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bogatą ofertę!

AUTOKARY DO POLSKI

Telefon:

(069) 23 33 49

Poniedziałek do piątku:
10.00 - 13.00
13.30 - 19.00
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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
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Z okazji 20-lecia powstania sto-
warzyszenia Die Brücke e.V., 12 
października 2019 r. uczestni-

czyliśmy w pięknym koncercie zespołu 
Margaux & BANDiten. Podczas tego 
występu ważnym, a  dla Polonii darmsz-
tadzkiej wzruszającym momentem było 
wręczenie wieloletniej przewodniczącej 
stowarzyszenia Die Brücke, Lucynie 
Simon, Medalu Komisji Edukacji Na-
rodowej. Zauważyć należy, że nie jest to 
jedyne wyróżnienie działaczy polonijnych 
z Darmstadt. 11 listopada 2018 r. podczas 
obchodów 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości, które miały miej-
sce w darmsztadzkiej Orangerii, takim samym Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej uhonorowana została Agnieszka Siemasz-Kałuża. To ona była 
głównym inicjatorem i koordynatorem akcji #polskiwHesji. Sukces był tak 
duży, że minister spraw zagranicznych chwalił się nim w polskim sejmie. Obu 
Paniom odznaczenia wręczył Konsul Generalny RP Jakub Wawrzyniak. To 
nie wszystko. 3 maja 2019 r. nadburmistrz miasta Darmstadt, Jochen Partsch, 
wyróżnił Odznaką Pokoju Miasta Darmstadt Dorotę Mondry. Zastępczyni 
przewodniczącej stowarzyszenia Die Brücke aktywnie działa na rzecz 
współpracy z miastem partnerskim Płock, a także w Radzie Obcokrajowców 
przy zarządzie miasta Darmstadt, gdzie pełni funkcję przewodniczącej rady. 
Wszystkie nagrody to efekt wieloletniego zaangażowania tych Pań w działal-
ność na rzecz polskiej kultury, szerzenia języka polskiego oraz działania na 
rzecz Polaków zamieszkałych w naszym rejonie. W imieniu naszych Czytel-
ników odznaczonym Paniom gratulujemy, jesteśmy z Was dumni i liczymy 
na dalszą aktywność społeczną. 
 christof kochanski, michael kochanski

polonijni działacze z Darmstadt wyróżnieni

Założycielki Die Brücke e.V.: Lucyna Bu-
suleanu, Dorota Mondry, Lucyna Simon  
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I nagle milkniesz zawstydzona, bo uświa-
damiasz sobie, że twój niemiecki gość ma 
w sobie więcej polskiej improwizacji i fan-
tazji niż ty. 

Wszystko „klapło” i sukcesem zakończył 
się nasz rozrywkowy projekt z kolorowym 
biznesem w tle. Ale o tym za chwilę. 

Steffena Möllera zobaczyłam pierwszy 
raz chyba w telewizji, w popularnym pro-
gramie „Europa da się lubić”. W gronie 
innych obcokrajowców łamaną polsz-
czyzną opowiadał o zwyczajach, kulturze 
swojego kraju i naturze rodaków. 

Program pod przykrywką rozrywki 
pokazywał, jak blisko siebie w zasadzie 
jesteśmy my, Europejczycy. Potem sławny 
serial na M. i występy kabaretowe. Bliżej 
„poznałam” Steffena po przyjeździe do 
Niemiec, gdy w celu szlifowania języka 
sięgnęłam po literaturę niemieckojęzycz-
ną. Nie mogę powiedzieć, że wszystko 
rozumiałam, ale to, co rozumiałam, mi 
się podobało. I tak przy różnych okazjach 
spotykałam się pośrednio lub bezpośred-
nio ze Steffenem, który za każdym razem 
robił wrażenie wyluzowanego i takiego ja-
kiegoś... „naszego”. 

Kim właściwie jest Steffen Möller? 
Niekwestionowany najbardziej znany 
komentator Polski i polskości, wielbiciel 
i propagator polskiej mentalności, polskiej 
kultury, polskiego jedzenia i naturalnie 
polskich kobiet. Aktor, kabareciarz, ale też 
magister filozofii. Od wielu lat pokazuje 
różnice i podobieństwa (tak, są!) między 
Polakami i Niemcami. Uczy, jak sobie 
z nimi radzić i zachęca do wyzbycia się 
stereotypów i otwarcia się na trudną, bo 
poukładaną i biurokratyczną rzeczywi-
stość niemiecką. Zmniejsza strach swoich 
rodaków przed naszą spontanicznością 
i rożnymi formami „dogadywania się” lub 
„załatwiania”. 

Walczy ze stereotypami, sam będąc 
kompletnym przeciwieństwem Niem-
ca, jakiego obraz często mamy w głowie 
– Niemca poukładanego, Niemca pla-
nowacza. Sypie jak z rękawa dowcipami 
o swoich rodakach, znajdując w dystansie 
i humorze sposób na zbliżenie naszych 
narodów oraz wyzbycie się uprzedzeń wy-
nikających z naszej trudnej historii. 

Tag guten – czyli z niemcem po polsku o kobietach

Gdy w latach 90. ubiegłego wieku (szok!) 
pierwszy raz przekraczał granicę Polski 
w  Rzepinie (po niemiecku wymawia się 
RECEPIN), zebrał kilka obserwacji. Port-
fel zaszyty w kieszeni marynarki dalej tam 
był, ludzie mają prąd, przypadków jest 
siedem i nikt nie chciał kupić reszty z 20 
bułek, które przygotował na drogę. 

Z tymi spostrzeżeniami i rosnącym 
zachwytem nad naszą barwną i bogatą kul-
turą zaczął swoją przygodę, podejmując się 
misji łączenia naszych narodów. Zostało 
to zauważone i docenione. Steffen odebrał 
między innymi Związkowy Krzyż Zasługi, 
który – jako jedyne odznaczenie za zasługi 
cywilne – nadawane jest przez władze fe-
deralne RFN, Odznakę Honorową „Bene 
Merito” za działalność wzmacniającą po-
zycję Polski na arenie międzynarodowej, 
nagrodę kulturalną Złota Sowa Polonii 
przyznawaną przedstawicielom światowej 
Polonii, a także obcokrajowcom działa-
jącym na rzecz przyjaznych stosunków 
z Polską. 

Wreszcie najważniejsze, choć formalnie 
nieuregulowane wyróżnienie, nadawane 
sercami tysięcy Polaków w kraju i za grani-
cą: „tego Niemca, który mówi po polsku”. 
Za swój humor, naturalność i umiejętność 
trafiania w sedno naszej natury. 

W grudniu 2019 roku, podczas występu 
dla Polonii połączonego z networkingiem, 
nie zapomniałam o Czytelniczkach „Two-
jego Miasta” (o networkingu w biznesie 
i  życiu przeczytacie w następnym nume-
rze) i krótko przed występem zasiedliśmy 
do rozmowy o... kobietach. Pretekstem 
stała się nowo wydana, pachnąca drukar-
ską farbą książka Steffena o związkach 
mieszanych polsko-niemieckich. 

R.S.: Więc jak to jest z tymi Polkami, za co 
je tak kochasz? (myślicie, że pytanie było 
lekko tendencyjne?) 

s.m.: – Za inteligencję i poczucie humoru. 
Nie powiem, że za urodę, bo to nie wypada. 
Jakie są Twoje doświadczenia z kobietami 
mieszkającymi w Niemczech ? Poczyniłeś 
jakieś obserwacje, wysnułeś wnioski pod-
czas zbierania materiałów do książki? 

–  Mam pewną, dość świeżą obserwa-
cję. Coraz częściej obserwuję zjawisko 
polskich singielek. To są często kobiety, 
które przyjechały kilka lat temu dla jakie-
goś Niemczura (kocham za ten dystans 
– przyp. aut.), a gdy się nie uda, to po roz-
staniu zaczynają staż singielki. Nie wiążą 
się z żadnym Polakiem, a do Niemców 
mają coraz więcej obiekcji. Wróciłyby do 
Polski, ale nie chcą się wiązać z Polakiem. 

– steffciu, zlituj się, występ za 
dwa tygodnie. Ja muszę wiedzieć, 
o której będziesz, o której wra-
casz, co potrzebujesz i ogólnie 
parę technicznych spraw. 
– godzinę przyjazdu będę znał 
dopiero dzień wcześniej, bo już 
nie jestem niemcem planowa-
czem, tylko polskim ułanem. 
Dogadamy się.

piękna i peWna siebie stronę  redaguje
Renata stępień
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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

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.)

Tag guten – czyli z niemcem po polsku o kobietach

Czego może brakować? 
– Większość ludzi bierze sobie partnera 

z własnego kraju albo przynajmniej z wła-
snej kultury. Ponad 85 procent. Osoby, 
które robią inaczej, należą do mniejszości. 
To są z definicji osoby wyjątkowe, które nie 
czują się dobrze w swojej kulturze. Jedna 
z kobiet napisała mi, że wróżono jej zawsze 
ślub z Niemcem, bo jest taka uporządko-
wana i dobrze się tam czuje. Ja też jestem 
dowodem na to, bo zawsze lepiej czułem się 
w Polsce. Czyli żeby znaleźć sobie partne-
ra obcokrajowca, trzeba być nietypowym 
Polakiem, nietypowym Niemcem, np. jeśli 
jako Niemiec chodzisz do kościoła – co 
oczywiście jest rzadkie w  Niemczech – to 
będzie ci w Polsce łatwiej. Ale powtarzam, 
takich osób jest mało w każdym kraju. Ja 
na przykład zawsze czułem się outsiderem. 
Tak było już od czasów szkoły. Nie tylko 
jeśli chodzi o gust muzyczny, czyli muzykę 
klasyczną. Także ze względu na inne cechy. 
Piękne i pewne siebie – czy takie według 
Ciebie są Polki? Również za granicą? (to 
już naprawdę jest tendencyjne) 

– Oczywiście! Choć nie wszystkie. Nie-
raz Polki w rozmowach ze mną narzekają 
na brak asertywności, zwłaszcza w rozmo-
wach z Niemkami. Tego problemu akurat 
w Polsce nigdy nie miałem. Jako Niemiec 

w Polsce masz pewną taryfę ulgową, której 
nie ma dla Polaków w Niemczech. Nie-
mniej jednak, na początku było dla mnie 
nie do pomyślenia występowanie na estra-
dzie albo przed kamerą w języku polskim. 
Dopiero po siedmiu latach odważyłem się 
wejść na scenę. To była wielka trema. 
Jakieś wskazówki, jakieś rady? Coś na 
odwagę dla polskich kobiet, aby tutaj 
odważyły się robić karierę i rozwijać? 

– Trzeba polubić Niemców, inaczej nie 
możesz wytrwać z nimi długo. Tak samo 
jest na odwrót. Mam niemieckiego kolegę 
w Warszawie, który mieszka 25 lat w Pol-
sce i nie lubi Polaków. Każda rozmowa 
z  nim jest ciężka, bo po pięciu minutach 
zaczyna narzekać. Widocznie polska men-
talność nie jest zgodna z jego naturą. Jeśli 
ktoś z kolei nie polubi Niemców, trzeba 
uciec dalej, do następnego kraju. Szukać 
swojego miejsca. 
Jak polubić Niemców? 

– Hmm, najlepiej kupić moje książki 
i przeczytać od deski do deski! 
Wspomniałeś, że dobrze czujesz się w Pol-
sce. Dlaczego? 

– Często brakowało mi u moich rodaków 
pewnej lekkości bytu, którą znalazłem 
w końcu w Polsce. 
Na zakończenie: refleksje po tylu latach 
w dwóch krajach? 

– Stałem się bardziej obiektywny. Kie-
dy po studiach w Berlinie wyjechałem do 
Polski, wszystko w Niemczech mi przeszka-
dzało i wszystko w Polsce mi się podobało. 
Moja pierwsza książka „Viva Polonia” jest 

wyrazem dzielenia świata na dobre i złe. Te-
raz patrzę na to „na chłodno”. Dzisiaj wiem 
więcej o sobie, o Niemcach i o niemieckiej 
kulturze i cieszę się, że mogę prowadzić 
życie w dwóch krajach naraz. Dostrzegam 
niemieckie zabobony. Kiedyś tego nie wi-
działem. Np. przy wznoszeniu toastu trzeba 
patrzeć sobie w oczy, inaczej masz siedem 
lat kiepskiego seksu. A  Polak nie podaje 
ręki przez próg – żeby nie przeszkadzać 
spokojowi kości przodków, które leżą pod 
progiem. Ludzie mnie pytają, gdzie się czu-
ję lepiej. Ja się cieszę, gdy jadę do Warszawy 
i gdy trzy dni później wracam do Berlina. 
Kiedy dostałem wczoraj zdjęcie Pałacu 
Kultury nocą, to miałem nagle „heimweh” 
za Warszawą. Tak jak kiedyś miałem za 
Wuppertalem. Krótko mówiąc, mam dziś 
rozdwojoną jaźń. Kolejnym dowodem na 
to jest to, że jako prawdziwy Polak mam 
KUPIONE mieszkanie w Polsce i że jako 
prawdziwy Niemiec mam WYNAJĘTE 
mieszkanie w Berlinie. Moja ojczyzna jest 
w pociągu pomiędzy. 

***

Drogie Panie, jesteście piękne, mądre 
i  przedsiębiorcze. Jak Steffen to mówi, to 
tak jest. Zaprzyjaźnijcie się ze sobą i swo-
imi lękami i obawami. Spełniajcie swoje 
marzenia. Możecie się bać, ale odważcie 
się. Steffen też kiedyś był obcokrajow-
cem, a teraz jest nasz. Działajcie! Więcej 
o działaniu i możliwościach w kolejnym 
numerze.
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kącik Dla Dzieci

W dzisiejszym kąciku będzie tajemniczo. Opowiemy Wam histo-
rię o duchach, ale nie musicie się bać. To piękna legenda związa-
na z Karkonoszami. Czy słyszał z Was ktoś o „Liczyrzepie” albo 
„Rübezahlu”? To władca gór, który według legendy zakochał się 
w pięknej córce świdnickiego księcia. Oporna na zaloty księż-
niczka została porwana do karkonoskiego zamczyska. Duch 
Gór poprosił ją o rękę, jednak ona miała już narzeczonego. Aby 
uśpić jego czujność, zgodziła się na małżeństwo i zaproponowała 
mu policzenie rzep na polu. Oznaczać to miało liczbę gości na 
ich weselu. Zalotnik mylił się, ale liczył skrupulatnie, dając nie-
świadomie księżniczce czas na ucieczkę do pałacu ojca i swojego 
ukochanego. Odtąd pogardliwie nazywany jest Liczyrzepą. 

Janusz Piotr Mędrykiewicz, autor zbioru baśni i legend o Li-
czyrzepie „Spotkanie z Duchem Karkonoszy” i „W królestwie 
Ducha Gór, czyli…”, zabierze Was w świat fantazji i codziennego 
życia ówczesnych mieszkańców Dolnego Śląska. Wykonane 
przez niego ilustracje pozwalają lepiej poznać surowego władcę 
gór oraz jego dobrą siostrę Źródlankę. Pięknie połączone wątki 
historyczne z legendą sprawią, że znajdziecie się na granicy fan-
tazji i rzeczywistości. Autor podkreśla w swoich opowiadaniach, 
jak ważna jest przyjaźń, tolerancja i szacunek do przyrody. 
Niezwykłe obrazy, namalowane przez niego na potrzeby zbioru, 
niewątpliwie wpłyną na Waszą wyobraźnię. Możemy je obejrzeć 
również na wystawach malarstwa. Z autorem można skontak-
tować się na Facebooku, a nawet jest możliwość zakupu tych 
pięknych baśni z dedykacją, ponieważ miasto Darmstadt, w którym Pan Janusz obecnie 
mieszka, jest nam bardzo bliskie i znajome. Odbywa się tam wiele imprez polonijnych, 
gdzie możemy go również spotkać. 

uwaga, 
konkurs!
Zwycięzcą ostatniego konkursu 
zostaje Wiktor Mikołajewski. 
Otrzymaliśmy od niego poprawne 
odpowiedzi: karmnik, lód, Mikołaj, 
rękawiczki, sanki, bombka, gwiazd-
ka. Nagroda – Waran z komody 
– została wysłana pocztą, a my ser-
decznie gratulujemy zwycięzcy. 

W dzisiejszym konkursie nagrodą 
będzie książeczka Kwiatki znane 
i  nieznane, fraszkami przyodziane 
Miry Białkowskiej, do której ilu-
stracje wykonała Agnieszka Kazała. 
Wiosna zbliża się wielkimi krokami, 
więc warto poznać, co nam koloro-
wego wyrośnie wkrótce z ziemi. 
Może śnieżyczka przebiśnieg albo 
krokus? 

Pierwsza osoba, która nadeśle po-
prawne hasła poniższych rebusów, 
otrzyma książeczkę pocztą. Na 
odpowiedzi czekamy do końca lu-
tego 2020 r. pod adresem: lektura@
twojemiasto.eu. 

Drogie Dzieci!

Rozwiąż rebusy!
Jan Pacholski M.A. 
kontakt@jan-pacholski.de 

0171-3802004 

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY I ZAUFANIA PUBLICZNEGO 

TŁUMACZ KONFERENCYJNY 

www.jan-pacholski.de 
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Wieści poloniJne

Aby zrealizować te pomysły, opracowano 
bogatą i różnorodną ofertę programów 
muzycznych. Na początku była to głów-
nie praca pedagogiczna z lekcjami gry 
na fortepianie, oparta na polskiej szkole 
pianistycznej. W 1972 r. odbył się pierw-
szy z  sześciu „Tygodni polskiej muzyki 
i  kultury w Darmstadt”, który prowadził 
do porozumienia i tworzenia między-
narodowych pomostów. Równolegle 
rozpoczęła się seria „Międzynarodowych 
kursów mistrzowskich dla pianistów”, jed-

50 lat Towarzystwa chopinowskiego
w Republice Federalnej niemiec

założonej w Warszawie w 1985 r., która 
obecnie zrzesza 40 organizacji na całym 
świecie. Od 1989 r. IFCS przynależy do 
Międzynarodowej Rady Muzycznej UNE-
SCO (IMC). Towarzystwo Chopinowskie 
jest także członkiem Fundacji Alink-Ar-
gerich, niezależnego ogólnoświatowego 
centrum informacji i usług dla pianistów 
i konkursów założonego w 1999 r. 

Impulsy i doświadczenia z Darmstadt 
były inspiracją do założenia kolejnych sto-
warzyszeń chopinowskich w Niemczech 
i za granicą, w tym w Hanowerze, Oberur-
sel / Hochtaunuskreis, Berlinie, Paryżu, 
Kopenhadze, Den Haag i Feldkirch w au-
striackim Vorarlbergu. 

Należy zwrócić uwagę, że motywacja do 
podjęcia tak ogromnego wysiłku organiza-
cyjnego nie wynika z zysku komercyjnego, 
ale z czystej radości z obcowania z mu-
zyką. Stowarzyszenie realizuje wyłącznie 
cele non-profit, a jego członkowie – za-
równo Niemcy, jak i Polacy – działają na 
zasadzie wolontariatu. Niemniej jednak 
praca ta byłaby niemożliwa bez finansowe-
go wsparcia miasta i Sparkasse Darmstadt, 
a także Heskiego Ministerstwa Nauki 
i  Sztuki oraz Sparkassenkulturstiftung 
Hessen-Thüringen, które zawsze wspierały 
projekty chopinowskie w Darmstadt. 

 Jill Rabenau

•	29.02,	godz.	18.00,	Orangerie	–	„50	Jahre	Chopin-
-Gesellschaft“	Jubiläumskonzert:	Janne Mertanen	
z	Finlandii	(1.	Preisträger	1992),	Ivett Gyöngyösi	
z Ungarn	(1.	Preis	2013),	Joanna Marcinkowska 
z Polski	(1.	Preis	2002),	Claire Huangci z	USA	(1. Pre-
is	2009).	
•	11.03,	godz.	18.00,	Akademie	für	Tonkunst	–	koncert	
upamiętniający	Yuriego	Blinova	(1975–2019).	Wystę-
pują:	Aleksandra	Mikulska,	Sabine	Simon,	Boris	Bloch	
und	Viacheslav	Spiridonov,	w	programie	utwory:	
Bacha,	Beethovena,	Busoni,	Chopina,	Schumanna.	
•	25.04,	godz.	19.00,	Literaturhaus	–	wieczór	forte-
pianowy	z	Hélène	Tysman.	Utwory	Bacha,	Chopina,	
Ravela.	
•	17.05,	godz.	17.00,	Literaturhaus	–	pieśni	Chopina	
w wykonaniu	Valentina	Pennino	(sopran)	i	Magdale-
ny	Hirsz	(fortepian).	
•	05.09,	godz.	17.00,	Literaturhaus	–	koncert	utworów	
na	fortepian	z	orkiestrą	Chopina.	Pianiści:	Kevin	
Kenner,	Aleksandra	Mikulska,	Sabine	Simon,	Piotr	
Pawlak.	
•	11.10,	godz.	17.00	,	Literaturhaus	–	muzyka	kame-
ralna	Chopina,	w	wykonaniu:	Sabine	Simon,	Romaina	
Garioud	i	KyrilaTerentieva.	
•	15.11,	godz.	17.00,	Literaturhaus	–	wieczór	forte-
pianowy:	Hisako	Kawamura	gra	utwory	Chopina,	
Schuberta	i	Mozarta.

nocześnie powstała także seria koncertów 
„Forum młodych pianistów”. W 1983 r. 
stowarzyszenie zorganizowało pierwszy 
konkurs chopinowski w Darmstadt, który 
z czasem stał się drugim najważniejszym 
konkursem Chopinowskim na świecie. 
Wyprzedza go jedynie Międzynarodo-
wy Konkurs Chopinowski w Warszawie. 
Następnie odbyły się serie „Koncerty lau-
reatów” i „Koncerty mistrzów”, w których 
znani artyści z całego świata zaprezento-
wali się publiczności w Darmstadt. 

Organizacja w swojej bogatej ofer-
cie proponuje koncerty pianistyczne, 
koncerty kameralne, wieczory pieśni, 
koncerty i  wykłady, udostępnia lokalnej 
publiczności żywą i różnorodną kulturę 
muzyczną na wysokim poziomie. – Jest to 
jedno z najbardziej aktywnych i popular-
nych stowarzyszeń kulturalnych w naszym 
mieście, które urozmaica w przyjemny, 
stymulujący i ekskluzywny sposób bogaty 
program kulturalny naszego miasta – tak 
wypowiadał się o stowarzyszeniu bur-
mistrz Darmstadtu, Jochen Partsch. 

Po nagłej śmierci założyciela Macie-
ja Łukaszczyka, pełniącego funkcję 
prezydenta stowarzyszenia, od marca 2014 
r. jego następczynią jest polska pianistka 
Aleksandra Mikulska. Organizacja została 
przyjęta także do Międzynarodowej Fede-
racji Towarzystw Chopinowskich (IFCS), 

Program koncertów w Darmstadt na 2020 r.:

Towarzystwo chopinowskie 
w Darmstadt zostało założone 
w 1970 r. z inicjatywy polskiego 
pianisty macieja Łukaszczyka 
(1934–2014). główną ideą było 
stworzenie nowej wspólnoty 
niemców i polaków opartej na 
muzyce chopina, aby stworzyć 
wymianę kulturalną i interper-
sonalną. kluczowe znaczenie 
odgrywało rozpowszechnianie 
i udostępnianie egzotycznej 
jeszcze wtedy na zachodzie mu-
zyki chopina oraz wspieranie 
młodych pianistów. 

Hirsz Pennino

Ivett Gyöngyösi

Helene Tysman

Kevin Kenner

Claire Huangci
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Tak emocjonalnie przebiegała licytacja ob-
razu Petera Smoły, artysty, który od ponad 
10 lat wspiera swoimi pracami Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym 
roku jego obraz przedstawiający B.B. Kon-
ga oraz zmarłego niedawno gitarzystę 
Bogdana Szwedę wylicytowany został za 
rekordową sumę 2600 euro. Oprócz tego 
podczas Finału w Oberhausen wylicyto-
wano foliowanie samochodu za 2000 euro, 
zderzak malucha za 400 euro, piłkę z pod-
pisami reprezentacji Polski za 440 euro 
oraz ogromną ilość obrazów, książek i płyt 
z autografami oraz gadżetów sportowych. 
Z samych licytacji uzbierano około 10 000 
euro. Oprócz tego podczas Finału było 
„słodkie stoisko” prowadzone przez Gmi-
nę Polską „Piast”, na którym można było 
za datek do puszki nabyć kawałek jednego 
z 50 ciast upieczonych przez wolontariu-
szy. Funkcjonował także tradycyjne pchli 
targ, stoisko z gadżetami WOŚP oraz z wy-
robami ręcznymi, na którym największym 
powodzeniem cieszyły się różnego rodza-
ju nalewki. Nowością w tym roku były 
warsztaty cukiernicze dla dzieci, prowa-
dzone przez Natalię Nietubyć, na których 
maluchy spędzały czasem ponad godzinę, 
warsztaty robienia wianków prowadzone 
przez zespół Polskie Kwiaty oraz stanowi-
sko z naturoterapią i astrologią. 

polsko-niemiecki Finał w oberhausen

Już po raz drugi w karlsruhe 
(28. raz w polsce) odbył się Finał 
Wielkiej orkiestry świątecznej 
pomocy. W tym roku orkiestra 
grała na rzecz dziecięcej medy-
cyny zabiegowej. W niedzielę 12 
stycznia podczas finału, który 
miał miejsce w sali nco-club 
w karlsruhe, udało się zebrać na 
ten cel ponad 19 000 euro! 

Zbiórce pieniędzy towarzyszyła 
wspaniała atmosfera oraz specjal-
nie przygotowany na tę okazję 
program, pełen różnych atrakcji 
dla dzieci i dorosłych. Wystąpili 
wspaniali artyści, którzy swoim 
udziałem uświetnili cały finał. 

Można było podziwiać pokaz sztuk 
walki wykonany przez Alligator Sport 
Club z Mannheim, wraz z iluzjonistą Pio-
trem Denisiukiem przenieść się w świat 
magii, dać oczarować się dźwiękami in-
strumentów MarimbamusicAcademy oraz 
obejrzeć różne pokazy taneczne, m.in No 
Excuses. Dzieci miały okazję na stworzenie 

siema z karlsruhe!

prawdziwych arcydzieł podczas zajęć pla-
stycznych, wzięcia udziału w konkursach 
z nagrodami oraz spotkania postaci z ulu-
bionych bajek. Dzięki obecności polskich i 
niemieckich gwiazd muzyki rozrywkowej 
(Wanted, Mango Band, Megi, Dj Rafaell) 
można było pośpiewać największe polskie 
przeboje, posłuchać autorskich utworów 

zaproszonych gości oraz wspól-
nie tańczyć i bawić się do późnego 
wieczora. W przerwach pomiędzy 
atrakcjami każdy mógł spróbo-
wać swoich sił w licytacjach, które 
są nieodłączną częścią każdego 
Wielkiego Finału i zawsze dostar-
czają wielu wspaniałych emocji! 

Nie mogło również zabraknąć 
pysznego polskiego jedzenia. Na 
deser można było rozkoszować 
się wspaniałymi wypiekami, które 
przygotowali darczyńcy. 

Warto przypomnieć, że impre-
za miała charakter charytatywny 
i była efektem wspólnej pracy dzie-
siątek wolontariuszy. To dzięki ich 

determinacji, pozytywnej energii, a przede 
wszystkim bezinteresownej pracy możliwe 
było zorganizowanie po raz drugi Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w  Karlsruhe. Następna okazja do wspól-
nego pomagania już za rok. Bo przecież 
Orkiestra gra do końca świata i jeden 
dzień dłużej!  mała

Zespół Wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Karlsruhe

W tym roku po raz pierwszy Finał nie 
odbywał się w restauracji Gdańska. Dzięki 
polsko-niemieckiej przyjaźni właścicie-
la Gdańskiej z Sommers Hajo 19. Finał 
WOŚP w Oberhausen odbył się w dużej, 
pięknej i renomowanej sali Ebertbad. Wy-
najem sali kosztuje 3000 euro. Dla WOŚP 
oraz w imię polsko-niemieckiej przyjaźni 
Hajo odstąpił salę za darmo. 

Sztab Oberhausen zagrał w tym roku 
dwa razy. W sobotę wraz ze wspaniały-
mi miejscowymi wolontariuszami zagrał 
w  restauracji Haus Krakau w Hamm, 
natomiast w niedzielę w Oberhausen. 
Łącznie zebrano rekordową kwotę 33 500 
euro, z tego w samym Hamm, które zbie-

rało po raz pierwszy – 4500 euro. Zebrana 
publiczność była również pod wrażeniem 
wysokiego poziomu artystów, którzy 
występowali pod szyldem PolTon i Przy-
jaciele. Wieczorem zabrzmiały mocniejsze 
tony w wykonaniu zespołów Communa, 
Wild Dudes oraz Berzelmeiers. Wszyscy 
wykonawcy zagrali w tym dniu za darmo, 
nie żądając nawet zwrotu kosztów po-
dróży. Wokół sztabu Oberhausen-Hamm 
zebrało się około 130 ludzi dobrej woli, 
którzy zadeklarowali się społecznie podjąć 
trud organizacyjny 28. Finału. Wielkie im 
za to dzięki. Siema! 
 leonard paszek
 sztab Oberhausen

2600 euro po raz pierwszy, 
2600 po raz drugi i 2600 
po raz trzeci!!! sprzedany!!!

Fo
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– Mamy też rekordowy wynik w kategorii jedzenie pierogów oraz 
gołąbków! (śmiech) Pod każdym względem to był wyjątkowy finał – 
dodaje Łukasz. 

Dziś, kilka dni po finale, chciałbym ponownie podziękować wszyst-
kim osobom działającym w sztabie. Za wysiłek włożony w organizację 
tego wspaniałego weekendu. Bez wahania wszyscy wspólnie pra-
cowaliśmy na ten wynik przez ostatnie pół roku, za każdym razem 
rezygnując z prywatnego czasu dla rodziny lub życia zawodowego. 
Chcę powiedzieć, że jestem wam wdzięczny i przy tej okazji chciał-
bym wymienić z imienia i nazwiska osoby dzięki którym ten finał 
mógł się odbyć: Katarzyna Borkowska, Renata Dowejko, Ewelina, 
Gierłach, Edyta Musioł, Paulina Zaremska, Anna Antoniak-Pietrzak, 
Marcin Junik, Jacek Nowacki, Paweł Pińdyk. Dziękuję bardzo. 

Dziękuję również za zaangażowanie wszystkim artystom, którzy 
uświetnili zarówno Siema Festiwal, jak i dzień Finału – było nam 
niezmiernie miło was gościć. Podziękowania należą się również tym 
mniejszym i całkiem małym, którzy mieli okazję prezentować swoje 
talenty na naszej WOŚP-owej scenie, a także polskim przedsiębiorcom, 
sponsorom i zaprzyjaźnionym stowarzyszeniom, które nas wspierały. 

Drodzy, jest jeszcze jedna grupa, znacznie liczniejsza i najważniej-
sza w tym całym pozytywnym zamieszaniu – to nasi Wolontariusze. 
Bez Was, Kochani, bez zespołu, który ponownie stworzyliśmy, idea 
WOŚP nie istnieje. To Wy jesteście prawdziwymi gwiazdami i Wam 
należą się największe brawa oraz podziękowania. 

Dla Was właśnie, Kochani, nasz sztab przygotował coś specjalnego. 
Już w pierwszym kwartale 2020 r. ruszy nowa inicjatywa powołana do 
życia o nazwie Akademia Wolontariatu. W podziękowaniu za Wasze 
zaangażowanie chcemy stworzyć dla całej społeczności WOŚP-owej 
cykl rozwojowo-integracyjnych spotkań. Już niebawem na naszym 
fan page'u pojawi się więcej szczegółów wraz z harmonogramem. 
Dziś mogę zdradzić tylko tyle, że w planach mamy szkolenia, gry te-
renowe, pikniki i inne imprezy integracyjne przeznaczone dla całych 
rodzin. Spotkania, na których będziemy mogli się lepiej poznawać 
i uczyć nowych rzeczy. Bo pomaganie jest dziecinnie proste, a z nami 
jest także radosne. 

Raz jeszcze dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Siema! 
 anna antoniak-pietrzak
 sztab Darmstadt-Frankfurt

sztab Darmstadt-Frankfurt melduje!
We Frankfurcie nad menem „wiatr w ża-
gle” dmuchał w tym roku z wyjątkową 
siłą. Dwa najcieplejsze dni w środku 
zimy, gdzie setki osób ponownie zmobi-
lizowało się, aby czynić dobro i przekazać 
nam kwotę na poziomie 49 200 euro 

(stan na godz. 24.00, 12 stycznia, nadal 
liczymy). Wam należą się największe po-
dziękowania i słowa uznania. 

– To wielki sukces nie tylko finanso-
wy, ale i jakościowy! aż 12 osób oddało 
włosy w projekcie „Daj włos”, 98 osób 

dołączyło do Dkms. ponadto w akcjach 
około Wośp-owych 8 osób stawiło się 
oddać krew, ponad 60 kobiet i dziewcząt 
przeszło przez instruktarz samobadania 
piersi – mówi Łukasz nowicz, szef szta-
bu Wośp Darmstadt-Frankfurt.
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Katrin Belen to pseudonim artystyczny 
pochodzącej ze Złotowa Kasi Holki. Ka-
trin mieszka w Mroczy, a od siedmiu lat 
również w Niemczech. Zaczynała jako 
projektantka mody, ale szukając pełniej-
szej formy ekspresji, zajęła się kreacjami 
artystycznymi. Od roku zajmuje się pro-
jektowaniem i wykonywaniem strojów 
– łączy niecodzienne materiały, czasem 
z „odzysku”, a tematy sesji zdjęciowych 
uzupełnia historią (autorki tekstów: Mał-
gorzata Modrak, Katarzyna Olszewska) 
i staranną aranżacją każdej sesji. 

Na swoim koncie ma liczne projekty sesji 
fotograficznych. Bierze udział w wydarze-
niach artystycznych niemieckiej Polonii, 
takich jak kostiumy do inscenizacji „We-
sela” Wyspiańskiego w polskiej szkole 
w Düren czy kostiumy do scenicznego 
występu Katty Perry Show, Michael Jack-
son Show, oraz w warsztatach. Niedawno 
zrealizowała kreacje do teledysku „Życie 
to nie bajka” – autorem i wykonawcą jest 
Daniel Urban, czyli Deemon, raper z Byd-
goszczy. Najbliższe pokazy z udziałem 
artystki można będzie zobaczyć w Polsce, 
a także w maju w Rzymie. 

katrin belen 
– dziewczyna z pasją

Tematyka jej prac jest różnorodna, tak 
jak ludzie, którzy z nią współpracują. 
Pojawiają się motywy: anioła (również 
w wyżej wymienionym teledysku), anioła 
i demona, ognia namiętności w ciekawej 
aranżacji (sukienka z zapałek), niespeł-
nionej miłości (sukienka z metalowej 

W 2021 r. we 
Frankfurcie 
wybory do Rad 
obcokrajowców 
i do Rady miasta 
mają się odbyć 
równocześnie, 
tego samego dnia. 
Dla Polaków jest to możliwość zaakcen-
towania swojej obecności i wybrania 
reprezentantów do partnerskiego dialogu 
na poziomie władz lokalnych. DAJ ZNAK 
to apel do mieszkających tu Polaków do 
zaangażowania się w nadchodzących wy-
borach – jako wolontariusze, kandydaci 
lub wyborcy. 

Inicjatywę tworzą osoby zaangażowane 
do tej pory w społeczne i kulturalne projek-
ty na rzecz Polaków, mieszkających w Hesji: 

– Zrozumieliśmy, że posiadając 
demokratycznie legitymowanych repre-
zentantów, możemy zdziałać więcej dla 
tutejszej społeczności – mówi Barbara 
Lange, inicjatorka DAJ ZNAK. 

– Według miejskich statystyk we Frank-
furcie mieszka 12 000 Polaków. Dla 
lokalnych władz jest niezrozumiale, dlacze-
go tak duża społeczność nie jest w  stanie 
zadbać o przedstawicieli na miejskim 
szczeblu politycznym, podczas gdy inne, 
mniejsze narodowości takie przedstawi-
cielstwa dawno już zdołały stworzyć. Czas 
zrozumieć, że sami musimy zadbać o swoje 
interesy i że możemy to zrobić jedynie, gdy 
połączymy nasze siły, tym bardziej że, ze 

DaJ znak – polska inicjatywa wyborcza we Frankfurcie

względu na panującą we Frankfurcie dużą 
konkurencję, do powodzenia w wyborach 
potrzeba nie kilkuset, ale około tysiąca gło-
sów – podkreśla Barbara Lange. 

DAJ ZNAK prosi o kontakt osoby, któ-
re gotowe są wziąć udział w głosowaniu 
– dostaną one wszelkie praktyczne in-
formacje dotyczące wyborów, przede 
wszystkim preferowanego przez wielu 
i  wygodniejszego głosowania listownego 
(korespondencyjnego). 

Przedstawicielki inicjatywy DAJ ZNAK Anna Coulibaly i Barbara Lange z Nadburmistrzem Miasta Frankfurt 
Peterem Feldmannem oraz dwiema nagrodzonymi przez Radę Obcokrajowców Polkami, podczas wręczania 
nagród dla wybitnych osób obcego pochodzenia

szczegółowe informacje o inicjatywie, 
jej członkach i postulatach oraz o  Ra-
dach obcokrajowców zebrane są na 
stronie internetowej www.dajznak.pl. 
zachęcamy do polubienia nas na Face-
booku na stronie „Daj znak Frankfurt” 
i do skontaktowania się z nami mailowo 
na adres: nasi@dajznak.pl. 

Inicjatywa działa od grudnia 2019 r. 
W ciągu 2020 r. przedstawione zostaną li-
sty wyborcze oraz poszczególni kandydaci. 

obręczy), przemijania (barokowa sesja 
z czaszką i suknią ze złotej folii). Kasia, 
otwarta na współpracę z innymi twórcami, 
to wulkan energii i pomysłów, przyciąga 
wzrok na tle szarej codzienności i pozy-
tywnie inspiruje. 
 monika sikora

Wieści poloniJne

Kobiety Demony Fot. Moni Ruben Dudzic
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Czy prostytutka udzielająca wywiadu 
może mieć coś ciekawego do powiedze-
nia? Nasza bohaterka nie sprzedaje jednak 
swojego ciała na ulicy, nie zatrzymuje 
przejeżdżających samochodów, nie odda-
je części utargu swojemu alfonsowi. Pilnie 
studiuje psychologię i nikt z bliskich nie 
ma pojęcia o jej podwójnym życiu. Cho-
ciaż sama uważa się w myślach za dziwkę, 
ceni swoje ciało i jej klientami bywają tylko 
zamożni mężczyźni. Nie spodziewa się, że 
los spłata jej figla i na swojej drodze pro-
fanum, trudniąc się najstarszym zawodem 
świata, spotka przyjaźń i miłość. Dla sfe-
ry sacrum może być to bardzo zdradliwy 
i niebezpieczny grunt, a czy dla niej samej? 
Zwłaszcza że śmiertelnie chora i bliska 
sercu jej osoba poprosi ją o zamknięcie 
rozdziału życia związanego z prostytucją. 
Przyzwyczajona do ekskluzywnego życia 
dziewczyna pragnie zacząć wszystko od 
nowa. Czy jej się uda? 

Lekkie pióro autorki i interesująca fabu-
ła sprawiają, że książkę czyta się jednym 
tchem, a piękne opisy Normandii zachęca-
ją do romantycznej podróży. Zaskakujące 
zakończenie wynagrodzi nam napięcie 
podczas czytania i skłoni do refleksji: czy 
każdy, nawet najgorszy grzesznik, zasługu-

katarzyna Janus – „sacrum et profanum”
DobRa książka stronę redaguje:

małgorzata u. laska
lektura@twojemiasto.eu

Nie zdziwiło jej, kiedy po kolacji za-
prosił ją do hotelu. Szli spacerem przez 
gdańską starówkę i po kilku minutach 
znaleźli się w jego pokoju hotelowym. 
Szybko przeszedł do rzeczy, żadne 
z nich nie miało wątpliwości, w jakim 
celu się tu znaleźli. I okazał się dosko-
nałym kochankiem. Barski był młody, 
jurny i niecierpliwy, natomiast Rafał 
był mistrzem w ars amandi. Uwodził 
ją powoli, delikatnie i zmysłowo. 
Każdy jego dotyk był jak rozpalone 
żelazo przyłożone do jej rozgrzanej 
skóry. Przestała myśleć o jakimkolwiek 
skrępowaniu czy wstydzie. Poddała się 
swoim oszalałym zmysłom. 
I było jej dobrze, nie mogła zaprze-

czyć. Ale jednocześnie zaczęła się 
zastanawiać, czy jest w stanie przeżyć 
coś więcej. Takie uniesienie, o jakim 
czyta się w powieściach, romansach, 
poematach? Czy byłaby w stanie prze-
żyć miłość? 
Kiedy się obudziła, była w łóżku 

sama. Zmięta pościel wokół niej świad-
czyła o tym, że tej nocy nie spędziła 
tu w pojedynkę, że to nie był sen ani 
nocna mara. Tak, była z mężczyzną, 
przystojnym, miłym, dziarskim, który 
na odchodne nie omieszkał zostawić jej 
parę groszy. Na taksówkę oczywiście. 
Wychyliła się z łóżka i dotknęła pliku 

banknotów leżących na szafce nocnej. 
Trzysta pięćdziesiąt złotych. O kurczę! 
Musiała się nieźle spisać, skoro okazał 
się taki hojny. W tak krótkim czasie 
udało się jej zarobić tyle forsy! Po co 
zatem się męczyć, pracując jako kel-
nerka, skoro za moment przyjemności 
można zarobić o wiele więcej? 

fragment „Sacrum 
et profanum” – K. Janus

je na miłość? Dowiemy się tego, sięgając 
po „Sacrum et profanum”, którą gorąco 
polecam. 

Katarzyna Janus jest z zawodu lekarzem 
i mieszka w Lesznie. Napisała cieszące się 
powodzeniem książki, takie jak: „Nigdy 
nie jest za późno”, „Życie za życie”, „Mam 
na imię Walentyna” czy „Światło kryje 
się w mroku” – dostępne w księgarniach 
stacjonarnych i internetowych. Kontakt 
z autorką na Facebooku: Katarzyna Janus 
strona autorska.

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

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

„sacrum et profanum” to intry-
gujący tytuł najnowszej książki 
katarzyny Janus. Jaka sfera reli-
gijna zaskoczy nas w tej lekturze, 
a czego możemy spodziewać się 
ze strony świeckiej? 
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na miłośników muzyki klasycznej czeka 
w Darmstadt nie lada gratka. otóż już 
w piątek 28 lutego na scenie darmsztadz-
kiego teatru wystąpi światowej klasy polski 
pianista Rafał blechacz, wraz z muzyka-
mi orkiestry Filharmonii poznańskiej 
pod batutą Łukasza borowicza. koncert 
zatytułowany jest „Rafał blechacz gra 
chopina”, ale w programie zawarte są tak-
że utwory innych kompozytorów. 

I tak, usłyszymy tego wieczoru tańce 
weselne z baletu „Pieśń ziemi” Romana Pa-
lestera (francusko-polskiego kompozytora), 
a także 3. Symfonię na skrzypce, altówkę, 
wiolonczelę i fortepian, zwaną „Symfho-
nie Concertante” Aleksandra Tansmana. 
W programie koncertu nie może zabraknąć 
Fryderyka Chopina – i  będzie to koncert 
na fortepian i orkiestrę Nr.1 e-moll. Wy-
bitnemu pianiście towarzyszyć będą 
również soliści Filharmonii Poznańskiej: 
Marcin Suszycki (skrzypce), Dominik 
Dębski (altówka), Józef Czarnecki (wiolon-
czela), Michał Francuz (fortepian). Bilety 

na koncert są dostępne w internecie pod 
adresem https://www.staatstheater-darm-
stadt.de. Wydarzenie jest wspierane przez 
Niemiecki Instytut Spraw Polskich (DPI), 
który od 1980 r. ma siedzibę w Darmstadt. 

Okazją do koncertu jest 20. rocznica 
partnerstwa między Hesją a Wielkopol-
ską. Hesja i Wielkopolska są partnerami 
bliźniaczymi od 7 grudnia 2000 r. Jubi-
leusz będzie obchodzony w 2020 r. serią 

wydarzeń, które będą również połączo-
ne z  rocznicą partnerstwa z francuskim 
regionem Nouvelle-Aquitaine (25 lat) i tu-
recką prowincją Bursa (10 lat). 

Współpraca polsko-niemiecka obejmuje 
biznes, sztukę, kulturę, sport i wiele innych 
dziedzin. W 1996 r. w Poznaniu zostało 
otwarte biuro współpracy, które zajmuje się 
w szczególności kontaktami biznesowymi. 
Siedem gmin w Hesji i trzy powiaty zawarły 
partnerstwa w Wielkopolsce. Pięć heskich 
uniwersytetów nauk stosowanych i pięć uni-
wersytetów współpracuje z odpowiednimi 
instytucjami naukowymi. Istnieje również 
20 partnerstw między szkołami w  Hesji 
i Wielkopolsce. Hesja, Wielkopolska i dwa 
regiony partnerskie Hesji: Nouvelle-Aqu-
itaine i Emilia Romagna, w Brukseli ściśle 
współpracują pod jednym „dachem” domu 
wieloregionalnego. Regularna wymiana po-
lityczna jest również częścią tego związku. 
Heska pani Minister Spraw Europejskich, 
Lucia Puttrich, kolejny już raz odwiedziła 
Wielkopolskę w 2019 r.

20 lat współpracy hesji i Wielkopolski

Staatsministerin Puttrich
 Fot.: Hessische Staatskanzlei / Thomas Lohnes
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)często pytam ludzi, czy dotychczas 

uczyli się niemieckiego. zazwyczaj 
odpowiedź brzmi: Tak! na kolejne py-
tanie, czy dobrze tę naukę wspominają, 
większość odpowiada z gasnącym entu-
zjazmem: nie! Jest to zapewne częsty 
powód, dla którego niechętnie uczymy 
się tego języka. 

Ktokolwiek zatem podejmuje się na-
uczania niemieckiego, mierzy się z nie 
lada wyzwaniem. 3 lata temu poprowa-
dziłam swoje pierwsze zajęcia grupowe 
z niemieckiego, a 11 stycznia 2020 r. otwo-
rzyłam szkołę językową auF DeuTsch 
w Offenbachu. Moim głównym celem jest 
pokazanie, że nauka niemieckiego nie mu-
si być nudna i niepraktyczna. 

Jak zatem uczyć się niemieckiego? 
1. Zacznij od tego, co już umiesz. Używaj 

słów i zwrotów, które znasz i wykorzy-
stuj je przy każdej możliwej okazji. 

2. Postanów sobie, że codziennie przez 
5 lub 10 minut będziesz rozmawiać 
po niemiecku. Wystarczy, że zapytasz 
kogoś, jak się miewa albo co robił 
w weekend. Ważne, by robić to syste-
matycznie i z osobami, które są do nas 
przyjaźnie nastawione. 

3. Powiedz innym, że zamierzasz nauczyć 
się języka. Późniejsze pytania, jak Ci 
idzie nauka, z pewnością zmotywu-
ją Cię do dalszej pracy, gdy przyjdzie 
zniechęcenie. 

4. Wykorzystaj na naukę wolne chwile, 
gdy np. jedziesz pociągiem lub czekasz 
w kolejce u lekarza. Możesz to robić 
np. dzięki bezpłatnym aplikacjom, 

5 sposobÓW na naukę niemieckiego

w których moi uczniowie poznają no-
we słownictwo czy ćwiczą gramatykę. 

5. Połącz przyjemne z pożytecznym. Je-
śli lubisz gotować, znajdź kanał na 
YouTube o takiej tematyce. Pamiętaj, 
że najlepiej nauczysz się języka, ko-
rzystając z materiałów autentycznych, 
a nie z podręczników. 

W mojej szkole poszukuję nowoczesnych 
rozwiązań, łączę technologię i tradycyjne 
metody, po to by zoptymalizować efekty 
nauczania. Współpracuję ze wspaniałymi 
osobami, które, choć pracują i mają wiele 
innych obowiązków, znajdują również czas 

SPRACHSCHULE „AUF DEUTSCH“
Domstraße 58

63067 Offenbach am Main
Telefonnummer: +491726008326

FB: Auf Deutsch–Deutschkurse
in Offenbach & Online Learning

Artykuł sponsorowany

na naukę niemieckiego. Ich niesłabnący 
zapał do nauki i postępy dodają mi skrzy-
deł oraz motywują do jeszcze większego 
zaangażowania w rozwój ich kompetencji 
językowych. 
 agnieszka madej

Wieści poloniJne



Sonderkonzert 
der Philharmonie Posen (Filharmonia Poznańska)
Freitag, 28. Februar 2020, 20 Uhr

Staatstheater Darmstadt, Großes Haus
Georg-Büchner-Platz 1, 64283 Darmstadt

Rafał Blechacz  spielt Chopin

Die Karten sind ab sofort online unter https://webshop.staatstheater-darmstadt.de erhältlich.

Mit freundlicher Unterstützung durch

www.hessen.de
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Der Hessische 

Ministerpräsident 

Volker Bouffier 

und der Marschall der 

Woiwodschaft Wielkopolska

Marek Wozńiak

laden zum 

Sonderkonzert der

Philharmonie Posen ein. 

AnzEU-Konzert20_297x210mm.qxp_299x212  17.01.20  11:27  Seite 1
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WyWiaD W TWoim mieście

sylwia grzeszczak jako pięciolat-
ka z  poznania wystąpiła w programie 
„od przedszkola do opola”, z piosenką 
krzysztofa krawczyka „byle było tak”. 
W 2004 r. zajęła pierwsze miejsce w fi-
nale konkursu „Drzwi do kariery”. brała 
udział w czwartej edycji programu „idol”, 
kończąc udział na etapie grupowym. Wy-
grała także konkurs poezji śpiewanej za 
skomponowanie muzyki do wiersza erne-
sta brylla. prawdziwym przełomem w jej 
karierze był stworzony wspólnie z mężem 
liberem album „ona i on”. następnie 
szybko posypały się kolejne hity: „małe 
rzeczy”, „księżniczka” „pożyczony”, „sen 
o przyszłości”, „Tamta dziewczyna”. 

„TM”: Sylwio, jesteś właśnie po koncercie 
we Frankfurcie. Czy Polonia zdała egza-
min? Znają Twoje piosenki? 

sylWia gRzeszczak: Tak, czułam 
tę niesamowitą atmosferę, zarówno we 
Frankfurcie, jak i w Hamburgu. Chcia-
łam bardzo podziękować organizatorom 
Polonia Music Festivalu za zaproszenie, 
a publiczności za liczne przybycie na oba 
koncerty i dobrą zabawę. Kiedy taka du-
ża liczba osób śpiewa razem ze mną moje 
piosenki, zawsze jestem wzruszona. To są 
chwile, które na długo pozostają w mo-
jej pamięci. Rodzi się wtedy niesamowita 
energia pomiędzy mną i całym zespołem 
a publicznością. Ta energia zawsze działa 
w  obie strony, a ogromna moc pozytyw-
nych wrażeń dodaje mi sił do dalszej pracy. 
Jako mała dziewczynka występowałaś 
w programie „Od przedszkola do Opo-
la”. Czy mała Sylwia marzyła już wtedy 
o występie na opolskiej scenie? 

No pewnie! (śmiech) Kiedy wystąpiłam 
w programie „Od przedszkola do Opo-
la”, miałam pięć lat i nie zdawałam sobie 
wtedy sprawy, jak olbrzymie jest to przed-
sięwzięcie. Dopiero po upływie kilku lat 
dotarło do mnie, co wtedy się stało. Nie 
myślałam, że tytuł tego programu speł-
ni się aż tak dosłownie. Jednak w moim 
przypadku dziecięce marzenia się spełniły. 
Trafiłam na opolską scenę, gdzie dane mi 
było świętować sukcesy. Czasem myślę so-
bie, że to jest historia jak z bajki. 
Czy interesowała Cię kiedyś także muzy-
ka poważna? 

Tak naprawdę już od szkoły podstawo-
wej przez kilkanaście lat ćwiczyłam grę na 
fortepianie, wykonując utwory klasyczne. 
Dlatego owszem, moje korzenie są z pew-
nością zakotwiczone w muzyce klasycznej. 
Łącząc grę na fortepianie i śpiew, tworzę 
muzykę pop, choć zdarza mi się przemy-
cić do swoich piosenek pewne pojedyncze 
elementy z muzyki klasycznej. Osobiście 
często słucham utworów klasycznych, 
zwłaszcza jadąc samochodem. Poza tym 
uwielbiam również muzykę filmową. 

sylwia grzeszczak – kim jest tamta dziewczyna?

Pracujecie wspólnie z mężem w branży 
muzycznej. Stworzyliście wspólnie 
pierwszą płytę „Ona i On”. A jak to 
wygląda dziś? Nadal się wspieracie? Ile 
jest Libera w muzyce Sylwii Grzeszczak, 
a ile Sylwii w utworach Libera? 

Cały czas się wspieramy, zarówno w życiu 
prywatnym, jak i w pracy. Jak już wspo-
mniałeś, wszystko zaczęło się od „Ona 
i on” – i wierzę, że to nasze przesłanie bę-
dzie zawsze trwać. Nasza współpraca jest 

ważna dla nas obojga, ponieważ często się 
nawzajem uzupełniamy. Mąż pisze tek-
sty do moich piosenek, czasem wspólnie 
tworzymy muzykę dla innych artystów. 
Krótko mówiąc, nasza wspólna praca to 
jedna wielka przygoda i mam nadzieję, że 
tak już pozostanie. 
Twoja muzyka jest bardzo naturalna. Co 
inspiruje Cię w tworzeniu nowych kom-
pozycji? Czy są one wpływem impulsów, 
czy raczej głębszych przemyśleń? 

Sylwia Grzeszczak
w Ergo Arenie

w Gdańsku
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sylwia grzeszczak – kim jest tamta dziewczyna?

Często są to impulsy, jakieś fajne bodźce, 
które pojawiają się w głowie, nawet sama 
nie wiem skąd. Moje koncertowe podróże, 
chwile spędzone w domu – praktycznie 
całe moje codzienne życie ma ogromny 
wpływ na moją muzykę. Staram się chwy-
tać te wyjątkowe momenty i inspiracje, aby 
następnie przekładać je na własne utwory. 
Czasem jadę po prostu samochodem i wpa-
dają do głowy jakieś dźwięki, na podstawie 
których tworzę coś nowego. Bywa też tak, 
że zapisuję je i chowam do szuflady, by po-
wrócić do nich po kilku latach. Są też dni, 
kiedy całe wieczory spędzam intensywnie 
przy fortepianie, do późnych godzin noc-
nych. Parę dni temu tworzyłam w nocy 
nowy utwór i najzwyczajniej zasnęłam na 
klawiaturze fortepianu. Tak więc jest różnie. 
Poza dwoma mniej znanymi utworami, 
nie śpiewasz po angielsku? Nie korci Cię, 
by wyjść ze swoją muzyką w świat? 

Gdzie wy chcecie mnie wysyłać? 
(śmiech) Jeśli mam być szczera, to przy-
chodzą mi czasami takie myśli, by pójść 
w kierunku anglojęzycznej muzyki. Muszę 
przyznać, że uwielbiam śpiewać po angiel-
sku. Lubię również covery. Mam też kilka 
takich utworów na swojej płycie. Zobaczy-
my, czas pokaże. Nie będę nic obiecywać, 
ale może zrodzi się konkretny pomysł na 
anglojęzyczne utwory. 
Brałaś udział w telewizyjnym „Idolu”, 
podobnie jak Dawid Podsiadło. Tak jak 
on nie wygrałaś programu, a jednak 
oboje odnieśliście sukces. Co radziłabyś 
młodym muzykom? Jak odnieść sukces 
w tej branży? 

Myślę, że dobrze jest, kiedy młodzi lu-
dzie śpiewają covery, chodzą na castingi, 
biorą udział w przeróżnych programach. 
To na pewno bardzo rozwija, jest wielkim 
przeżyciem, pozwala nabrać doświadcze-
nia i  pewności siebie. Moim celem było 

jednak zawsze tworzenie własnych utwo-
rów. To pozwalało mi w pewien sposób 
opisywać siebie, tworzyć swoją tożsamość. 
Może w tym właśnie tkwi ta wspomniana 
wcześniej przez ciebie naturalność. Ja po 
prostu tak już mam – kiedy wpadają mi 
melodie do głowy, składam je w utwory 
i śpiewam. 
Śpiewasz nam, abyśmy cieszyli się 
z małych rzeczy. A co sprawia radość Syl-
wii Grzeszczak? 

Wszystko, co dzieje się wokół mnie. Za-
równo te duże, jak i te małe rzeczy, które są 
dla mnie ważne. Może się wydawać nawet, 

że są to sprawy błahe, wręcz dziecinne. 
Czasem wydaje mi się, że wciąż jestem 
takim dużym dzieckiem. I Bogu dzięki! 
(śmiech) Staram się łapać te pozytywne 
chwile i dzielić się nimi z innymi ludźmi, 
aby rozprzestrzeniać dobrą energię. Mam 
nadzieję, że wraz z moją muzyką mo-
gę docierać do ludzi, zarówno do moich 
bliskich, znajomych, jak i moich fanów, 
których w większości nie znam. Odnoszę 
wrażenie, że dzięki mojej muzyce robię coś 
dobrego, pozytywnego. To jest naprawdę 
bardzo fajne uczucie. 
 Rozmawiał michał kochański

Dr. Hanna Magdalena
Wambold
ur. Gołembiewska

Bahnhofstr. 4
64673 Zwingenberg

tel. 06251 721 77

LEKARZ RODZINNY I DZIECIĘCY
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Polonia Music Festival we Frankfurcie. W słynnej Jahrhunderthalle blisko 5000 Polaków śpiewało razem z Sylwią Grzeszczak „Małe rzeczy”. Takie chwile na długo pozo-
stają w pamięci zarówno artysty, jak i publiczności
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gumowe ucho
Roksana Węgiel i Wiktoria „Viki“ gabor 
to niewątpliwie dwa głośne nazwiska, które 
w minionym roku pojawiły się w polskim 
show biznesie. Zrobiły one błyskawiczną 
karierę. Niewtajemniczonym wyjaśniam, 
że obie dziewczyny reprezentowały i to 
z dużym sukcesem nasz kraj, wygrywając 
konkurs Eurowizji Junior. A więc są pio-
senkarkami, o ile tak można powiedzieć 
o osobach w wieku 14 i 12 lat. Roksana 
reprezentowała nasz kraj w 2018 r., nato-
miast Viki w 2019 r. To właśnie te zwycię-
stwa otworzyły dziewczynom furtkę do 
wielkiej kariery. Nie wszyscy pamiętają, że 
Węgiel i Gabor zyskały popularność dzięki 
programowi „The Voice Kids”. Roksana 
w pierwszej edycji była podopieczną Edyty 
Górniak, docierając do finału – i wygrała 
go. Viki pojawiła się w drugim sezonie i ja-
ko podopieczna Tomsona i Barona dotarła 
do ścisłego finału. Zwycięstwo dziewczyn 
w Eurowizji Junior to wielkie osiągnięcie, 
tym bardziej że to pierwszy raz w historii, 
kiedy jeden kraj wygrał drugi rok z rzędu. 
Ale... No właśnie, przynajmniej ja mam 
pewne „ale”, którym chcę się podzielić 
z Czytelnikami. Pragnę jednak na wstępie 
podkreślić, że doceniam i podziwiam 
niewątpliwie ogromny talent wokalny obu 
dziewczyn. Ocenili, nadal oceniają i doce-
niają go prawdziwi fachowcy oraz autory-
tety w tej dziedzinie. Pierwsze moje „ale” 
dotyczy tego, że zarówno Roksana, jak 
i Wiktoria nazywane są artystkami. Moim 
zdaniem to trochę za wcześnie. Na miano 
artysty trzeba sobie długie lata zapracować 

i długie lata utrzymywać się na samym 
szczycie. Jeden przebój uczyni piosenkarkę 
gwiazdą, ale na jak długo? Czy są one 
przygotowane na pierwsze porażki (jeśli 
dorośli wciąż przekonują do ich doskona-
łości), na krytykę czy też na wszechobecny 
hejt? Ktoś mi teraz powie, że dzisiaj dzieci 
dojrzewają szybciej. Moim zdaniem, nawet 
w obecnych czasach dojrzałość przychodzi 
dopiero w pewnym wieku, mimo postępu 
cywilizacji, dostępu do internetu itd. 
Uważam, że prawdziwa dojrzałość nie 
przyjdzie szybciej niż w pewnym momen-
cie życia. Przez doświadczenia, kontakt 
z rówieśnikami, przeczytane książki, prze-
życia adekwatne do wieku. To, co się dzieje 
z obiema dziewczynami, to przyspieszenie 
tego procesu. Przyspieszenie przez doro-
słych, tylko czy one temu podołają? Mam 
co do tego duże obawy, zwłaszcza kiedy 
słyszę, że 12-latka nie chodzi do szkoły, 
bo nie ma na to czasu, a obraz w telewi-
zorze pokazuje mi dziewczynkę uczesaną, 
umalowaną i ubraną jak dorosła kobieta. 
Dziewczyny za to mają czas na nieustanne 
udzielanie wywiadów, jeżdżenie w trasy 
koncertowe, pojawianie się na imprezach 
branżowych czy na zaśpiewanie podczas 
sylwestrowej zabawy. Nie mam nic prze-
ciwko utalentowanym dzieciom i uważam, 
że obowiązkiem dorosłych jest ich wspie-
ranie, kształcenie, ale nie robienie z dzieci 
d o r o s ł y c h . 
Do tej pory 
mieliśmy do 
czynienia ze 

zjawiskiem dziecięcej kariery na Zachodzie 
czy w Ameryce. Często kończyły się one 
tragicznie, dzieci nie radziły sobie z  po-
pularnością, stresem, dużymi pieniędzmi 
czy nieprzespanymi nocami. To bardzo 
duże obciążenie psychiczne. Mam tylko 
nadzieję, że moje obawy i przemyślenia 
są na wyrost i że dziewczynki są dobrze 
prowadzone przez ścieżki show biznesu, 
bo bez dwóch zdań zarówno Roksana, jak 
i Wiktoria śpiewają fenomenalnie i z całe-
go serca życzę im wielu sukcesów. 

paweł królikowski, znany i lubiany 
aktor, trafił tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia do szpitala. Niestety stan 
zdrowia aktora jest poważny. Przebywa 
on na oddziale neurochirurgii. Cztery 
lata temu Paweł Królikowski przeszedł 
operację wycięcia tętniaka mózgu. Po 
operacji wrócił do pracy, ale w maju 
ubiegłego roku musiał przejść kolejny 
zabieg. Co się stało 20 grudnia, nie wie-
my – rodzina, co zrozumiałe, nie udziela 
dokładniejszych informacji. My życzymy 
Pawłowi Królikowskiemu powrotu do 
zdrowia i  liczymy, że zgodnie z zapo-
wiedziami poznamy dalsze losy Kusego 
i Lucy w nowej serii „Rancza”. Nie tylko 
aktorzy z serialu, ale także fani czekają na 
powrót Pawła Królikowskiego. 
 plotkara

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

*

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

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

&&&&
www.STEPS-Therapie.de

Oferuję Państwu:
- terapię i poradnictwo systemowe

- terapię rodzinną

- Coaching

- MPU/przygotowanie do egzaminu 
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lokaty lub ubezpieczenia kapitałowe oparte 
na funduszach powierniczych – Fonds

co to jest fundusz powierniczy 
– Fonds? Słowo fonds pochodzi 
z języka francuskiego i oznacza 
garnek. Wielu inwestorów składa 

swoje pieniądze do dużego, wspólnego 
„garnka”. Inwestowaniem tak zebranych 
pieniędzy w poszczególne akcje zajmują 
się profesjonaliści. Sposób zarządzania 
pieniędzmi w fundusze powiernicze ob-
warowany jest szczególnymi przepisami, 
np. jedną z zasad jest, że majątek funduszu 
powierniczego nie może zawierać mniej 
niż 20 różnych akcji, w jedną akcję nie 
może być zainwestowane więcej niż 10% 
majątku funduszu. Jest to tzw. strategia 
zmniejszenia ryzyka. Pieniądze wpłacane 
na Fonds są zamieniane w jednostki 
uczestnictwa w funduszu. Każdego dnia 
ustalana jest cena, która odpowiada 
wartości udziału. Cena ta nie jest zależna 
od podaży i popytu, lecz wyłącznie od 
wartości zgromadzonych w funduszu 
akcji. Każdy inwestor może stale śledzić 
kurs swoich wkładów, np. w internecie lub 
telegazecie. W porównaniu z emocjami 
towarzyszącymi grze na giełdzie, inwesto-
wanie w Fonds jest dość nudnym zajęciem 
– trzeba tylko wybrać odpowiedni Fonds. 

czy można stracić pieniądze zainwe-
stowane w fundusz powierniczy – Fonds? 
W  latach 1992–1993 wartość wielu 
funduszy wzrosła o 80–100%, a niektóre 
odnotowały wzrost nawet o 200%. W 1994 
r. wartość większości funduszy spadła od 
10 do 20%, a w latach 1995–1996 ponownie 
odnotowano wzrost. Jeśli ktoś zainwesto-
wał swoje pieniądze w drugiej połowie 1993 
r. i wypłacił w 1994 r., mógł sporo stracić. 
Gdyby jednak te pieniądze pozostały nadal 

w funduszu przez następne dwa lata, zysk 
okazałby się dość wysoki. Reasumując – 
część pieniędzy zainwestowanych w Fonds 
można stracić, jeśli wpłaty dokona się 
w niewłaściwym momencie i zbyt szybko, 
pod wpływem emocji. 

banki – konflikt interesów. Większość 
z nas jest przyzwyczajona, by w sprawach 
finansowych zwracać się do banków. 
Proszę jednak przypomnieć sobie, czy zda-
rzyło się, aby bank zaproponował Państwu 
lokatę w funduszu powierniczym? A  jeśli 
już, to najwyżej w funduszu własnego 
banku. Najczęściej jednak bank odradza 
tego typu lokaty jako inwestycje związane 
z ryzykiem. Bank to firma, a  firma ma 
robić zyski. Lokując w banku na książeczce 
oszczędnościowej, np. 1000 euro, można 
otrzymać od 0,7% do 1,2% (w porywach) 
rocznie. Bank nie trzyma naszego tysiąca 
euro w sejfie, lecz obraca nim, osiągając 
zysk kilkakrotnie większy, niż wypłaca 
klientowi. Właśnie w tym momencie 
zachodzi sprzeczność interesów. Im więcej 
zarobi klient, tym mniejszy zysk dla banku 
– i odwrotnie, im większy zysk banku, tym 
mniej pozostaje dla klienta. Obsługa w nie-
mieckich bankach, tak jak w całej Europie, 
ma stałą pensję, a więc będzie reprezen-
tować interes pracodawcy – czyli banku 
– a nie klienta. Nie jest moim zamiarem 
krytyka banków, wręcz przeciwnie. Banki 
świadczą szereg usług, bez których trudno 
sobie wyobrazić normalne funkcjonowa-
nie we współczesnym społeczeństwie, np. 
prowadzenie i obsługa kont, kredytowanie. 
Jeśli jednak chodzi o inwestowanie pienię-
dzy, należy pamiętać, że bank traci, kiedy 
zarabia klient. 

Dlatego o wiele rozsądniej jest lokować pie-
niądze w firmach, które jak osiągają zyski, 
zarabiają ich klienci. Taki warunek spełniają 
m.in. fundusze powiernicze – Fonds. Na po-
czątku należy inwestować wyłącznie w duże 
i znane fundusze, które są na rynku ponad 
20 lat. Duże fundusze dowiodły przez lata, 
że potrafią właściwie lokować kapitał. Małe 
fundusze często osiągają dobre wyniki dla-
tego, że są małe. Jednak nie zawsze, kiedy już 
dysponują dużym kapitałem, potrafią sobie 
poradzić. Dlatego inwestowanie w mniejsze 
fundusze wymaga praktyki, doświadcze-
nia i osłony finansowej. Wreszcie, coś co 
brzmi jak truizm, a  jednak jest najczęściej 
popełnianym błędem. Jeśli widzimy, że 
dany fundusz osiągnął w krótkim czasie 
superwynik finansowy, niekoniecznie nale-
ży popadać w zachwyt i w tym momencie 
wpłacać pieniądze. Kiedy jego wartość 
spadnie, za te same pieniądze kupimy więcej 
jednostek uczestnictwa. Gdy mamy pienią-
dze zainwestowane w danym funduszu, 
a jego wartość spada, nie należy wpadać 
w panikę i wypłacać pieniądze. W  ten 
sposób sami sobie fundujemy stratę. Lepiej 
przeczekać, aż wartość funduszu znów 
będzie rosła i wtedy ewentualnie decydować 
się na wypłatę. Wniosek z tego taki, że jeśli 
nie chcemy ryzykować stratą, musimy się 
liczyć z tym, że z pieniędzmi lokowanymi 
w fundusze musimy się rozstać na kilka 
lat – minimum pięć. Tylko wtedy można 
powiedzieć, że ryzyko zostało sprowadzone 
do minimum. Ewentualne pytania proszę 
kierować do redakcji lub bezpośrednio do 
naszej kancelarii.  

 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 r. do Włoch, 
rejestrują się w obozie emigracyjnym 
w Latinie. Wizy wciąż brak i po wielu 
miesiącach zostają przeniesieni do 
rygorystycznego obozu w Capui, skąd po 
tygodniu uciekają. 

Permanentny stukot kół po szynach, po-
ciąg pędzi na północ kraju, my siedzimy 
obok siebie bez słowa i tak już chyba od 
pół godziny. Na każdym przystanku ze 
strachem wyczekujemy carabinierów, 
którzy wkroczą i zawrócą nas do obozu. 
Ten strach był do tego stopnia paraliżu-
jący, że po czasie ludzie dość podejrzanie 
zaczęli na nas patrzeć. Chyba naprawdę 
robiliśmy wrażenie prawdziwych ucie-
kinierów. Pewnie mieliśmy na twarzach 
wypisane napięcie wewnętrzne i trzy-
mane na postronkach nerwy. W naszym 
skromnym bagażu nie mieliśmy też 
żadnej książki ani gazety, czym można 
byłoby się zająć. Rozmawiać też nie 
chcieliśmy, aby obcy język nie zwracał 
uwagi pasażerów. 

Dariusz siedział blady jak ściana; 
dobrze, że w przedziale były miejsca 
siedzące, bo przy jego wysokim wzro-
ście wszyscy oglądaliby tę białą twarz 
ducha. Stukot nie ustawał, mnie bolały 
już cebulki włosów, z nerwów chciałam 
obgryzać paznokcie, wstrzymywała 
mnie jedynie higiena. 

Stacja mijała po stacji, policja po nas 
nie przychodziła. Powoli oswajaliśmy się 
z wolnością i czekaliśmy na wysiadkę. 
160 km trasy dłużyło się niemiłosiernie, 
ale ponieważ nic złego się nie wydarzy-
ło, w Latinie na dworcu wysiedliśmy 
szczęśliwi jak skowronki. Tak szybko, 
jak tylko się dało, opuściliśmy dworzec 
i prawie fruwając, biegliśmy do autobu-
su i do hotelu. Luciano stał przy samo-
chodzie. Gdy nas zobaczył, rzucił się na 
nas, uściskał i wciągnął do hotelu. Jego 
żona piszczała z radości, wyściskała nas 
obojga. Poczuliśmy się jak w domu. Po-
trzebowaliśmy tego uczucia bezpieczeń-

stwa – jak powietrza. No i otrzymaliśmy 
je. Luisa nakryła stół, jedliśmy łakocie, 
opowiadając bogate przeżycia tych paru 
dni, a dni stawały się dłuższe, coraz 
dłuższe. Teraz przy stole zauważyliśmy, 
że dla nich także był to długi czas. 

Jeszcze w tym samym dniu Luciano 
pojechał do obozu w Latinie, aby 
natychmiast rozmawiać z dyrektorem 
obozu. Nasze stałe zameldowanie było 
właśnie u niego, więc teraz był jedynym 
partnerem do rozmowy o przywróce-
nie nam statusu. Udało się! Dyrektor 
odwołał nasz pobyt w Capui i odtąd 
Latina była znów naszym przydziałem 
obozowym. Otrzymaliśmy także zgodę 
na dalszy pobyt w hotelu. 

Niestety, pana kapitana carabinierów 
z Capui nie umieliśmy usunąć z pa-
mięci, nawet kiedyś przyszedł we śnie 
i odgrażał się solidnie. Nie uczyniliśmy 
przecież niczego, co dałoby mu podsta-
wę do traktowania nas jak wyrzutków. 
Jedynym „przestępstwem” było to nasze 
parogodzinne spóźnienie przybycia do 
jego obozu. Pomimo naszych przeprosin 
nie potrafił nas zaakceptować. 

Szkoda też, że nie mogliśmy praw-
dziwie podziwiać i dokładnie zwiedzić 
tego prastarego miasta. Teraz już niczego 
nie żałujemy, pracujemy i nocujemy 
w  hotelu. Otrzymaliśmy piękny wido-
kowy pokój z balkonem jako nagrodę za 
trudy minionego tygodnia. Jest koniec 
października, wczasowiczów już brak, 
dlatego teraz my mamy widok na morze. 

Zajęć jest mało, więc pomagamy 
w  przeprowadzce dyrektorstwa do ich 
nowego domu. Dużo zakupów, pakowa-
nie odzieży i innych drobiazgów. Luisa 
i Luciano cieszą się z tego domu jak 
dzieci. Miło jest to obserwować. Hotel 
będą w dalszym ciągu prowadzić. 

Byliśmy wdzięczni i odetchnęliśmy 
z ulgą w sprawie naszej wyjaśnionej 
sytuacji emigracyjnej, a do tego w hotelu 
czekała na nas poczta z Polski. Były to 
wspaniałe i budujące listy od rodziny 
jako najpiękniejsze zakończenie tej 
mizery. 

Cdn.  SGL

państwo daje czy zabiera?
„Państwo coś wreszcie daje, a nie zabie-
ra” – to wypowiedź Prezydenta Dudy 
o programie 500 plus. „Państwo niczego 
nie daje, bo niczego nie ma. Jeżeli rząd 
twierdzi, że daje komuś, znaczy, że zabie-
ra Tobie. Rząd nie ma własnych pienię-
dzy” – to wypowiedź Margaret Thatcher, 
byłej Premier Wielkiej Brytanii, zwanej 
też „Żelazną Damą”. Kto z nich ma rację, 
komu wierzyć? Spróbujmy nie odwoły-
wać się do wiary, a do logiki i z pewnością 
każdy sam znajdzie odpowiedź. 

polska goni europę
Przed paroma miesiącami usłyszałem 
wypowiedź Premiera Morawieckiego, 
że za parę lat Polska zrówna PKB (Pro-
dukt Krajowy Brutto) ze Szwajcarią. 
Nawet jeśli tak się zdarzy, to Premier 
zapomniał przeliczyć PKB całkowite na 
głowę mieszkańca. Przypominam, że 
liczba mieszkańców Szwajcarii jest około 
4 razy mniejsza niż w Polsce. Jaka jest 
rzeczywistość? Średnie zarobki staty-
stycznego Polaka stanowią 35,5% śred-
niej w Unii Europejskiej. Gdyby udało 
się utrzymać w Polsce aktualne tempo 
rozwoju gospodarczego, zrównanie ze 
średnią unijną nastąpi za 90 lat. Można 
ten wynik poprawić, jeśli weźmiemy pod 
uwagę tempo wzrostu z ostatnich trzech 
lat. W Polsce wynosił on 4,66%. Wtedy 
polska miesięczna pensja (1059,70 euro, 
dane z 2018 r.) dogoniłaby np. niemiecką 
za 38 lat, gdzie zarobki rosły w tempie 
2,17%. W ostatnich latach Polskę w  tej 
materii przegoniły Czechy (średnie 
wynagrodzenie 1245 euro) i Węgry (1081 
euro). Wynika z tego, że nominalne za-
robki statystycznego Polaka są trzy razy 
mniejsze od średniej unijnej i bez mała 
pięć razy mniejsze niż w najbogatszym 
Luksemburgu. Gwoli sprawiedliwości 
dodać należy, że niższe ceny w Polsce 
powodują, że siła nabywcza polskiej zło-
tówki jest wyższa, co pozwala utrzymać 
pewien standard życia. Życzyć należy 
Polakom, aby ich zarobki w najbliż-
szym czasie zrównały się z poziomem 
Portugalii. Najniższe średnie zarobki są 
w Bułgarii, tj. 592 euro. Jak z powyższego 
wynika, statystyką można manipulować, 
ale jeśli w porównaniach będziemy 
uczciwi i „jabłko będziemy porównywać 
z jabłkiem”, a nie „śliwkę z dynią” to 
cyfry przedstawią stan autentyczny. 

 christof kochanski

palcem W oko

Wspomnienia
emigranta
odc. XlVii
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Wielu Polaków przyjeżdżają-
cych do Niemiec lub już tu 
mieszkających postanawia 
się usamodzielnić i założyć 

własną działalność gospodarczą, tzw. 
Gewerbe. Jedną z najważniejszych prze-
słanek jest znajomość języka niemiec-
kiego i to na poziomie urzędowym. Stąd 
moja rada na samym początku – należy 
znaleźć zaufaną osobę, która poprowadzi 
Państwa przez ten jakże ważny moment, 
do własnej działalności. 

Żeby zameldować Gewerbe, musimy być 
najpierw zameldowani w Niemczech. Po 
prawidłowym zameldowaniu Gewerbe 
otrzymamy tzw. Gewerbeschein, czyli 
zezwolenie na prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

Musimy też wiedzieć, 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 odpo-
wiednimi kwalifikacjami. Niemcy są w tej 
tematyce dość restrykcyjni i mają wiele 
branż mocniej sformalizowanych, niż 
ma to miejsce w Polsce. Wszelkie zgody 
i pozwolenia są zawsze płatne i należy je 
zawnioskować w odpowiednim do branży 
urzędzie, przed dokonaniem zameldowa-
nia Gewerbe. Rozporządzenie regulujące 
prowadzenie działalności gospodarczej, 
czyli po niemiecku Gewerbeordnung, 
w  §  14  daje podstawę jej prowadzenia, 
a w §§ 29 i następnych wskazuje nam, jakie 
działalności podlegają obowiązkowi uzy-
skania zgody. Często jest to kwestia, którą 
należy szczegółowo wyjaśnić z  urzędem 
wydającym zezwolenia, czy nasza plano-
wana działalność mu podlega, czy nie. 

Od takich zawodów jak rzemieślnicy – 
którzy mają obowiązek wpisania się do 
tzw. Handwerksrolle, czyli spisu zawodów, 
prowadzonego przez Handwerkskammer 
izbę rzemieślniczą, w którym zostają wpi-
sani wszyscy rzemieślnicy prowadzący 
swój zakład – wymaga się zezwolenia. 
Wpis następuje do Handwerksrolle A lub 
B1 lub B2, w zależności jakie rzemiosło 
wykonujemy – czy takie, które wymaga 
Meisterbiriefu, czyli papierów mistrzow-
skich, czy też nie. Jeśli wymagane są 
papiery mistrzowskie, otrzymujemy tzw. 
Handwerkskarte, czyli kartę poświadcze-
nia zawodu. 

Właściwym urzędem niemieckim, który 
zajmuje się rejestracją samodzielnej dzia-
łalności gospodarczej, jest tzw. Gewer-
beamt, czyli urząd do spraw działalności 
gospodarczej, lub Ordnungsamt. W  za-
leżności od landu należy sprawdzić, jak 

się taki urząd właściwy nazywa. Dla osób 
wykonujących tzw. wolne zawody, jak le-
karze, architekci, inżynierowie, artyści czy 
adwokaci, właściwe są ich izby i osoby te 
nie muszą się rejestrować w tym urzędzie. 
Wystarczy, że zgłoszą swoją działalność 
w niemieckim urzędzie skarbowym, czyli 
Finanzamt, najpóźniej w  ciągu miesiąca 
od jej rozpoczęcia. Osoby takie nie pod-
legają również podatkowi od działalności 
gospodarczej, czyli Gewerbesteuer. 

Wykonywanie działalności gospodarczej 
to każde samodzielne, nastawione na uzy-
skanie dochodu, powtarzające się czynno-
ści, jak np. handel, rzemiosło, prowadzenie 
gastronomii, usługi, np. opieka czy sprzą-
tanie. Jako osoby zakładające samodzielną 
działalność gospodarczą, niewykonujące 
wolnego zawodu, musimy zgłosić naszą 
działalność w formie Gewerbeanmeldung. 
Koszt zgłoszenia to obecnie od 20–50 
euro, jeśli nie zachodzą żadne inne oko-
liczności specjalne. Zgłoszenia dokonuje 
się osobiście lub przez pełnomocnika, np. 
tłumacza. Opłatę uiszcza się gotówką lub 
kartą EC. Karty kredytowe nie są akcepto-
wane przez urzędy. Urzędem właściwym 
jest urząd, w obrębie którego będzie miał 
siedzibę nasz zakład. 

O zgłoszeniu naszej działalności zostaje 
w każdym przypadku powiadomiony 
Finanzamt oraz urząd do spraw kasy 
i podatków miejskich (Kassen- und Steu-
eramt), a w zależności od rodzaju wyko-
nywanej działalności właściwe izby, takie 
jak izba przemysłowo-handlowa (IHK), 
izba rzemieślnicza (Handwerkskammer), 
spółdzielnie zawodowe (Berufsgenossen-
schaften) itp., które zwrócą się do Państwa 
w celu pobrania swoich składek. Działal-
ność gospodarczą należy zgłosić najlepiej 
zanim się zacznie ją wykonywać bądź 
równocześnie z jej podjęciem, inaczej 
grożą Państwu kary w postaci Verwarn-
geld, jeśli minęło ponad trzy miesiące od 
daty podjęcia działalności, a powyżej pół 
roku grozi to wszczęciem postępowania 
o wykroczenie, czyli Busgeldverfahren. 

Jako obywatele Unii Europejskiej nie 
potrzebujemy pozwolenia na pobyt 
w Niemczech i w ramach tzw. Freizugig-
keiten możemy wykonywać działalność 
gospodarczą. Gewerbeamt może od nas 
żądać dodatkowych dokumentów wraz 
z tłumaczeniem na język niemiecki. 

Prowadząc działalność gospodarczą 
jako tzw. Einzelunternehmer, czyli samo-
dzielnie – bez partnerów – podlegamy na-
stępującym podatkom: Einkommensteu-
er (podatek dochodowy), Gewerbesteuer 
(podatek od działalności gospodarczej) 
oraz Umsatzsteuer (podatek obrotowy). 
Musimy też posiadać ubezpieczenie cho-
robowe. 

Musimy również wiedzieć i pamiętać, 
że sami reprezentujemy naszą firmę 
i sami odpowiadamy za jej zobowiązania, 
osobiście i bez ograniczeń, całym swoim 
majątkiem, także prywatnym. Oznacza 
to, że w przypadku długów na ich spłatę 
będą przeznaczone również np. nasze 
mieszkanie własnościowe czy inne nie-
ruchomości, jakie posiadamy, samochód, 
jak też ubezpieczenia na życie, akcje, obli-
gacje czy inne składniki naszego majątku 
prywatnego. 

Do zameldowania samodzielnej dzia-
łalności gospodarczej potrzebujemy: 
dowód osobisty lub paszport, aktualny 
meldunek, o ile w dowodzie osobistym 
nie ma wskazanego adresu zameldowa-
nia. W Niemczech, inaczej niż w Polsce, 
istnieje nadal obowiązek meldunkowy, 
w  przypadku zawodów rzemieślniczych 
lub im podobnych wpis do tzw. Han-
dwerksrolle w danej izbie rzemieślniczej 
oraz pełnomocnictwo, w przypadku gdy 
np. nie znamy dobrze języka niemieckie-
go i konieczne jest posiadanie tłumacza. 

anna golan, ll.m. 
prawnik polsko-niemiecki

S&G Inkasso Köln/info@sg-inkasso.de
WG Rechtsberatung/annagolan@yahoo.com

selbstständigkeit, czyli własna działalność 
gospodarcza na terenie niemiec – jak to zrobić

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

Kiedy w 2002 roku wróciła do Polski, 
rozpoczęła współpracę z największymi 
gwiazdami polskiej muzyki „z tamtych 
lat”. Należeli do nich, m.in.: Stan Borys, 
Edward Hulewicz, Wojtek Korda, Andrzej 
Dąbrowski, Jacek Lech, Bogusław Mec, 
Waldek Kocoń, Hanna Rek, Halina Ku-
nicka, Jerzy Połomski, Irena Jarocka, Irena 
Santor, Zbyszek Wodecki czy Skaldowie. 
Pięć lat temu postanowiła zawiesić swoją 
działalność i przeprowadziła się na Gran 
Canarię, gdzie prowadzi spokojne życie, 
korzystając z uroków, jakie oferuje ta hisz-
pańska wyspa. 
„TM”: Pani Aniu, co sprawiło, że 
postanowiła Pani zamieszkać na Wyspach 
Kanaryjskich? I dlaczego właśnie na 
Gran Canarii? 

a.k.: Jeszcze wtedy, kiedy mieszkałam 
w  Niemczech, zawsze mówiłam, że na 
starsze lata będę mieszkała pod palmą – no 
i dotrzymałam danego sobie słowa. Wybór 
padł na Gran Canarię w zasadzie zupełnie 
przypadkowo, to zbieg okoliczności. Ale 
widocznie właśnie tak miało być, ponie-
waż los zawsze kieruje nami tak, abyśmy 
byli szczęśliwi. Mieszkam w przepięknym 
miejscu, na samym południu wyspy, mam 
ogród w kwiatach, drzewa pomarańczowe, 
cytrynowe, figowe, cztery rodzaje palm, 
marakuję pnącą się po ogrodzeniu. Tuż 
obok basen i kilka minut do oceanu oraz 
wspaniałej szerokiej plaży, którą wędruję 
ponad sześć kilometrów w jedną stronę, 
wzdłuż ogromnych wydm, które są jedną 
z wielu atrakcji wyspy. 
Mieszkała Pani także w Niemczech. 
Jaka jest różnica między życiem w Niem-
czech a tym na wyspie? Oczywiście poza 
pogodą. 

W Kolonii czułam się bardzo dobrze 
i z ogromnym sentymentem wspominam 
tamten okres. To był czas wypełniony 
pracą, ale nie tylko. Korzystałam również 
z wielu atrakcji, które umożliwia życie 
w wielkim pięknym mieście. Tutaj pro-
wadzę zupełnie inny tryb życia. Przede 
wszystkim nie pracuję zawodowo, nic nie 
muszę, nigdzie się nie śpieszę i mam na-
reszcie czas dla siebie. A zajęć mam całe 
mnóstwo i nigdy się nie nudzę. Pielęgnuję 
swój ogródek i codziennie pokonuję około 
10 kilometrów, wędrując za każdym ra-
zem inną trasą. Zjechałam też całą wyspę 
samochodem, podziwiając jej cudowną 

anna kryszkiewicz przez wiele lat 
przyjaźniła się i pracowała jako 
manager artystyczny z królową pol-
skiego bigbitu karin stanek. To 
z  nią właśnie postanowiła wyjechać 
do niemiec i zamieszkać w kolonii, 
gdzie spędziła 25 lat. pani ania jest 
autorką książki poświęconej arty-
stce, „karin stanek. autostopem 
z malowaną lalą” (prezentowaną tak-
że w „Twoim mieście”).

na gran canarii odnalazłam swoją wolność

różnorodność. Mamy piękne góry, wą-
wozy, sosnowe lasy, jeziorka, wodospady 
i zbocza gór pokryte zielenią, a w stycz-
niu kwitnącymi drzewami migdałowymi. 
Każdy znajdzie dla siebie taki zakątek, 
o którym marzył. No i jest bezpiecznie, co 
jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ czę-
sto sama wędruję do późnej nocy i nigdy 
się nie boję. To jest prawdziwa wolność. 
Kanaryjczycy są zawsze uśmiechnięci, 
nigdzie się nie śpieszą i bardzo lubią się 
bawić. Można brać udział w regionalnych 
festynach, w których uczestniczą całe po-
kolenia, przebrane w ludowe stroje. Muszę 
przyznać, że muzyka kanaryjska porywa. 
Często mówi się, że życie na wyspie jest 
droższe. Czy to prawda? Ile kosztuje np. 
wynajęcie dwupokojowego mieszkania 
w Maspalomas? 

Życie na wyspie jest bardzo tanie. Moi 
znajomi, którzy robią zakupy tutaj w skle-
pach, twierdzą, że jest taniej niż w Polsce. 
Prawie już zupełnie odwykłam od jedze-
nia mięsa – jadamy ryby, owoce morza, 
warzywa i owoce. A to nie są drogie pro-
dukty. Prąd i woda też nie kosztują więcej 
niż w Europie. Najdroższe jest mieszkanie, 
ale to przecież miejscowość turystyczna, 
więc ceny są też odpowiednio wyższe niż 
w głębi wyspy. W Maspalomas ceny różnią 
się w zależności od odległości od oce-
anu, ale można powiedzieć, że wynajęcie 
mieszkania z dwiema sypialniami (salon 
zawsze jest dodatkowo) na okres 6 miesię-
cy kosztuje średnio około 1000–1200 euro 
miesięcznie. Ale już na urlop trzeba liczyć 
100–150 euro za dobę. Natomiast kupić 
można takie mieszkanie za około 200 000 
euro, a bungalow za około 300 000 euro. 
W jednym z programów publicystycznych 
słyszałem o bezrobociu i dużej migracji 
młodych Hiszpanów, np. z La Gomery. 

Jak Pani ocenia zmiany społeczne, które 
przynoszą ze sobą turyści? 

Nie znam sytuacji na La Gomerze, ale 
z Gran Canarii nie wyjeżdża jakoś bardzo 
dużo młodych ludzi. Niektórzy wyjeż-
dżają na studia do Madrytu czy innych 
miast w Hiszpanii, część z nich wraca po 
studiach, a inni rozjeżdżają się po świecie. 
Myślę, że nie jest to jakimś szczególnym 
problemem, bo tak się dzieje na całym 
świecie. Znam młodych Kanaryjczyków, 
którzy pokończyli studia w świecie i wró-
cili, tutaj pracują i zakładają rodziny. Las 
Palmas jest ogromnym miastem uniwersy-
teckim, w którym studiują młodzi ludzie 
z całego świata i bardzo sobie chwalą po-
byt tutaj. Mam grono znajomych z Polski, 
Niemiec, Szwajcarii, którzy kupili tutaj 
mieszkania lub domy i na razie przylatują 
na okres zimowy, a w przyszłości zamie-
rzają tutaj pozostać na stałe, podobnie jak 
ja. Jeśli chodzi o wpływ turystów na życie 
na wyspie, to oczywiście jest ogromny. 
Jeszcze 50 lat temu były tutaj pustkowia, 
a teraz Maspalomas tętni życiem. Tury-
ści mają wszystko, co im potrzebne, aby 
wypocząć i się zabawić, a środek wyspy 
pozostaje dziewiczy. 
Czy na Gran Canarii mieszka dużo Po-
laków? Czy spotykacie się, wspieracie się 
jakoś nawzajem? 

Kontakty z Polakami na wyspie mam 
znikome, znam zaledwie kilka osób. Po-
dobno czasem się spotykają, ale nie mogę 
wiele na ten temat powiedzieć, ponieważ 
mam swoje kontakty międzynarodowe. 
Przyjeżdżają też różni nasi znajomi z Pol-
ski i nigdy nie brakuje nam towarzystwa. 
Na łamach naszego magazynu 
przedstawialiśmy Pani książkę o Karin 
Stanek. Czy wydała Pani coś nowego? 
A może ma Pani nowe zajęcie lub hobby? 

Guayadeque i domy w skałach
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Książkę napisałam tylko jedną. Miałam 
takie poczucie, że jestem to winna Karin, 
aby następne pokolenia zachowały ją w pa-
mięci. Tutaj całkowicie odmieniłam swoje 
życie. Każdego ranka z uśmiechem witam 
nowy dzień, podziwiam błękit nieba, de-
lektuję się ciepłem i czytam, bardzo dużo 
czytam – nareszcie mam na to czas. Intere-
suję się psychologią, psychoterapią i fizyką 
kwantową, przeczytałam już stos książek 
na ten temat, a pozyskaną wiedzę staram 
się wykorzystać, pomagając potrzebują-
cym. W dzisiejszej dobie internetu nie ma 
problemu z kontaktami na odległość i to 
właśnie wykorzystuję. Mam stały kontakt 
z moimi przyjaciółmi z Polski i Niemiec. 
Te kontakty bardzo się poszerzyły, ostatnio 
po uroczystości na Politechnice Łódzkiej 
z okazji odebrania Złotych Dyplomów tej 
uczelni. Skończyliśmy studia dokładnie 
50 lat temu, a na spotkaniu bawiliśmy się, 
jakby to minęły tylko wakacje. Piszę też 
czasem coś dla prasy, udzielam wywiadów 
do programów radiowych, a w listopadzie 
nagrywałam w Warszawie komentarz do 
programu „Gwiazdozbiór” poświęconego 
Karin Stanek. W ciągu tych kilku lat zamie-
ściłam na moim Facebooku bardzo dużo 
reportaży z najciekawszych miejsc i wyda-
rzeń na wyspie, aby podzielić się z innymi 
moimi wrażeniami. Wyspa nie jest wielka, 
ale istnieje jeszcze wiele zakątków, któ-
re chcę zobaczyć. Robię to sukcesywnie. 
Lubię pisać i robię to na bieżąco, zamiast 
pisać nową książkę. Zamieszczam też bar-
dzo dużo ciekawych zdjęć. 
Czy to prawda, że różnice temperatur 
między południem a północą tej niewiel-
kiej wyspy dochodzą nawet do 5°C? 

Tak, to prawda. Na północy wyspy, w Las 
Palmas – czyli około 55 km od nas – za-
wsze jest kilka stopni mniej. W miesiącach 
zimowych u nas za dnia temperatura wa-
ha się w granicach 23 stopni, nocą czasem 

spada do 18. Jadąc do Las Palmas, zawsze 
ubieramy się ciepło, a wracając, już po dro-
dze zdejmujemy kurtki. A w górach zimą 
jest dla nas bardzo zimno, bo bywało już 
tylko kilka stopni powyżej zera. Ale teraz 
jest nadal ciepło i właśnie kwitną migda-
łowce. Latem u nas temperatura zawsze 
przekracza 30 stopni, ale jest wiaterek i nie 
czuje się takiego upału jak w Europie. Cza-
sem tylko podczas calimy, czyli gorącego 
wiatru z piaskiem znad Sahary, temperatu-
ra wzrasta na kilka dni nawet do ponad 40 
stopni – ale wtedy można iść na cały dzień 
na plażę i posiedzieć w oceanie. 
Klimat na Wyspach Kanaryjskich spra-
wia, że można je odwiedzać przez cały 
rok. Jaki okres jest Pani zdaniem najkor-
zystniejszy do wypoczynku na wyspie? 

Na wyspie jest wieczna wiosna, general-
nie zawsze jest ciepło i słonecznie, cały rok 
kwitną kwiaty. Jeśli ktoś chce naprawdę 
wypocząć, to polecam maj i czerwiec, albo 
wrzesień i październik. Wtedy na ulicach 
i plaży jest puściej, bo zimowi rezydenci 
z Europy wyjeżdżają zazwyczaj najpóźniej 
w kwietniu, a przylatują dopiero w  li-
stopadzie. Lipiec i sierpień to miesiące 
wakacyjne, na które zjeżdżają całe rodziny 

z dziećmi z Hiszpanii i z całej Europy, jest 
bardzo głośno i wesoło. Ale każdy lubi coś 
innego. W każdym razie wyspa jest pięk-
na, jest co podziwiać i zwiedzać.
 Rozmawiał michał kochański

Widok z promenady

Roque Nublo
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kochani uczniowie, nauczyciele, Ro-
dzice, po raz Xi zapraszamy dzieci 
i  młodzież pochodzenia polskiego, 
mieszkających poza granicami polski, 
do udziału w konkursie „być polakiem”. 

W roku jubileuszu 40-lecia rejestra-
cji NSZZ Solidarność chcemy skierować 
Waszą uwagę na słowo Solidarność, które 
dla Polaków znaczyło tak wiele, bo było 
symbolem odpowiedzialności, jedności 
i współpracy. Od tamtych wydarzeń minę-
ło wiele lat, zmieniła się Polska. Czy warto 
więc mówić o Solidarności między Pola-
kami? Jak myślicie? Napiszcie. 

Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidar-
nym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju 
oraz poza jego granicami? Jeśli nie, czy mo-
żecie uzasadnić, dlaczego? Jeśli tak, czy 
możecie podać przykłady współczesnych 
Wam postaw, zachowań i działań, które 
dowodzą wzajemnej solidarności między 
Polakami? Proponujemy jeden temat dla 
wszystkich grup wiekowych. Chcemy, by-

ście przez Wasze polskie „okulary“ spojrzeli 
na różnie rozumiane i odczuwane relacje 
solidarności między Polakami. 

Prace konkursowe należy nadesłać 
do 8 marca 2020 r. na adres: BycPola-
kiem2020@gmail.com. 

Szczegółowe informacje dotyczące tej 
edycji konkursu znajdują się w regula-
minie na stronie http://swiatnatak.pl/
byc-polakiem-x-2020. Na autorów wyróż-

nionych prac czekają wspaniałe nagrody: 
wyjazd do Polski, udział w Gali w Zamku 
Królewskim, wycieczka „Śladami polsko-
ści”. Powodzenia i do zobaczenia! 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 
Jury: helena miziniak – Wiceprzewodni-
cząca Rady Polonii Świata, Joanna Fabisiak 
– Przewodnicząca Komitetu Organiza-
cyjnego, marek machała – Koordynator 
Generalny. 

konkurs
być polakiem

14 grudnia 2019 r. w Darmstadt z recita-
lem piosenek ewy Demarczyk wystąpiła 
Róża Frąckiewicz (wokal), z benedyk-
tem Frąckiewiczem (piano, aranżacja 
i kierownictwo muzyczne), Friedrichem 
Jägera (skrzypce i gitara) oraz Romu-
aldem Frąckiewiczem (trąbka). na 
spotkanie z twórczością ewy Demarczyk 
zaprosiła organizacja Darmstadt.pl 
przy dużym, osobistym zaangażowaniu 
iwony i antka stelterów. 

„Tomaszów” w Darmstadt
– To było karkołomne wyzwanie, któ-
re początkowo mnie przeraziło, jednak 
pokusa, by zmierzyć się z repertuarem Ewy 
Demarczyk – tej Ewy Demarczyk – była 
ogromna. Świadoma tego, że pani Ewa pra-
cowała nad każdym utworem miesiącami, 
że była perfekcjonistką, stworzyła właści-
wie niepowtarzalną kreację, jeszcze bardziej 
mnie blokowała. Nie miałam wiele czasu na 
przygotowania, bowiem od powstania tego 
szalonego pomysłu oczekiwano ode mnie 
z niecierpliwością efektów – mówi Róża 
Frąckiewicz. – Muzyczny świat pani Ewy 
stał się na pewien czas i moim. Weszłam 
w niego cała. Największy problem sprawiło 
mi ujarzmienie mojej naturalnej scenicznej 
żywiołowości. Podczas występów cały czas 
skupiałam się na trzymaniu gestykulacji 
w  ryzach. Nie mogłam i nie śmiałam na-
śladować Ewę Demarczyk. Najważniejszym 
zadaniem dla mnie było oddanie ducha 
piosenek z zachowaniem jednak mojej 
ich interpretacji. Czy mi się to udało? Jak 
najbardziej przybliżyć charyzmatyczność 
Ewy Demarczyk, przez pryzmat odczucia 
jej twórczości w mojej osobie... Czy Czar-
ny Anioł polskiej piosenki był przez chwilę 
wśród Was? To oczywiście moje pytanie do 
publiczności, która już była na naszym kon-
cercie – dodaje artystka. 

W Darmstadt z rozrzewnieniem słu-
chaliśmy piosenek, takich jak: „Karuzela 
z Madonnami”, „Groszki i róże”, „Na moście 
w Avignion”, „Tomaszów” i wiele innych. 
Doskonałym pomysłem było odczytywanie 
między piosenkami fragmentów życiorysu 
piosenkarki. Postać artystki trafnie spuento-
wał ówczesny dyrektor Teatru Żydowskiego 
w Warszawie, Szymon Szurniej: 

– Takie zjawisko jak Ewa Demarczyk 
jest rzadkością. Jak zaćmienie księżyca! 
(…) Bo u Ewy każda piosenka, to przed-
stawienie teatralne. Nad każdą piosenką 
pracowała miesiącami. 

Taka była Ewa Demarczyk, Madonna pol-
skiej piosenki. Jej ostatni koncert odbył się 
8 listopada 1999 r. Publiczność żegnała ją na 
stojąco. Dwa miesiące wcześniej odebrano jej 
własny teatr. Od tego czasu słuch po artystce 
zaginął. Może mieszka w ukochanym Krako-
wie, ale nikt jej tam nie spotykał. Podobno 
prowadziła warsztaty w Paryżu, podobno 
uczyła śpiewu w Tel Awiwie, podobno… 
Na pewno tego dnia jej aura była z nami 
w Darmstadt, gdzie z powodzeniem w postać 
nietuzinkowej piosenkarki wcieliła się Ró-
ża Frąckiewicz, dostarczając widowni wielu 
wzruszeń, ożywiając wspomnienia wspania-
łej, niepowtarzalnej Ewy Demarczyk. 
 christof kochanski
 Joanna Duda-murowski
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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




