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Telefon:
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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



UNS G IB T  ES  IN :
ESSEN FROHNHAUSEN -  F ROHNHAUS ER S T R .  282  

BONN AUER BERG -  KÖLN ST R .  46 4  

EUSKI RCHEN -  CHARLEVILLER  PL .  2 9

E S S E N  H U T T R O P
S T E E L E R  S T R .  3 3 9

4 5 1 3 8  E S S E N

NEU!

TEL . :  02251  8666088
 INFO@POLONIAMARKET .DE

TEL . :  0228  96752900
 INFO@POLONIAMARKET .DE

TEL . :  0201  47888699
 INFO@POLONIAMARKET .DE
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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

Spacerując po zamku Auerbach w niedziel-
ne popołudnie, zobaczyłam dziewczynę 
w  białej sukience, tańczącą podczas krę-
cenia teledysku. Ktoś mi powiedział, że to 
„Laleczka z saskiej porcelany”. Nostalgicz-
nie mi się zrobiło, bo i piosenkę, i teledysk 
znam bardzo dobrze. Dla tych, którzy có-
rek nie mają lub sami nie słuchali, polecam 
znaleźć w sieci. Już wtedy, piękna i teatralna, 
prezentowała swój wielki talent. Uśmiech-
nęłyśmy się do siebie i tak poznałam 
Viktorię Nowak. Absolwentkę szkoły bale-
towej w Poznaniu, zwyciężczynię tanecznej 
Eurowizji w 2015 roku, na stałe mieszkającą 
we Frankfurcie. Pomyślałam sobie: co ma w 
głowie 23-letnia dziewczyna, która tyle już 
osiągnęła? Więc zapytałam. 

Renata Stępień: Viktorio, dlaczego 
balet? przecież to ciężka praca. 

VIktOrIA NOWAk: Jako przewodni 
cel mojego życia wybrałam balet, dlatego 
że jest w nim coś magicznego. Jest on dla 
mnie czymś więcej niż tylko kompozycją 
figur wykonanych w rytm muzyki. Ta-
niec jest dla mnie formą medytacji, która 
pozwala mi zajrzeć w głąb siebie, stawiać 
czoła własnym lękom i nowym wyzwa-
niom. Najpiękniejsze jest to, że rozwija 
nie tylko ciało, ale także umysł. Pozwala 
spojrzeć szerzej poza przeciętność i nada-
je mojemu życiu nowe barwy. Jest on dla 
mnie formą wyrażania siebie i komuni-
kowania się ze światem. Aby nauczyć się 
tańczyć, trzeba to pokochać. 
Jaką cenę zapłaciłaś za swój sukces? 

Każdy sukces okupiony jest ciężką pracą 
i  pasmem wyrzeczeń. Każdy sukces niesie 
też za sobą strach. Ja, aby znaleźć się w miej-
scu, w którym jestem dziś, poświęciłam 
całe swoje dzieciństwo. Podczas gdy moi 
rówieśnicy beztrosko bawili się w berka, ja 
trenowałam do późnych godzin na sali bale-
towej, zgłębiając technikę tańca klasycznego. 
Już jako mała dziewczynka narażona byłam 
na krytykę i rywalizację. Nieraz zdarzyło mi 
się płakać. Teraz wiem, że bez krytyki nie 
ma rozwoju, a na porażkach i własnych błę-
dach człowiek uczy się najlepiej. 
Co według Ciebie jest najważniejsze w re-
alizacji celów? 

Determinacja i systematyczność. Jest to 
trudna i mozolna praca nad sobą każde-
go dnia. Ja do moich marzeń dochodzę 
małymi krokami, stawiam sobie mniejsze 
cele, które systematycznie prowadzą mnie 
do tego, co pragnę osiągnąć. Ważne jest 
też, żeby mimo porażek czy gorszych dni 
nie załamywać się, tylko traktować to jako 
kolejne doświadczenie i wyciągać z niego 
konstruktywne wnioski. 
Co daje Ci pewność siebie? 

Pewności siebie nabieram wraz ze zdoby-
tym doświadczeniem, ale jest to również 
pewnego rodzaju praca nad sobą. Innymi 

celem jest droga do sukcesu,
a nie sam sukces – Viktoria Nowak

słowy, aby być pewnym siebie, trzeba znać 
swoją wartość. Dla wielu ludzi wyznacz-
nikiem wartości jest ilość, a nie jakość 
– i tu niestety rodzą się kompleksy i brak 
pewności siebie. Wszystko, co piękne 
i  wartościowe rodzi się właśnie z jako-
ści – obojętnie, czy jest to taniec, relacja 
z  drugim człowiekiem, czy sposób odży-
wiania się. Dlatego we wszystkim, co robię, 
stawiam ją zawsze na pierwszym miejscu 
i to również daje mi pewność siebie. 
Jaki masz przekaz do kobiet, które walczą 
o swoje marzenia? 

Drogie kobietki! Na realizację własnych 
pragnień i celów nigdy nie jest za późno. 
Trzeba tylko chcieć i zrobić pierwszy krok. 
W walce o marzenia najważniejsze jest, 
aby nigdy się nie poddawać. Trzeba wy-
ciągać wnioski z każdej porażki, na niej 
rosnąć i piąć się wyżej. Pamiętajcie, że po-
zytywne myśli przyciągają pozytywnych 

ludzi i zdarzenia. Bądźcie wytrwałe i zde-
terminowane w swoich dążeniach. 
Gdzie można Cię zobaczyć? 

Tańczę w zespole Dresden Frankfurt 
Dance Company. Występujemy na całym 
świecie. W grudniu natomiast będzie moż-
na zobaczyć nas we Frankfurcie. Spektakle 
nowej premiery odbędą się w Bockenhe-
imer Depot – od 12 do 15 grudnia oraz od 
18 do 22 grudnia. Serdecznie zapraszam! 

Wyjątkowi ludzie są wśród nas. Można 
ich spotkać wszędzie. W sieci, w pracy, na 
spacerze albo w ruinach zamku. Wyjąt-
kowi ludzie są bliżej, niż myślisz. Czasem 
zamknięci w swoich ograniczeniach, kom-
pleksach, braku pewności siebie. Czasem 
nie trzeba w ogóle wychodzić z domu żeby 
ich spotkać. Wystarczy spojrzeć w lustro. 
Wesołych Świąt i dużych, odważnych ma-
rzeń na Nowy Rok.

pIękNA I pEWNA sIEbIE stronę  redaguje
renata stępień



5 

Jerzy Chareza
Ackermannstr.43
60326 Frankfurt

mobil: 0177 2422 623
tel.: 069 3600 7521
fax: 069 3600 7526

E-Mail: chareza@t-online.de ▪ www.chareza-gutachter.de ▪ Facebook: Jerzy Chareza
Rzeczoznawca samochodowy
▪ Wycena szkód
▪ Wycena wartości pojazdów
  dla urzędu skarbowego
▪ Zgłaszanie szkód do ubezpieczalni
  i pomoc prawna

Tłumacz przysięgły jęz. polskiego i niemieckiego
▪ Tłumaczenia sądowe
▪ Tłumaczenia symultaniczne
▪ Tłumaczenia różnych dokumentów
  (akty urodzenia, dyplomy, świadectwa, itp.)

Za szybko popędza nas handel w ten 
świąteczny stres. Jeszcze potrzeba mi 
jesiennej zadumy, tępego patrzenia na spa-
dające liście i refleksji nad przemijaniem. 
Być może nauki marketingowe wolą, 
żebyśmy raczej nie popadali w depresję je-
sienną – a nuż mało kupimy na święta? To 
lepiej od razu: bach! Z grubej rury. Macie 
tu mikołajki, pierniczki, bombki, bom-
beczki i cały ten świąteczny kram. 

Dlatego tak mile wspominamy czasy, 
kiedy człowiek po sklepach nie ganiał za 
„geszenkami”, a raczej ustawiał się w ko-
lejce za cytrynami – „bo rzucili”. Czasy 
były takie, że jak nam coś „rzucili” (po-
marańcze, cytryny, czekoladę z orzechami 
i KAWĘ!), to myśmy rzucali się do kolejek. 
A tam kwitło życie towarzyskie, rodziły się 
dowcipy typu: „Czy pan stoi na końcu? – 
Nie, na nogach, proszę pani”. Albo: „Czy 
pani jest ostatnia? – Nie, są jeszcze gor-
sze”. Akcje kolejkowe następowały zwykle 
krótko przed świętami, więc o sześcioty-
godniowych stresach przedświątecznych 
w ogóle nie było mowy. Albo się na święta 
udało coś zdobyć, a jak nie, to nie musiało 
być. Kwitł handel wymienny z sąsiadami: 
dwie cytryny za paczkę kawy, czekolada za 
pomarańcze itd. Bo podstawowa paczka 
dla dzieciaka to: pomarańcza, czekolada, 
parę włoskich orzechów, do tego w zależ-
ności od zamożności dorzucano zabawkę, 
książkę, rękawiczki, filcowe kapcie albo 
skarpety. Dzieciaki natomiast – w ramach 
wdzięczności dla rodziców – ze swoich 
uciułanych kieszonkowych zaskórniaków 
obowiązkowo kupowali mamie perfumy 
Być Może, a ojcu wodę po goleniu albo na-
wet i nową maszynkę do golenia. 

Wszystkie te bogactwa leżały pod choin-
ką i co do niektórych przychodził Mikołaj. 
Odbywało się to przeważnie w nocy, więc 
prezenty można było odpakować w Bo-
że Narodzenie. Na Śląsku natomiast 
prezenty przynosiło dzieciątko, więc 
„bajtle” rozpakowywały prezenty tuż po 
kolacji wigilijnej, pod warunkiem że zja-

z prędkością światła

dły grzecznie siemieniotke (niedobrą zupę 
z siemienia lnianego). 

O świątecznej polskiej kuchni można 
by w nieskończoność, bo tu rzeczywiście 
już nawet najmniejszy region Polski miał 
coś do powiedzenia. Dlatego jak się teraz 
spotykamy na obczyźnie, to wspomin-
ki, kto co jadł na święta, należą do clou 
programu. Dla nas, dzieciaków, tragedią 
było zabijanie karpia – zdążyliśmy się już 
zaprzyjaźnić z nowym członkiem rodzi-
ny, karmiliśmy go dzielnie przez parę dni 
w wannie kulkami z chleba i cała rodzina 
miała spokój z kąpaniem, a tu nagle taki 
cios. Zostawialiśmy więc z tym problemem 
ojca, a sami już woleliśmy stać w kolejce, 
bo rzucili majonez. 

Młodzież chętnie latała o północy na 
pasterkę. Było coś zaczarowanego w stąpa-
niu po chrupiącym śniegu i podziwianiu 
gwiazd (staliśmy przeważnie nawet przy 
minus dwadzieścia na zewnątrz kościoła). 
A potem przychodziły sylwestry, które na-
si rodzice spędzali na balach zakładowych 
i jakoś nikomu nie przeszkadzało, że balu-
ją z tymi, z którymi cały rok pracują. Panie 

wyczarowywały kreacje z niczego, a hołd 
dla niegdysiejszej krawcowej noszę w ser-
cu do dzisiaj. 

O tym, co wyprawialiśmy na zamarznię-
tych stawach i o zjeżdżaniu „na zabicie” na 
sankach (teraz to się nazywa: krótka jazda 
bez trzymanki) nie napiszę, bo współcze-
śni rodzice i tak mi nie uwierzą. 

Życzę Wam, kochani, chociaż paru dni 
prawdziwej zimy, nie za dużo prezentów, 
sama tęskniąc za siatką kubańskich poma-
rańczy. Spokojności. 

 Elżbieta schwierzy

Jeszcze nie wypaliły się do końca 
znicze na grobach naszych bliskich 
i dalekich, a już światło przeniosło się 
do sklepów, żeby oświetlić wszystko 
„bożonarodzeniowo”. tak zupełnie 
szczerze – to ja się nie cieszę.

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

pOlskIE trAdycJE
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kącIk dlA dzIEcI

Zimową porą łatwo o przeziębienie, dlatego warto pamię-
tać o ciepłej czapce i szaliku. Bałwankowi wbrew jego oba-
wom leżenie w łóżku nie grozi, ale nam może się niestety 
przytrafić. Gdy dochodzenie do zdrowia się przedłuża, 
czujemy się lepiej, a lekarz zabronił nam opuszczać łóżko, 
to czym możemy się zająć? Bohater książki Joanny Baran 
miał taki sam dylemat. Nudziło mu się bardzo i nie miał 
pojęcia, co zrobić z czasem. Przydarzyła mu się wyjątkowa 
przygoda. Uszyty z gałganków jaszczur Duduś, którego 
zresztą nie lubił, zabrał go w świat zwierząt. Uważał się za 
warana z Komodo. Nasz bohater zajrzał do encyklopedii 
zwierząt i długo przekonywał warana z komody, że nie 
przypomina nawet prawdziwego jaszczura. Gałgankowe 
zwierzątko nie przyjmowało tego do wiadomości i zabrało 
naszego bohatera w podróż, przedstawiając mu różne 
gatunki rodziny waranów. Okazało się, że waran z Ko-
modo uważany był dawniej za smoka i jest to największa 
żyjąca jaszczurka na Ziemi. Zaliczana jest do endemitów, 
a co to jest, można się dowiedzieć z lektury książeczki. 
Rozczarowany Duduś miał nadzieję być gatunkiem wa-
rana karłowatego albo chociaż szmaragdowego. Czy jest 
możliwe odkrycie nowego gatunku przez dzieci? Okazuje 
się, że jest, dlatego warto przeczytać Warana z komody, 
edukacyjną książeczkę Joanny Baran, która przez 40 
lat pracowała z dziećmi jako psycholog i napisała wiele 
innych dla Was książek: Bajki z dna szuflady, Wakacje 
u starożytnych, Opowiastki praskie czy Opowieści Wasyla 
Sybiraka i innych kotów. 

uwaga, konkurs!bałwanek (M.u. laska)
„Zaina” Wandy Szy-
manowskiej została 
wysłana zwycięzcy, 
a jest nim Brajan 
Milewski. Nie był to 
łatwy konkurs, ale 
chłopiec poradził 
sobie ze znalezie-
niem dziesięciu 
słów w wykreślance 
i nadesłał poprawną 
odpowiedź. Gratu-
lujemy mu serdecznie! Waran również 
czeka na adres dziecka, które jako 
pierwsze nadeśle siedem słów związanych 
z zimą i ukrytych w wykreślance. Na 
odpowiedzi czekamy do końca roku pod 
adresem: lektura@twojemiasto.eu. 

drogie dzieci! zimowa wykreślanka

E L R W P J R N B L P K

M M Ę F I F H G R A F F

Z Y K S J S I Z L R W F

C P A A B S M E C H P J

Z H W G O Z I O Z L Ó D

G W I A Z D K A K O I W

Z S C G R W O S B D T G

L F Z U P S Ł J O A M C

B W K L Y K A R M N I K

M A I U F M J N B Z D E

T K T B L F F A K A L B

U A J C B I M S A N K I

Biała głowa, biały brzuch,
wokół biały, śnieżny puch.
Biały śnieg i białe święta,
biała buzia uśmiechnięta.

Zamiast nosa, marchew tkwi,
bałwan groźnie zmarszczył  brwi.
A gdzie czapka? Chłodny ranek,
niech mu włożą chociaż garnek.

Łzy już płyną po policzkach…
Zapomnieli o guziczkach!
Białe serce z żalu pęka –
łysy bałwan?! Wstyd, udręka.

Zrozpaczony grozi miotłą,
niech no dzieci wszystkie dotrą!

Nawet on swój honor ma – 
O bałwani wygląd dba. 

Zmarzły bałwankowi uszy,
śnieżek coraz bardziej prószy,
zmierzch nadchodzi, ciemna noc…
W dobrym sercu wielka moc.

Chłopczyk z pieskiem przeszedł obok.
Wrócił, stanął, kręci głową.
Wsunął mu na głowę czapkę,
zapiął szalik na agrafkę.

Znalazł niewielkie kamyczki – 
zapiął biel na trzy guziczki.
Już ubrany jest bałwanek,
Nie zawstydzi go poranek.

Tym razem w wykreślance ukryło się siedem wyrazów
związanych z zimą. Owocnego szukania! 

rys. A. Kazała
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lIst dO rEdAkcJI

Konsulat w Kolonii, spodziewając się wyjątkowo dużej frekwencji, czte-
rokrotnie więcej rejestracji niż w poprzednich wyborach, ograniczył się 
do zamieszczenia na swojej stronie dobrej rady, aby nie przyjeżdżać sa-
mochodami, bo nie ma miejsc do parkowania. Trochę ryzykowna rada, 
bo chodziło przecież o obwodową komisję, czyli dla wyborców nie tylko 
z Frankfurtu. Ale tradycja pielgrzymowania została podtrzymana. 

Po odstaniu w kolejce na zewnątrz weszliśmy do salki parafialnej. 
Małe, ciemne, duszne pomieszczenie. Stanowiska z listami wyborców 
stłoczone, kolejki do poszczególnych stanowisk. Od czasu do czasu 
pokrzykiwania przewodniczącego: „Wszyscy na A proszeni do stanowi-
ska...”, chaos i jeszcze większy tłok przy stanowiskach członków komisji. 
Do miejsc za parawanikami też trzeba było odczekać w kolejce. 

W tym tłumie Rodaków urna była oblegana przez tych, co chcieli 
wrzucić swoje zakrzyżykowane kartki oraz przez plączące się kolejki do 
stanowisk wydających karty do głosowania. 

Kolejki wyborców nie szczędziły krytyki organizatorom. Padało też 
często pytanie, które zadawałam sobie również: dlaczego nasz Kon-
sulat wybrał kościół katolicki na miejsce komisji? Dlaczego nikomu 
z organizatorów nie przyszło do głowy, że to nie jest miejsce neutralne. 
Oczywiście można też powiedzieć, że ci, którym ta lokalizacja przeszka-
dza, niech siedzą w domu. Nie ośmielam się jednak podejrzewać, że był 
to cel przyświecający organizatorom. Na pewno osoby niepełnospraw-
ne nie powinny wybierać się na głosowanie. Na oficjalnej stronie PKW 
zamieszczono informację: ŻADNA z komisji w Niemczech nie jest przy-
stosowana dla osób na wózkach inwalidzkich. 

Jeżeli Konsulat jest zdania, że sprawa lokalizacji komisji wyborczej jest 
wyborcom obojętna, to może następne wybory należy zrobić w siedzi-
bie LGBT we Frankfurcie? Może tam będzie bardziej komfortowo? Może 
większe pomieszczenia? Może miejsca do parkowania? Tam pewnie też 
można odpalić grilla, jak i na Mühlbergu z okazji wyborów! 

Komu przeszkadzała lokalizacja sprzed lat, w sąsiadującej z kościo-
łem szkole? Utworzono tam 2 komisje wyborcze. Każda komisja miała 
do dyspozycji wszechstronne osobne pomieszczenie. Kolejki wyborców 
czekały w korytarzu budynku, nie na zewnątrz. Widać było symbole pań-
stwowe, urnę. Było podniośle, nic nie urągało powadze wyborów. 

Nie przypuszczam, że powodem zmiany lokalizacji były względy finan-
sowe, bo byłoby to śmieszne tłumaczenie i podważające oficjalne dane 
o kwitnącej gospodarce. 

I jeszcze jedno pytanie: co się stało z instytucją Mężów Zaufania? 
Tak czy siak, jest już po wyborach. Mam nadzieję, że nie tylko komitety 

wyborcze analizują wybory. Może pokusi się też organizator wyborów 
we Frankfurcie? 

Droga Redakcjo, może należałoby przedstawić naszemu konsulatowi 
w Kolonii jakąś inicjatywę obywatelską / czytelników? Trzeba by się po-
śpieszyć, bo wybory prezydenckie za pasem. 

Wszystkich Rodaków-Wyborców serdecznie pozdrawiam, a przed 
Członkami Komisji Wyborczej nr 153 chylę nisko czoła za wytrwanie do 
rana następnego dnia w takich warunkach.  Ewa lange, Frankfurt

Wybory, wybory 
i po wyborach

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

0171-3802004 

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY I ZAUFANIA PUBLICZNEGO 

TŁUMACZ KONFERENCYJNY 

www.jan-pacholski.de 

chciałabym 
podzielić się 
paroma spos- 
trzeżeniami, 
których doko-
nałam, głosując 
w komisji Wy-
borczej nr 153 
we Frankfurcie.
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Dotychczas Nagrodę Nobla w tej dziedzi-
nie otrzymało zatem 5 polskich autorów. 
Pierwszym był Henryk Sienkiewicz, po-
tem Władysław Reymont, Czesław Miłosz 
oraz Wisława Szymborska. Teraz do tego 
grona dołączyła Olga Tokarczuk – jako 
druga kobieta Polka oraz jako dopiero 15. 
kobieta w ogóle, jeśli chodzi o dziedzinę 
literatury. W tym czasie Olga Tokarczuk 
przebywała w Niemczech, na trasie pro-
mocyjnej swojej najnowszej powieści 
„Księgi Jakubowe”, bo akurat teraz ukaza-
ło się niemieckie tłumaczenie tej książki. 
Wiadomość o przyznaniu jej Nagrody 
Nobla otrzymała, będąc w trasie na auto-
stradzie. 

Dzień po ogłoszeniu tej świetnej wiado-
mości, 11 października 2019 r., odbyła się 
w Düsseldorfie pierwsza międzynarodowa 
konferencja prasowa z udziałem pol-
skiej noblistki, na której byłam obecna. 
Uwielbiam książki jej autorstwa, a przede 
wszystkim język, jakim się w nich po-
sługuje. Miałam okazję zadać pisarce 
bezpośrednie pytanie. Byłam bardzo cie-
kawa, skąd w jej powieściach bierze się 
tyle magii. Noblistka odpowiedziała, że 
nie można opisać świata bez odrobiny 
czegoś metafizycznego, co dobrze widać 
w literaturze stricte realistycznej. Łącze-
nie metafizyki świata z realizmem to jeden 
z głównych nurtów jej powieści. Żeby 
realizm zadziałał, potrzeba czegoś, co wy-
kracza poza niego, co go rozpiera, co jest 
ponad, a co każdy z nas czuje, żyjąc tu na 
ziemi. 

Tak mówi o magii Olga Tokarczuk. Czło-
wiek od początku swojego istnienia czuje 
podświadomie, że istnieje wokół niego in-
na energia, inna przestrzeń, niewidoczna 
gołym okiem, nienamacalna, ale obecna, 
tak jak magia. Autorka uważa, że powieść 
to jeden z największych wynalazków czło-
wieka – tak jak koło czy maszyna parowa 
– wyrafinowany sposób komunikacji mię-
dzyludzkiej, który nie opiera się na opisie 
faktów, ale przenosi nas w inne światy. 
Powieść uczy nas empatii, bo dzięki niej 
możemy stać się na chwilę kimś innym 
i  wejść w role bohaterów, utożsamić się 

polska literatura znana 
jest od dawna także 
czytelnikom zagranicz-
nym, a jak się okazało 
10 października tego 
roku, polska autorka 
Olga tokarczuk otrzymała 
Nagrodę Nobla z dziedziny 
literatury za rok 2018. 

Olga tokarczuk w Niemczech

z nimi, nabieramy wtedy innej perspekty-
wy widzenia i rozumienia świata i innych 
ludzi – właśnie empatii.  

Autorka spotkała się także z czytelni-
kami, m.in. w Essen, gdzie publiczność 
zgotowała jej owację na stojąco. Miałam 
okazję być tam osobiście i muszę szczerze 
przyznać, że był to bardzo wzruszający 
moment – ze łzą w oku. Chwila ogromnej 
radości, dumy i gęsiej skórki. 

W ramach świętowania Nagrody No-
bla otrzymanej przez polską pisarkę 
prezydent Wrocławia – miasta, z którego 
pochodzi Olga Tokarczuk – postanowił, 
że ten, kto będzie miał w ręku jej książkę, 
będzie mógł przez cały weekend jeździć za 
darmo środkami komunikacji miejskiej. 
Z  kolei prezydent Krakowa wyznaczył 
działkę miejską, na której zostanie zasa-
dzonych 25 tys. drzew, a las ten nazywać 
się będzie Prawiek, tak jak tytuł jednej 
z powieści pisarki, „Prawiek i inne czasy”. 
Ten fakt według Tokarczuk jest odpowie-
dzią na pytanie, czy literatura zmienia 
świat. Jak widać – zmienia. Bez lasu z jej 
książki nazwanego Prawiekiem ten pro-
jekt zasadzenia prawdziwego lasu nigdy 
by nie powstał. 

„podróż ludzi księgi” to pierwsza po-
wieść Noblistki z 1993 roku. Opowiada 
o nieudanej wyprawie po tajemniczą Księ-
gę, w trakcie której na dwoje głównych 
bohaterów spływa wielka miłość. Rzecz 
dzieje się w XVII wieku we Francji i Hisz-
panii, gdzie fascynacja Tajemnicą przez 
duże T jest najważniejszą sprawą. 

W drugiej powieści Tokarczuk – „E.E.”, 
czyli Erna Eltzner – akcja dzieje się we 
Wrocławiu na początku XX wieku. Jej 
główną bohaterką jest dorastająca pa-
nienka z polsko-niemieckiej rodziny 
mieszczańskiej, u której odkryto talenty 
medium. Tu również ujawnia się fascyna-
cja tym, co tajemnicze i wymykające się 
ludzkiemu rozumowi. 

„prawiek i inne czasy” to książka To-
karczuk, która przenosi w inny kosmos, 
stworzony przez autorkę. Prawiek to 
mityczna wioska położona rzekomo 
w samym środku Polski, gdzie anioły 
strzegą granic, Prawiek jest swoistym mi-
krokosmosem, w którym skupiły się 
wszystkie znane człowiekowi radości 
i smutki. Prawiek jest podzielony na róż-
ne czasy – odnoszą się one do bohaterów 
powieści. I tak np. mamy czas Genowefy, 
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czas Misi, czas Kłoski, czas Złego Człowie-
ka i inne. To saga dwóch rodzin, Boskich 
i Niebieskich, ich historia rodzinna od 
I  wojny światowej do lat 80, XX wieku, 
czyli przez trzy pokolenia. 

„bieguni” to nowy rodzaj/forma po-
wieści – tzw. powieść konstelacyjna. Styl 
kolażu, czyli szukanie opowiadania o tym, 
co nas otacza, o tym jak my w tym istnieje-
my, ale na innych zasadach, w inny sposób 
– tak Tokarczuk mówi o „Biegunach”. To 
powieść o przemieszczaniu się, o życiu 
w bezustannej podróży, o niepokoju zwią-
zanym z niemożnością zakorzenienia się. 
Tak jak dziś żyje współczesny człowiek – 
chaotycznie, szybko, fragmentarycznie. To 
takie podróżowanie przez życie. 

„Opowiadania bizarne”, czyli dziwne, 
niezwykłe – to 10 opowieści, a każda z nich 
toczy się w innej przestrzeni, zarówno hi-
storycznej, jak np. Wołyń w epoce potopu 
szwedzkiego, jak też aktualnie, w naszych 
czasach, ale w różnych miejscach na całym 
świecie, jak Szwajcaria, kamienica w Pol-
sce, Azja, ale także – co najważniejsze 
i typowe dla autorki – w miejscach całko-
wicie wyimaginowanych. 

„prowadź swój pług przez kości umar-
łych” to powieść o zwierzętach, a właściwie 
o tym, jak człowiek zabija je dla własnych, 
w większości nieuzasadnionych potrzeb, 
np. w trakcie polowania, hodowania 
zwierząt dla skór, wyniszczania ras dla 
zdobycia ich kłów. Na podstawie tej książ-
ki Agnieszka Holland nakręciła film pt. 
„Pokot”, do którego scenariusz pisały obie 
panie. Akcja zarówno powieści, jak i filmu 
toczy się w polskich górach, ale mogłaby 
od strony tematu – czyli podejścia czło-
wieka do zabijania zwierząt – dziać się 
w  każdym miejscu na świecie. To też je-
den z elementów uniwersalnych powieści 
Tokarczuk, osadzonych z jednej strony 
w  polskich realiach, ale zajmujących się 
tematami ponad granicami akcji. Bo temat 
mordowania zwierząt dla przyjemności 
człowieka jest każdemu z nas dobrze zna-
ny. 

„zagubiona dusza” to nowe, krótkie 
opowiadanie Noblistki. Jak sam tytuł 
wskazuje – o duszy ludzkiej, która się zgu-
biła i na którą człowiek musi poczekać, 
jeśli chce się z nią znowu połączyć, czyli 
być znowu człowiekiem, złożonym z ciała 
i duszy. 

„księgi Jakubowe” to historia osadzo-
na w Polsce drugiej połowy XVIII wieku, 
gdzie istniały obok siebie trzy wielkie re-
ligie światowe: chrześcijaństwo, judaizm 
i islam. To historia Żyda Jakuba Franka, 
chłopa, przywódcy sekty, heretyka lub 
zbawcy, który awansuje na salony, zmie-
niając los wielu tysięcy ludzi oczekujących 
nadejścia mesjasza. Noblistka przenosi 
nas w XVIII wiek z dbałością o szczegó-
ły odnośnie tamtejszych ubiorów, potraw, 
wystroju wnętrz, zapachów. 

Autorka w trakcie spotkania z czytel-
nikami w Essen, promującego „Księgi 
Jakubowe” w Niemczech, opowiedziała, 
że przyjęła bez dociekania, że w Polsce 

w tej epoce jadło się kartofle, co do któ-
rych żaden Polak dziś nie ma wątpliwości. 
Tymczasem okazało się, że ekspert od 
historii XVIII wieku zatrudniony przez 
wydawnictwo do sprawdzenia m.in. takich 
szczegółów wykrył na ostatni moment 
przed drukiem, że w tym regionie karto-
fle jeszcze nie były znane, jeszcze tam nie 
dotarły i jadło się wyłącznie ryż przywie-
ziony do Polski przez Turków. W ostatniej 
chwili przed oddaniem książki do druku 
z całego tekstu należało wymazać kartofle 
i zastąpić je ryżem, co stanowiło nie lada 
wyzwanie dla całej ekipy. 

Olga Tokarczuk pisała tę powieść przez 
9 lat, chciała napisać około 200 stron, 
ale bardzo szybko okazało się, że pisanie 
o  przedziale czasowym 50 lat dostarczy-
ło jej ogromną ilość materiału i powieść 
znacznie się rozrosła – do aż prawie 1000 
stron, map, rycin. Na tym spotkaniu Olga 
Tokarczuk zażartowała również, że jedy-
nym minusem otrzymania Nagrody Nobla 
jest fakt, że już nigdy nie dostanie żadnej 
ważniejszej nagrody. 
 Anna golan, Kolonia

S&G Inkasso
Polsko-Niemieckie Biuro Inkasso w Kolonii

Skuteczne odzyskiwanie roszczeń w Niemczech – bez opłat wstępnych

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

Hansaring 88, 50670 Köln / Tel. 0049-177-412-33-22 / info@sg-inkasso.de

Christine Jolanta Brendler
Buchhaltung, Firmenberatung
Kindergeld und Elterngeld
Księgowość i naliczanie poborów
Wszystkie porady w języku polskim

Rödelheimer Landstr. 75-85
Zimmer 309
60487 Frankfurt-Rödelheim

Tel.: 069-97947555
Fax: 069-97947556

Mobil: 0174-3243121
E-mail: brendler.wbb@t-online.de

Rok produkcji 2012 (grudzień), czarny metalik, beżowa skóra,
przebieg 159 000 km, wszystkie przeglądy, opony zimowe

na alufelgach, pierwszy właściciel (Vorfürwagen)

sprzedam bmW 530 d

cena: 15 600 € telefon: 01727595953
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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

Sztab Darmstadt–Frankfurt to jeden z naj-
lepiej działających sztabów zagranicznych! 
Nie, to nie są słowa Łukasza Nowicza, te-
gorocznego szefa sztabu! Łukasz jest zbyt 
skromny, aby chwalić się osiągnięciami, 
jakie co roku odnosi Sztab Darmstadt– 
Frankfurt. Jednak liczby mówią same za 
siebie! W mijającym roku zebrano kwotę 
215 989,81 zł! 

katarzyna borkowska podczas polskiej 
audycji Bigos w Radiu Darmstadt powie-
działa: – Styczniowe koncerty to święto 
polskiej emigracji. W ten jeden weekend 
naprawdę jesteśmy razem, łącząc się w idei 
pomagania. 

– Do połowy grudnia sztab nie zasypia 
– śmieje się Łukasz. – Pracujemy na naj-
wyższych obrotach, aby finał był piękny 
jak co roku. Nasza praca to nie tylko or-
ganizacja programu artystycznego, to 
także szereg logistycznych zabiegów, jakie 
musimy wykonać. To naprawdę ogrom-
ne przedsięwzięcie. Moją rolą jest, aby 
wszystkie rzeczy zaplanować i dopilnować 
ich realizacji. Pracujemy zespołowo i to 
jest tajemnica naszego sukcesu! 

„tM”: Jesteście świeżo po organizacji an-
drzejek z WOŚp. Co jeszcze w najbliższych 
dniach? 

Łukasz: – Ponownie udało nam się 
sprowadzić do Frankfurtu uczestników 
programu telewizyjnego „MasterChef ”. 
Kucharze wyczarują dla naszych gości kil-
kudaniową kolację! Dochód przekazujemy 
na charytatywny cel. Jeśli ktoś z Państwa 
ma ochotę dołączyć, proszę sprawdzić, czy 
są jeszcze wolne miejsca. 
początek grudnia to moment, gdy zaczy-
nacie zbiórkę pieniędzy. Odwiedzając 
polskie sklepy, biura, kawiarnie czy 
warsztaty samochodowe, można wrzucać 
datki do puszek. Kasiu, ile takich punk-
tów macie co roku? ilu wolontariuszy 
zgłasza się, aby pomóc? 

katarzyna: – Każdego roku mamy oko-
ło 110 puszek stacjonarnych. W zeszłym 
roku wspierało nas ponad 120 osób, które 
zostały zarejestrowane jako wolontariusz. 
Ponadto przy organizacji koncertu towa-
rzyszą nam również przyjaciele sztabu, na 
których zawsze możemy liczyć! 
Marcin, w 2019 r. to ty prowadziłeś 
wydarzenia ze sceny. Zdradź nam proszę, 
jak to będzie wyglądać w tym roku? 

Marcin Junik: – W tym roku wystąpi Ra-
fał Bryndal, który uświetni nasz niedzielny 
Finał. Przygotujcie portfele na licytację 
atrakcyjnych fantów! Ponadto szykujemy 
supernagrody w naszej loterii. 
Łukasz, wracając do programu artysty-
cznego – powiedz proszę, jakie gwiazdy 
w tym roku zagrają na Finale. 

Łukasz: – Trzeba zaznaczyć, że nasza 
wyjątkowa formuła troszkę różni się od tej 
z Warszawy. We Frankfurcie wiatr w żagle 
zawieje dwa razy! 
Wiatr w żagle? 

– Tak, w 2020 r. odbędzie się 28. Fi-
nał dla dziecięcej medycyny zabiegowej 
pod hasłem „Wiatr w żagle”. Gramy, bo 
lubimy, dla ratowania zdrowia i życia 
dzieci. W  sobotę 11 stycznia organizuje-
my SIEMA Festiwal, na który wstęp jest 
biletowany. Każda cegiełka to koszt 20 
euro, wszystkie środki zasilą zbiórkę fina-
łową, czyli niedzielną. W niedzielę już od 
południa zapraszamy na wyjątkowy Finał. 
Czeka nas wiele atrakcji, dla ludzi w każ-
dym wieku. 
powiedz nam, kogo będziemy mogli 
zobaczyć i usłyszeć? 

– Program zaplanowaliśmy w taki spo-
sób, aby zaspokoić różne gusta muzyczne. 
W sobotę wystąpią dla was między in-
nymi: strachy Na lachy, bas tajpan, 
bob One, a  także popek. W niedzielę 
czeka nas uczta muzyczna z zespołami: 
poparzeni kawą trzy, Vivi, rockowiak, 
a także usłyszymy orkiestrę dętą z mia-

steczka z  Birkenhördt, oraz coma 12. 
Ponadto, jak co roku, w  programie będą 
pokazy i występy uczniów szkół polskich, 
zespołów krakowiak, Jawor, a także chi-
ves rock. 
Wielka Orkiestra to także szereg inicjatyw 
zdrowotnych – czego tym razem możemy 
się spodziewać, Jacku? 

Jacek Nowacki: – Przygotowaliśmy kilka 
kultowych już punktów konsultacyjnych: 
DKMS, Daj Włos czy RAK’n’ROLL. 
Wielu spośród fanów koncertu finałowego 
nie ukrywa, że ceni sobie polską kuchnię! 
Czym w tym roku będziecie rozpieszczać 
nasze podniebienia? 

renata dawejko: – Jak co roku nie za-
braknie w naszym WOŚP-owym bufecie 
pierogów, bigosu i polskiej kiełbasy. Jeste-
śmy wierni sprawdzonym, tradycyjnym 
receptom na sukces kulinarny. 
aby skorzystać z bufetu, trzeba najpierw 
odwiedzić kasy. edyta Musioł i jej zespół 
zajmuje się sprzedażą bonów. 

Edyta Musioł: – W tym roku do dyspo-
zycji będą aż 3 kasy, aby usprawnić proces 
zakupów. 
na najmłodszych czeka pokój zabaw. 
Co tym razem przygotowała ewelina 
Gierłach? 

Łukasz: – Współpracujemy z profe-
sjonalną firmą, która specjalnie dla nas 
przygotowała autorski program dla dzie-
ci. Szykujemy moc niespodzianek! Na 
wszystkich naszych gości czekają również 
stoiska zaangażowanych polskich przed-
siębiorców oraz Siemashop, w którym 
można będzie zakupić pamiątkę z Finału. 
Czy jeszcze o czymś powinniśmy 
wspomnieć? 

– Jest jeszcze czas, aby przekazać war-
tościowe rzeczy na licytację, nietrafione 
prezenty świąteczne (śmiech) lub w inny 
sposób zaangażować się w pomoc. Zapra-
szamy wszystkich chętnych do kontaktu 
i życzymy wesołych świąt! SIEMA! 

„Wiatr w żagle” – zapowiedź najcieplejszego 
dnia tej zimy, czyli Finału WOśp 2020 r.

bas tajpan 
i bob One

poparzeni kawą trzy
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Wspólny projekt sztabów nie-
mieckich, który powstał na 3. 
Zlocie Sztabów Zagranicz-
nych, zakończył się sukcesem. 
Podczas wielu poprzednich fi-
nałów krążyły po Niemczech 
różne wersje tłumaczenia 
i  pisowni nazwy Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy. 
Na spotkaniu w czerwcu 
tego roku we Frankfurcie, 
we współpracy z Fundacją 
WOŚP, udało się jednak to 
nareszcie ujednolicić. 

Sztab z Berlina wziął na 
siebie ustalenie z Fundacją 
oficjalnej wersji tłumacze-
nia nazwy Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy na język 
niemiecki. Sztab WOŚP Obe-
rhausen natomiast zajął się 
zaprojektowaniem niemiec-
kiego serduszka, a ostateczne 
poprawki do projektu graficz-
nego naniósł sam Jurek Owsiak, więc możemy chyba uznać, 
że wszystkie formalności zostały dopełnione. 

Oto mamy namacalny dowód na to, że na Zloty Sztabów 
warto jeździć, bo przynoszą realne efekty. Serduszko WOŚP 
obowiązujące w Niemczech jest tego najlepszym dowodem. 

Miejsce, z którego można pobrać serduszka (pliki) otworzy 
się w Państwa przeglądarce internetowej po zeskanowaniu 
powyższego kodu QR. 
 Magdalena kowalska 
 Sztab WOŚP Oberhausen

WIEścI pOlONIJNE

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 

serduszko WOśp
po niemiecku

Od zawsze finały w Oberhausen związane były z restauracją Gdańską, 
miejscem doskonale znanym Polonii z regionu. Maria i Czesław Gołę-
biewscy, właściciele Gdańskiej, gościli nie tylko samo wydarzenie, ale 
także udostępniali salę na spotkania sztabu i aktywnie współtworzyli 
każdy Finał WOŚP. Jednak nasza WOŚP-owa rodzina się powiększa 
i Gdańska nie jest w stanie nas już pomieścić, dlatego jej właściciele 
– nadal aktywnie grający – postanowili poszukać czegoś większego. 
Z pomocą przyszedł właściciel pięknej sali Ebertbad w Oberhausen, 
niemiecki filantrop i działacz społeczny, który obserwuje nasze finały 
WOŚP od lat i postanowił zafundować nam salę godną tego wyda-
rzenia. 

Ebertbad został zbudowany w latach 1894–1895 jako jedna 
z  pierwszych łaźni publicznych w kraju. Obecnie dawny basen, za-
chwycający swoim secesyjnym stylem, jest idealnym miejscem do 
przedstawień teatralnych, koncertów, kabaretów czy eventów. I tam 
właśnie 12 stycznia 2020 r. zagramy 28. Finał w Oberhausen! 

A co planowane jest na Finale w Oberhausen? Zaczynamy już w so-
botę 11 stycznia w Hamm, gdzie WOŚP odbędzie się po raz pierwszy 
familijny event z mnóstwem atrakcji dla dzieci, koncertami i licyta-
cjami. 

W niedzielę, 12 stycznia, gramy Finał w Oberhausen. Zaczynamy 
już tradycyjnie rodzinnym blokiem muzycznym „Pol-Ton i przyja-
ciele”. Oprócz koncertów organizujemy warsztaty dla dzieci, loterię, 
Flohmarkt, stoiska z pysznym jedzeniem. Wystąpi także Zespół Folk-
lorystyczny „Polskie Kwiaty” z Wuppertalu, który nie tylko zatańczy, 
ale i zorganizuje warsztaty dla dzieci. A wieczorem nasze zaprzyjaź-
nione zespoły, takie jak Communa czy Wild Dudes, zagrają – znów 
zupełnie za darmo – trochę mocniejsze dźwięki. Dzięki większej sali 
atrakcji będzie jeszcze więcej niż w ubiegłym roku. 

Ale WOŚP to nie tylko finałowy event, a także zbiórki w sklepach 
i firmach – prowadzone już od grudnia – oraz licytacje. O wszystkim 
Sztab informuje na bieżąco na swoim Facebooku. 
 Magdalena kowalska, Sztab WOŚP Oberhausen

Finał WOśp
w Oberhausen

28. Finał WOśp przyniesie wiele zmian dla sztabu 
Oberhausen. ten najstarszy niemiecki sztab zagra 
w 2020 r. po raz 18. Jednak tym razem Finał odbę-
dzie się w innym miejscu niż do tej pory, co po tylu 
latach będzie wielką zmianą. 
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WyWIAd W tWOIM MIEścIE

lidia Niedźwiedzka-Owsiak
– żelazna dama fundacji WOśp
lidia Niedźwiedzka-Owsiak, 
kobieta roku magazynu „twój 
styl” 2017. „dzidzia”, jak czę-
sto nazywana jest przez męża, 
zawodowo pełni funkcję dy-
rektora medycznego fundacji 
Wielka Orkiestra świątecznej 
pomocy. Jest także członkiem 
zarządu WOśp. usprawnia, 
dopilnowuje, nadaje nowy 
porządek działaniom funda-
cji. utrzymuje stały kontakt 
z oddziałami pediatrycznymi, 
które korzystają z przeznaczo-
nego im sprzętu medycznego.
„tM”: trzy lata temu Jurek opowiadał 
nam o pierwszym finale WOŚp. Jak pani 
pamięta początki istnienia fundacji? Jak 
pani dołączyła do teamu czerwonego ser-
duszka? 

lidia Niedźwiedzka-Owsiak: – Oczywi-
ście samą ideę WOŚP zapoczątkował Jurek 
i Walter Chełstowski. Pierwsza zbiórka 
była dość spontaniczna, ale sprawiła, że 
wkrótce panowie postanowili założyć 
fundację. Podczas rejestracji fundacji pa-
nowie stwierdzili, że potrzeba więcej osób. 
A że najbliżej było im do osób z rodzi-
ny, więc dołączyliśmy wspólnie z Beatą 
Bethke do organizacji. Tak właśnie zna-
lazłam się w fundacji WOŚP. To był czas, 
kiedy urodziła się nam córka, która była 
wcześniakiem. Opieka nad dzieckiem 
pochłaniała wtedy bardzo wiele czasu, 
dlatego tak naprawdę mogłam się zająć 
fundacją dopiero kiedy nasza córka poszła 
do przedszkola. Tak więc pierwszy i drugi 
finał oglądałam jeszcze przed telewizorem, 
a moja praca rozpoczęła się dopiero pod-
czas trzeciej zbiórki. 
Może nam pani przybliżyć zakres pani 
obowiązków? 

Moje obowiązki w fundacji były od począt-
ku jasne, ponieważ posiadam wykształcenie 
ekonomiczne. W przeciwieństwie do mo-
jego męża Jurka, z którym się świetnie 
uzupełniamy, jestem bardzo poukładana 
i dokładna, pilnuję więc finansów w domu. 
Było zatem jasne, że to mi przypadnie kon-
trola nad finansami fundacji. Oczywiście 
mamy również dział księgowości wraz ze 
świetnymi fachowcami w tej dziedzinie, 
ale odpowiedzialność za dział finansowy, 
jak i za kierownictwo działem medycznym 
spoczywa głównie na mnie. 
Jak wygląda dzień pracy Lidii Owsiak? 

Tak naprawdę wygląda tak samo jak 
normalny dzień pracy każdego Polaka 
pracującego w biurze. Moje zadania po-
legają na czytaniu wielu próśb – w tym 
próśb indywidualnych – i podejmowaniu 
decyzji związanych z zakupem sprzętu do 
szpitali dziecięcych i ośrodków zdrowia. 
Faktem jest, że z czasem kiedy Wielka Or-
kiestra się rozrastała i nabierała rozmachu, 
zwiększała się moja odpowiedzialność. 
Dział medyczny, którym kieruję, jest 
jednym z najważniejszych działów w fun-
dacji. Wspieranie medycyny w Polsce jest 
w zasadzie celem całej naszej pracy. Moż-
na też powiedzieć, że mimo iż zajmuję 
się tematami medycznymi, to w pewnym 
sensie kieruję pracą całego naszego biura. 
Jurek z kolei jest artystą, a więc Pol'an-
d'Rock Festival, wszelkie promocje, cały 
dział graficzny... To są wszystko zadania 
Jurka. Natomiast jeśli chodzi o działanie 
całej reszty biura i pracowników fundacji, 
to tu już decyzje leżą w naszych wspólnych 
kompetencjach. 
Jakimi kryteriami kieruje się fundacja 
w wyborze ośrodków medycznych czy sz-
pitali, które wspieracie? 

Już tradycją naszej działalności jest co-
roczne obieranie tematu przewodniego, 
jak np. onkologia czy chirurgia dziecięca, 
który ogłaszamy publicznie. Temat jest 
wybierany na podstawie próśb napływa-
jących do nas z ośrodków medycznych, 
rozmów z lekarzami i konsultantami wo-
jewódzkimi lub krajowymi. Następnie 
powołujemy komisję ekspertów składają-
cą się z fachowców z danej dziedziny, która 

przygotowuje nam szczegółową ankietę. 
Taką ankietę wysyłamy do szpitali, aby 
skonkretyzować ich potrzeby. Kiedy takie 
prośby są zweryfikowane i poparte przez 
odpowiedniego specjalistę i konsultanta, 
wysyłamy ponownie zestaw przygotowa-
nych przez nas dokumentów, do dyrektora 
szpitala. Są to oświadczenia, w których dy-
rektor danej placówki musi nas zapewnić, 
że sprzęt, który otrzyma, będzie przez pla-
cówkę przyjęty, odpowiednio użytkowany, 
amortyzowany i nie będzie wykorzystywa-
ny do celów komercyjnych. 
a w jaki sposób jest to przez Was kont-
rolowane? 

Sami nie posiadamy w fundacji komór-
ki, która sprawdzałaby, czy sprzęt jest 
odpowiednio wykorzystywany. Muszę 
przyznać, że wiele naszych działań jest 
opartych na wzajemnym zaufaniu. Po-
cząwszy od wolontariuszy zbierających do 
puszek, poprzez organizatorów poszcze-
gólnych sztabów, aż po lekarzy, którymi 
współpracujemy. Jednak kontrola oczywi-
ście istnieje, a w naszym przypadku jest to 
bardzo sprawnie działająca kontrola spo-
łeczna. Jeśli tylko dzieje się coś ze sprzętem, 
zostanie np. przeniesiony na inny odział, 
niż był przeznaczony, albo ktoś próbuje go 
wykorzystywać komercyjnie, to my natych-
miast jesteśmy o tym informowani – przez 
pacjentów, pracowników lub dziennikarzy. 
Wtedy osobiście interweniuję i przypo-
minam dyrektorom o zawartej wcześniej 
umowie. Proszę mi wierzyć, nasze społe-
czeństwo wspaniale spisuje się jako organ 
kontrolny naszych działań. 
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Wszędzie tam, gdzie się pojawia Jurek wraz z żoną Lidią, zawsze dzieje się coś dobrego
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WOŚp dysponuje ogromnymi pieniędzmi. 
W ostatnich dwóch latach było to prawie 
300 mln złotych. W jaki sposób wybiera-
cie sprzęt? Jak są organizowane przetargi? 

Nasze przetargi funkcjonują inaczej 
niż zamówienia publiczne. Mamy od 26 
lat własny regulamin, który co roku tyl-
ko modyfikujemy i udoskonalamy. Nasz 
regulamin umożliwia zakup sprzętu 
z  najwyższej półki, bardzo nowoczesne-
go, w bardzo korzystnej cenie. Polega to 
na tym, że po ogłoszeniu konkursu na 
zakup sprzętu i zebraniu ofert powołana 
przez nas komisja lekarzy i inżynierów 
z dziedziny medycyny spotyka się z każdą 
firmą. Powołani fachowcy mają za zada-
nie ocenić sprzęt jedynie pod względem 
technicznym, praktycznym, aby jakościo-
wo spełniał jak najlepiej wymagania, które 
stawiamy. Następnie dopiero na podstawie 
tej opinii weryfikujemy ofertę cenową. 
W  ten sposób podczas zakupu sprzętu 
decyduje przede wszystkim jakość, a cena 
jest decyzją drugorzędną. Muszę przyznać, 
że producenci znają już nasze procedury 
i nie podchodzą do przetargów z ofertami 
byle jakiego sprzętu. 
Wydaje mi się, że jest pani odwrotnością 
charakteru Jurka. Spokojna opanowa-
na... Czy to dzięki temu w fundacji panuje 
równowaga emocji? 

Na pewno dzięki temu świetnie się uzu-
pełniamy. Wszystkich cech, które posiada 
Jurek, u mnie raczej brakuje – i odwrotnie. 
Ja jestem osobą bardzo silnie stąpającą po 
ziemi. Wszystkie decyzje staram się do-
kładnie przemyśleć. Jurek z kolei często 

reaguje emocjonalnie. Zdarza się, że po-
wie coś, co może nie do końca rozważył. 
Czasem mam nawet do niego pretensje, że 
działa za szybko i impulsywnie. Ale taki 
jest Jurek. Owszem, dyskutujemy wspól-
nie i razem podejmujemy decyzje. Proszę 
też pamiętać, że nie jesteśmy sami. W za-
rządzie znajduje się poza nami dwóch 
wspaniałych kardiochirurgów – Piotr 
Burczyński i Bohdan Maruszewski – pra-
cujących na co dzień w Centrum Zdrowia 
Dziecka. Tak więc wszystkie ważne decy-
zje omawiamy i podejmujemy wspólnie. 
Czy w domu także rozmawiacie o fun- 
dacji? 

Muszę przyznać, że zdarza mi się na-
wet zabierać pracę do domu, czego Jurek 
bardzo nie lubi. Są to najczęściej listy od 
rodziców, z prośbami o pomoc indy-
widualną. W biurze z kolei pracujemy 
na osobnych piętrach, dlatego zdarzają 
się nam dni, kiedy w ciągu całego dnia 

pracy wcale się nie widujemy. Wtedy dys-
kutujemy o aktualnych sprawach fundacji 
także w domu czy podczas wspólnych spa-
cerów. Jednak kiedy praca jest pasją 
i przyjemnością, to przenoszenie jej do ży-
cia prywatnego nie sprawia nam kłopotu. 
Ostatni finał zdecydowanie przyćmiła 
tragedia z Gdańska. Jurek chciał wtedy 
oddać przewodnictwo fundacji. Czy pani 
także starała się go odwieść od tej decyzji? 

To była straszna tragedia, która w ogóle 
nie powinna mieć miejsca. Śmierć prezy-
denta Pawła Adamowicza poruszyła nas 
wszystkich, a zwłaszcza Jurka. Każdy prze-
żywał ją na swój sposób i początkowo nie 
byliśmy nawet w stanie ze sobą rozmawiać. 
Do tego stopnia, że podczas poniedział-
kowej konferencji prasowej nikt z nas nie 
wiedział, co Jurek powie. Mam też wraże-
nie, że jego decyzja o odejściu z fundacji 
była kolejnym ciosem, który moim zda-
niem nieco przyćmił dramat rodziny pana 
prezydenta i całego miasta. Strasznie nad 
tym faktem ubolewałam. Pamiętam jedną 
wspólną rozmowę, kiedy powiedziałam 
Jurkowi wprost, że według mnie WOŚP 
bez niego nie będzie już tą samą fundacją. 
Przypomniałam mu także, że Orkiestra to 
jest również ponad 25 lat mojej pracy, któ-
rych nie dam sobie tak po prostu odebrać. 
Właśnie – czy w ogóle wyobrażacie sobie 
życie bez fundacji? 

Wydaje mi się, że siłą rzeczy jesteśmy 
już na fundację z jednej strony skaza-
ni, a  z  drugiej strony, dopóki mamy siłę 
i energię, chcemy dalej działać – bo widzi-
my sens tego, co robimy. Przez te 27 lat jest 
to ponad 1,1 miliarda złotych wydanych 
na sprzęt i prawie 62 tysiące urządzeń. Do 
tego świetne programy medyczne, jak np. 
przesiewowe badania słuchu. Neonatolo-
gia praktycznie by nie istniała w naszym 
kraju bez wsparcia fundacji WOŚP. Nie 
wyobrażam sobie i wydaje mi się, że Po-
lacy również nie wyobrażają sobie drugiej 
niedzieli w roku bez Wielkiej Orkiestry 
i  szpitali bez sprzętu z orkiestrowym ser-
duszkiem. 
Zrobiła pani tak wiele dobrego – czy ma 
pani jeszcze jakieś marzenie? 

Ja nie mam wielkich życzeń, poza 
zdrowiem dla moich dzieci i mojej ro-
dziny. Chciałabym po prostu, aby było 
normalnie, abyśmy mogli spokojnie żyć, 
pracować, aby panował pokój, a ludzie byli 
uśmiechnięci i życzliwi dla siebie. 
 Rozmawiał Michał kochański
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Artysta i ekonomistka, czyli cudowny tandem fundacji WOŚP
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kObIEcy cHAllENgE
Artykuł sponsorowany
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Supermocną kobietą może być każda z Was, najczęściej wystarcza odro-
bina motywacji, a my Wam pokażemy, jak odkryć jej całe pokłady. Nie 
wierzymy w to, wątpimy w siebie, ale czasem nie wiemy same, jakie po-
kłady siły nosimy w sobie każdego dnia. 

Często, by je wydobyć, potrzebne jest wsparcie innych kobiet. Bo nasze 
dusze są podobne, tak jak emocje, przeżycia i nierzadko doświadczenia. 
A te bywają różne. 

Dołączcie do nas! Bo dbanie o siebie to nieodzowna część tego, co w ja-
kimś stopniu umiemy zrobić same, a w innym zaniedbujemy. Naszą misją 
jest więc pomoc kobietom w walce o siebie. W życiu w zgodzie ze sobą. 

Niedawno odbyły się nasze warsztaty w Bonn, Rzymie i Neapolu, za-
praszamy więc do kolejnych edycji szczególnie Polki żyjące poza Polską, 
na emigracji. 

Dziękujemy za wsparcie i udział w  warsztatach: Kasi Lubinie z bloga 
„Walczę o siebie”, Monice Przepiórze „Klub Zdrowego Życia”, Agniesz-
ce Madej, stylistce-kolorystce Anecie Stefaniak oraz brafitterce Barbarze 
Ceska-Szatkowskiej. 

Boże Narodzenie wkrótce, więc życzymy Wam ciepłych chwil w rodzi-
nie w  wigilijną wieczerzę. Wszystko w złocie, zieleni, czerwieni, niech 
Nowy Rok będzie pełen nadziei, by spełniło się choć jedno z Waszych 
marzeń. Dużo szczęścia i niezapomnianych wrażeń! 

 kObIEcy cHAllENgE 
Więcej informacji na temat projektu na stronie www.kobiecychallenge.com

dziękujemy Wam za udział w naszych 
dotychczasowych propozycjach i niezmiernie 
się cieszymy, że tak Wam przypadły do gustu.
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kObIEcy cHAllENgE
Artykuł sponsorowany

Monika przepióra – klub zdrowego życia
W związku z podjęciem bardzo waż-
nej dla mnie decyzji – o zbudowaniu 
przestrzeni dla Was, w której każdy 
będzie mógł wspomagać i wzmacniać 
swoje zdrowie i samopoczucie zgodnie 
z potrzebami własnego organizmu – 
chciałabym przekazać Wam kilka spraw: 

•	Zapraszam na moją stronę na Fa-
cebooku „Monika Przepióra Klub 
Zdrowego Życia” – otwartą dla wszyst-
kich chętnych, pomocną w realizacji 
celów, w  której będziemy się wzajem-
nie wspierać i motywować, gratulować 
sukcesów i podnosić na duchu w poraż-
kach, które zdarzają się najsilniejszym. 

•	Poprzez tę przestrzeń chciałabym 
propagować zdrowy styl życia oraz bu-
dować świadomość o tym, że zdrowie 
to nie tylko nasza fizyczność, ale rów-
nież szczęście oraz spełnianie siebie 
na wielu płaszczyznach życia. To coś 
darowane nam jeden raz, drugiego nie 
dostaniemy. Niestety zwykle bywa tak, 
że póki nie dotkną nas poważne dole-
gliwości, lekceważymy je nazbyt często. 

•	Aerobik doskonale spala tkankę tłusz-
czową, wspomaga stawy, dotlenia 
i wzmacnia cały organizm. Uprawiając 
go, wzmacniamy serce, dotleniamy się, 
rozwijamy mięśnie, poprawiamy sobie 
nastrój. 

•	Wspomagajmy się w holistycznym po-
dejściu do życia – biorąc pod uwagę 
wszelkie jego aspekty, zarówno fizycz-
ne, jak i psychiczne. W czasach pędu, 
zabiegania i chronicznego braku czasu 
postarajmy się jednak o chwilę oddechu 
i zrobienie czegoś dla siebie. 

Zapraszam Was serdecznie do kontaktu 
i udziału w zajęciach z aerobiku (zajęcia są 
darmowe). Tel.: 0015774815278. 

Czemu tak pochłonął mnie temat zdro-
wego stylu życia? Bo pomagam ludziom 
zadbać o swoje zdrowie, nawet jeśli stracili 
już wiarę w swoje siły. 
 Monika przepióra
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gumowe ucho
Joanna Krupa urodziła! Maleństwo przy-
szło na świat 2 listopada w Los Angeles, 
w jednej z bardziej luksusowych placówek 
medycznych w tym mieście. Rodziły tu m. 
in. Kim Kardashian, Beyonce czy Viktoria 
Beckham. Koszt porodu i profesjonalnej 
opieki w wybranej przez Krupe klinice 
może wynosić nawet 20 tys. dolarów. Mo-
delka i jej mąż Douglas Nunes zostali ro-
dzicami ślicznej i – co ważniejsze – zdro-
wej dziewczynki. Szczęśliwi rodzice dali 
swojej córeczce oryginalne, dwuczłonowe 
imię Asha Leigh. Krupa zaskoczyła tym 
wyborem swoich fanów, gdyż do ostatniej 
chwili zapewniała, że dziewczynka będzie 
się nazywać Sophia Grace. Wyjaśniamy, 
że imię Asha pochodzi z Indii i jest od-
powiednikiem polskiego imienia Anna. 
Asha oznacza osobę, która kieruje się 
sercem, a nie rozumem, jest skrupulatna 
i godna zaufania. Drugi człon imienia 
córki Joanny Krupy – Leigh – z języka 
angielskiego oznacza delikatność. Gwiaz-
dy coraz częściej wybierają nietypowe 
imiona dla dzieci, często zagraniczne. 
Modelka po trzech dniach od porodu 
została wypisana do domu, gdzie czekała 
na nią i maleństwo szczęśliwa rodzinka 
z babcią (która przyleciała z Polski) na 
czele. My dołączamy się do licznych gra-
tulacji i życzeń. 

Apoloniusz tajner, prezes Polskiego 
Związku Narciarskiego, wieloletni trener 
kadry skoczków narciarskich, także ma 
powody do dumy i radości. Dodam, że 

był on trenerem w okresie, kiedy swoje 
największe sukcesy zaczął odnosić Adam 
Małysz. Pod wodzą Tajnera skoczek 
trzykrotnie z rzędu zdobył Puchar Świata, 
trzykrotnie mistrzostwo świata, a na 
igrzyskach w 2002 r. zdobył dwa medale. 
Mogłabym jeszcze długo wymieniać 
sukcesy sportowe obu panów – sportowca 
i trenera – ale nie o tym chciałam pisać. 
Apoloniusz Tajner przeżywa okres rado-
ści, gdyż został dumnym ojcem małego 
chłopca o imieniu Leopold Apoloniusz. 
Prezes PZN ma już dwoje dzieci z pierw-
szego małżeństwa, 40-letnia Dominikę 
i cztery lata młodszego Tomisława (byłe-
go skoczka narciarskiego), ma już nawet 
dwoje wnucząt, które są już nastolatkami. 
Mama małego Leopolda, Izabela Podo-
lec-Tajner, ma 29 lat i jest młodsza od 
Apoloniusza Tajnera o 36 lat. Fakt ten 
wystarczył, by wiele osób twierdziło, że 
ten związek nie ma przyszłości i szybko 
się skończy. Tymczasem oni są razem już 
osiem lat, a w maju tego roku wzięli ślub. 
Wszystko wskazuje na to, że Tajnerowie 
są ze sobą szczęśliwi, choć niewątpliwie 
sporo przeszli. Fala hejtu i drwin spadła 
na nich ze względu na różnicę wieku, 
a  także wówczas, gdy zostali rodzicami 
Leopolda. Jak powiedziała Izabela Podo-
lec-Tajner, było to tym bardziej przykre, 
bo młoda mama długo walczyła o to, 
by zajść w ciążę. Państwo Tajnerowie 
zapewniają, że ich miłość jest bardzo 
silna i przezwycięży wszystkie trudności. 
Czego i my życzymy!

Pozostając w temacie, informujemy, że 
Anna i robert lewandowscy po raz 
drugi zostaną rodzicami. Tą radosną 
nowiną po raz pierwszy podzielił się 
Robert na boisku, robiąc tzw. cieszynkę 
tuż po strzeleniu gola. Wiadomość 
natychmiast potwierdziła też Ania. 
Lewandowski wyjawił, że to już czwarty 
miesiąc, co oznacza, że dziecko przyjdzie 
na świat na przełomie marca i kwietnia 
2020 r. Przyszli rodzice po ogłoszeniu tej 
radosnej nowiny otrzymali całe mnóstwo 
gratulacji od polskich celebrytów, m. in. 
Małgorzaty Rozenek-Majdan, Małgorzaty 
Kożuchowskiej, Mariny Łuczenko-Szczę-
snej. Tak więc z niecierpliwością czekamy 
na drugie polskie „Royal Baby”, czyli bra-
ciszka lub siostrzyczkę dla 2-letniej Klary. 
Nie tylko Lewandowscy wśród polskich 
celebrytów zostaną w 2020 r. rodzicami. 
Oto tylko niektóre polskie gwiazdy, które 
w najbliższym czasie spodziewają się 
dziecka: Borys Szyc z partnerką Justyną 
Nagłowską (będzie to ich pierwsze wspól-
ne dziecko), Jarosław Bieniuk (mąż zmar-
łej aktorki Ani Przybylskiej) zostanie 
czwarty raz ojcem, Michał Wiśniewski 
z nową partnerką (oboje mają po czworo 
dzieci z poprzednich związków), Magda 
Różczka (świetna aktorka) oczekuje 
trzeciego dziecka, z czego bardzo cieszy 
się przyszła babcia – Magda Zawadzka. 
I moglibyśmy wymieniać dalej, ale na 
tym zakończymy, bo przecież musimy 
pozostawić sobie tematy na rok następny. 
Plotkara podała w dzisiejszym odcinku 
same dobre, optymistyczne nowiny, ale 
przecież czas adwentu, czas przygotowań 
do tych radosnych świąt właśnie taki jest.
 Ciepłych, radosnych Świąt życzy
 plotkara

Golly‘s Spezialitäten GmbH & Co. KG

Wierlings Esch 16 . 48249 Dülmen

Tel. 0 25 94 / 94 66 11

Tradycyjna jakosć́
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przekieruj się na sukces w Nowym roku 2020 

W nowym roku często podejmuje-
my różne zobowiązania, np.: rzu-
cam palenie, dla zdrowia zacznę 

regularnie uprawiać sport, systematycznie 
będę oszczędzał część mojego dochodu, 
itp. Chciałbym się skupić na tym ostatnim 
przykładzie. Wielu z nas twierdzi, że ubez-
pieczenia i lokaty są dla ludzi bogatych. Nie 
jest to prawdą. Uważam, że ludzie bogaci 
mogą obejść się bez ubezpieczeń, jeśli mają 
wystarczające zasoby finansowe, które 
zabezpieczają ich egzystencję w przypadku 
negatywnych zdarzeń losowych. To ludzie 
o małych i przeciętnych dochodach potrze-
bują zabezpieczenia w formie ubezpieczeń 
kapitałowych lub lokaty. 

Ilu jest ludzi bogatych? Każdego roku karie-
rę zawodową w Niemczech zaczyna tysiące 
młodych ludzi, jednak tylko 0,02% z nich do 
65. roku życia osiąga zarobki powyżej milio-
na euro rocznie. Statystycznie zarobki brutto 
w Niemczech kształtują się następująco: 
•	 95,88% zarabia poniżej 50 000 euro 

rocznie; 
•	 2,9% zarabia od 50 000 do 100 000 euro 

rocznie; 
•	 0,7% zarabia od 100 000 euro do 200 

000 euro rocznie; 
•	 0,4% zarabia od 200 000 do 500 000 

euro rocznie; 
•	 0,09% zarabia od 500 000 euro do 1 000 

000 euro rocznie; 
•	 0,03% zarabia ponad 1 000 000 euro 

rocznie. 
dlaczego bogatych ludzi nie ma więcej? 

Niełatwo jest narzucić sobie codzienną dys-
cyplinę, łatwiej jest żyć „na luzie”. Niełatwo 
jest np. co miesiąc odkładać 10% swoich 
dochodów, łatwiej jest nie odczuwać finan-
sowych rygorów. Trudno jest każdego dnia 
analizować swoje działanie i wyciągać z nich 
wnioski, łatwiej jest się tym nie przejmować. 

Ludzie, którzy nie odnoszą finansowych 
sukcesów, mają jedną wspólną cechę: upar-
cie trzymają się starych, złych nawyków, np. 
nie stawiają sobie jasno określonego celu czy 
konkretnego terminu jego realizacji. Słyszy-
my od nich deklaracje w stylu: „Kiedyś kupię 
sobie dom”. Ale kiedy? Jeśli rozmawiamy 
o  zabezpieczeniu emerytalnym, często 
słyszę: „Ubezpieczenie – nie, lepiej jak kupię 
parę mieszkań i na emeryturze będę żył z ich 
wynajmu”. Jednak kiedy zapytam: czy kupił 
już Pan choć jedno mieszkanie lub ile Pan 
odłożył własnego kapitału, aby dostać kre-
dyt, jako odpowiedź pojawia się na twarzy 
niewyraźny uśmiech. 

Walcz, aby wygrać. Częściej myślimy 
o  przysłowiowym zaciskaniu pasa niż 
o  tym, jak zwiększyć swoje dochody, np. 
przez zmianę pracy, podniesienie kwalifi-
kacji, przeorganizowanie swojej działalno-
ści zawodowej itp. Powszechne twierdzenie 
wielu ludzi „i tak się nie uda” już na starcie 
stawia ich na przegranej pozycji i to na wła-
sne życzenie. Tego typu podejście można 
zmienić, stosując cztery zasady: 
1. Pozbądź się strachu. Strach zawsze jest 

elementem paraliżującym. Wyobraźcie 
sobie Państwo najgorszą sytuację, jaka 
może wam się przydarzyć. Następnie 
spokojnie zastanówcie się nad rozwiąza-
niem. Okaże się, że nie ma sytuacji bez 
wyjścia, jest tylko kwestia rozwiązania 
problemu bardziej lub mniej skutecz-
nie. Niepodejmowanie decyzji tylko 
dlatego, że przyszłość jest niepewna, bo 
mogę stracić pracę, zachorować itp., jest 
w  praktyce naciskaniem na hamulec, 
a nie na pedał gazu w rozwoju indywidu-
alnym, ekonomicznym czy społecznym. 

2. Nie zrzucaj winy na innych. „Nie mogę 
osiągnąć sukcesu, bo mój szef jest zły, 
ludzie mnie nie rozumieją, polityka 

podatkowa państwa nie 
pozwala rozwinąć skrzydeł” itp. Prawda 
jest tylko jedna – sam się doprowadziłem 
do sytuacji, w której jestem i tylko sam 
mogę ją zmienić, jeśli aktualny stan 
mnie nie zadowala. 

3. Nie słuchaj innych. Typowa sytuacja: „Nie 
kupowałbym droższego samochodu, bo 
aktualnie mnie na niego nie stać, ale co 
powiedzą znajomi”. Jeśli ktoś akceptuje 
ciebie tylko kiedy masz pieniądze, nie 
zasługują na miano twojego przyjaciela. 
Często możemy spotkać się ze złym 
doradztwem, nawet ze strony najbliższych 
z  podświadomych, egoistycznych pobu-
dek, np. rodzice odradzają córce studia 
zagraniczne, bo woleliby ją mieć przy so-
bie – ale czy jest to zgodne z rzeczywistym 
interesem młodej osoby? Reasumując: gdy 
znasz dokładnie swój cel, wszystko inne 
winno być skierowane na jego realizację. 

4. Nie oczekuj współczucia. Wielu ludzi 
opowiada wokół o swoich problemach, 
oczekując pomocy. Pomoc jednak 
przychodzi do tych, którzy na nią 
zasługują, a nie zawsze do tych, którzy 
jej potrzebują. Rozpowiadając o swoich 
problemach, przedstawiamy się innym 
jako słaba osobowość o ograniczonych 
zdolnościach do samodzielnej egzysten-
cji. Otoczenie nie przepada za tego typu 
ludźmi, co najwyżej ich toleruje. Chcąc 
osiągnąć sukces, należy prezentować się 
jako osoba, która zasługuje na przyszłe 
zwycięstwo, a zwycięzcy nie ujawniają 
słabości, nie okazują zwątpienia. 

Są to elementarne zasady wiodące do 
sukcesu i tylko bezwzględne ich przestrze-
ganie pozwala na osiągnięcie sukcesu fi-
nansowego, czy innego wytyczonego celu. 

 christof kochanski
 FINANCIAL SOLUTIONS

MAKLERZY FINANSOWI I UBEZPIECZENIOWI

Zasługujesz
na więcej

– sprawdź! 

25 lat doświadczenia,
niezależności i kompetencji

zaowocowało zaufaniem
tysięcy klientów z całych Niemiec

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

Współpracujący z naszą kancelarią
specjaliści pomogą w: 
▪ rejestrowaniu działalności gospodarczej 
▪ wypełnianiu wniosków na zasiłek rodzinny 
  (Kindergeld) 
▪ poprowadzą księgowość i serwis biurowy 
▪ udzielą porad prawnych 

FINANCIAL SOLUTIONS, 64293 Darmstadt, Pallaswiesenstrasse 63, www.fsdarmstadt.de 
Christof Kochanski, tel.: 06151/6674089, mobil: 01727595953, c.kochanski@fsdarmstadt.de 
Robert Waz, tel.: 06151/9507139, mobil: 017665632334, waz@fsdarmstadt.de 

FINANsE I ubEzpIEczENIA
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W poprzednich odcinkach: 
Po latach prawdziwej walki o otrzymanie 
paszportu, małżeństwo Dariusz i Marta 
emigrują w maju 1985 roku do Włoch... 

Nasz pokój służył teraz jako prawdziwy 
azyl spokoju i ochronę przed szczególnie 
niesympatycznym kapitanem Karabi-
nierów. Usilnie staraliśmy się, aby go nie 
spotkać i nie dać mu okazji do dołowania 
naszych skołatanych dusz. Przez cały 
dzień mieliśmy szczęście go uniknąć. 

W tym obozie był też niesamowity 
plus – emigrantów było o wiele mniej 
niż w Latinie, a więc i kolejka w kuchni 
była krótsza i bardziej przyjazna. Te 
dantejskie sceny w kolejce w Latinie to 
już przeszłość, no i dobrze. Nigdy też nie 
zatęsknimy za tymi okrutnymi przeży-
ciami. Faktem jest, że wypadliśmy poza 
nawias, jeśli chodzi o otrzymanie wizy, 
ale nie rezygnujemy. Na pewno wkrótce 
ułożymy jakiś konkretny plan i sposób 
jego realizacji. Teraz oglądamy przez 
okno przeróżne części garderoby, wiszą-
ce na gałęziach okolicznych wysokich 
drzew. To wprawdzie też pewnego ro-
dzaju chuligański wybryk emigrantów 
opuszczających obóz, ale stosunkowo 
nieszkodliwy dla otoczenia. 

Noc minęła dość spokojnie, takich 
hałasów, ryków i kwików, jakie dawniej 
miały miejsce w Latinie, tutaj też brak, 
a to dlatego, że Karabinierzy nie tolerują 
żadnych ekscesów i my to popieramy. 
Ten system i porządek to jedyne, co nam 
się tutaj natychmiast spodobało. 

Następny dzień to był wtorek po 
weekendzie, w którym przyjechaliśmy. 
Jesteśmy tu żółtodziobami, ale chcemy 
ten pobyt skrócić do minimum. Po 
przespaniu sprawy w tenże wtorek rano 
mieliśmy już swój plan. Poszliśmy do 
dyrektora obozu z prośbą o rozmowę. 
Ku naszemu zdziwieniu przyjął nas po 
minucie, ale to nie on siedział za biur-
kiem, lecz nasz „przyjaciel” Karabinier. 
Prosiliśmy o przepustkę do Rzymu, do 
konsulatu. Niestety dyrektor nie miał 
nic do powiedzenia, jedynie pan kapitan 
zabrał głos i zdecydowanie stwierdził, że 
będziemy tak długo czekać, jak to będzie 
konieczne. Należy uzbroić się w cierpli-

wość, bo każdy urząd musi mieć czas 
na załatwianie spraw, a my musimy 
uszanować wszelkie rygory. To był nie-
odwołalny wyrok, więc pożegnaliśmy 
się pokornie, uszy po sobie i biegiem do 
pokoju. Teraz już w cztery oczy omówi-
liśmy nasz dalszy plan działania. 

Poszliśmy do innego biura tzw. pierw-
szego kontaktu, gdzie była tylko jedna 
pracownica. Na szczęście było paru mło-
dych chłopców, którzy – dość natarczy-
wi – bardzo usilnie ją zajęli. Stała z nimi 
obok okna, coś pokazywała przez szybę 
i  to musieliśmy wykorzystać. Ja obser-
wowałam urzędniczkę i całą sytuację, 
Dariusz zauważył skrzyneczkę katalo-
gową, alfabetyczną, więc natychmiast 
swoim sokolim wzrokiem przeglądał 
dokumenty pod literą naszego nazwiska. 
Ja, patrząc nieustannie na panienkę, po 
cichu informowałam go, że dalej może 
działać. Takim sposobem znalazł nasze 
przepustki i kartę obozową. Zwinął 
jak swoje, wsunął w intymne miejsce 
i spokojnym krokiem opuściliśmy po-
mieszczenie. Teraz wypadało spakować 
nasze torby, a było to najłatwiejsze, gdyż 
mieliśmy przecież pięć rzeczy na krzyż. 
Pożegnaliśmy się z naszą koleżanką Lu-
cyną i jej synem, no i błyskawicznie, nie 
tracąc czasu, rzuciliśmy się do ucieczki. 
Najpierw ja przeszłam przez portiernię 
z przepustką, za pół godziny Dariusz, 
także bez problemu – i parę ulic z dala 
od obozu odetchnęliśmy z ulgą. 

Teraz tylko przejść przez całe miasto 
do dworca kolejowego i... oby tylko po-
ciąg odjechał z nami, zanim pan kapitan 
przypomni sobie o nas, lub inny pra-
cownik zauważy nasz pusty pokój. Klucz 
od pokoju oddaliśmy Lucynie i  ona 
miała położyć go wieczorem na stole 
w naszym pokoju, aby ktoś za wcześnie 
nie zauważył naszej nieobecności. Wta-
jemniczyliśmy ją w część naszego planu. 

Gdy pociąg nabrał prędkości, my 
ochłonęliśmy nieco i wtedy zdaliśmy 
sobie sprawę, że pierwszy raz w życiu 
popełniliśmy prawdziwe przestępstwo – 
kradzież i ucieczkę. Ukradliśmy własny 
dowód tożsamości i uciekliśmy, aby 
konstruować naszą uczciwą przyszłość. 

Cdn.  SGL

śmierć podczas seksu może 
być wypadkiem przy pracy
Pewien francuski inżynier podczas 
podróży służbowej zażywał uciech ero-
tycznych w pokoju hotelowym z panią 
towarzyszącą mu podczas wyjazdu. 
Niestety przeżycia musiały wywołać takie 
napięcie, że zmarł na zawał serca. Kiedy 
pracodawca odmówił wypłaty odszko-
dowania, sprawa trafiła na wokandę. Sąd 
uznał, że „pracownik będący w podróży 
służbowej jest objęty ochroną pracodawcy 
podczas całego czasu jej trwania”. I to się 
nazywa rozwinięta ochrona socjalna. 
Choć nie jestem pewien, jakie orzeczenie 
wydałby sąd w Niemczech, bo orzeczenie 
polskiego sądu w podobnej sprawie raczej 
nie jest trudne do przewidzenia. 

Misja lądowania na księżycu 
uratowana długopisem
W tym roku minęło 50 lat od lądowania 
człowieka na Księżycu. Emocji było 
znacznie więcej niż przedstawiano to 
w  relacjach telewizyjnych. Z uwagi na 
fakt, że astronauci lądowali w innym 
miejscu srebrnego globu niż planowa-
no, zachodziła poważna obawa, że nie 
starczy im paliwa na powrót do modułu 
dowodzenia krążącego po orbicie księży-
cowej. Na szczęście paliwa wystarczyło na 
pomyślny powrót. Mało kto wie o innym 
incydencie. W kapsule księżycowej któryś 
z astronautów zawadził skafandrem 
o  przełącznik służący do uruchomienia 
silnika i ułamał go. Sprawa wyglądała tra-
gicznie. Na szczęście Buzz Aldrin (drugi 
astronauta obok Armstronga) wyszperał 
gdzieś zwykły długopis, którym tak długo 
dłubał przy załączniku, aż go uruchomił. 
Wniosek dla nas nasuwa się sam. W każ-
dym domu mamy dziś komputer, smart-
fon, internet, ale warto nie zapominać 
o zwykłych przedmiotach, np. młotku. 

Nie upilnował świrów
W trakcie kampanii wyborczej do samo-
rządów, przed ponad rokiem, marszałek 
Karczewski zapytany przez redaktorkę 
TVN, po co przed parlamentem ustawio-
no barierki, odpowiedział: „Proszę pani, 
barierki, żeby świry tam się nie dostawały 
i żeby nie szkodziły”. No i proszę, przed 
senatem barierek nie ustawiono i świry 
się dostały i będą szkodzić. Na początek 
zaszkodziły samemu marszałkowi 
Karczewskiemu. No trudno, sam sobie 
winien, zapomniał ustawić barierki. 
 christof kochanski

pAlcEM W OkO

Wspomnienia
emigranta
odc. XlVI
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Spora liczba Polaków prowadzi 
w  Niemczech swoją działalność 
gospodarczą „Gewerbe”. Najczęściej 
spotyka się ją w zakresie przedsię-

biorstw budowlanych. Polacy pracują tutaj 
często m.in. jako galzurnicy, malarze, tyn-
karze, wykańczacze wnętrz wykonujący 
usługi płytami gipsowo-kartonowymi, itp. 

Dotychczas powyżej wymienione za-
wody nie podlegały obowiązkowi zdania 
egzaminu mistrzowskiego, aby wolno 
było je wykonywać jako samodzielny 
przedsiębiorca, oferując swoje umiejętno-
ści na wolnym rynku. To może się jednak 
od 2020 r. zmienić, ponieważ niemiecki 
rząd nosi się z zamiarem wprowadzenia 
obowiązku dyplomu mistrzowskiego dla 
niniejszych zawodów. Nowelizacja ustawy 
ma dotyczyć 53 rzemiosł. Obowiązek do 
dyplomu mistrzowskiego został zniesiony 
przez rząd SPD i Bündnis Grüne w 2004 r., 
celem pobudzenia niemieckiej gospodarki 
poprzez motywowanie społeczeństwa 
do zakładania nowych firm, tym samym 
zmniejszenia liczby bezrobotnych osób 
w tamtych latach. 

Marco Reuter – prezes 
Związku Politycznie-Go-
spodarczego Klasy Średniej 
w  Hesji, czyli Mittelstands-
-und Wirtschaftsvereinigung 
MIT Hessen, należącego do 
partii CDU i CSU – oświad-
czył, że zniesienie przymusu 
do tytułu mistrzowskiego 
poprzez rząd SPD i Bündnis 
Grüne było wielkim błędem: 

– Nie tylko jakość pracy, 
ale też wydolność w trakcie 
wykształcenia zawodowego 
doznały wielkiego zaniku. 
Dlatego uważamy chęć ze 
strony rządu skorygowania 
tego błędu i wprowadzenia 
ponownie przymusu tytułu 
mistrzowskiego w najważ-
niejszych rzemiosłach za 
duży sukces. 

Wprowadzenie przymusu 
dyplomu mistrzowskiego 
dotyczy m.in. następujących 
rzemiosł: kafelkarz (Fliesen-, 
Platten- und Mosaikleger), 
wytwórcy kamieni betono-
wych (Betonstein- und Ter-
razzohersteller), posadzkarz 
(Estrichleger), wytwórcy 
pojemników i aparatów (Be-
hälter-und Apparatebauer), 
parkieciarz (Parkettleger), 

tokarz (Drechsler), bednarz (Böttcher), 
producent reklam zewnętrznych (Schil-
der- und Lichtreklamehersteller), wykań-
czacz wnętrz (Raumausstatter). 

Do porozumienia w tej kwestii doszło 
9  września 2019 r. pomiędzy Federalnym 
Ministrem Gospodarki Peterem Altmeie-
rem z partii CDU a zastępcami przewodni-
czących frakcji CDU i SPD w Bundestagu 
– Carstenem Linnemannem i Soerenem 
Bartolem. Przymus do dyplomu mi-
strzowskiego jako podstawowe wymaganie 
kwalifikacji zawodowej i dojście do rynku 
w wymienionym zakresie będzie dotyczyć 
tylko nowo założonych przedsiębiorstw. 
Istniejące już na rynku zakłady podlegać 
będą ochronie stanu faktycznego, co ozna-
cza, że przedsiębiorca nie będzie musiał 
się wykazać tytułem mistrza w wybranym 
przez niego rzemiośle, aby mógł konty-
nuować działalność gospodarczą – o ile 
zarejestrował ją w urzędzie działalności 
gospodarczej w swojej gminie lub mieście 
przed wejściem ustawy w życie, co ma na-
stąpić prawdopodobnie na początku 2020 r. 

Reuter podkreślił przy tym niezmierną 
ważność przymusu do dyplomu mistrzow-
skiego jako szlachetną cechę jakościową 
rzemiosła w Hesji. Poza tym Związek 
Politycznie-Gospodarczej Klasy Średniej 
w Hesji (Mittelstands-und Wirtschaftsve-
reinigung MIT Hessen) należący do partii 
CDU i CSU, wymagając od Dużej Koalicji 
wsparcia i wzmocnienia dualnego systemu 
edukacyjnego, proponuje w tym wypadku 
tzw. Meisterbonus, czyli częściowy 
lub całkowity zwrot zapadłych opłat 
wykształcenia zawodowego za zdanie 
egzaminów mistrzowskich. 

– Meisterbonus lub zrównanie tytułu 
mistrza z powszechnym Bachelorem 
mogłoby pomóc przeciwdziałać tendencji 
preferowania drogi akademickiej i w ten 
sposób polepszyć trwałą atrakcyjność 
zawodów rzemieślniczych dla młodych 
ludzi – podsumował Reuter. 

Związek Politycznie-Gospodarczej 
Klasy Średniej, czyli Mittelstands -und 
Wirtschaftsvereinigung (MIT), należący 
do partii CDU i CSU, ma około 25 tys. 

członków. Stanowi on 
największy i wpływowy 
partyjno-polityczny związek 
gospodarczy w Niemczech. 

Powracając do początku 
artykułu – oznacza to, że 
osoba nosząca się z zamia-
rem zarejestrowania „Ge-
werbe” w Niemczech może 
w przyszłości potrzebować 
dyplomu mistrzowskiego, 
jeśli zakres oferowanych 
usług pojawi się na liście 
z  wymogiem dyplomu mi-
strzowskiego. Rzemieślnicy, 
którzy pospieszą się z zało-
żeniem Gewerbe i jeszcze 
przed wprowadzeniem 
nowelizacji ustawy w życie 
zarejestrują działalność, nie 
zostaną dotknięci wymo-
giem posiadania dyplomu 
mistrzowskiego. 

Grecki poeta Sofokles 
napisał: „Spiesz się powoli, 
a unikniesz błędów”. Choć 
zasadniczo faktycznie 
pośpiech nie sprzyja ani 
zdrowiu, ani szczęściu, to 
może w tym wypadku warto 
się jednak pospieszyć.

Arthur Vorreiter 
Rechtsanwältin Joanna 

prestigiacomo 

czy to ostateczny koniec polskich
„gewerbe” w Niemczech?

Niemiecki rząd planuje powrót do obowiązku dyplomu
mistrzowskiego w rzemiośle od 2020 r.

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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sAMI sWOI W WIElkIM śWIEcIE

żona króla pomarańczy
Agata Bromberek jest 
poznanianką, od 14 lat 
mieszka w Turcji, a dokładnie 
w Alanyi, gdzie wspólnie 
z mężem prowadzi biuro 
turystyczne Alanyaonline.pl 
i wychowuje 1,5-rocznego 
synka. Praktycznie od pierw-
szych swoich dni na emigracji 
prowadzi bloga Tur-tur.pl, 
gdzie opowiada o swoim turec-
kim życiu i pracy w turystyce. 

„tM”: agato, jak trafiłaś do turcji?  
AgAtA brOMbErEk: – To był 

kompletny przypadek. Turcją nigdy 
się nie interesowałam i nie plano-
wałam tam wyjazdu. Po studiach 
szukałam swojego miejsca. Wpa-
dłam na pomysł wyjazdu na kilka 
miesięcy do Francji, by podszkolić 
język i przeżyć coś nowego. Przy-
padkiem dowiedziałam się o ofercie 
pracy w hotelu w Turcji. Brzmiało to 
dla mnie bardzo egzotycznie, właśnie 
tego było mi trzeba. Wsiadłam do samo-
lotu i poleciałam. 
Słyszałem, że o swoim mężu mówisz „Król 
pomarańczy”. Skąd ten pomysł? 

Tak opisuję męża na blogu. Związane jest 
to z jego tymczasowym biznesem, który 
prowadził, kiedy się poznaliśmy ponad 
11 lat temu. Znudzony korporacyjnym 
życiem w Stambule, przeprowadził się do 
Alanyi i otworzył tutaj malutkie stoisko 
z gotowaną kukurydzą i sokiem z poma-
rańczy właśnie. Sama jestem miłośniczką 
kukurydzy, a sok z pomarańczy uwiel-
biam, można więc powiedzieć, że trafił do 
mojego serca przez żołądek. 
Wielu europejczyków, przyzwyczajonych 
do dość dominujących i izolujących się 
turków mieszkających w europie, często 
jest zdziwiona, jadąc po raz pierwszy 
do turcji, spotykając sympatycznych 
mężczyzn i eleganckie kobiety. Czy spoty-
kasz się z takimi reakcjami? 

Faktycznie, rozmawiając z turystami 
mieszkającymi w krajach, w których jest 
dużo Turków – m.in. w Niemczech – 
właśnie z takimi opiniami się spotykam. 
Zawsze wtedy podkreślam, że Turcy w Tur-
cji są kompletnie inni od swoich rodaków 
z Europy. Zresztą oni sami nawet niespe-
cjalnie się lubią. Turcy w Turcji są u siebie, 
a więc nie muszą nikomu niczego udowad-
niać i od niczego izolować. Niektórzy są 
niezwykle nowocześni, zlaicyzowani, inni 
tradycyjni i religijni, ale generalnie Turcy 
są bardzo otwartymi i przyjaznymi ludźmi. 
Czuję się między nimi bardzo dobrze, nie 

muszę się w żaden 
sposób dopasowy-

wać do nich. Jednak 
bardzo cenią, że szanu-

ję odmienność ich kultury. 
Wspomniałeś o „eleganckich kobietach”. 
Faktycznie, Turczynki przykładają bardzo 
dużą wagę do wyglądu, lubią się stroić, dbać 
o urodę. Zresztą mężczyźni są tacy sami! 
Wydaje mi się, że pomimo różnic kultu-
rowych mamy z turkami wiele wspólnych 
cech. Jesteśmy pracowici, rodzinni, 
entuzjastycznie wybuchowi i podobnie 
podzieleni politycznie. Czy podzielasz 
moje zdanie? 

Tak, zgadza się. Wiele cech mamy po-
dobnych, chociaż przecież my jesteśmy 
„zimnymi” Europejczykami, a oni „go-
rącymi” mieszkańcami basenu Morza 
Śródziemnego. A jednak więcej nas łączy 
niż dzieli. Turcy lubią Polaków, darzą ich 
sympatią i wielu z nich nawiązuje głębo-
kie, wieloletnie wręcz przyjaźnie. Uważają 
nas za „cana yakın”, czyli „bliskich sercu”, 
otwartych, bo łatwo się z nami nawiązuje 
kontakt – na pewno łatwiej niż z Niem-
cami czy Norwegami. Zresztą Polacy 
także mają szczególny sentyment do Tur-
cji, którą chętnie odwiedzają, niekiedy po 
kilkanaście lat z rzędu. Turcy uważają, że 
przywiązanie do rodziny, wspólnotowość, 
to cecha, którą obie nacje posiadają w po-
dobnym stopniu. Lubimy też biesiadować, 
dobrze zjeść, bawić się. Co do polityki, 
owszem, Turcy są niesamowicie wręcz 
rozpolitykowani, uwielbiają prowadzić 
wielogodzinne dysputy, a dwa główne po-
lityczne nurty faktycznie są podobne do 
tych polskich. Ja sama przez lata śledzę 

wydarzenia polskie i tureckie i zgadzam 
się, że podobieństw jest zadziwiająco dużo. 
turcy, podobnie jak polacy, są bardzo 
zagorzałymi kibicami. Czy byłaś kiedyś 
na meczu piłki nożnej w turcji? 

Tak, w życiu Turków poza polityką rów-
nie ważne miejsce zajmuje piłka nożna. 
Turcy są prawdziwymi fanatykami i wielu 
z nich dzieli ludzi wedle klubu piłkarskie-
go, któremu kibicują. Mecz reprezentacji 
czy stambulskie derby to prawdziwe święto. 
Ja sama lubię piłkę nożną, więc już na po-
czątku pobytu w Turcji musiałam szybko 
się zdeklarować, jakiej drużynie kibicować, 
aby zostać uznaną za „tutejszą”. Taktycznie 
wybrałam Fenerbahçe, tak jak mój mąż, 
jednak od jakiegoś czasu jestem fanką dru-
żyny z mojego miasta, Alanyaspor, która 
odnosi niesamowite sukcesy w  ekstrakla-
sie. Byłam kiedyś na meczu tych dwóch 
drużyn w Alanyi, byłam też na towarzy-
skim meczu reprezentacji Turcji. W obu 
przypadkach byłam zachwycona. Na me-
cze w Turcji przychodzą całe rodziny, także 
malutkie dzieci – ba, bardzo dużo kobiet 
kocha futbol i zna się na nim. Atmosfera 
jest niesamowita. Turcy, bez względu na 
wiek i płeć, dopingują swoim zawodnikom 
z całych sił, są rewelacyjnymi kibicami. 
Czy uważasz, że turecka interwencja 
w  Syrii była konieczna? Jak ty widzisz 
konflikt turecko-kurdyjski? 

Jeśli chodzi o interwencję Turcji w Syrii, 
jest to temat bardzo złożony. Ja sama abso-
lutnie nie znam się na polityce, nie śledzę 
też mediów – z braku czasu. Jednak tyle lat 
już jestem w Turcji, że pewne rzeczy wi-
dzę inaczej niż osoby przebywające poza 
tym krajem. Turcy od ponad 30 lat walczą 

Historyczne wzgórze Kale w Alanyi stało się moim drugim domem
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z terrorystami kurdyjskimi, nie jest to no-
wy problem. Należy tu odróżnić terroryzm 
w wykonaniu Kurdów od samych Kurdów. 
Bo ci drudzy żyją w granicach Turcji od 
lat, używają swojego języka, pielęgnują 
swoje zwyczaje i są jednocześnie Turkami. 
Sama znam wiele takich osób – i to nawet 
one popierają akcję Turcji w Syrii. Bo in-
na sprawa to właśnie terroryzm, którego 
ofiarami przez wiele lat padają zarówno 
tureccy żołnierze stacjonujący na wscho-
dzie, jak i cywile (wystarczy wspomnieć 
niegdysiejsze ataki bombowe w dużych 
miastach tureckich). Z kolei Syryjczy-
cy od początku wojny znajdują w Turcji 
schronienie przed wcielaniem do grup ter-
rorystów czy popierających reżim. Turcja 
przyjęła ponad 3,5 mln Syryjczyków ucie-
kających przed wojną. Myślę, że posiadając 
ponad 800-kilometrową granicę z  Syrią, 
Turcja musi działać tak, aby chronić swo-
je terytorium przed ciągłym napływem 
zarówno terrorystów, jak i uchodźców. 
Dlatego rozwiązanie czy chociażby stop-
niowe uspokojenie konfliktu w Syrii jest 
w jej interesie. Wielu Turków poparło ak-
cję w Syrii, nawet ci, którzy niespecjalnie 
pałają sympatią do obecnego prezydenta 
– właśnie dlatego, że mają już dość nie-
ustającego konfliktu i powiększającej się 
liczby tureckich ofiar, w tym cywili. 
prowadzisz bloga poświęconego turcji. 
Czego dokładnie możemy się z niego 
dowiedzieć? 

Mój blog istnieje już 14 lat, więc tematy-
ka, którą na nim poruszam, jest naprawdę 
różnorodna. Opowiadam o moim życiu, 
pracy, moich przygodach z turecką biuro-
kracją, podróżach po kraju. Kolekcjonuję 
dziwne i śmieszne sytuacje z mojej turec-
kiej codzienności. Ponieważ czyta mój blog 
dużo turystów, publikuję też wpisy porad-
nikowe o wakacjach w Turcji: o zdrowiu, 
obyczajach, kuchni, transporcie, języku 
tureckim, itd. Prowadzę też wywiady z in-
nymi mieszkającymi w Turcji Polakami. 
Od jakiegoś czasu mam też coraz popular-
niejszy kanał na YouTube. Mimo długiego 
stażu wciąż przychodzą mi do głowy nowe 
pomysły – tylko czasu brak. 

a skąd wziął się pomysł napisania 
książki? O czym w niej opowiadasz? 

Książkę napisałam wspólnie z Agatą 
Wielgołaską, moją przyjaciółką, która po-
dobnie długo jak ja mieszka w Turcji, ale 
w Stambule. Stwierdziłyśmy, że spotkanie 
się naszych dwóch perspektyw byłoby 
ciekawe. Stambuł to w końcu wielomi-
lionowa metropolia, zupełnie inni ludzie 
i życie niż moja turystyczna, kurortowa 
Alanya (nie mówiąc już, że to 900 kilo-
metrów dalej!). Opisujemy więc w książce 
różne aspekty tureckiego życia z naszych 
punktów widzenia. Praca, mieszkanie, 
kuchnia, relacje międzyludzkie, sprawy 
sercowe, podróże, język i wiele innych. 
Starałyśmy się przekazać czytelnikom nasz 
zachwyt Turcją i takie „przymrużenie oka”, 
obce jest nam serio podejście do życia. Pa-
trzymy na Turcję życzliwie i z sympatią, bo 
wciąż, nawet po tylu latach, nas fascynuje. 
Książkę „Turcja. Półprzewodnik obyczajo-
wy” wydałyśmy samodzielnie, nie można 
jej dostać w księgarniach, tylko na naszych 
blogach – w formie drukowanej, ale też ja-
ko e-book i audiobook. 
Jako specjalistka z branży turystycznej 
możesz na pewno polecić nam, co warto 
zobaczyć w turcji. Czy wasze biuro organi-
zuje również zwiedzanie w języku polskim? 

Tak, nasze biuro właściwie specjalizuje 
się w obsłudze Polaków, chociaż ma-
my wśród naszych klientów także grupy 
europejskie czy amerykańskie. Jednak 
w obsłudze biura, poza Turkami, pra-
cują właśnie Polacy. Turcja jest właśnie 
dlatego fascynująca, że jest tu mnóstwo 
wspaniałych miejsc o różnym charakte-
rze. Miłośnikom historii i kultury polecam 
Pamukkale, Kapadocję, Stambuł. Tym, 
którzy chcieliby zwiedzić Turcję ślada-
mi antycznych miast, polecam Wybrzeże 
Egejskie: Efes, Pergamon albo ruiny Troi. 
Dla wielbicieli natury są piękne góry zaraz 
przy morzu, malownicze rejsy, piaszczyste 
plaże i błękitne laguny albo ekstremalne 
atrakcje, jak paralotnia czy rafting. Sama 
niezależnym podróżnikom polecam także 
wschód Turcji – właśnie wróciłam z ro-
dzinnego wypadu na południowy wschód: 

Gaziantep, Antakya (dawna Antiochia) 
czy Şanlıurfa to nie tylko miejsca zwią-
zane z wczesnym chrześcijaństwem, ale 
także fantastyczna kuchnia i odmienne 
krajobrazy. Tak naprawdę Turcję można 
odkrywać przez wiele pobytów, za każdym 
razem trafiając w inne miejsce! 
Jak obchodzicie święta Bożego narodze-
nia w twoim domu? 

Cóż, jako że w grudniu w naszym biu-
rze robi się spokojnie, na święta udajemy 
się zawsze do... Polski! Czekamy na śnieg 
i szusowanie na nartach, i z przyjemno-
ścią spędzamy ten czas wśród bliskich. 
Natomiast przed wyjazdem, na początku 
grudnia, jako wiceprezes Polskiego Sto-
warzyszenia Przyjaźni i Kultury w Alanyi 
uczestniczę w charytatywnym Kiermaszu 
Świątecznym w naszym mieście. Wraz 
z innymi obcokrajowcami żyjącymi w Ala-
nyi wystawiamy na stoiskach w  porcie 
nasze świąteczne specjały: pierniki, piero-
gi czy grzane wino. Od lat cieszą się dużym 
powodzeniem wśród Turków, którzy od-
wiedzają ten kiermasz bardzo licznie. 

Pozdrawiam i zapraszam na moje strony 
interetowe: 
•	Biuro: www.alanyaonline.pl 
•	Blog: www.tur-tur.pl
•	Książka: www.tur-tur.pl/sklep 
•	Stowarzyszenie: www.facebook.com/

polonialanya
 Rozmawiał Michał kochański

Halfeti – to malownicza wioska, którą odwiedziliśmy tej jesieni, podróżując po wschodzie Turcji

Stambuł to miejsce, gdzie, łowiąc ryby w Azji,  
spoglądasz na Europę

Specjalnie parzoną herbatę – zwaną çay – pije się tu 
wszędzie i o każdej porze dnia



Jesienią bieżącego roku rozpoczęła się 
realizacja projektu pt. „Info-Point-Polre-
gio” – sieć struktur socjalnych w NRW. 
Projekt na rzecz wzmocnienia kom-
petencji społecznych migrantów 
polskiego pochodzenia na terenie Nadrenii 
Północnej-Westfalii. Wkład w partycypa-
cję społeczną i integrację. 

Projekt jest realizowany przez Sto-
warzyszenie Polregio e.V. z Aachen 
i  dofinansowany ze środków Minister-
stwa ds. dzieci, rodziny, uchodźców 
i  integracji Kraju Związkowego Nadrenia 
Północna-Westfalia. Realizacja projektu 
przewidziana jest na kolejne dwa lata, tj. 
do końca 2021 roku. 

Koncepcja projektu zakłada wzmocnie-
nie w kompleksowy i profesjonalny sposób 
kompetencji migrantów polskiego pocho-
dzenia zamieszkujących NRW poprzez 
pomoc w integracji strukturalnej, a w kon-
sekwencji w codziennym życiu. Realizacja 
założonego celu odbędzie się poprzez im-
plementację modelu punktów doradczych 
„Info-Point” wypracowanego w ramach 
pilotażowego projektu o tym samym tytule 
realizowanego od września 2018 do lutego 
2019 roku. 

„Info-point-polregio” – sieć struktur socjalnych w NrW

Realizacja projektu obejmie swoim za-
sięgiem w pierwszej kolejności miasta 
i okolice: Aachen, Essen, Wuppertalu 
i Kolonii, niewykluczony jest transfer nie-
których działań projektowych do innych 
miejsc w NRW. 

W ramach projektu zaplanowany jest 
szereg działań indywidualnych i grupo-
wych, spotkań otwartych i zamkniętych, 
doradztwo indywidualne i grupowe, a tak-
że online z udziałem ekspertów z dziedzin 
takich jak, m.in.: praca socjalna, prawo 
i prawo podatkowe, psychologia i psycho-
terapia, nauczanie języka niemieckiego 
i polskiego jako dziedziczonego oraz wie-
le innych, przy czym konkretne potrzeby 
będą na bieżąco konsultowane z benefi-
cjentami projektu. 

Projekt wraz z siecią struktur socjalnych 
„Info-Point” jest wstępem do wypracowa-
nia trwałej oferty wsparcia socjalnego dla 
migrantów pochodzenia polskiego w Nad-
renii-Westfalii, jest odpowiedzią na potrzebę 
integracji strukturalnej, a w konsekwencji 
na zapewnienie wszystkim grupom społecz-
nym jednakowego dostępu do informacji, 
która jest podstawą równoprawnego funk-
cjonowania w danym środowisku. Istotnym 
elementem projektu jest stworzenie tzw. ma-
py zasobów, czyli nie tylko zdiagnozowanie 
deficytów wśród migrantów pochodzenia 
polskiego, ale przede wszystkim wyłonienia 
z tego samego grona niejako ekspertów – 
którzy w trakcie trwania projektu otrzymają 
m.in. fachowe wsparcie w postaci szkoleń, 
a później to oni swoją wiedzą i doświadcze-
niem będą wspierali procesy adaptacyjne 
i  integracyjne w swoim otoczeniu. W ra-
mach projektu powstanie m.in. publikacja 
„Curriculum integracji”. Zapraszamy do 
kontaktu i śledzenia strony internetowej 
oraz FB. Więcej informacji już wkrótce! 
 Kierownik projektu Joanna szymanska
 e-mail: joanna.szymanska@polregio.eu

http://www.polregio.eu/index.php/
info-point/projekt-info-point
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Rheinstr. 18
64319 Pfungstadt
www.fischer-law.eu

tel. +49 / (0)173 713 25 92
fax +49 / (0)6142 920 97 19

e-mail: rajwfischer@yahoo.de

Jacek W. Fischer
RECHTSANWALT / KANCELARIA PRAWNA

Doradzam i reprezentuję dwujęzycznie w następujących sprawach:

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

Damian Ballon
Rechtsanwalt

Annette Ballon
Rechtsanwältin

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

fax: 069 / 67738742

e-mail: kanzlei@kanzleiballon.de

telefon: 069 / 67739093

Alt-Griesheim 18, 65933 Frankfurt

www.adwokat-frankfurt.pl

Justyna Nowak

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

•

•

•

•

Pomagamy w uzyskaniu rodzinnego
na dzieci na terenie Niemiec

Nasze biuro zajmuje się również rozliczeniami
oraz wszelkimi biurowymi sprawami

Proszę o umawianie terminów telefonicznie
od poniedziałku do piątku w godzinach 10–19

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

Tel.: 06252/ 3053421
Handy: 015114918960

Fax: 06252/ 3053420



LEBENSPFADE
ŚCIEŻKI ŻYCIA
6. November 2019 - 31. Januar 2020
Haus am Dom Frankfurt am Main

LEBENSPFADE
ŚCIEŻKI ŻYCIA
Polnische Spuren 
in RheinMain
Veranstalter Gefördert von
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Landesarchiv

Universitätsarchiv

www.deutsches-polen-institut.de


