej feralnej 
nocy miała więcej szczęścia. Jak informuje 
„Super Express”, pasażerka Ewa znalazła 
się na łodzi przypadkowo. Kobieta praco-

wała w miejscowej restauracji jako kelnerka 
i  pechowego wieczoru obsługiwała Piotra 
Woźniaka-Staraka i jego przyjaciela. Gdy 
pora zrobiła się późna i okazało się, że Ewa 
nie ma jak wrócić do domu, producent za-
proponował jej podrzucenie do domu swoją 
motorówką. Ciąg dalszy niestety znamy. 

Kim był Piotr Woźniak-Starak? Synem 
Anny Woźniak-Starak, właścicielki restau-
racji Belvedere w Warszawskich Łazienkach 
Królewskich. Jego ojczymem był jeden 
z  najbogatszych Polaków Jerzy Starak. Do 
jego majątku należy m.in. firma Polpharma 
czy Colgate-Palmolive. Piotr nie poszedł 
w  ślady ojca i zaczął realizować się jako 
producent filmowy. Otrzymał bardzo grun-
towne wykształcenie, uczył się w Szwajcarii, 
w Bostonie, na kierunku komunikacja. 
Studiował też grafikę w Nowym Jorku. Do 
Polski powrócił w 2005 r. i od razu trafił na 
plan filmowy. Był zaangażowany w produk-
cję „Katynia”, asystując mistrzowi Wajdzie. 
W 2008 r. założył własną firmę producencką 
Watchout Production. Do filmów wypro-
dukowanych przez niego należą: „Big Love”, 
„Bogowie”, czy „Sztuka kochania”. Na pre-
mierę czeka jego najnowszy film „Ukryta 
gra”. Piotr Woźniak- Starak od trzech lat 
był mężem dziennikarki TVN Agnieszki. 
Pod koniec sierpnia planowali świętować 
swoją 3. rocznicę ślubu w Wenecji, gdzie 27 
sierpnia 2016 r. powiedzieli sobie „tak”. Te-

go planu już 
niestety nie 
zrealizują... 

koniec kariery kamila Durczoka? 
Pod koniec lipca doszło do kolizji na 
autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybu-
nalskim. Sprawcą wypadku był kierujący 
samochodem BMW Kamil Durczok. 
Dziennikarz najechał na pachołki oddzie-
lające pasy ruchu, jeden z nich uderzył 
w nadjeżdżające z przeciwka auto. Nikomu 
nic się nie stało, poza tym, że Durczok miał 
2,6 promila alkoholu we krwi. Zadziwia 
fakt, że nasz „bohater” przejechał w tym 
stanie prawie 400 km, bo – jak wykazało 
śledztwo – wracał on z urlopu we Włady-
sławowie. Dodać należy, że dziennikarz 
wydał oświadczenie, w którym przyznał 
się do jazdy pod wpływem i przeprosił za 
swoje zachowanie. Jak się okazuje, to nie 
koniec kłopotów Durczoka i ostra jazda 
dopiero się zaczyna. TVP Info podało, 
że w  2009 r. dziennikarz złożył w  banku 
„weksel własny” na sumę ok. 2 mln 
franków szwajcarskich jako poręczenie 
kredytu na zakup nieruchomości. Widniał 
na nim podpis jego byłej żony Marianny. 
Bank zwrócił się do niej z wezwaniem do 
wykupu weksla z powodu niezapłacenia 
należności przez kredytobiorcę. Żona 
twierdzi, że nigdy takiego podpisu nie 
składała. Nasuwa się zatem pytanie: 
czyżby Kamil Durczok podrobił podpis? 
Do Prokuratury Rejonowej w Katowicach 
trafiło zawiadomienie o  popełnieniu 
przestępstwa polegającego na podrobieniu 
podpisu. Podobno śledztwo w tej sprawie 
się rozpoczęło. Jeśli Kamil Durczok okaże 
się winny, może trafić do więzienia nawet 
na 25 lat – nie zapominajmy, że za jazdę 
po pijanemu grozi mu do 12 lat odsiadki. 
Może to być smutny koniec kariery. 
 Plotkara

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

Knappenstr.15
67547 Worms
Tel.: 0176 22286215 / Mail: praxis@steps-therapie.de

&&&&
www.STEPS-Therapie.de

Oferuję Państwu:
- terapię i poradnictwo systemowe

- terapię rodzinną

- Coaching

- MPU/przygotowanie do egzaminu 

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

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

Od czterdziestu lat reprezentujemy polskich klientów

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

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

*zmarł w roku 2012

*
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lokaty – papierowy banknot czy złoto? 

Od tysięcy lat złoto uznawane 
jest za wyjątkowo dobrą lo-
katę. Przez tysiąclecia różne 
kultury we wszystkich czę-
ściach świata posługiwały się 

monetami wykonanymi ze złota. Tylko 
złoto miało tę zaletę, że mogło być wy-
mieniane na dowolny towar. Wprawdzie 
cena za określoną ilość złota wyrażona 
w pieniądzach jest wielkością zmienną, 
ale siła nabywcza danej ilości od wieków 
pozostaje taka sama. 

Przykład: w Starym Testamencie jest 
wzmianka, że w VI wieku przed Chrystu-
sem za uncję złota można było kupić 350 
bochenków chleba. Te proporcje do dzi-
siaj nie uległy znaczącym zmianom. Inny 
przykład: męski garnitur renomowanej 
firmy kosztował w USA w 1906 r. około 20 
dolarów, tyle ile wtedy kosztowała uncja 
złota. Po stu latach uncja złota kosztowała 
580 dolarów i tyle też trzeba było zapłacić 
za garnitur tej samej marki. 

Statystyki pokazują, że w złocie można 
nawet przez dłuższy czas zachować 
siłę nabywczą swojego kapitału, a nawet 
znacznie ją zwiększyć. Popatrzmy na 
ostatnie lata. Od 2003 do 2008 r., tj. 
w  ciągu 5 lat, złoto podrożało o 300%. 
Oczywiście tak wysoki wzrost ceny nie 
jest tendencją stałą. Bywają też spadki. 
We wrześniu 2010 r. 100 g złota w sztabce 
kosztowało 2333 euro. We wrześniu 2011 
r. już 3218 euro. We wrześniu 2013 r. cena 
doszła do 4347 euro. Oznacza to, że w cią-
gu trzech lat wartość złota wzrosła o 86%. 
Potem, w kolejnych miesiącach, nastąpił 
spadek nawet o 25%, jednak średnia 
amplituda wzrostu była nadal wysoka. 
W ostatnich 20 latach średnia cena złota 
średnio rosła rocznie o 8,7%. 

W tym roku jesteśmy świadkami kolej-
nego boomu na złoto. Od początku roku 
cena złota wzrosła o ponad 30% i eksperci 
prognozują dalszą zwyżkę. Na wzrost 
ceny złota ma wpływ nie tylko sytuacja 
gospodarcza (zadłużenie wielu państw, 
pokusa drukowania dodatkowych pienię-
dzy, wyjście Wielkiej Brytanii z UE, woj-
na celna między USA i Chinami itp.), ale 
także inne czynniki. Jednym z nich jest 
fakt, że zasoby złota na świecie wyczerpu-
ją się – przy aktualnym tempie wydobycia 
nastąpi to za 15-17 lat. Zapotrzebowanie 
na ten kruszec stale rośnie. Wynika to 
choćby z szybkiego rozwoju elektroniki. 
W każdym telefonie komórkowym, 
który każdy z nas posiada, a także nasze 
dzieci, zastosowanie ma złoto. Podobnie 
w innych urządzeniach, jak telewizory 
czy komputery. Przed nami rewolucja 
w  przemyśle motoryzacyjnym. Mam na 
myśli samochody tzw. hybrydy o napędzie 
elektrycznym, wspomagającym silnik 
spalinowy, lub ich nowszą wersję – hy-
brydy plug-in, czyli samochody, którymi 
można poruszać się wyłącznie na silniku 
elektrycznym. W produkcji tych silników 
także zastosowanie ma złoto. Są to małe 
ilości złotego kruszcu zawarte w silniku, 
jednak powszechne zastosowanie tych 
silników będzie miało niemały wpływ na 
wzrost zapotrzebowania na złoto. 

Popyt na złoto stale wzrasta i nie chodzi 
tu o nabywców indywidualnych, ale 
o banki, które w ten sposób zabezpieczają 
swoje aktywa. Kraje szybko rozwijające 
się, jak Chiny, Indie, Brazylia, niemal całą 
swoją nadwyżkę lokują w złocie. Skoro tak 
postępują banki, czy nie warto, zamiast 
zanosić pieniądze do banku, postąpić 
z nimi tak jak banki? Przykładowo, pol-

ski bank dysponuje rezerwami w złocie 
w  wysokości 120 ton. 20 ton zakupiono 
w ubiegłym roku. Już słyszę kontrargu-
ment: „No tak, ale na to trzeba mieć sporą 
kasę”. Otóż niekoniecznie. Dysponujemy 
programem dla drobnych ciułaczy, gdzie 
oszczędzać w złocie można już od 50 euro 
miesięcznie. Proszę się zastanowić, jaka 
byłaby odpowiedź, gdybym położył przed 
Państwem sztabkę złota 1 g i 54 euro (tyle 
dzisiaj mniej więcej kosztuje taka sztabka) 
i zapytał, co chcielibyście mieć za 10 lat – 
54 euro czy sztabkę złota? Jestem pewien, 
że wszyscy, którzy mają odrobinę pojęcia 
o ekonomii, zdecydowanie opowie-
dzieliby się za sztabką złota. Proponuję 
zastanowić się, czy nie warto co miesiąc, 
systematycznie, choćby te minimalne 50 
euro zamieniać na złoto. Warto przy tym 
pamiętać, że zysk z lokaty w złocie jest 
wolny od podatku, w przeciwieństwie do 
wszystkich innych lokat. Firma, w której 
zamierzalibyśmy taką lokatę otworzyć, 
winna nam zapewnić maksymalne bez-
pieczeństwo, np. powinna podlegać stałej 
kontroli przez organa do tego upraw-
nione. Złoto zgromadzone na lokacie 
w firmie stanowić musi własność klienta, 
klient ma stały wgląd do lokaty i w każdej 
chwili może zażądać wydania złota, itp. 

Pieniądz to bilet bankowy o wirtualnej 
wartości. real to złoto – niezniszczalne, 
o niemijającej sile nabywczej, zawsze 
młode, zawsze piękne, zawsze warto-
ściowe. 

Dalsze szczegółowe informacje dotyczą-
ce tego tematu uzyskać można bezpłatnie 
i niezobowiązująco w kancelarii makler-
skiej Financial Solutions w Darmstadt. 

 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



18 TWOJE MiasTO

W poprzednich odcinkach: 
Po latach prawdziwej walki o otrzymanie 
paszportu małżeństwo Dariusz i Marta 
emigrują w maju 1985 r. do Włoch. 

– Marta, czy my musimy mieć stale pod 
górkę? 

– To zezowate szczęście. 
– I co teraz z tym kiblem? 
– Pójdziemy do biura, trzeba porozma-

wiać. 
– Ty byś tylko rozmawiała. 
– Homo sapiens! Mam język i będę 

rozmawiać. Widzisz inne wyjście? 
Dariusz dał za wygraną, ja poszłam 

przodem, on jak zwykle za mną. Grzecz-
nie i skromnie weszłam do biura, gdzie 
w d.c.  młodzi ludzie – dwie dziewczyny 
i chłopak – obsługiwali stojących w kolej-
ce pensjonariuszy. Chłopak mnie poznał, 
bo odbierałam przecież od niego klucz 
przed kwadransem, więc był ciekaw, czy 
coś zapomniałam. A ja do niego: 

– Czy mógłby mi pan dać gumowe 
rękawice i sprzęt do sprzątania? 

– A to dlaczego? 
– Muszę odczyścić muszlę WC. 
Chłopak stanął jak wryty, mój mąż 

otworzył szeroko usta, nie spodziewał 
się ode mnie takiego tekstu. Przecież 
znał mnie i poznał w kapeluszu i długich 
rękawiczkach. Teraz chcę je zamienić na 
gumowe, a to heca! 

Chwila ciszy... i chłopak ruszył z kopyta 
obejrzeć tę muszlę. 

To, co zobaczył, odrzuciło go, postawił 
oczy w słup. Ta czarna breja, odór, muszla 
pełna pod samo obrzeże – to był skan-
daliczny widok. Chwycił naszą torbę, 
Dariusz drugą i bez słów, w pośpiechu 
opuściliśmy ten nieszczęsny pokój. 

W biurze otrzymaliśmy inny klucz, 
a  ten przemiły człowiek poszedł z nami 
sprawdzić stan kwatery, obejrzał wszyst-
ko dokładnie, podał nam rękę i przedsta-
wił się – sono Paolo. 

– Io Marta, ecco mio marito Dario, 
molto gentile Paolo. 

Poczuliśmy się jak za dawnych czasów, 
wreszcie znowu w cywilizowanym 
otoczeniu. A sceptycznie myśląc – zoba-

czymy jak długo. Pewnie odwiedzi nas 
znowu pan kapitan i da nam po nosie, nie 
wiadomo za co. 

Gdy po obiedzie spotkaliśmy Paolo, 
miałam pytanie: 

– Paolo, proszę, powiedz nam, skąd tu 
w takim wiekowym mieście tyle bloków, 
no i do tego takich jednakowych? 

– Miło, że ktoś obcy takie rzeczy zauwa-
ża. To bloki wybudowane „na szybko” po 
katastrofie 1980 r. 

– Chodzi o trzęsienie ziemi z 23 listo-
pada? 

– Tak, skąd o tym wiecie? 
– Za Żelazną  Bramą podają wszystkie 

wiadomości o nieszczęściach na Zacho-
dzie, te dobre i te ludzkie zamiatają pod 
dywan. Wtedy zginęło niecałe 5 tys. osób? 

– Właśnie, 4689 osób zginęło, a tysiące 
stanęło nagle bez dachu nad głową. 
Należało błyskawicznie działać i to jest 
efekt tego właśnie działania. W waszym 
pokoju np. zakwaterowana była rodzina 
z dziećmi, bez względu na ilość osób, ale 
mieli dach. Wszyscy jednak starali się jak 
najszybciej stanąć znowu na własnych 
nogach i sukcesywnie opuszczali te 
mieszkania. Obecnie służą takim, jak 
wy. Niektórzy nie dbają lub wręcz niszczą 
i efekty są takie, jaki wam się przydarzył. 
Było mi bardzo przykro, bo jesteście 
wyróżniającymi się, miłymi ludźmi i nie 
powinno was to spotkać. 

– Paolo, jesteśmy wdzięczni i zadowo-
leni, że cię poznaliśmy, że nas miło po-
traktowałeś, no i teraz za tę rozmowę. Ta 
tragedia wydarzyła się na tych terenach, 
coś na wschód od Neapolu? 

– Tak, na północny wschód. Większe 
miasta oprócz Neapolu to: Caserta, Avel-
lino i Potenza. Pożegnam się, bo przerwa 
obiadowa mi się kończy. 

– Wszelkiej pomyślności, Paolo, i spo-
kojnej pracy. 

– Dziękuję wam, a dla was krótkiego 
tutaj pobytu. 

Popatrzyłam na Darka, on na mnie 
i obojgu przeszła przez głowę taka sama 
myśl: czyżby była to dla nas prawdziwa 
przepowiednia? Oby tak było! 

Cdn.  SGL

Skąpy prezes
W trakcie kampanii wyborczej prezes 
wyciągnął działo wielkiego kalibru – 
płaca minimalna za rok podniesiona do 
3000 zł, a w 2023 r. do 4000 zł. Kiedy ja 
pobierałem nauki z ekonomii kapitali-
zmu, przekonywano nas, że na wzrost 
zarobków ma wpływ wydajność pracy, 
a na nią z kolei inwestycje w techniczne 
uzbrojenie, poprawa organizacji pracy. 
Poza tym wpływ na wzrost płac może 
mieć rynek pracy. Jeśli popyt na siłę robo-
czą rośnie, pracodawcy sami zmuszeni są 
reagować. Dziś to wszystko wzięło w łeb. 
Liczy się decyzja prezesa. Nie konsulto-
wał jej nawet z rządem – podobno tylko 
z  szefem Narodowego Banku Polskiego. 
Ten zapewne skonsultował się ze swoją 
asystentką, która to, mając na uwadze wy-
nagrodzenie, musi być wybitnym fachow-
cem. No, może nie z dziedziny finansów 
czy ekonomii, ale zawsze fachowiec. 
Skoro „dobra zmiana” nie musi kierować 
się elementarnymi prawami ekonomii, 
to dlaczego prezes zaoferował Polakom 
tylko 4000 zł, a nie np. 8000 zł lub 10 000 
zł? Przecież – zacytuję klasyka – „im się 
to po prostu należy”. Czy to znaczy, że 
prezes to skąpiradło? 

Polak w samolocie
Całkiem niedawno stewardesa z sze-
ścioletnim stażem w liniach lotniczych 
opowiadała, jak to nasi rodacy po wejściu 
do samolotu zaczynają walkę o miejsce na 
bagaż podręczny w tak zwanych górnych 
pawlaczach. Jeśli zabrakło miejsca na 
bagaż tuż nad głową, jest to już powód do 
awantury, nawet jak obsługa chce umie-
ścić ten bagaż dwa metry dalej. Typowy 
polski pasażer zadaje też często dziwne 
pytania, np. „nad czym teraz lecimy?”, nie 
przyjmując do wiadomości, że obsługa nie 
śledzi trasy lotu. „Mam prawo wiedzieć, 
gdzie jestem!”. Pewnie – jesteś, przyjacie-
lu, w samolocie. Równie częste pytanie 
to „dlaczego tak wolno lecimy?”. Te same 
stewardesy chwaliły natomiast polskich 
pasażerów za: znajomość języka angiel-
skiego, dobre przygotowanie do podróży 
matek z małymi dziećmi, opiekuńczość 
w stosunku do innych pasażerów potrze-
bujących pomocy. Typowy polski pasażer 
klaszcze po wylądowaniu. Są tacy, którzy 
uważają to za żenujący zwyczaj, jednak 
personel latający twierdzi, że jest to miły 
gest podziękowania kapitanowi za szczę-
śliwy lot. Reasumując, mimo pewnych 
wad, nie jesteśmy najgorsi. 

 christof kochanski

PalceM w oko

wspomnienia
emigranta

odc. XlV
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Tylko dlatego, że jesteśmy oby-
watelami Unii Europejskiej, 
korzystamy z wielu wolności 
unijnych, do których należy 
m.in. wolność przemiesz-

czania się w celu wykonywania pracy  
w innym państwie Unii Europejskiej. 
Ważnym elementem jest nasze zabezpie-
czenie socjalne, również unijnie uregulo-
wane, gdzie obowiązuje zasada jednego 
ustawodawstwa. Jeśli jest się aktywnym 
zawodowo na terenie kilku państw człon-
kowskich, w tym samym okresie można 
być objętym zabezpieczeniem społecz-
nym wyłącznie w jednym państwie. Tym 
samym Unia Europejska chce zapobiec 
przypadkom podwójnego ubezpieczenia 
za ten sam okres pracy. 

Wskazując na tę generalną zasadę 
ubezpieczenia socjalnego tylko w jed-
nym państwie, dochodzimy do jednego 
z najczęściej stosowanych rodzajów pracy 
wykonywanych przez Polaków w Niem-
czech. Wielu obywateli polskich, zatrud-
nionych w Polsce, zostaje wysyłanych do 
pracy w Niemczech przez swoich polskich 
pracodawców. Są to tzw. pracownicy de-
legowani. Pojęcia tego nie można jednak 
mylić z wysłaniem pracownika w delega-
cję. Delegowanie następuje tu w znaczeniu 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym 
pracowników i może mieć charakter wy-
łącznie tymczasowy. Delegowanie w sen-
sie tych przepisów oznacza, że pracownik 
taki może aż do 24 miesięcy wykonywać 
pracę na terenie Niemiec, ale podlega 
w tym czasie polskiemu ubezpieczeniu 
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 
ZUS wystawia takiemu pracownikowi 
specjalne poświadczenie w tym zakresie, 
tak zwaną słynną A-jedynkę. 

Kolejny sposób wykonywania pracy 
w Niemczech to sytuacja, gdy od pewnego 
czasu prowadzi się działalność na własny 
rachunek w Polsce i postanowi, że będzie 
się ją prowadzić w Niemczech, wykonując 
tam usługi. Wówczas można to robić na 
podstawie tzw. samodelegowania przez 
okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wtedy 
nadal można być ubezpieczonym w pol-
skim ZUS-ie w ramach samodelegowania 
na podstawie ZUS-owskiego poświadcze-
nia A1. Aby móc skorzystać z tego ure-
gulowania, należy prowadzić działalność 
na własny rachunek w Polsce przez co 
najmniej 2 miesiące przed przeniesieniem 
tej działalności za granicę (krótsze okresy 
będą wymagać indywidualnej oceny 
w  konkretnych przypadkach) i udoku-
mentować prowadzenie działalności fak-
turami, rachunkami lub umowami, jak 

też utrzymywać w kraju infrastrukturę 
niezbędną do podjęcia działalności po 
powrocie do kraju przez cały okres wy-
konywania działalności za granicą. Jeśli 
planuje się czasowo przenieść działalność 
gospodarczą do jednego z państw człon-
kowskich, to przenoszona działalność 
powinna mieć podobny charakter do tej, 
którą wykonuje się w Polsce. 

Kolejnym i bardzo częstym sposobem 
pracy u naszych zachodnich sąsiadów 
jest zakładanie w Niemczech własnej 
działalności gospodarczej w postaci tzw. 
Gewerbe. Jako obywatele Unii Euro-
pejskiej nie potrzebujemy pozwolenia 
na pobyt w Niemczech i w ramach tzw. 
Freizugigkeiten możemy wykonywać 
działalność gospodarczą. Żeby zamel-
dować Gewerbe, musimy być najpierw 
zameldowani w Niemczech. Po prawidło-
wym zameldowaniu Gewerbe otrzymamy 
tzw. Gewerbeschein, czyli zezwolenie na 
prowadzenie działalności gospodarczej. 
Jako osoby zakładające samodzielną 
działalność gospodarczą, niewykonujące 
wolnego zawodu, musimy zgłosić naszą 
działalność w formie Gewerbeanmel-
dung. Koszt zgłoszenia to obecnie od 20 
do 50 euro, jeśli nie zachodzą żadne inne 
okoliczności specjalne. Musimy też wie-
dzieć, że w zależności od branży, w jakiej 
chcemy działać, będą nam ewentualnie 
potrzebne urzędowe zgody, pozwolenia, 
koncesje (np. z urzędu budowlanego, 
urzędu do spraw zdrowia), jak również 
musimy wykazać się odpowiednimi 
kwalifikacjami. Właściwym urzędem 
niemieckim, który zajmuje się rejestracją 
samodzielnej działalności gospodarczej, 
jest tzw. Gewerbeamt, czyli urząd do 
spraw działalności gospodarczej lub Ord-
nungsamt. W zależności od landu należy 
sprawdzić, jak się taki urząd właściwy 
nazywa. 

Kolejnym bardzo częstym sposobem 
wykonywania pracy w Niemczech jest 
umowa o pracę tzw. Minijob, wprowa-

dzona przez ustawodawcę niemieckiego 
w celu umożliwienia pracodawcom 
zatrudniania pracowników w ramach 
tzw. Geringfügige Beschäftigung, czyli 
zatrudniania w  ograniczonym zakresie 
– w niewielkim wymiarze czasu. Minijob 
jest jedną z  opcji umowy o pracę, jaką 
może zawrzeć pracodawca z pracowni-
kiem w  ramach wykonywania przez 
pracownika tak zwanego minimalnego 
zatrudnienia na terenie Niemiec. Mini-
malne zatrudnienie oznacza, że istnieje 
określona ustawowo granica wynagro-
dzenia lub określony czas wykonywania 
pracy. Pracownik może być zatrudniony 
zarówno w obszarze działalności gospo-
darczej, jak i w prywatnych gospodar-
stwach domowych. 

Istnieją dwa rodzaje Minijobu: 
1. 450-Euro-Minijob, który jest ogra-

niczony określoną granicą wynagro-
dzenia, gdzie pracownik nie może 
otrzymać więcej niż 450 euro netto 
miesięcznie, najczęściej pracuje regu-
larnie i niezależnie od tygodniowego 
czasu pracy czy liczby miesięcznych 
zadań. 

2. Minijob krótkoterminowy, który od 
początku umowy jest ustalony na czas 
określony. Ważne jest w przypadku 
Minijobu krótkoterminowego, że 
pracownik w roku kalendarzowym nie 
może pracować więcej niż 3 miesiące 
lub łącznie 70 dni. Pracownik ten nie 
pracuje więc regularnie, lecz od czasu 
do czasu lub w razie potrzeby – wyso-
kość wynagrodzenia nie odgrywa tutaj 
żadnej roli. 

anna golan, ll.M.
prawnik polsko-niemiecki 

info@sg-inkasso.de

najczęstsze rodzaje i możliwości 
pracy Polaków na terenie niemiec

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.

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

PoraDY Prawne
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SaMi Swoi w wielkiM świecie

Polka w krainie kangurów

„tM”: Jak to się stało, że znalazłaś się 
w australii i postanowiłaś tam zamieszkać? 

Żaneta Branch: Był rok 2007, obro-
niłam tytuł magistra na Uniwersytecie 
w  Warszawie i  stanęłam przed wyborem: 
zostać w kraju i rozpocząć kolejny etap 
w życiu czy opuścić strefę komfortu i wyje-
chać za granicę. Ciekawość świata i żądza 
przygód wzięła górę. Dwa tygodnie po 
obronie pracy magisterskiej zrobiłam so-
bie pierwsze zdjęcie ze słynną Operą w tle. 
ponad połowa ludności australii miesz-
ka w trzech największych miastach. Dwa 
z nich znasz jak własną kieszeń. Jaka jest 
różnica między Sydney i Birsbane? Które 
z nich bardziej Ci się podoba? 

Większość osób zaczyna swoją przy-
godę z Australią właśnie w Sydney. 
Mieszkam tu już 10 lat i faktycznie czuję 
się tu jak ryba w  wodzie. Sydney posiada 
ponad pięciomilionową populację, duży 
rynek pracy, szeroki wachlarz możliwo-
ści, atrakcji i  ogrom przepięknych miejsc. 
Wszystkie te dobroci przychodzą jednak 
z wieloma problemami – np. drożyzną, kor-
kami, tłokiem – oraz z ich konsekwencjami, 
takimi jak stres, brak czasu czy chroniczne 
zmęczenie ciągle pędzących mieszkańców. 
Często więc ludzie po latach mieszkania 
w  Sydney decydują się na przeprowadz-
kę do Brisbane. Sama również przeszłam 
tę drogę i  mieszkałam tam półtora roku. 
Magnesem Brisbane są przystępne ceny 
nieruchomości, które w Sydney są kosmicz-
ne. Brisbane jest jednak znacznie mniejsze 
niż Sydney, w  związku z czym możliwo-
ści na rynku pracy czy zarobki również są 
proporcjonalnie mniejsze. Sporym plusem 
Sydney jest przepiękne wybrzeże, które 
umożliwia łatwy i szybki dostęp do dziesią-

tek fantastycznych plaż. Brisbane niestety 
nie ma dostępu do oceanu, a w klimacie 
tropikalnym to duży minus. 
Mimo odległości australia kulturowo bard-
zo przypomina europę? Czy nie jest tak, że 
australijczycy wzorują się na europie? 

Australia jest nie tylko wyspą, ale rów-
nież najbardziej odizolowanym od reszty 
świata kontynentem. W związku z tym jest 
to kraj specyficzny i nie sądzę, żeby bardzo 
przypominał lub wzorował się na innych 
kontynentach. Spośród wszystkich austra-
lijskich miast to chyba jednak Melbourne 
– z imponującym zapleczem kulturalnym 
i kulinarnym – najbardziej przypomina 
Europę. To w Melbourne odbywa się np. 
jeden z największych na świecie festiwali 
komediowych, a The National Gallery of 
Victoria uważana jest za najlepszą gale-
rię sztuki w Australii. W Sydney można 
poczuć klimat europejski, poruszając się 
po wielu dzielnicach miasta skupiających 
konkretne narodowości. Po drugiej wojnie 
światowej duża liczba Greków osiedliła się 
w Marrickville, a Włochów w Leicchardt. 
Polacy mają natomiast swoje sklepy, szko-
ły i kluby w Ashfield i Bankstown. 
Ze względu na wysokie zarobki i niedużą 
odległość krajów azjatyckich jakakol-
wiek produkcja towarów w australii jest 
nieopłacalna. Co stanowi siłę gospodarczą 
tego kraju? 

Australijska gospodarka jest rekor-
dzistką ekspansji w skali światowej. 
Ostatnia recesja nastąpiła tutaj w 1991 r. 
Sukcesu gospodarczego upatruje się na 
ogół w  trzech źródłach. Jednym z nich 
jest sektor surowcowy. Australia przodu-
je w eksporcie węgla brunatnego, wełny, 
rud żelaza i  aluminium. Na dużą skalę 

eksportuje również srebro, złoto i cynk, 
a także pszenicę, bawełnę i mięso. Dru-
gim źródłem jest niesłychany wzrost cen 
nieruchomości. Ostatnim natomiast jest 
najwyższy wśród krajów rozwiniętych 
przyrost populacji. Ludność Australii 
w ostatnich trzech dekadach wzrosła o 50 
procent. Dziś do Australii przybywa 1 no-
wy imigrant na minutę. 
australia to kraj, gdzie zwierzęta, 
a zwłaszcza gady mogą być niebezpieczne. 
Miałaś już spotkanie z groźnym pająkiem 
czy wężem? 

Z groźnymi pająkami spotkałam się już 
bardzo wiele razy. W Sydney występuje 
jeden z tych najgroźniejszych – Red Back 
Spider – i widziałam go już tydzień po przy-
locie do Sydney, w ogrodzie naszego domu. 
Jeżeli chodzi o węże, to zwiedzając las desz-
czowy w Queensland, natknęłam się na 
sześciometrowego pytona. Innym razem 
mniejszy okaz wyszedł z toalety w polskiej 
szkole w Brisbane, w której uczyłam dzieci 
polskiego. Groźne pająki i węże stały się już 
ikonami Australii. Faktycznie występuje tu 
sporo niebezpiecznych gatunków, ale nie 
jest tak, że czyhają na człowieka na każ-
dym rogu. Mieszkając w Australii, zna się 
niebezpieczne okazy i każdy wie, że np. po 
ugryzieniu przez jadowitego pająka należy 
postarać się go złapać i przywieźć ze sobą 
do szpitala w celu podania odpowiedniego 
antidotum. Gdy poparzy nas niebezpieczna 
meduza, często na plaży znajdziemy butelki 
z octem, którym należy polać ranę. Wbrew 
powszechnym mitom, znikoma liczba ludzi 
w Australii umiera od takich przypadków. 
Każdy, kto był w australii, podziwia spo-
kój, uprzejmość i życzliwość tamtejszych 
mieszkańców. powiedz, skąd to się bierze? 

Żaneta Branch to Polka od 12 lat mieszkająca w Australii. Jako 
wykształcona filolog przez wiele lat uczyła w Australii języka 
polskiego. Aktualnie pracuje dla dużych linii lotniczych na lot-
nisku międzynarodowym w Sydney. Prywatnie wraz z mężem 
Australijczykiem wychowuje dwie córeczki – oczywiście dwuję-
zycznie! Pięć lat temu Żaneta założyła w Sydney grupę polskich 
mam, do której obecnie należy kilkaset kobiet. Od kilku lat 
prowadzi bloga „Polka w Australii pisze”, gdzie dzieli się swymi 
spostrzeżeniami na temat świata pachnącego eukaliptusem, 
słoną wodą z oceanu i rozgrzanym piaskiem. Barrenjoey lighthouse, 

nowa Południowa walia
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Czy to prawda, że już w szkołach kładzie 
się nacisk na takie właśnie wychowanie 
dzieci? 

Zdecydowanie tak. W szkole pod-
stawowej mojej córki wybrano pięć 
najważniejszych wartości, do których 
uczniowie są mobilizowani. Są wśród 
nich współpraca czy życzliwość właśnie. 
Uczniowie konsekwentnie demonstrują-
cy te wartości nagradzani są dyplomami 
podczas apelów szkolnych. W szkole or-
ganizowany jest co roku dzień przeciwko 
„bullying”, czyli zastraszaniu czy szykano-
waniu. Co roku obchodzony jest również 
dzień wielokulturowości. Każdy uczeń 
rozpoczynający szkołę w zerówce ma do-
branego starszego kolegę, tak zwanego 
„buddy”, który „ma go na oku” i służy 
wsparciem. Wszystkie te inicjatywy wspie-
rają kształtowanie uczniów na życzliwych 
i kulturalnych ludzi. 
australia to praktycznie kraj emigrantów. 
Jak polacy integrują się w tamtejszym 
społeczeństwie? Jak jesteśmy spostrzegani 
przez ludzi zamieszkujących ten kraj? 

Nie generalizowałabym Polonii miesz-
kającej w Australii. Jesteśmy szalenie 
zróżnicowaną grupą. Są tacy, którzy słabo 
mówią po angielsku i trzymają się głów-
nie z Polakami, tacy, którzy „zapomnieli 
polskiego w gębie” i się z Polakami nie za-
dają, tacy, którzy starają się balansować 
gdzieś na pograniczu tych dwóch światów, 
i wielu innych. Dzisiaj do Australii coraz 
częściej przeprowadzają się z Polski lu-
dzie w wieku 30-40 lat, którzy przylatują 
tu z dziećmi i zapleczem finansowym. Nie 
jest to już więc prawie wyłącznie emigracja 
zarobkowa, tak jak było to jeszcze dekadę 
temu. Polonia, z którą ja się identyfiku-
ję, to ludzie, którzy dobrze odnajdują się 
w australijskiej społeczności, jednocze-
śnie kultywując polskie tradycje. Staramy 

się wybierać mądrze, unikać skrajności 
i dumnie, ale nieprzesadnie celebrować 
obie kultury. 
przez kilka lat byłaś nauczycielką. Jak są 
zorganizowane lekcje języka polskiego? 

W Australii mieszka ponad 200 tysięcy 
Polaków, więc wydawałoby się, że polskie 
szkoły świetnie tu sobie radzą, jednak rze-
czywistość jest inna. Rodzicom często 
trudno jest znaleźć czas na wysłanie dziec-
ka do polskiej szkoły, zwłaszcza dlatego, 
że szkoły te operują wyłącznie w soboty. 
Zajęcia prowadzone są na ogół od 9 do 13, 
tymczasem większość zajęć sportowych, 
które w Australii są bardzo popularne wśród 
dzieci i młodzieży, odbywa się właśnie 
w  sobotnie poranki. Za naukę w  szkołach 
pobierane są opłaty od rodziców. Polskie 
szkoły są jednak fantastycznym pomy-
słem, bo według mnie przekazanie języka 
ojczystego, żyjąc na emigracji, powinno 
być nie tylko wyborem, ale obowiązkiem 
każdego odpowiedzialnego rodzica. Posia-
dając wykształcenie polonistyczne, jestem 
w komfortowej sytuacji i uczę moje dziew-
czynki polskiego w domu. 
Jesteś założycielką grupy polskich mam 
w  Sydney. Czym zajmuje się wasza gru-
pa? Jakie macie cele? 

Kiedy urodziłam moją pierwszą córkę, 
zorientowałam się, że nie znam żadnych 
polskich mam – i poczułam, że chcę, aby 
moje dzieci od małego znały polski ję-
zyk i Polaków. Założyłam więc grupę dla 
polskich mam w Sydney, która dziś jest 
ogromnym wsparciem dla wszystkich za-
interesowanych. Spotykamy się nie tylko 
z dziećmi w parkach, ale też na kolacjach 
czy w kinie, bez dzieci. Wywiązało się 
w  tej grupie mnóstwo przyjaźni, a co za 
tym idzie, wiele polskich dzieci, które nie 
mają tu prawdziwych cioć, zyskało ciocie 
przybrane. 

Stworzyłaś także blog „polka w australii 
pisze”. Co ciekawego dowiemy się z two-
jego bloga? 

Piszę o Sydney zarówno dla turystów, 
jak i dla mieszkańców, ponieważ zajmu-
ję się opisywaniem ciekawych miejsc, jak 
również bieżących wydarzeń w mieście. 
Piszę też o Australii, jej kulturze, edu-
kacji, społeczeństwie i jego problemach, 
o  miejscach, które odwiedzam. Piszę też 
o ciekawostkach z branży lotniczo-po-
dróżniczej, dzieląc się spostrzeżeniami 
zdobytymi w pracy na lotnisku międzyna-
rodowym w Sydney. 
Co zwiedzać w australii, czytelnicy mogą 
przeczytać na twoim blogu. powiedz nam 
tylko, w jakim okresie najlepiej planować 
wycieczkę do krainy kangurów? 

Myślę, że często, planując wakacje w Au-
stralii, zapominamy, jak wielki to kraj 
i  staramy się zobaczyć zbyt wiele w zbyt 
krótkim czasie. To, w jakim okresie najlepiej 
przylecieć, zależy od tego, gdzie dokładnie 
się wybieramy. Od grudnia do marca, czyli 
w czasie australijskiego lata, najlepiej od-
wiedzić południową część Australii, czyli 
Sydney, Melbourne, Adelajdę, Perth lub 
Tasmanię. Nie polecam jednak odwie-
dzać wówczas północy Australii, czyli np. 
Darwin lub Raf Koralowych w  okolicach 
Cairns, ponieważ panuje tam w tym okresie 
pora deszczowa. Na północ najlepiej wybrać 
się między marcem a listopadem. Centralną 
Australię, z Uluru na czele, lepiej odwiedzić 
w czasie australijskiej zimy, bo w lecie bywa 
tam zwyczajnie zbyt upalnie i parki krajo-
brazowe bywają wówczas zamykane. 

Bardzo dziękuje za rozmowę i zapra-
szam wszystkich czytelników do śledzenia 
razem ze mną Australii na polkawau-
straliipisze.com oraz na moim fanpage 
na Facebooku „Polka w Australii pisze”.

 Rozmawiał Michał kochański

Bondi Beach 
– plaża w Sydney
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10.11.2019 r., teatr Savoy,
godz. 15.00 i 18.30. Bilety:

www.polskakomedia.eu, tel. +48 609 399 939

2 września 2019 r. na cmentarzu głównym 
(Hauptfriedhof) we Frankfurcie nad Me-
nem odbyła się uroczystość upamiętnienia 
wybuchu II wojny światowej. Przybyli 
na nią: Generalny Konsul Rzeczpospoli-
tej Polskiej w Kolonii Jakub Wawrzyniak, 
uczniowie i rodzice ze Szkolnego Punk-
tu Konsultacyjnego we Frankfurcie nad 
Menem przy Konsulacie Generalnym 
Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii oraz 
Polonia zamieszkała na tym terenie. Kon-
sul Jakub Wawrzyniak wygłosił krótkie 
przemówienie poświęcone ofiarom wojny, 
w którym podkreślił, że wojna dotknęła każ-
dą polską rodzinę – nie ma takiej, w której 
by nikt nie stracił życia w tej najokropniej-
szej wojnie, jaka dotknęła ludzkość. Na 
grobach polskich ofiar II wojny światowej 
i ofiar KZ Katzbach złożono wieńce. 

Wieczorem w sali reprezentacyjnej frank-
furckiego ratusza odbyło się spotkanie 
mające przypomnieć i potępić niemiecką 
agresję na Polskę. Przemawiali m.in.: przed-
stawiciel Rady Miasta Eugenio Munoz del 
Rio, Konsul Generalny RP Jakub Wawrzy-
niak oraz przedstawicielka stowarzyszenia 
Zeichen der Hoffnung – Znaki Nadziei e.V., 
które było organizatorem spotkania. 

Ofiary KZ Katzbach to największa mogiła 
powstańczej Warszawy poza stolicą. Tu, na 
przedmieściach Frankfurtu, w zakładach 
Adlerwerke mieściła się od 22 sierpnia 1944 
r. do 24 marca 1945 r. filia obozu koncentra-
cyjnego Natzweiler – kryptonim „Katzbach”. 
Większość więźniów została deportowana 
po stłumieniu Powstania Warszawskiego, 
w okresie 7  miesięcy przebywało tu 1600 
więźniów, zmarło co najmniej 528, których 

80. rocznica wybuchu
ii wojny światowej
we Frankfurcie

znamy z nazwisk. Przed wejściem 
armii amerykańskiej więźniów cho-
rych i umierających deportowano 
wagonami do Bergen-Belsen, pozo-
stali musieli iść do Hunfeld, powiat 
Fulda. Ci, którzy przeżyli, prze-
transportowani zostali do obozu 
koncentracyjnego w  Buchenwald, 
a  potem do Dachau. 29 kwietnia 
1945 r. zostali wyzwoleni przez ar-
mię amerykańską. W obozie, oprócz 
Polaków, przebywali Rosjanie, Żydzi 
i kilku Niemców. W Katzbach była 
największa śmiertelność więźniów 
spośród obozów koncentracyjnych 
w Hesji. Dla uczczenia pamięci 
ofiar obozu na zewnętrznej ścianie 
budynku Adlerwerke wzniesiono 
w maju 1998 r. tablicę upamiętnia-
jącą ich śmierć. Płoną tam znicze, 
nie tylko w okresie polskich świąt 
narodowych.  dr Jolanta kmieć

Salonik Polsko-niemieckie Stowarzysze-
nie kulturalne zaprasza na koncert „Slavic 
Sentiment – Polnische Volksmusik reloaded” 
w wykonaniu kwartetu Flex ensemble. 

W programie koncertu znajdą się dzieła Fryderyka 
Chopina, Aleksandra Tansmana oraz dwa utwo-
ry specjalnie skomponowane dla Flex Ensemble 
przez Pawła Mykietyna i Mateusza Smoczyńskiego. 
Znakomity kompozytor muzyki filmowej Paweł 
Mykietyn będzie gościem koncertu. 

Koncert jest współfinansowany przez Konsulat 
Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Kolonii. 

Wstęp 15 euro, rezerwacja biletów: salonik@gmx.
de lub tel. 01719991350. 

 Zapraszamy!

koncert SlaVic SentiMent
– 18.10.2019 r., 20.00
w oranżerii Darmstadt
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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
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Alt-Griesheim 18, 65933 Frankfurt
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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
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