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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 
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Wzorem lat ubie-
głych, także w tym 
roku redakcja 

„Twojego Miasta” uhono-
rowała „Polonusa Roku” 
statuetką Łuczniczki. Przed 
koncertem Joli Wolters 
w  darmsztadzkim Jagdhof-
keller, 8 lutego br., zgroma-
dzona licznie publiczność 
usłyszała i zobaczyła, kto 
został laureatem „Polonusa 
Roku 2019”. Sytuacja była 
wyjątkowa. Po raz pierwszy 
laureatami zostało małżeństwo – Iwona i Antoni Stelterowie. Antek już 
przed kilku laty aktywnie działał w miejscowym sztabie Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Kiedy pałeczkę przejęło młodsze pokolenie, nie spoczął 
na laurach. Aktywnie współtworzył portal Darmstadt.pl – dziś wspólnie 
z żoną Iwoną są jego szefami. Ten sam duet, Iwona i Antek, są organizatorami 
dorocznego turnieju tenisowego PolenCup. Jednak im ciągle mało. To oni 
w 2019 r. zorganizowali świetną zabawę dla najmłodszych z okazji Dnia Dziec-
ka, sprowadzili do Darmstadt teatr, zorganizowali „Koncert Gwiazdkowy”, 
współtworzyli zabawę karnawałową, dzięki ich zaangażowaniu słuchaliśmy 
w Darmstadt piosenki Ewy Demarczyk. Nie jestem pewien, czy wymieniłem 
wszystko. Na ten rok zapowiadają jeszcze większą aktywność. Gratulacje 
łączymy z oczekiwaniami. Życzymy przede wszystkim, aby zadyszka Was nie 
dopadła!  Christof Kochanski

„Polonus 2019” przyznany
– łuczniczka wręczona
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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

Co za świat, co za ludzie? Kiedyś było jakoś inaczej...

– Michał, mam świetny temat, ale trochę 
długi. 

– Zrób w dwóch częściach! 
Genialnie! Siła prostoty. Zrobię to! 
Temat zmiany, rozwoju i obserwacji 

społeczeństwa bardzo mnie ciekawi i pa-
sjonuje. Pewnie jest to związane z latami 
spędzonymi w aulach wykładowych na 
Wydziale Socjologii Uniwersytetu Opol-
skiego, ale też wynika ze zwykłej życiowej 
ciekawości, świadomości, że w tym świe-
cie przyszło mi żyć i warto go zrozumieć. 
Warto zrozumieć, jakimi prawami się 
rządzi, jakie mechanizmy w nim działają 
i jak one zmieniają nas – jednostki. Zrozu-
mienie i poznanie leży u podstaw odwagi 
do działania, otwartości na nowe. Brak 
wiedzy, brak zrozumienia i wszystko, co 
nieznane powoduje strach, uprzedzenia 
i niepewność. Warto więc wiedzieć. 

Bez obaw, nie zmieniamy nazwy i cha-
rakteru rubryki. To jest w dalszym ciągu 
felieton dla kobiet, który ma Cię zmotywo-
wać do działania, zainspirować, pokazując 
możliwości świata, w którym żyjesz. I nie 
będę tutaj cytować opasłych dzieł teore-
tyków socjologicznych, lecz posłużę się 
bardzo prostym przykładem – swoim. 

Co za świat? 

No właśnie! Świat nieograniczonych 
możliwości, pracy, poznawania ludzi, 
wolności. Może jeszcze nie wszędzie, ale 
na pewno tu, gdzie wydawane jest „Twoje 
Miasto”. Twoje życie to Twój wybór, nawet 
jeśli brzmi to jak slogan, to te z Was, które 
wyboru dokonały, wiedzą, że to prawda. 

Przyczynkiem do naszej rozmowy 
była rosnąca popularność biznesów ne-
tworkowych i jej powody. Czyli mówiąc 
prościej – wszystkiego, co dotyczy sprze-
daży bezpośredniej i budowania sieci 

dystrybutorów różnorakich produktów 
lub usług. 

Dlaczego ludzie szukają alternatyw do 
pracy na etacie? Warto rozróżnić tutaj dwa 
faktory: czynnik gospodarczy i społeczny. 

Kilka ostatnich lat upłynęło pod znakiem 
pogłębiającego się kryzysu gospodarczego. 
Wiele osób straciło pracę, zakłady są zamy-
kane i ludzie – często po kilkunastu latach 
stabilizacji – zastają nową rzeczywistość, 
w której ciężko się odnaleźć. Analitycy bizne-
sowi i spece od ekonomii snują dalekosiężne 
prognozy gospodarcze i nagle BAM! Koro-
nawirus zatrząsnął płynnością przepływu 
dostaw z Chin do krajów Unii. Ze względu 
na powiązania i skalę eksportu – zachwianie 
gospodarki gotowe. Żaden specjalista nie 
był w stanie tego przewidzieć. Tak więc mit 
o stabilizacji i pewności pracy na etacie za-
nika. Dodatkowo społeczeństwo się starzeje, 
przed nami widmo emerytur stanowiących 
tylko odsetek naszych obecnych dochodów. 
Niektórzy z niepokojem patrzą w przyszłość 
i zastanawiają się, co dalej. 

Co za ludzie? 

Pokolenie Y – pokolenie roszczeniowych 
ignorantów? Cytując Sztaudyngera: „Sta-

bilizacja motylka to szpilka”, a stałą 
i pewną pracę na etacie, z umową 
na czas nieokreślony, miał na pew-
no... Syzyf. Czy na tym nam zależy? 
Na pewno nie pokoleniom szumnie 
i z impetem zalewającym rynek pracy. 
Tutaj kolejne wyzwanie dla praco-
dawców zatrudniających zespoły 
wielopokoleniowe i zarządzających 
pokoleniami świata nowoczesnego. 

Pokolenie Y (milenialsi, pokolenie 
selfie, hashtagnation... i wiele innych 
określeń) to według różnych źródeł 
osoby urodzone między 1983 a 2000 
rokiem. Przede wszystkim stawia 
ono na rozwój osobisty oraz poświę-
canie czasu na pasje. Chcą oni, aby 
hobby stało się ich pracą. Cenią sobie 
wolny czas i nie wyobrażają sobie, że 
mogliby go nie posiadać. Dlatego 
trudno im pracować po godzinach, 
nie lubią takiego trybu i często się 
na niego nie godzą. Dla pokolenia 
Y ważne są wyzwania. Nie lubią 

nudy, chcą, żeby ciągle coś się działo. Igre-
ki są włożone w  wiele negatywnych ram. 
Przez swój tryb życia często brani są za 
osoby lekkomyślne, nielojalne i kapry-
śne. Wszelkie krążące stereotypy mogą 
sprawić, że igreki zostaną nieprawidłowo 
ocenione. Ich zaangażowanie i kreatyw-
ność mogą stanowić o ich sile. Igreki są 
naprawdę dobrymi pracownikami, jeżeli 
lubią to, co robią i czują, że się w tym speł-
niają, a pracodawcy cenią ich czas wolny 
i nie chcą, aby ich praca miała sztywne ra-
my. Czy wszyscy pracodawcy są świadomi 
potrzeb pokolenia selfie? Czy każda praca 
na etat daje możliwości i sens? Ano nie. 
Igreki zaczynają się rozglądać. Mają inter-
net, nieograniczony dostęp do informacji 
i otwarte głowy. Dla nich zmiana i rozwój 
jest integralną częścią życia, więc idą tam, 
gdzie mają możliwości, nie mają szklanego 
sufitu, gdzie są doceniani za swoją pracę 
i  mają jasną ścieżkę rozwoju. I zagadka 
rozwiązana. 

W drugiej części przyjrzymy się bliżej 
możliwościom i alternatywom, obalimy 
mity, omówimy wady i zalety tzw. biz-
nesów XXI wieku. Będzie rzeczowo, 
praktycznie i z wycieczką do starożytnego 
Egiptu. 

Zapraszam.

Jedyną stałą rzeczą są ciągłe zmiany

Kilka miesięcy temu gości-
łam na antenie Pepe TV, 
w programie Hanny Gros-
feld-Budy „dwukropek”. 
Rozmawiałyśmy o zmianie, 
oczekiwaniach, gospodar-
ce i nowych pokoleniach 
w kontekście zmiany utartego 
modelu zarabiania pieniędzy, 
jakim jest praca na etacie, 
oraz o rosnącej popularno-
ści alternatywnych metod 
biznesu. Po półgodzinnym 
wywiadzie czułam niedosyt, 
chociaż udało nam się poru-
szyć wiele ciekawych wątków. 
Po namyśle, na biurku re-
daktora „Twojego miasta” 
zadzwonił telefon: 

PIęKna I Pewna SIeBIe stronę  redaguje
Renata Stępień
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w 2015 r. w Hamburgu kilku za-
paleńców zafascynowanych 
jednośladami założyło klub 
motocyklowy pod na-
zwą elita fG Polska. 
w 2019 r. część członków 
klubu przeniosła się do 
frankfurtu, rozszerzając 
działalność na ten region. 
Rolę wiodącą w lokalnej 
grupie pełni Robert, zwany 
przez pozostałych członków 
Prezesem, wspierany przez swo-
ją partnerkę Kasię. To właśnie do nich 
zwróciłem się z kilkoma pytaniami doty-
czącymi klubu elita fG Polska. 

„TM”: Skąd pomysł na sformalizowanie 
swojego hobby? 

Sam jestem od lat zafascynowany po-
dróżami, a szczególnie odbywanymi na 
motocyklach. Tak się złożyło, że spotkałem 
bratnie dusze o podobnych zainteresowa-
niach. Okazuje się, że wspólne podróże 
dają więcej satysfakcji, a do tego dochodzi 
możliwość wymiany doświadczeń i spę-
dzania wolnego czasu z osobami o tych 
samych zainteresowaniach. Członkowie 
naszego klubu to osoby preferujące po-
dobny styl jazdy, turystyczny, połączony 
z przyjemnością wspólnego zwiedzania 
i  biesiadowania. To najczęściej pary re-
krutujące się z sympatyków, którzy zostali 
zaakceptowani przez członków. 
Jak wygląda aktualna działalność klubo-
wa? 

Obecnie aktywność skupia się w dwóch 
rejonach – Hamburg i Frankfurt. Grupa 
frankfurcka, prócz stałych członków, stale 
powiększa się o liczne grono sympatyków, 
potencjalnych przyszłych aktywnych 
klubowiczów. Wielu Czytelników miało 
okazję nas poznać w styczniu na finale 
WOŚP we Frankfurcie, odwiedzając nasze 
stoisko. Uczestniczyliśmy w polonijnych 
zlotach motocyklowych nie tylko w Niem-
czech, ale także w Belgii, Holandii czy 

„elITa” – polonijni motocykliści

Polsce. Jest to okazja do spotka-
nia wszystkich „Elitan” – bo 

tak o sobie mówimy. Imprezy 
te stanowią niepowtarzalną 
okazję do poznania Po-
laków zamieszkałych 
w innych krajach, o podob-
nych zainteresowaniach, 
oraz skorzystania z ich do-

świadczeń i zaprezentowania 
samych siebie. Klubowe za-

kończenie sezonu świętowaliśmy 
wspólnie z zaproszonymi gośćmi 

nad Mosel w Bad Bertrich. Zwiedzanie 
okolicy, wieczorne picie wina i zabawa do 
świtu integrowały wszystkich uczestników. 
Plany na przyszłość? 

Oczywiście będziemy się starali zwięk-
szyć liczebność członków klubu, przy 
założeniu jednak, że nie ilość jest naj-
ważniejsza, ale stopień zaangażowania 
w realizację wspólnych celów i założeń. 
Dążymy do zwiększenia częstotliwości 
spotkań członków klubu. W maju plano-
waliśmy zainaugurować sezon wspólnym 
klubowym spotkaniem w Górach Harzu. 
Podobne spotkania miały odbywać się 
przez cały sezon, aż do zakończenia sezo-
nu we wrześniu, tradycyjnie nad Mosel na 
imprezie pod nazwą „Moto-winochlanie”. 
Niestety sytuacja epidemiczna, w jakiej się 
znaleźliśmy, pokrzyżowała plany nie tyl-
ko nam. Utrzymujemy kontakty z innymi 
klubami polonijnymi. W kwietniu byliśmy 
zaproszeni przez klub polonijny Przyjaciele 
Motocykliści z Polski Germany, działający 
w okolicach Würzburga, z okazji pierwszej 
rocznicy ich powstania. Z tych samych 
względów zostało to przesunięte na in-
ny termin. Jednym z głównych celów jest 
większe zaangażowanie się w życie lokal-
nej Polonii, nie wykluczając działalności 
charytatywnej. Zainteresowanych bardziej 
szczegółowo naszym klubem zapraszamy 
na imprezy polonijne, na których z pew-
nością nas spotkacie. 
 Rozmawiał Christof Kochanski

W 1994 r. przeprowadzono na Uniwer-
sytecie Harvarda badania. Przyglądano 
się ludziom, którzy radykalnie zmienili 
swoje życie. Wykazano w nich, że część 
badanych dokonała zmiany po osobistej 
tragedii: rozwodzie, śmierci kogoś bli-
skiego, poważnej chorobie. Druga część 
badanych – gdy widzieli innych, którzy 
przechodzili przez trudne doświadczenia. 
Ale co najciekawsze, równie często nie do-
szło do żadnego dramatu poprzedzającego 
zmianę sposobu myślenia i podejścia do 
życia. Nic, co mogłoby wywrócić ich świat 
do góry nogami. Dlaczego więc zmienia-
my swoje życie? 

Dzięki innym ludziom. 
To oni sprawiają, że zaczynamy myśleć 

inaczej, działać inaczej, potrafimy przede-
finiować swoje cele. Czasem nie zdajemy 
sobie sprawy, do czego mogą doprowadzić 
nawet pozornie błahe wybory. Artykuł 
w gazecie otwiera nam oczy na sprawy, 
których do tej pory nie dostrzegaliśmy. 
Krótka rozmowa potwierdza słuszność na-
szej decyzji. Podążanie za wartościowymi 
ludźmi prowadzi do zmian w życiu. 

Każdy z nas nosi w sobie opowieść, którą 
warto podzielić się z innymi. Która może 
dać siłę, być inspiracją, popchnąć do dzia-
łania. 

Niekiedy droga do spełnienia i realizacji 
marzeń tu, poza Polską, pochłania bardzo 
wiele: czasu, energii, pieniędzy. Pojawiają 
się wątpliwości, pytania o sens. Nieznośne 
poczucie, że zawiodło się siebie i innych. 
Rozdroże. 

Osoby, które będę Ci przedstawiać na 
łamach gazety, wzięły głęboki oddech, 
zebrały w sobie resztki sił i ruszyły dalej. 
Dziś mogą o sobie powiedzieć, że odniosły 
sukces. Wyszukuję je wśród tłumu, wie-
rząc, że dzięki ich opowieściom zdołasz 
zobaczyć wyjątkowość w normalności, 
a  normalność w wyjątkowości. Dzielą się 
kawałkiem siebie na moim blogu „Emi-
gracja po sukces”. Pojawiają się na moich 
spotkaniach, które organizuję dla kobiet 
w Bonn, by dać innym siłę, wiarę, prze-
konanie, że można – trzeba tylko trochę 
zawalczyć o siebie. Rozsiane po całym 
świecie jednoczą się i wspierają na grupie 
„Polki sobie radzą. Społeczność przed-
siębiorczych emigrantek” na Facebooku, 
a każda historia jest warta wysłuchania. 
I choć wiem, że wszystko zaczyna się od 
wiary w samego siebie, jestem przekonana, 
że mogą stać się dla Ciebie inspiracją. 

Zapraszam serdecznie. 

Dr Adrianna Tomczak 
 – trenerka rozwoju osobistego 
z zakresu efektywności, produktyw-
ności, zarządzania czasem. Mieszka 
z rodziną w Niemczech. Prowadzi 
blog „Emigracja po Sukces”. Orga-
nizatorka warsztatów i spotkań dla Polek emigrantek 
„Polki sobie radzą. Z odwagą w nieznane”.

„emigracja po sukces” w co drugim wydaniu 
magazynu „twoje miasto”, s. 20-21

emigracja po sukces 
w „Twoim mieście” 

wIeśCI PolonIJne
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KąCIK dla dzIeCI

cieszymy się, że znowu możemy Was zaprosić do na-
szego kącika. Już dawno przyleciały ptaki z ciepłych 
krajów, a zwierzęta, które na zimę się zahibernowały, 
dzisiaj radośnie biegają po lesie. Gdy widzimy na spa-
cerze skaczącą po gałązkach wiewiórkę, przechodzą-
cego przez jezdnię jeża, kumkającą nad wodą żabę, 
chowającego się z zaroślach lisa, przychodzi nam 
czasami do głowy pytanie: dlaczego ten świat jest tak 
różnorodny? Znamy przecież wiele gatunków zwie-
rząt i ptaków. Czy one wszystkie są nam potrzebne? 
To samo pytanie zadały sobie zwierzęta w najnowszej 
książce Małgorzaty Urszuli Laski Wszyscy jesteśmy 
potrzebni. Czy na pewno wszyscy? Co się stanie, gdy 
z łańcucha wypadnie jedno ogniwo? 

Tragedia w postaci nawałnicy zmusza bohaterów 
wspomnianej książki do szukania nowego domu. 
Dowiemy się wiele na temat ich życia, relacji, funk-
cjonowania i symbiozy. Taki wróbelek, żabka czy pszczółka – jaką rolę spełniają 
w środowisku? Co się stanie, gdy ich zabraknie? Często widzimy śmieci na łonie 
przyrody, tony plastiku w morzach, rzekach i lasach. Dlaczego powinniśmy dbać 
o czystość nie tylko w domu, ale też w drodze do szkoły, na wycieczce, w parku? 
W dialogi pomiędzy zwierzętami wplecione są związane z nimi powiedzenia, a na 
końcu książki pytania – na przykład: co to znaczy, że jedna jaskółka wiosny nie 
czyni albo że ktoś ma twardy orzech do zgryzienia? Życzymy miłej zabawy, a gdyby 
książka Was zainteresowała, można ją zamówić w Polskiej Księgarni Internetowej. 

Uwaga, konkurs!

Wszyscy jesteśmy potrzebni
– fragment książki m.U. laski

Zwyciężczynią ostatniego konkursu zo-
staje zuzia Piotrowska. Otrzymaliśmy 
od niej poprawne rozwiązania rebusów. 
Nagroda – książeczka Kwiatki znane 

drogie dzieci!

a. b. c. d.

i  nieznane, fraszkami przyodziane – 
została wysłana pocztą, a my serdecznie 
gratulujemy. 

W dzisiejszym konkursie zadanie 
będzie trudniejsze. Do czterech za-
mieszczonych ilustracji z książki należy 
dopisać odpowiednie powiedzenie lub 
przysłowie o zwierzętach. Nagrodą 

będzie oczywiście książka Wszyscy je-
steśmy potrzebni (z dedykacją autorki), 
do której ilustracje wykonała Agnieszka 
Kazała. Na odpowiedzi czekamy do 
końca czerwca 2020 r. na: lektura@two-
jemiasto.eu. Najciekawsze i odpowied-
nie do ilustracji powiedzenie wygrywa! 

– Ach!… – rozległ się okrzyk zdziwienia i zasko-
czenia. 
Ptaszek już nie przypominał kolibra, ale zwykłą, 
szaroburą ćmę. 
– Takich rzeczy to ja jeszcze nie widziałam – za-
kumkała siedząca najbliżej kamienia rzekotka. 
– Już ja jestem wyjątkowa, ale ten okaz to dopiero 
cud natury! 
– Niby ćma, ale lata za dnia, kiedy lata wygląda na 
kolibra, gdy tylko przysiądzie, to duża ćma – sójka 
dziwiła się jeszcze bardziej. 
– To emigrantka, przylatuje z południa – zagwiz-
dała wilga. 
– Tak, to prawda – odezwała się w końcu ćma. 
– Nie jestem żadnym kolibrem, tylko fruczakiem 
gołąbkiem i należę do rodziny motyli, a konkretnie 
zawisaków. Rzeczywiście, latam za dnia, a żeby 
tutaj przylecieć, pokonałem z moją rodziną tysiące 
kilometrów. 
Igo z zaciekawieniem przyglądał się parze czułek 
i biało-czarnemu ogonkowi. 
– No tak, żaden ptak nie posiada czułek na głowie 
– zaskrzeczała sroka. 
– Ale ty mądra jesteś – ironicznie odpowiedziała 
sójka. – Też mi odkrycie, pewnie, że nie posiada – 
prychnęła. 
– No, a nasz puchacz na przykład ma duże uszy. 
Widziałaś normalnie ptaka z dużymi uszami? – od-
cięła się sroka. 
– To chyba tylko wystające pęczki piór, służące do 
odstraszania, bo uszy to sowa ma raczej ukryte 
z boku głowy... – próbowała wtrącić się wiewiórka.
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dzień Kobiet z „Kobiecym Challengem”

6 marca, zanim pojawił się koronawi-
rus, „Kobiecy Challenge” zaprosił Polki 
z Frankfurtu i okolic na wspólne świętowa-
nie Dnia Kobiet. – Chciałyśmy celebrować 
kobiecość w gronie Polek na emigracji, by 
budować relacje i miło spędzić czas – mó-
wi pomysłodawczyni spotkania Izabela 
Tomiczek-Pitlok. 

Uczestniczki spotkały się z Barbarą Ce-
ską-Szatkowską, brafitterką z Polski, która 
udzieliła im cennych wskazówek odno-
śnie prawidłowego doboru biustonosza do 
kształtu i wielkości piersi. Opowiedziała 
również o roli odpowiednio dobranego 
stanika w profilaktyce zdrowych piersi 
i kręgosłupa. Przybyłe na spotkanie Polki 
mogły także skorzystać z indywidualnej 
konsultacji u brafitterki na osobności oraz 
zakupić dopasowany biustonosz. 

Kolejnym punktem programu był pokaz 
makijażu dziennego w wykonaniu Pauliny 
Jarzyny z Hair&Makeup Artist. 

Spotkanie zakończyło się słodkim po-
częstunkiem oraz wspólnymi rozmowami, 
dzięki którym Polki miały okazję nawiązać 
nowe relacje. 

„Kobiecy Challenge” bardzo dzięku-
je uczestniczkom za przybycie, mile 
spędzony czas. Niestety koronawirus spo-
wodował, że nowa wiosenna edycja 
warsztatów nie mogła wystartować. Gdy 
tylko będzie to możliwe, spotkania będą 
kontynuowane. Zachęcamy do śledzenia 
strony www.kobiecychallenge.com. 

Izabela Tomiczek-Pitlok bardzo dzięku-
je: proboszczowi Rafałowi Orłowskiemu 
z polskiej parafii katolickiej Frankfurt 
am Main za udostępnienie sali i wsparcie 
wydarzenia, P-Olka Event za napoje i ob-
sługę muzyczną spotkania, właścicielom 
sklepu polskiego Biedra za poczęstunek, 
Ewie z Tortenwelt za tort, Balloonarium za 
dekorację sali, Sikora Film Production za 
obsługę techniczną, panom z zespołu Ja-
wor, Annie Chodackiej za uszycie kurtyny 
na scenę oraz wszystkim osobom zaanga-
żowanym w organizację spotkania.

z okazji dnia Kobiet 
„Kobiecy Challenge” 
oraz zespół Pieśni i Tańca 
„Jawor” zorganizowały 
spotkanie dla Polek 
na emigracji. Jego celem 
było celebrowanie 
kobiecości oraz edukacja 
kobiet w temacie profilakty-
ki zdrowych piersi 
i profesjonalnego makijażu 
dziennego. 
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Thorsten Klute to niemiecki polityk 
świetnie posługujący się językiem pol-
skim, znający polską kulturę i historię. 
w latach 2004–2013 był burmistrzem 
miasta Versmold. w okresie 2010–2016 
Thorsten Klute był członkiem zarzą-
du SPd nadrenia Północna-westfalia. 
w  latach 2013–2017 był sekretarzem 
stanu ds. integracji w ministerstwie Pra-
cy, Integracji i Spraw Socjalnych kraju 
związkowego nadrenia Północna-west-
falia. od 2014 r. pełni funkcję rzecznika 
do spraw Polonii kraju związkowego nor-
drhein-westfalen. Prywatnie Thorsten 
Klute wspólnie z żoną Polką wychowuje 
dwie córki, jak sam twierdzi – również 
dwujęzycznie. 

„TM”: Proszę nam powiedzieć, jak to się 
stało, że wybrał Pan właśnie politykę jako 
swoje główne zajęcie? 

THoRSTen KlUTe: – To były dawne 
czasy... Wstąpiłem do partii, mając 16 lat. 
Pełen energii pragnąłem jak najszybciej 
zmieniać świat. Z czasem zauważyłem, 
że tych zmian nie można przeprowadzić 
tak szybko, jednak powoli i z cierpliwo-
ścią pewne rzeczy udaje się zrealizować. 
Dlatego też postanowiłem dalej działać 
partyjnie i rozwijać się w tym kierunku. 
Mając 20 lat, zostałem wybrany na człon-
ka rady miasta Versmold. Stanęliśmy 
wtedy przed dylematem, kto może zostać 
burmistrzem miasta. Zdecydowano, że 
to ja mam zostać kandydatem z ramienia 
SPD – i tak zostałem wybrany na burmi-
strza 21-tysięcznego Versmold. Ta funkcja 
ukształtowała moją dalszą karierę jako po-
lityka. Dziś działam bardziej społecznie. 
Nie jestem już członkiem rządu Nadrenii 
Północnej-Westfalii. 
Jako partię wybrał Pan niemiecką 
Socjaldemokrację? Dlaczego właśnie SPD? 

– Przekonują mnie zasady panujące w tej 
partii. Równość, wolność i tolerancja. To 
właśnie odpowiada popieranym przeze 
mnie wartościom. Muszę przyznać, że 
moi rodzice nie byli członkami partii, ale 
nie byli także apolityczni. W domu wraz 
z moją siostrą i rodzicami zawsze dużo 
rozmawialiśmy o polityce. Pamiętam, że 
w 1990 r. do Bielefeld przyjechał kandydat 
na kanclerza Oskar Lafontaine, którego 
wizje bardzo mnie fascynowały. To właśnie 
wtedy dołączyłem do młodej socjaldemo-
kracji, czyli grupy Jusos. 
Czy nadal dużo rozmawiacie w domu 
o polityce? Czy zdarzają się Wam głębsze 
spory lub kłótnie na ten temat? 

– Oczywiście, że rozmawiamy o polityce, 
jednak polityczne kłótnie w naszej rodzi-
nie nigdy się nie zdarzały. Co prawda moja 
młodsza, 9-letnia córka nie ma jeszcze 
za wiele pojęcia o polityce, za to starsza, 
w wieku 14 lat, przyszła do nas z pytaniem, 
czy może brać udział w demonstracjach 

Fridays for Future. Muszę przyznać, że 
byłem z niej nawet trochę dumny, bo 
uważam, że to bardzo dobrze, kiedy 
młodzi ludzie angażują się na rzecz przy-
szłości naszej planety. W naszej rodzinie, 
jak i wszędzie, istnieje wiele różnic miedzy 
pokoleniami,  jednak mimo wszystko ni-
gdy nie dochodzi do większych sporów lub 
kłótni z powodów politycznych. 
A skąd Pana zainteresowanie Polską 
i  sprawami Polonii? Gdzie nauczył się 
Pan tak świetnie mówić po polsku? 

– To jest wynik bardzo miłego przypad-
ku. Już na początku studiów planowałem 
wyjazd do innego kraju, aby uczyć się 
kolejnego obcego języka, poza angiel-
skim i  francuskim. Nie myślałem wtedy 
jeszcze o Polsce, a raczej o cieplejszych 
krajach Europy. Dzięki partnerstwu 
miast Versmold i  Dobczyce miałem oka-
zję wyjechać do Dobczyc koło Krakowa, 
gdzie poznałem moją żonę. Mieszkali-
śmy wtedy u polskich rodzin, a ja trafiłem 
właśnie do rodziny mojej żony. Tak więc 
moje partnerstwo miast traktowałem 
bardzo poważnie (śmiech). Po pewnym 
czasie zdecydowałem się wyjechać na dłu-
żej do Krakowa, aby uczyć się tam języka 
polskiego. Otrzymałem półroczne stypen-
dium i w ten sposób nauczyłem się mówić 
i czytać po polsku. 
Przez kilka lat pełnił Pan funkcję rzeczni-
ka do spraw Polonii na terenie Nadrenii 
i  Westfalii. Na czym polega ta funkcja? 
Jakie kompetencje i możliwości dla Polo-
nii niesie ze sobą takie stanowisko? 

– W naszym kraju związkowym funk-
cja rzecznika do spraw Polonii jest 
podporządkowana Ministerstwu do Spraw 
Integracji. Ja aktualnie pełnię tę funkcję 
społecznie. Co prawda w naszym regio-
nie rządzi koalicja CDU-Zieloni, jednak 
poproszono właśnie mnie, członka SPD, 

o dalsze pełnienie tej funkcji. W kwestii 
współpracy z Polonią nigdy nie było róż-
nic między rządem a opozycją, dlatego też 
bez wahania podjąłem wyzwanie, decydu-
jąc się pełnić nadal społecznie tę funkcję. 
Moje działania polegają na tym, że sta-
ramy się wspierać organizacje polonijne, 
współorganizować spotkania i  wspierać 
je finansowo. Czasami w pewne dzia-
łania angażujemy się samodzielnie, np. 
w zeszłym roku organizowaliśmy małą 
kampanię szukania polskich rodzin za-
stępczych dla polskich dzieci. Praktycznie 
możemy zajmować się wszystkimi temata-
mi, którymi zajmują się Polacy na terenie 
Nadrenii Północnej-Westfalii. Posiadamy 
własny budżet i osobę zajmującą się finan-
sami. Dodatkowo w tym roku posiadamy 
w budżecie 50 000 euro na wsparcie im-
prez, takich jak październikowy kongres 
młodej Polonii. 
Słyszałem o Pańskiej inicjatywie poszu-
kiwania polskich rodzin zastępczych dla 
ofiar przemocy w polskich domach. Czy 
może nam Pan przybliżyć ten projekt? 

– Problem z brakiem rodzin zastępczych 
istnieje już od wielu lat, również wśród 
Niemców i innych narodowości. Nam cho-
dzi głównie o to, by polskojęzyczne dziecko, 
żyjące w bardzo ciężkich warunkach lub 
będące ofiarą przemocy w  rodzinie, tra-
fiało do rodziny, gdzie panują podobne 
zachowania kulturowe, religijne oraz mó-
wi się w tym samym języku, do którego 
dziecko jest przyzwyczajone. Takich rodzin 
brakuje zwłaszcza wśród obcokrajowców. 
Wyszliśmy więc naprzeciw tym proble-
mom i zorganizowaliśmy kampanię mającą 
na celu przyjąć do siebie takie dzieci. Wyni-
ki kampanii nie były rewelacyjne, ale fakt, 
że znaleźliśmy kilka takich rodzin, udo-
wadnia, że działania prowadzone w tym 
kierunku przynoszą efekty. 

Thorsten Klute – rzecznik do spraw Polonii 
wIeśCI PolonIJne
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Jaki jest Pana dotychczasowy największy 
sukces polityczny? 

– Przed 2014 r. obcokrajowcy przybywający 
do Niemiec nie mogli korzystać z możliwo-
ści integracji bez przyznania im prawa do 
azylu. Ten proces może trwać kilka lat, a oso-
by te nie mogły ubiegać się ani o pracę, ani 
o mieszkanie, ani o kurs języka niemieckie-
go. W 2015 r. udało się nam przekonać rząd 
niemiecki, aby proces integracji u obcokra-
jowców zaczynał się już wcześniej. To były 
trudne rozmowy, ale fakt, że aktualnie ludzie 
mogą wcześniej korzystać np. z kursów ję-
zyka niemieckiego, był gruntowną i ważną 
zmianą polityki integracyjnej. Jeśli chodzi 
o sprawy polonijne, to istotny jest fakt, że od 
2013 r. udaje nam się funkcję pełnomocnika 
ds. Polonii bardziej uwidaczniać. Wcześniej 
o możliwościach związanych z tą funkcją, 
istniejącą w każdym kraju związkowym 
BRD, nikt nie słyszał. Dziś, zwłaszcza wśród 
tej bardziej zaangażowanej Polonii, funkcja 
ta i możliwości z nią związane są już bardziej 
widoczne. 
Wydaje mi się, że Polacy, mimo że są 
drugą co do wielkości mniejszością 
w  Niemczech, nie interesują się wcale 
niemiecką polityką. I odwrotnie – nie-
mieccy politycy twierdzą, że Polacy są 
świetnie zintegrowani, więc nie ma po-
trzeby zajmowania się sprawami Polonii. 
Dlaczego Pana zdaniem tak się dzieje 
i jak to możemy zmienić? 

– Moje odczucia są podobne i bardzo 
nad tym faktem ubolewam. Z drugiej 
strony rozumiem, że przyjeżdżając do 
Niemiec, Polacy mają przynajmniej po-
czątkowo inne potrzeby niż angażowanie 
się w struktury polityczne lub społeczne. 
Pragnę jednak zachęcić Polaków do więk-
szego zaangażowania w strukturach miast 
i w stowarzyszeniach. Chce przypomnieć, 
że Polacy w wyborach do miast i gmin ma-

ją prawo do głosowania. Mogą także sami 
startować w wyborach do Rady Miasta, 
a  nawet zostać burmistrzem lub nadbur-
mistrzem. Moim zdaniem w  Radach 
Miasta i Radach Obcokrajowców jest wciąż 
za mało Polaków, ponieważ emigracja 
z Polski jest nadal dość młoda, w przeci-
wieństwie do grup migracyjnych z Turcji 
lub innych krajów. Jestem przekonany, że 
ta sytuacja ulegnie zmianie, a Polacy zro-
zumieją, że poza tradycją i  folklorem jest 

jeszcze wiele innych spraw ważnych dla 
ich społeczności. Ostatnio obserwuję duże 
zmiany i rodzące się nowe inicjatywy po-
dejmowane głównie przez młodych ludzi. 
Widać więc pozytywną tendencję. 
Na koniec chciałem jeszcze poprosić Pana 
o radę. Gdyby młody Polak mieszkający 
w  Niemczech chciał zostać politykiem, 
to co by mu Pan poradził? Na jakie stu-
dia powinien się zapisać? Gdzie może 
zdobywać doświadczenie? 

– Moim zdaniem wejście do polityki nie 
powinno być uzależnione od wykształcenia 
czy kierunku studiów. W parlamencie po-
winien być przekrój całego społeczeństwa, 
o różnym wykształceniu, pochodzeniu 
czy poglądach. Oczywiście pewne kie-
runki studiów pomagają w zrozumieniu 
pewnych procesów działających w po-
lityce – mimo to do parlamentu można 
być wybranym, będąc także lekarzem 
czy zegarmistrzem. Ja zdecydowałem się 
na prawo i myślę, że był to dobry wybór. 
W polityce najważniejsze jest jednak, aby 
działać i nabywać doświadczenia w prak-
tyce. Istotne jest, aby nie uzależniać się od 
polityki i nie traktować jej jako zajęcia na 
całe życie. Polityka wymaga zmian, a jeśli 
ktoś nie widzi możliwości odejścia od po-
lityki, jest zmuszony działać pod ogromną 
presją, która najczęściej paraliżuje takiego 
człowieka. Polityka to ciężka praca, ale po-
trafi sprawiać także wiele satysfakcji. 
 Rozmawiał michał Kochański

w nadrenii Północnej-westfalii

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.)

wIeśCI PolonIJne
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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 dzieciBlIżeJ lUdzI

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

Bohaterem dzisiejszej historii w rubry-
ce „Bliżej ludzi” jest Daniel Wierzbicki. 
Zacznijmy jednak od początku. Daniel 
od 25 lat pracuje i mieszka w okolicach 
Frankfurtu. Działa w bardzo niszowej 
i wyspecjalizowanej branży izolowania 
fundamentów budynków mieszkalnych. 
Od lat zdobywane doświadczenie i jakość 
świadczonych usług potwierdza swoim 
profesjonalizmem. Dziś prowadzi świetnie 
prosperujący biznes, zatrudnia pracowni-
ków, a lista zleceń wypełnia jego kalendarz 
z dwuletnim wyprzedzeniem. 

Po raz pierwszy miałam przyjemność po-
znać Daniela na jednym ze spotkań grupy 
networkingowej. Wtedy pomyślałam so-
bie: mężczyzna szuka nowych kontaktów 
biznesowych – ostatecznie do takich celów 
powołane były ówczesne śniadania. Kolej-
ne nasze spotkania to momenty szkoleń 
i seminariów, które prowadziłam – wtedy 
mieliśmy okazję lepiej się poznać i poroz-
mawiać o istotnych życiowo rzeczach. 

Podczas naszych rozmów okazało się, że 
ten świetnie prosperujący biznes – jak to 
się mówi – nie spadł z nieba. Nie został 
przekazany w spadku po zamożnych rodzi-
cach. Przeciwnie. Życiowa sytuacja naszego 
bohatera, gdy po raz pierwszy próbował 
stanąć na nogi po przykrych perypetiach 
rodzinnych, raczej wskazywała na ogrom-
ne bankructwo niż na ekonomiczne 
prosperity. Długie miesiące trwało spłaca-
nie długów, budowanie dzisiejszej pozycji 
rynkowej, a także odbudowywanie zaufa-
nia i wiary w ludzi. To właśnie takie cechy 
jak wytrwałość, cierpliwość i umiejętność 
budowania relacji międzyludzkich spowo-

świat trzeba zmieniać od siebie. małymi
krokami. zwracając uwagę na ludzi dookoła

dowały, że Daniel od podstaw zbudował na 
emigracji świetnie działającą firmę. 

Dziś specyficzną, a jednocześnie cudow-
ną terapią kojącą emocje i rany sprzed lat 
jest działalność charytatywna Daniela, 
który ochoczo włącza się w różne akcje 
społeczne. Przede wszystkim jednak to ro-
dzina – dzieci dają mu siłę i radość życia. 
Kiedy pytam go, co jest dla niego najwięk-
szym motywatorem w życiu, słyszę: 

– Moje dzieci są dla mnie najważniejsze. 
To one powodują, że każdego dnia mam 
ochotę wstać, działać, rozwijać się i po-
wodować, aby ten świat był choć trochę 
lepszy. Świat trzeba zmieniać od siebie. 
Małymi krokami. Zwracając uwagę na lu-
dzi dookoła. Zwłaszcza tutaj, na emigracji, 
gdzie każdy jest trochę bardziej samotny. Ja 
to znam. Bardzo dobrze. Mimo że miałem 
tutaj najbliższą rodzinę, przyszedł mo-
ment, gdy samotność zajrzała mi w  oczy 
i musiałem stawić jej czoła – mówi Daniel. 
I dodaje: – Dziś każdego dnia daję szan-
sę ludziom, szansę, której sam nigdy nie 
dostałem. Wspieram biznesy, doradzam 
innym początkującym fachowcom w bran-
ży budowlanej, opiniuję projekty. Ludzie 
przychodzą i proszą o radę, wsparcie, a ja 
jestem zawsze dla nich dostępny. Cieszy 
mnie to, że mogę pomóc. Miarą ludzi są 
ich czyny, a nie słowa. Mnie udało się zbu-
dować świetnie prosperującą firmę i jestem 
wdzięczy losowi. Teraz spłacam dług! 

Jest jeszcze coś, do czego Daniel ma 
ogromne serce. To piłka nożna. 
Daniel, dlaczego akurat piłka? 

– Jak większość mężczyzn lubię sport, 
choć ja należę do tych, co nie tylko na niego 
patrzą. Nie miałem nigdy wielkich ambi-
cji sportowych, ale wiem, że jak się czegoś 
bardzo chce, to można to osiągnąć. Mam 
dwóch synów, którzy marzyli od małego 

dziecka, aby grać. Nie zastanawiałem się 
długo. Od przeszło dwóch lat jestem tre-
nerem dziecięcej drużyny piłki nożnej SG 
Oberliederbach F1 w Liederbach. Trenuje-
my po kilka godzin w tygodniu, zarówno 
w sali, jak i na zewnętrznym boisku. Jeździ-
my na zawody i rozwijamy się wszyscy jako 
drużyna. Odnosimy coraz większe sukcesy. 
W sezonie 2018/2019 nie tylko zajęliśmy 
pierwsze miejsce w naszej lidze, ale także 
wygraliśmy prestiżowy turniej Kriftelcup, 
w którym startuje 40 najlepszych drużyn 
w  okręgu. W bieżącym sezonie utrzymu-
jemy pozycję lidera, a także planujemy 
sięgnąć po wygraną w turnieju Kriftelcup, 
co nie udało się jeszcze żadnej drużynie 
w historii. Mamy ogromne szanse! 
Co jest dla Ciebie najważniejsze w tej pracy? 

– Możliwość pracy z młodzieżą, kształ-
towanie ich podejścia do życia, poprzez 
rywalizację z jednej strony, ale przede 
wszystkim współpracę i umiejętność ko-
operacji. Wytrwałość, pracowitość, wiara 
we własne możliwości to cechy, z którymi 
rzadko się rodzimy. Można, a nawet trzeba je 
wykształcić. Dzięki temu start w dorosłe ży-
cie jest łatwiejszy. Umiejętność przetrwania 
w zmieniającej się dynamicznie rzeczywisto-
ści wymaga wyjątkowych cech charakteru. 
Aby osiągnąć sukces w życiu, nie trzeba 
mieć magistra. Według mnie sukces w życiu 
determinuje ciężka praca i konsekwencja. 
Jakiej rady udzieliłbyś młodym Polakom, 
którzy opuszczają kraj i szukają szczęścia 
na Zachodzie? 

– Bądźcie przede wszystkim sobą. Warto 
być prawdziwym. W biznesie pieniądze są 
gratyfikacją za dobry pomysł. Bądźcie kre-
atywni. Szukajcie rozwiązań. 
Dziękuję bardzo za pouczającą rozmowę 
i życzę wielu sukcesów w obecnym sezonie 
piłkarskim.
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TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY I ZAUFANIA PUBLICZNEGO 

TŁUMACZ KONFERENCYJNY 

www.jan-pacholski.de 

Chętnie sięgamy po książki zagranicznych 
autorów, zwłaszcza po bestsellery cieszą-
ce się powodzeniem i popularnością. Ale 
czy łatwo przetłumaczyć powieść, poezję, 
książkę dla dzieci? Zapraszamy naszych 
Czytelników do wywiadu z Panią Joan-
ną Manc – tłumaczką literatury i poezji, 
mieszkającą we Frankfurcie nad Menem. 

„TM”: Jak to się stało, że zdecydowała się 
Pani tłumaczyć z polskiego na niemiecki? 

Joanna manC: – Decyzja, aby zostać 
tłumaczką, jest jakby konsekwencją mojej 
biografii. Przyjechałam do Niemiec, mając 
9 lat i wychowywałam się dwujęzycznie. 
Niemniej jednak to, co chyba najbardziej 
zaważyło, to moment, kiedy pierwszy raz, 
w wieku 18 lat, przetłumaczyłam – tak dla 
zabawy – fragmenty z „Ferdynanda Wspa-
niałego” L. J. Kerna. Wtedy zdałam sobie 
sprawę, że tłumaczenie daje mi ogromne 
zadowolenie i że w ten sposób łączę dwa 
światy językowe, w których żyję. A literaturę 
tłumaczy się zawsze na ten język, który się 
zna najlepiej, przynajmniej tak powinno być. 
Jaki gatunek literacki tłumaczy się 
najłatwiej? Ma Pani swój ulubiony? 

– Na ogół literatura dla dzieci i mło-
dzieży jest łatwiejsza do przetłumaczenia 
niż ta „dorosła“. Niemniej jednak np. ry-
mowane wiersze dla dzieci – w których 
obok rymu musi się zgadzać i rytm, i treść, 
i często dowcip – wymagają czasem dużej 
kreatywności i wolności. Wtedy jako tłu-
maczka nie mam tej „wygody” trzymania 
się przede wszystkim oryginału, jak to by-
wa przy prozie – obojętnie czy dla dzieci, 
czy dla dorosłych. 
Co decyduje, że książka zostanie 
przetłumaczona? Fabuła, popularny 
autor, zainteresowanie niemieckiego wy-
dawnictwa? 

– To, co najbardziej decyduje o przekładzie, 
to na pewno zainteresowanie niemieckiego 
wydawnictwa i popularność autora. Z tym 
że – niestety – w międzyczasie wydawcy 
kierują się przede wszystkim aspektem eko-
nomicznym, a nie jakością utworu. 
Czy trudna jest analiza i interpretacja 
tekstu? Na co trzeba uważać, żeby oddać 
atmosferę utworu literackiego? 

– Podstawową sprawą w wyborze utwo-
ru, na który się decyduję, jest dla mnie 
– obok jakości, jak już wyżej wspomnia-
łam – pytanie, czy ja ten tekst „czuję“, czy 
on coś we mnie porusza. Bo wtedy auto-
matycznie wyłapuję to, co się kryje między 
wierszami, tzn. poza samym tekstem, a co 
jest takie ważne, aby oddać atmosferę. 
Uważam też, że w tym momencie i in-
terpretacja, i analiza nie są trudne, bo są 
jakby „włączone” w proces takiego rozu-
mienia i odbierania tekstu. 
Czy może wymienić Pani tytuły, które 
Pani przetłumaczyła i czy możemy je na 
przykład wypożyczyć we frankfurckich 
bibliotekach? 

Joanna manc – tłumaczka literatury z frankfurtu
– Myślę, że w bibliotekach można zna-

leźć następujące pozycje: 
•	 Jerzy Korczak – „Przypadki niemieckiego 

Polaka” (Theodor Müller – Das Schicksal 
eines deutschen Polen, Dittrich Verlag); 

•	Artur Daniel Liskowacki – „Eine kle-
ine” (Sonate für S, Knaus Verlag); 

•	Piotr Bednarski – „Niebieskie śniegi” 
(Blauer Schnee, Ullstein Verlag); 

•	Włodzimierz Nowak – „Obwód gło-
wy” (Die Nacht von Wildenhagen, 
Eichborn Verlag), „Serce narodu koło 
przystanku” (Das Herz der Nation an 
der Bushaltestelle, Klak Verlag); 

•	Marek Edelman – „I była miłość w getcie” 
(Die Liebe im Ghetto, Schöffling Verlag); 

•	Witold Szabłowski – „Zabójca z  miasta 
moreli” (Weil ich dich liebe, Schwester, 
Vliegen Verlag), „Tańczące niedźwiedzie” 
(Tanzende Bären, ars vivendi Verlag). 

Literatura dla dzieci: 
•	„Anthologie polnischer Kinderlitera-

tur” (dwujęzyczna, wyd. Śiedmioróg); 
•	 Julian Tuwim– „Pan Maluśkiewicz 

i wieloryb” (Herr Klitzewinzig und der 
Wal, Die Buchpiloten Verlag); 

•	Ewa Kozyra-Pawlak – „Piękna i mądra 
bajka o troskach zająca Grajka” (Von 
Hasensorgen und einer Überraschung 
am Morgen, Storyteller Verlag). 

Na pewno ma Pani swoją ulubioną 
literaturę. Jakie są to książki? Którą 
z nich chciałaby Pani w przyszłości 
przetłumaczyć? 

– Interesują mnie powieści, reportaże 
literackie z tłem historycznym, szczegól-
nie okres drugiej wojny światowej, tematy 
żydowskie. W tej chwili tłumaczę „Dzien-
nik 1939–1942” Reni Spiegel – tak zwanej 
polskiej Anny Frank – dla wydawnic-
twa Schöffling. Bliskie mojemu sercu są 
książki dla dzieci. Od dłuższego czasu 
myślę o przetłumaczeniu drugiego tomu 
„Ferdynanda Wspaniałego” – „Zbudź się, 
Ferdynandzie – L.J. Kerna, a także o wy-
daniu tomu wierszy Brzechwy i Tuwima 
w moim tłumaczeniu.
Coś dla Czytelników Twojego Miasta? 

–  Bardzo polecam 
książki Olgi Tokar-
czuk i wiersze Adama 
Zagajewskiego. Ale 
też autorów, których 
tłumaczyłam – szcze-
gólnie „Obwód głowy” 
Włodzimierza Nowa-
ka i „Zabójcę z miasta 
moreli” Witolda Sza-
błowskiego. Te dwa 
tytuły to reportaże 
literackie, świetnie na-
pisane i bardzo ciekawe. 
Z niemieckich ksią-
żek czytałam ostatnio 
powieść „Metropol” 
Eugena Ruge – bardzo 
dobra literatura. 

Joanna Manc – tłumaczka literatury 
polskiej, studiowała germanistykę, sla-
wistykę i romanistykę. Autorka wierszy, 
które ukazały się w polskich czasopi-
smach kulturalnych, takich jak: „Borussia”, 
„Pogranicza” i „Kultura” (Paryż). Wyróż-
niona europejską nagrodą w 2006 r. 
Förderpreis des Europäischen Überset-
zerpreises miasta Offenburg, w 2010 
r. – nagroda Georg-Dehio-Ehrenpreis za 
przekład książki „Obwód głowy” Włodzi-
mierza Nowaka.

Klezmer

Muzyka jak odwiedziny u dalekich krewnych. 
Orient, ale jakiś domowy 
prawie kuchenny.
Płacz klarnetu 
jak niekończąca się modlitwa
tych, których nie ma
którzy ciągle są
bo tak bardzo musieli odejść.

J. Manc – Frankfurt, 29.8.96
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Wojciech Jagielski: „Moje hobby stało się jednym z moich głównych zajęć” Fot. Thomas Wagner

wojciech Jagielski, choć ukończył aka-
demię medyczną w warszawie, nigdy 
nie pracował jako lekarz. Już pod koniec 
studiów związał się z jedną z pierwszych 
prywatnych stacji radiowych w  Polsce 
– z  Radiem zet. w nowo powstającej 
rozgłośni pracował początkowo jako 
prezenter, a następnie jako dyrektor mu-
zyczny. Przez wiele lat występował 
także jako prezenter telewizyjny, prowa-
dząc wiele innowacyjnych programów 
i przeprowadzając wiele wywiadów. naj-
bardziej znanym programem wojtka 
Jagielskiego był „wieczór z wampirem”, 
który z czasem zmienił nazwę na „wie-
czór z Jagielskim”. 

„TM”: Panie Wojtku, jak to się stało, że 
został Pan dziennikarzem? Jak trafił Pan 
do radia? 

woJCIeCH JaGIelSKI: – Tak wła-
ściwie trafiłem do radia przez łóżko... Po 
prostu leżąc na łóżku, przeczytałem w ga-
zecie ogłoszenie, gdzie dzisiejsze Radio 
Zet – które wtedy zwało się jeszcze Radio 
Gazetą – zamieściło ogłoszenie o naborze 
pracowników. Byłem ostatnią osobą, która 
zgłosiła się wtedy na konkurs. Tak właśnie 
spełniło się moje marzenie i rozpoczą-
łem pracę w nowo powstających wolnych 
mediach. Byłem wtedy na szóstym roku 
medycyny. 
Pracował Pan w rozgłośni przez wiele lat. 
Jak ocenia Pan rozwój radia przez ten 
czas? 

– Okres transformacji Polski był bar-
dzo zwariowany. Na pewno w mediach, 
tak samo jak w innych dziedzinach 
życia, podczas tych wszystkich pozytyw-
nych zmian popełniono wiele błędów. 
Trzeba jednak zauważyć, że Polska była 
pionierem zmian ustroju i pewne błędy 
dzieciństwa trzeba także wybaczyć nam, 
radiowcom. Natomiast patrząc na obecne 
rozgłośnie w  Polsce, muszę powiedzieć, 
że po upływie 29 lat mamy całkowicie 
profesjonalne media. Jestem przekonany, 
że polskie rozgłośnie radiowe nie róż-
nią się od niemieckich, amerykańskich, 
chińskich – choć może to dziwić – czy od 
rozgłośni w każdym innym kraju. Dzieje 
się tak poprzez rozwój internetu i nieogra-
niczony dostęp do informacji. Technologia 
i sposób przekazywania informacji spowo-
dowały wyrównanie poziomu. Pozostały 
jedynie różnice kulturowe, które w me-
diach także są widoczne. 
Jak wyglądała Pana rola w tworzeniu Ra-
dia Zet? Co nowego Pan starał się wnieść 
poprzez swoją pracę? 

– Kiedy ja zaczynałem pracę w radiu, 
była to mieszanka muzyki, informacji, 
sportu itd. Dziś radia się bardzo wyspe-
cjalizowały i muszą sprostać danej grupie 
słuchaczy, do której chcą dotrzeć. Ja oso-

biście przez długi czas zajmowałem się 
wyborem odpowiedniej muzyki w Radiu 
Zet. Przeprowadziłem także wiele wy-
wiadów, początkowo w radiu, a następnie 
w  telewizji. Nie wiem dokładnie ile, ale 
było ich z pewnością kilka tysięcy. Trze-
cią moją specjalizacją były programy 
radiowe, które całkowicie sam kreowałem. 
Udało mi się wprowadzić do radia jingle 
i tak zwane lifestyle-newsy. Te znane na 
Zachodzie radiowe elementy były wtedy 
w Polsce nowością. 
A czym jest dla Pana muzyka? 

– Muzyka mi towarzyszyła, kiedy do-
rastałem. Jako młody chłopak grałem 
w  różnych amatorskich zespołach, aż do 
końca studiów. Kiedy rozpocząłem pracę 
w radiu, rozstałem się z muzyką na oko-
ło 15 lat. Jednak zespół Poparzeni Kawą 
Trzy, którego byłem współzałożycielem, to 
właśnie jest wyraz mojego uwielbienia do 
muzyki. Jestem przekonany, że to wbrew 
pozorom nie sztuki wizualne, a właśnie 
muzyka ma największy wpływ na człowie-
ka, biorąc pod uwagę wszystkie dziedziny 
sztuki. Moje doświadczenia wskazują na 
to, że tworzenie muzyki, a nawet jej słu-
chanie, jest bardzo istotną cechą naszego 
człowieczeństwa. Ja w 2015 r. rozstałem się 
z radiem, a pod koniec 2019 r. także z te-
lewizją. Aktualnie muzyka, która kiedyś 
wydawała się jedynie moim hobby, stała 
się jednym z moich głównych zajęć. Moim 
zdaniem trzeba działać z przyrodą i poru-
szać się zgodnie z prądem. Jeżeli to właśnie 
muzyka jest tym, co wraz z Poparzonymi 
Kawą Trzy najlepiej nam wychodzi i spra-
wia nam najwięcej satysfakcji, to trzeba 
iść w tym kierunku i dalej rozwijać nasz 

zespół, tym bardziej że dzięki naszym ży-
ciowym doświadczeniom mamy własny 
i  dość wyrazisty przekaz. Nasze teksty, 
mimo że są wesołe, to zawsze zmuszają 
do refleksji. Chcemy, by nasi słuchacze nie 
czuli się samotni w swoich rozmaitych, 
często słodko-gorzkich przeżyciach. 
A czy artysta powinien angażować się 
społecznie albo politycznie? 

– Moim zdaniem jak najbardziej, jeżeli 
posiada do tego predyspozycje. Dobrym 
przykładem jest Bono, lider zespołu U2. 
Przeciwieństwem jest np. Michael Jackson. 
Jego słabości charakteru spowodowały, że 
jego próby wywierania wpływu na społe-
czeństwo miały raczej odwrotne skutki. 
Osobiście uważam, że jeśli ktoś potrafi po-
zytywnie wpływać na ludzi, to absolutnie 
powinien popychać naszą cywilizację do 
przodu. Świat musi się przecież rozwijać. 
Jakie są Pana pierwsze wrażenia na kilka 
minut przed występem na naszym frank-
furckim finale WOŚP? 

– Dla Fundacji WOŚP gramy już od 
lat. To, co robi Jurek Owsiak, mimo 
ogromnego hejtu i nieprzyjemności, jest 
ewenementem na skalę światową. Mo-
im zdaniem Jurek zasługuje na Nagrodę 
Nobla. Wraz z zespołem występowaliśmy 
także za granicą, w Berlinie, Dublinie, 
Londynie i w Bedford. Muszę powiedzieć, 
że frankfurcki finał jest wyjątkowo świet-
nie zorganizowany. Może to jest zasługa 
waszego długoletniego doświadczenia, ale 
też poczucie takiego niemieckiego ładu 
jest tu widoczne. Jeśli publiczność będzie 
tak samo świetna, jak organizatorzy, to bę-
dę zachwycony Frankfurtem. 
 Rozmawiał michał Kochański

wywiad z wampirem
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Rafał Bryndal na 28 Finale WOŚP we Frankfurcie  Fot. Sebastian Kalinowski

Rozmowa rozrolowana z Rafałem Bryndalem

„TM”: Pisze Pan teksty dla zespołu Po-
parzeni Kawą Trzy, ale nie tylko. 

Rafał BRyndal: – Od zawsze pisałem 
różnego rodzaju teksty. Zaczynałem, pisząc 
dla zespołu Kobranocka, w którym wystę-
puje mój brat. Mój pierwszy duży przebój 
to była piosenka „Nikomu nie wolno się 
śmiać”. Pisałem też dla zespołu Atrakcyj-
ny Kazimierz i dla wielu innych artystów. 
Praktycznie pisanie tekstów stało się głów-
nym źródłem mojego utrzymania. Tworzę 
dla różnych wykonawców, ale też piszę ar-
tykuły dla rozmaitych pism i portali. 
A skąd biorą się w Pana głowie nowe 
pomysły? 

– Tworzę praktycznie bez przerwy. Pra-
wie każdego dnia powstaje nowy tekst lub 
jakaś jego część. Zauważyłem, że im jestem 
starszy, tym moje teksty stają się bardziej re-
fleksyjne i melancholijne. Staram się jednak 
zawsze przekazać w nich to, co aktualnie 
gra w mojej duszy. Jeśli ludzie znajdują 
w  tych tekstach coś dla siebie, to bardzo 
mnie cieszy. Z zespołem Poparzeni Kawą 
Trzy spotkaliśmy się w Radiu Zet. Zresz-
tą część z nich nadal tam pracuje. Fakt, że 
z członkami zespołu nadajemy na tych sa-
mych falach, sprawia, że nasza współpraca 
od kilku lat świetnie się układa. 
To znaczy, że zespół powstał dzięki Radiu 
Zet? 

– Tak by można powiedzieć, bo tam 
się spotkaliśmy. Radio towarzyszy mi od 
początku mojej kariery zawodowej. Ja-
ko młody student prawa, studiujący na 
uniwersytecie w Toruniu, działałem już 
w studenckim Radiu Bielany. Następnie 
trafiłem do Radia Zet, gdzie tworzyłem 
„Rozmowy Rolowane” z Rafałem Sławo-
niem, Martą Lipińską i Edytą Jungowską. 
Następnie byłem autorem programu 
„Tępy doktor na ostrym dyżurze” wraz 
z Hanną Śleszyńską. Później była audycja 
„Rafał Bryndal Jazz Quartet” w Radiu Zet 
Chilli, a ostatnio współpracuję z Melora-
diem, które należy również do medialnej 
spółki Eurozet. Mam tam swój program, 
w którym tłumaczę i opisuję nowe słowa 
pojawiające się w młodzieżowym żargonie. 
Program nazywa się Melosłownik. Ob-
jaśniam w nim takie pojęcia, jak: „sztos”, 
„butlipan” „afterownia” albo „co tu się od-
janiepawla?”. Wiecie na przykład, kto to 
jest alternatywka? To dziewczyna żyjąca 
w sposób alternatywny. 
Wiele lat spędził Pan, pracując w radiu. 
Jak zmieniło się radio na przestrzeni tych 
lat? 

– Moim zdaniem tempo audycji radio-
wych bardzo przyspieszyło. Wszystko 
stało się sformatowane – zarówno piosen-
ki, jak i audycje. Według mnie coraz mniej 
jest w audycjach radiowych spontaniczno-
ści, luzu i swobody wypowiedzi. Brakuje 
mi trochę programów alternatywnych, 
promujących nową muzykę i młodych 
artystów. Jestem wielkim fanem muzyki 
jazzowej i twierdzę, że brak jest pomysłów 
na prezentowanie tego typu twórczo-
ści. Poza tym mam wrażenie, że radio 
przesycone reklamą i rozmaitymi kon-
kursami rodzi u ludzi pewnego rodzaju 
niepokój. Ja bardzo bym chciał, aby radio 
działało na ludzi wręcz przeciwnie. Aby 
działało na ich wyobraźnię, uspakajało 
i tworzyło harmonię. Tęsknię do dawnych 
audycji Trzeciego Programu Polskiego 
Radia, takich jak „Magazyn autorów” czy 
„Powtórka z rozrywki”. Brakuje mi po 
prostu audycji, które miały klasę. Dziś 
wykładnią nie jest jakość, a jedynie liczba 
lajków. Brak jest audycji, które czegoś uczą 
i mają wpływ na nasze życie. 
Panie Rafale, ale na pewno są też pozyty-
wne zmiany? 

– Oczywiście, są także pozytywne aspek-
ty. Dzięki rozwojowi technologii polepszyła 
się dostępność do programów radiowych. 
Pozytywny jest także fakt, że wciąż jest 
grono osób, które poszukują nowej drogi, 
nowej muzyki czy nowych książek. Bardzo 
cieszy mnie, kiedy osoby takie jak Olga To-
karczuk zostają zauważane i nagradzane. 
Dzięki temu mniej znane tematy trafiają do 
szerszej publiczności. Dobrze, kiedy media 
zwracają uwagę na niszowe tematy i wska-
zują wartościowe kierunki. Dobrze, że są 
takie czasopisma jak wasza gazeta, poka-

zujące ludzi, którzy chcą działać i zmieniać 
nasze życie na lepsze. To ważne, aby szerzyć 
pozytywną energię. 
Mieszkał Pan przez długi czas w Kanadzie 
i zna Pan smak emigracji. Co sprawiło, że 
postanowił Pan wrócić do Polski? 

– Muszę powiedzieć, że moje ży-
cie w  Kanadzie układało się całkiem 
nieźle. Wyjechałem tam do dziewczy-
ny, ożeniłem się, tam urodził się mój syn 
i  wszystko zmierzało w dobrym kierun-
ku. Moja żona dostała jednak ciekawą 
propozycję pracy, w bardzo poważanej 
kancelarii prawnej w Polsce. Ja tworzyłem 
coraz więcej tekstów, na które w Polsce by-
ło zapotrzebowanie. Postanowiliśmy więc 
przeprowadzić się z powrotem do kraju. 
Czasami zastanawiam się, jak potoczyłoby 
się moje życie w Kanadzie. Dobrze rozu-
miem was, mieszkających na emigracji, 
posiadających swój „dom” w obu krajach. 
Jednak każdy powinien sam zdecydować, 
jak i gdzie chce dalej mieszkać. Ja dokona-
łem swojego wyboru i nie żałuję. 
Jakie są Pana wrażenia z frankfurckiego 
Finału WOŚP? 

– Jestem bardzo szczęśliwy, że dzięki 
działaniom Jurka Owsiaka mogę pomagać 
i zbierać pieniądze na sprzęt medycz-
ny, choć wydawałoby się, że to państwo 
powinno dbać o szpitale. Orkiestra ma 
jednak też drugi aspekt. Jednoczy nas 
i  tworzy się wokół niej wspaniała spo-
łeczność. To właśnie dzięki ogromnej sile 
WOŚP-u teraz tu rozmawiamy, bawimy 
się, poznajemy nowych ludzi i odnawiamy 
stare kontakty. Najważniejsze jednak, że 
pomagamy tym, którzy tego potrzebują. 
Czy to nie jest piękne?
 Rozmawiał michał Kochański

Rafał Bryndal – satyryk, 
autor tekstów piosenek, 
dziennikarz, twórca zespo-
łów kabaretowych, sztuk 
teatralnych, scenarzysta. 
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Przed kilkoma tygodniami nasze ży-
cie wyglądało całkiem inaczej, mieliśmy 
wszystko poukładane i zaplanowane. Mo-
że nie zawsze było łatwo, ale nasz świat 
miał swój rytm. Wirus, który błyskawicz-
nie rozproszył się po świecie, zmienił 
całkowicie naszą rzeczywistość. Od pro-
stych czynności, kiedy poruszając się po 

drogerii w maseczkach, trzeba wybrać 
odpowiedni zapach kremu czy żelu do 
kąpieli, po utrzymanie stanowisk pracy, 
klientów, zdalnego nauczania czy wdro-
żenie zaleceń higienicznych i dbanie 
o  własne zdrowie. Pandemia pokazała 
nam jednak, jak bardzo jesteśmy od siebie 
zależni, jak potrzebujemy się nawzajem – 

biznesowo, kulturalnie, a także prywatnie. 
Obecnie mieszkańcy Hesji starają się po-
wracać do codziennych obowiązków. Jak 
ze sutkami COVID-19 radzą sobie Polacy 
w Hesji? Jak starają się zorganizować swoją 
pracę, naukę języka polskiego dla dzieci? 
Jak starają się pomóc innym? 
 Rozmawiał michał Kochański

Razem pokonamy wirusa – Polonia w Hesji

„TM”: Kiedy dwa lata temu przeprowadzaliśmy 
wywiad o firmie HELLER Ingenieurgesellschaft 
mbH, posiadającej innowacyjną technologię 
monitorowania nawierzchni dróg, tryskałeś 
entuzjazmem. Oddziały w Darmstadt i w Pol-
sce dobrze prosperowały. Szykowała się nawet 
współpraca z Chinami, nie mówiąc już o Twoim 
udziale w licznych międzynarodowych konferen-
cjach. Jakie zmiany musiała wprowadzić Twoja firma, aby móc 
nadal funkcjonować? Jak realizujecie międzynarodowe projekty, 
o ile są one dalej prowadzone? 

– Entuzjazm mniejszy, aczkolwiek nie jest źle. Cała moja załoga 
w Niemczech i w Polsce pracuje zdalnie, co nie wpływa nega-
tywnie na sprawność realizowanych projektów. Zawdzięczamy to 
pełnej digitalizacji moich firm oraz sprawdzonym od lat kanałom 
komunikacyjnym. Otrzymujemy też nowe zlecenia w Niemczech 
i za granicą. Właśnie dzisiaj austriacki zarządca autostrad ASFI-
NAG zamówił u mnie dwa wirtualne wykłady. Niebawem będę 
egzaminował moich studentów z Wuppertalu, także wirtualnie. 
Kontynuujemy współpracę z Chinami. Gdy sytuacja u nich się 
ustabilizowała, informowali nas z pierwszej ręki, jak postępować. 
W okresie dezorientacji w Europie ich rady były niezwykle cen-
ne. Bardzo wzruszyła nas przesyłka maseczek ochronnych, jakie 
od nich wtedy otrzymaliśmy.

„TM”: Twoje życie jako wybitnej pianistki 
składało się praktycznie z ciągłych koncertów. 
Aktualne zakazy na pewno mają ogromny wpływ 
nie tylko na Twoją sytuację ekonomiczną, ale 
i na codzienne życie. Jak wyglądały Twoje ostat-
nie tygodnie? Był to okres odpoczynku? A może 
jakieś pomysły, plany na nowe projekty? 

– Ten ostatni czas w moim życiu nabrał rzeczywiście zupełnie 
nowych barw i przyniósł chwile refleksji i nowej motywacji. To 
tak, jakbyśmy zatrzymali wskazówki zegara. Nadszedł moment 
odpoczynku i zwrócenia oczu na najważniejsze sprawy – te, 
które decydują o prawdziwym szczęściu i spełnieniu człowieka. 
Czytam aktualnie nowe utwory, powiększam repertuar i wydaję 
nową płytę z utworami Chopina i Liszta. Na kanale Facebooka 
oraz na YouTube co trzy dni staram się umieszczać nowy krótki 
wycinek z moich koncertów. Życzę wszystkim Czytelnikom zdro-
wia oraz Bożego błogosławieństwa i zapraszam na mój kanał oraz 
do zapoznania się z moją nową płytą – „Reflections”. 

„TM”: Wydawałoby się, że sukces w Twojej 
branży zależy jedynie od Twoich umiejętności. 
A jednak okazuje się, że nie jest to tak całkiem 
oczywiste? Jak wygląda aktualnie Twoja praca? 
Utrzymanie dystansu do klientów jest chyba 
mało prawdopodobne? 

– Przez te 15 lat powoli i konsekwentnie reali-
zowałam swoje plany zawodowe. Były wzloty i upadki, jednak 
zawsze dążyłam do wytyczonego celu. Przez ostatnie sześć lat 
moja firma nabrała rozpędu, a mój zakres usług stał się bardziej 
różnorodny i bogatszy. Kiedyś miałam tylko prywatnych klien-
tów, a teraz zaczęłam dostawać zamówienia od firm i różnych 
instytucji. Pandemia gwałtownie zahamowała nasze życie pry-
watne i zawodowe. W mojej firmie, ostatnio codziennie pełnej 
ludzi, nagle zrobiło się pusto i cicho. Dzisiaj, po około 8 tygo-
dniach ciągle trwającej przerwy, dającej czas na przemyślenia, 
wiem, że firma, którą zbudowałam od zera, powstała dzięki wielu 
elementom. Te najważniejsze to ciężka praca, poświęcony czas 
i rodzinna więź z moimi klientami. Teraz nagle wszystko się 
zmieniło i sadzę, że długo jeszcze nie będzie tak jak wcześniej. 
Nie wiem, czy dam radę to wszystko jakoś poskładać. Może znów 
będę musiała coś nowego wymyślić i wiele zmienić. Może rozsze-
rzę swoją działalność o sprzedaż internetową. Wiele pytań... Mało 
gotowych i konkretnych odpowiedzi. Mimo wszystko jestem 
dobrej myśli! 

„TM”: Wiemy już, że po raz pierwszy od 16 lat 
nie odbędzie się coroczny festyn grillowy sto-
warzyszenia SALONik. Czy planujecie nadal 
jesienny koncert muzyki klasycznej? 

– Dzisiaj nie możemy odpowiedzieć na pytanie, 
czy Koncert Jesienny 2020 odbędzie się w zapla-
nowanym terminie, 25 października. Pandemia 
pokrzyżowała nam plany, jednak nie rezygnujemy z tego pro-
jektu. Zaplanowany przez nas na ten dzień recital znakomitego 
tenora Szymona Komasy byłby dla melomanów niewątpliwie 
wspaniałym wydarzeniem muzycznym. Wierzymy, że jesienią 
imprezy kulturalne wrócą na sceny, a spragniona kultury na 
żywo publiczność wypełni sale koncertowe i teatralne. Prędzej 
czy później, Szymon Komasa zaśpiewa w Darmstadt! Jesteśmy 
optymistami. 

Sławomir Heller
inżynier, przedsiębiorca

Aleksandra Mikulska
pianistka, Towarzystwo Chopinowskie w Darmstadt

Iwona Sterlter
właścicielka zakładu krawieckiego w Darmstadt

Elżbieta Heller
Stowarzyszenie SALONik e.V.
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„TM”: Zamknięcie 
szkół w Hesji 
objęło także naukę 
języka polskie-
go. Czy w szkole 
działającej przy 
polskiej parafii we 
Frankfurcie udało 
się zorganizować 
naukę, tak aby 
dzieci nadal uczyły się języka pols-
kiego? 

– Po zamknięciu szkoły od razu zde-
cydowaliśmy się na nauczanie online. 
Każda klasa otrzymuje co tydzień 
zestaw materiałów, do samodzielnej 
nauki w domu. Rozwiązania zadań 
uczniowie przesyłają bezpośrednio 
na skrzynki mejlowe nauczycielek. 
Oprócz tego na facebookowym pro-
filu szkoły codziennie publikujemy 
gry, zadania językowe, ćwiczenia 
plastyczne, linki do ciekawych pol-
skojęzycznych stron internetowych, 
filmów i audycji radiowych, by 
umożliwić dzieciom wszechstronny 
dostęp do polskiego języka i kultury. 
Nasi uczniowie bardzo dobrze od-
naleźli się w tej formie nauczania. 
Chętnie przesyłają efekty swojej pra-
cy (część z nich można obejrzeć na 
naszej stronie), a nawet, co cieszy nas 
najbardziej, sami upominają się o ko-
lejne zadania. 

„TM”: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy często włącza się do akcji 
i reaguje na aktualne potrzeby ludzi. O ile wiem, sztab Darmstadt-Frank-
furt ma również pomysły na wsparcie dla potrzebujących. Jak wyglądają 
wasze działania i do kogo są one skierowane? Kto bierze w nich udział? 

– Wiele z naszych tegorocznych planów zostało wstrzymanych lub zostały 
odwołane. Sztab WOŚP Darmstadt-Frankfurt tworzą młodzi duchem i ciałem ludzie, któ-
rych zaangażowanie w pracę społeczną odbija się szerokim echem wśród naszej Polonii. Od 
marca 2020 r. przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Kolonii zaoferowaliśmy 
pomoc potrzebującym, którzy zostali poddani kwarantannie. Zgłosiło się do nas około 50. 
wolontariuszy, którzy zaoferowali pomoc w zrobieniu zakupów, pójściu do apteki, wyj-
ściu z psem czy odbiorze poczty. Ponadto Sztab WOŚP Darmstadt-Frankfurt zaoferował 
wsparcie oraz pomysły, jak np. bezpłatne wsparcie coachingu interwencyjnego, pomoc peda-
gogiczną dla rodziców czy przepisy na zdrowe posiłki. W razie pytań można skontaktować 
się z nami poprzez FB: facebook.com/Wosp.Sztab.Darmstadt.Frankfurt, oraz przez stronę 
internetową: wosp.darmstadt.pl. Powoli ograniczenia ulegają zniesieniu, jednak nasza oferta 
jest nadal aktualna. Siema! 

Anna Pieniuta-
-Szymkowiak
nauczycielka,
Szkoła Jana Pawła II, Frankfurt

Łukasz Nowicz
WOŚP, sztab Darmstadt-Frankfurt
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Gumowe ucho
Także świat polskiego show biznesu! Kiedy 
piszę te słowa, żyjemy już od 2 miesięcy w 
innym świecie, bez szkół, galerii handlo-
wych, restauracji, kin, muzeów czy teatrów. 
Dotknęło to nas wszystkich, także sławnych 
i bogatych. Podobnie jak fryzjerzy, restau-
ratorzy, także artyści pozostali bez pracy. 
Wielu z nich postanowiło ten czas spędzić 
z dala od miasta, na wsi, w swoich bądź 
wynajmowanych domach. Ci, którzy po-
zostali w domu, zajęli się tak prozaicznymi 
zajęciami, jak porządki, remonty, uprawa 
ogródka czy odrabianie lekcji z dziećmi. Po 
pierwszym szoku ruszyli jednak z pomocą 
dla służby zdrowia czy dla seniorów. 

dominika Kulczyk, najbogatsza Polka, 
ofiarowała 20 mln zł z własnych środków 
Fundacji Lekarze Lekarzom na walkę 
z  SARS-Cov-2. W Poznaniu wylądowały 
4 samoloty z Chin z maseczkami z filtrem, 
kombinezonami i urządzeniami do wyko-
nywania testów. Milion euro od anny i Ro-
berta lewandowskich też robi wrażenie. 
Pieniądze zostały podzielone pomiędzy 
wszystkie jednoimienne szpitale zakaźne 
w Polsce. Dodatkowo para przekazała zapas 
kawy dla medyków. ewa minge to znana 
projektantka mody, ale teraz cała jej załoga 
przestawiła się na szycie maseczek i ubrań 
ochronnych dla szpitali. Robią to za darmo. 

Artyści i muzycy wspólnie z Fundacją TVN 
„ Nie jesteś sam“ zorganizowali akcję „Kon-
cert dla bohaterów”, który był transmitowa-
ny na żywo w internecie. Celem akcji było 
podziękowanie lekarzom, pielęgniarkom 
i innym pracownikom służb medycznych 
za ich heroiczną pracę. Podczas wydarzenia 
zostały zebrane środki (około 5 mln zł) na 
wsparcie walki z epidemią. Udział wzięli 
czołowi polscy artyści. Jak sami mówili, 
był to dla nich zaszczyt. Wybitni aktorzy 
zjednoczyli się także i na Instagramie pięk-
nie interpretują bajki dla dzieci czy znane 
wierszyki – także dorośli znajdą coś dla 
siebie, np. spektakle teatralne. 

Z innych wieści, obok koronawirusa: 
Borys Szyc został ojcem. Aktor i jego żona 
Justyna nagłowska-Szyc doczekali się 
pierwszego wspólnego dziecka. Chłopczyk 
otrzymał na imię Henryk, jak jego pradzia-
dek. Przypomnijmy, że para ma jeszcze 
3 dziewczynki z poprzednich związków 
(aktor 15-letnią Sonię, a jego żona 10-letnią 
Stefkę i 12-letnią Franię). Jak mówią, plano-
wali rodzinny poród, ale z powodu epidemii 
było to niemożliwe. Przyszli rodzice byli tą 
sytuacją mocno zestresowani, ale na szczę-
ście wszystko przebiegło dobrze. Ten sam 
stres przeżywa teraz inna para – Małgorzata 
Rozenek-Majdan i jej mąż Radosław, którzy 
na początku czerwca powitają na świecie 
swego pierwszego wspólnego synka. Oni 
również inaczej 

planowali i wyobrażali sobie oczekiwanie 
na pierwszego wspólnego potomka. Cóż, 
najważniejsze, by poród przebiegł bez 
komplikacji, a dziecko i mama byli zdrowi. 

Tak jak było to w przypadku Anny i Ro-
berta Lewandowskich, którzy to 6 maja po 
raz drugi zostali rodzicami. Drugie polskie 
„royal baby” również jest córeczką i ma 
na imię Laura. Jeśli ktoś nie wie, pierwsze 
„royal baby” ma na imię Klara i jest „dużą”, 
bo już 3- letnią siostrzyczką. Możemy głę-
boko odetchnąć i życzyć wiele radości. 

Jest też smutna wiadomość. Nie żyje 
Krzysztof Penderecki, wybitny kompo-
zytor. Miał 86 lat. Pozostawił po sobie 
wielkie narodowe dziedzictwo, muzykę, 
którą będą popularyzować artyści z całego 
świata. Światowy rozgłos przyniosły kom-
pozytorowi utwory, takie jak „Tren Ofiarom 
Hiroszimy” czy „Pasja według św. Łukasza”. 
Krzysztof Penderecki za swoją twórczość był 
wielokrotnie nagradzany. Zmarł 29 marca 
w Krakowie po ciężkiej chorobie. Wybitny 
kompozytor spocznie w Panteonie Naro-
dowym, utworzonym w kościele św. Piotra 
i Pawła w Krakowie. Rodzina zdecydowała, 
że odbędzie się to po ustąpieniu epidemii 
koronawirusa. Na razie urnę z prochami 
Krzysztofa Pendereckiego złożono w kryp-
cie bazyliki św. Floriana w Krakowie. 
2  kwietnia odprawiona została prywatna 
msza pogrzebowa, w której uczestniczyli 
jedynie najbliżsi Mistrza. Podczas uroczy-
stości odczytano list pożegnalny od pre-
zydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy 
i pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy.  
Do następnego razu i pamiętajcie, „Wszyst-
ko będzie dobrze”.  Plotkara

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

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

&&&&
www.STEPS-Therapie.de

Oferuję Państwu:
- terapię i poradnictwo systemowe

- terapię rodzinną

- Coaching

- MPU/przygotowanie do egzaminu 

Pejzaż z koronawirusem, czyli
świat stanął na głowie!
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złoto jako inwestycja
Nie tak dawno pisałem o złocie 

jako alternatywie dla pieniądza 
papierowego. Jednak z uwagi na 
boom na złoto, jaki pojawił się 

na rynku finansowym w ostatnim czasie, 
do mojej kancelarii wpłynęło szereg pytań 
dotyczących oszczędzania w złocie. Zdecy-
dowałem się więc ponownie poruszyć ten 
temat. Fakty są takie, że w ciągu ostatniego 
roku wartość złota wzrosła o 26,97%. Na 
przełomie stycznia i lutego tego roku cena 
złota na przestrzeni 30 dni wzrosła o 6,72%. 

Czy wiecie, skąd się wzięło złoto na zie-
mi? Prosto z kosmosu. Około 4 miliardy lat 
temu doszło do kolizji supergęstych gwiazd 
neutronowych. Skutkiem tego było silne 
bombardowanie ziemi meteorytami. Dziś 
wydobywamy je z ziemi jako złoto. Złoto 
to ciężki metal, miękki, łatwy w obróbce, 
niepoddający się korozji, nieutleniający się. 
Dziś pełni funkcję m.in. tezauryzacji kapi-
tału. Dlaczego – o tym pisałem w numerze 
60 „Twojego Miasta”. 

Pytania, jakie wpłynęły do kancelarii, 
dotyczyły tego, jak i gdzie kupować złoto 
oraz czy przy jego aktualnej wysokiej 
cenie jest to opłacalne. Nie polecam 
kupowania ani sprzedaży złota u jubilerów 
i w lombardach, których reklamy możemy 
spotkać w prasie i witrynach wystawowych. 
Złoto zakupić u nich można ze stosunkowo 
dużym narzutem, a sprzedać po cenie 
złomu. Najprościej jest dokonać transakcji 
w  banku. Banki również pobierają marżę 
od zakupionego złota. Jest ona tym większa, 
im mniejszą ilość kupujemy – i odwrotnie. 
Podobnie jest przy sprzedaży złota. Znam 
jednak firmy zajmujące się lokatami 
w  złocie, srebrze i platynie, gdzie można 
systematycznie lokować od 50 euro wzwyż, 
miesięcznie, zakupując złoto po cenie 
giełdowej. Zajmują się one także przecho-

wywaniem złota, przy stałym dostępie do 
lokaty. Ich klienci mogą też sprzedać u nich 
złoto, również według kursu giełdowego. 

Czy złoto kupować w sztabkach, w nu-
mizmatykach czy wyrobach jubilerskich? 
Jeśli myślimy o lokacie, która ma przynieść 
zyski, to zakup biżuterii jest bezsensowny. 
O wartości precjozów decyduje rodzaj wy-
robu, aktualna moda, a sprzedać możemy 
zawarte w nim złoto jako złom. Decydując 
się na zakup złotych monet, należy mieć 
wiedzę numizmatyczną. Wartość złota 
w  tym przypadku stanowi element dru-
goplanowy. O cenie decyduje wartość nu-
mizmatyczna. Kupując złoto w sztabkach, 
możemy liczyć na zysk zależny jedynie od 
aktualnej wartości kruszcu. Inwestorom 
zamierzającym zakupić jednorazowo 
większą ilość złota radziłbym, aby wstrzy-
mali się z zakupem. W takim przypadku 
najlepiej dokonać zakupu, gdy cena złota 
będzie „w dołku”. 

Dla tych inwestorów, którzy zamierzają 
systematycznie oszczędzać w złocie, aktu-
alna sytuacja nie ma większego znaczenia. 
Zakładać należy, że przy takiej formie 
inwestowania trzeba liczyć się z tym, że 
aby osiągnąć zysk, należy traktować taką 
lokatę jako długoterminową, kilkuletnią. 
W tym czasie należy liczyć się zarówno ze 
wzrostem, jak i spadkami cen na kruszec. 
Istotne znaczenie ma fakt, że na przestrzeni 
ostatnich 20 lat średnio roczny wzrost ceny 
złota wynosił 7,8%. Jeśli będziemy kierowali 
się aktualnym kursem, to zawsze znajdzie-
my wymówkę, aby nie inwestować. Przy 
niskim kursie słyszę argument: „W złoto 
nie warto inwestować, bo ceny spadają”. 
Przy wysokim kursie ci sami malkontenci 
twierdzą: „Zakup złota jest nieopłacalny, 
bo cena za wysoka”. Mój osobisty sposób 
na taką inwestycję jest prosty. Każdego 

miesiąca przez wyspecja-
lizowaną firmę zakupuję około 6 gramów 
złota. Staram się nie reagować pochopnie 
na gwałtowne zmiany kursu. Nie zamie-
rzam odsprzedawać go z zyskiem za rok 
czy dwa. Nawet jeśli za dwa lata okaże się, 
że cena złota spadła i jestem „pod kreską”, 
nie wpadam w panikę, bo wiem, jak cena 
złota kształtowała się w przeszłości. Jestem 
jednak przekonany, że za kilka lat lub na 
emeryturze, kiedy będę potrzebował go-
tówki, bez problemu zamienię moje sztabki 
na pieniądz – z  zyskiem. Nie muszę bać 
się inflacji, załamania obecnego systemu 
walutowego, urząd finansowy nie będzie 
mnie ścigał o podatek, nie martwią mnie 
kryzysy gospodarcze czy spadek kursu 
dolara. 

Istnieje wiele argumentów potwier-
dzających taką tezę, o których już kiedyś 
pisałem. Przypomnę najważniejszy. Całe 
wydobyte do tej pory złoto waży 193 000 
ton. Objętościowo stanowiłoby to sześcian 
o wszystkich bokach równych 20 metrów. 
To niewiele. Rocznie wydobywa się około 
3000 ton złota. W ciągu jednej godziny 
na świecie produkuje się więcej stali, niż 
wydobyto złota w całej historii. Mimo to 
jest to metal, który występuje w ograni-
czonej ilości. Zwiększony popyt wpływa 
na zwiększanie wydobycia i kiedyś 
wydobycie się zakończy. Moment ten jest 
coraz bliżej. Czy w tej sytuacji cena będzie 
rosła? Po udzieleniu sobie odpowiedzi na 
to pytanie łatwiej będzie podjąć decyzję 
co do własnych oszczędności. Centralne 
banki wszystkich krajów znają odpowiedź 
i rezerwy finansowe przechowują w złocie. 
Dlaczego przysłowiowy Kowalski miałby 
postępować inaczej?

 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. 
Przebywają długie tygodnie w obozie 
emigracyjnym w Latinie koło Rzymu, 
po czym przenoszą się do hotelu, gdzie 
znajdują pracę. Niespodziewanie zostają 
przeniesieni do obozu w mieście Capua, 
skąd po tygodniu uciekają. 

Nieziemskie wiatry, nieprzyjemna pogoda. 
Nastały przejmujące listopadowe chłody 
i czasem trzeba nawet brać termofor do 
łóżka, bo hotel oszczędza na ogrzewaniu. 
Luisa powiada, że po paru dniach to 
minie. Pensjonariuszy brak, pracy nie 
mamy wiele, więc często stoimy w naszym 
pokoju z nosami przy szybie, wpatrując 
się w  zburzone fale Morza Tyrreńskiego. 
Latem było zawsze spokojne, a jego gładka 
tafla odbijała promienie słońca. 

Dariusz pojechał do obozu i wrócił 
z  paroma nowościami. Biuro obozowe 
dostało list z USA od byłej emigrantki 
Danki, która opuściła obóz na początku 
lata. Jej sponsorem był Chińczyk. Szczę-
śliwa wylądowała w Nowym Jorku, z inną 
emigrantką, Sabiną, też z Latiny. Trzymały 
się razem podczas lotu i na lotnisku, gdy 
spotkały swoich sponsorów. Do Sabiny 
podszedł wysoki, przystojny, czarnoskóry 
młodzian, wręczył jej 25 dolarów i stwier-
dził, że nie ma zamiaru, czasu ani ochoty 
na opiekę nad nią, nie będzie w niczym 
pomagał. Zrobił w tył zwrot i tyle go wi-
działy. Dziewczyna zdębiała, bo sponsor 
ma podopiecznego wprowadzić w życie, 
tzn. pomóc w urzędach. Taką deklarację 
podpisuje dobrowolnie. Ale ponieważ 
Chińczyk się zjawił, zaproponował oby-
dwóm pomoc. Sabina jednak podziękowa-
ła, ale przed rozstaniem z Danką dała jej 
karteczkę z adresem swojej znajomej, aby 
kontakt im się nie urwał. 

Chińczyk zaprosił Dankę najpierw 
do chińskiej restauracji, zjedli obiad 
i  uśmiechnięci skierowali się na kwaterę. 
Budynek na parterze wyglądał schludnie, 
ale każda następna kondygnacja była w co-
raz gorszym stanie. Gdy wreszcie dotarli 
na 6. piętro, okazało się, że kwaterą była 

nora na strychu. Wepchnięta nagle Danka 
znalazła się w pomieszczeniu bez okien, 
a pożal się Boże sprzęty to: prycza, stolik, 
zydel, regał i miednica do mycia. Szok 
był gwałtowny, gdy została zamknięta 
na klucz. W takiej niepewności i strachu 
minęła jej cała doba, kiedy to otrzymała 
trochę jedzenia i picia. Za krzyki dostała 
natychmiast po twarzy. Następnego dnia 
usłyszała, że na jedzenie trzeba zasłużyć, 
a na „pokój” trzeba zapracować. Teraz ma 
godzinę, aby przygotować się do pracy. 

Chodziło o „najstarszy zawód świata”. 
Chińczyk przeprowadził Dankę trzy 
piętra niżej z zakneblowanymi ustami, 
zakazał jakichkolwiek hałasów, a po 
wykonanej usłudze odstawił ją powtórnie 
na strych. Taki proceder powtarzał się 
i  trwał 4 miesiące. Gdy płakała, wyła 
z bólu, krzyczała, dostawała wtedy solid-
ne lanie i musiała głodować. Dziewczyna 
była zmaltretowana, nie widziała wyjścia 
z sytuacji, a wszelkie jej zabiegi protesta-
cyjne kończyły się kolejnym pobiciem. 
Zrezygnowana i przygnębiona, przestała 
już krzyczeć o pomoc. 

Pewnego dnia dostała więcej jedzenia 
niż zwykle. Chińczyk przyniósł w drew-
nianej skrzynce puszki, słoiki, parę 
butelek wody i wyszedł bez słowa. Dwie 
doby siedziała cicho, aż wreszcie do niej 
dotarło, że opiekun musiał chyba wyje-
chać, stąd ten prowiant. 

Wszedł w nią nowy duch i choć była wy-
cieńczona, zabrała się do dzieła. Wszystkie 
sprzęty poukładała w piramidę, aby dosię-
gnąć do maleńkiego lufcika w spadzistym 
dachu. Z wielkim trudem, ale udało się 
otworzyć okienko. Długo krzyczała bez 
skutku. Była obolała, słaba, wystraszona, 
ale gdy przez ten czas nikt nie przyszedł 
jej uspokoić, nabrała odwagi i krzyczała 
ile tylko sił w gardle. Po paru godzinach 
ze strychu domu vis-à-vis ktoś ją zauważył 
i w niedługim czasie zjawiła się szczęśliwie 
policja. Dankę zabrano do szpitala, a gdy 
się wykurowała, podjęła kontakt ze swoją 
znajomą, a przez nią i z Sabiną. 

Choć na początku Sabinę porzucił 
sponsor, to jednak los okazał się dla niej 
o wiele łaskawszy. 

Cdn.  SGL

mcdonald's i skojarzenia
Nie jestem fanem jedzenia w McDonald ś, 
ale też do tej pory nie byłem przeciwnikiem. 
Tak się złożyło, że pewnego marcowego ranka 
znalazłem się na Placu Ludwika w Darmstadt. 
Tam też znajduje się filia McDonald ś (samo 
centrum miasta). Pora była wczesna, po godz. 
9, z braku innych możliwości właśnie tam 
udałem się na śniadanie. Z uwagi na wczesną 
porę byłem jednym z trójki klientów. Przed 
dokonaniem zamówienia (całe szczęście) 
chciałem skorzystać z toalety. Otworzyłem 
drzwi z namalowanym chłopkiem i doznałem 
szoku. Jakbym się przeniósł do Polski w czasy 
wczesnego PRL-u. Przerażający brud, popisa-
ne ściany, a tego, co unosiło się w powietrzu, 
nie można by nazwać przykrym zapachem, 
lecz przeszywającym smrodem wywołującym 
tylko jeden odruch. Cofnąłem się do pomiesz-
czeń renomowanej firmy o światowym logo, 
ale targające mną obrzydzenie nie pozwoliło 
na podejście do lady i złożenie zamówienia. 
Do dziś, kiedy napotykam logo McDonald ś, 
czuję jakbym w coś wdepnął. Oczywiście nie 
twierdzę, że tak jest w całej tej sieci, jednak 
bywa tak, że jeden przypadek może owocować 
negatywnie na resztę. Warto, aby po wygasze-
niu epidemii pamiętać, że toalety mogą też być 
wylęgarnią wirusów. 

„Stajnia augiasza” 
Prezes niemieckiego Federalnego Trybu-
nału Konstytucyjnego, Andreas Voßkuhle, 
w  wywiadzie dla „Die Zeit” powiedział, że 
Trybunał Konstytucyjny w Polsce to „atrapa”. 
Prezes Kaczyński replikował krótko: „To jest 
przejaw niemieckiego nacjonalizmu”. W maju 
w telewizji pokazywano zjazd prominentnych 
członków PiS na Nowogrodzkiej w Warszawie, 
który odbył się szybko i owiany tajemnicą, ja 
też oglądałem z zaciekawieniem. Jednak mniej 
mnie interesowali uczestnicy spotkania, ani 
też jaka kryje się tajemnica w murach budyn-
ku. Raczej skupiłem się na otoczeniu obiektu. 
Podwórze (a może parking), na które wjeż-
dżały rządowe limuzyny, otoczone trochę ar-
chaicznym, trochę śmiesznym ogrodzeniem, 
przerywanym szlabanem pod ścisłą kontrolą 
(jakaś ochrona przed suwerenem musi być), 
kamery reporterów szukające szpar w tym 
płocie. No, po prostu Europa. Piękny widok 
limuzyny Pana Premiera czy Pani Marszałek 
Sejmu zaparkowane na tle śmietników. No 
cóż, każdy ma to, na co zasłużył. Mam na my-
śli nie tylko gospodarza tej nieruchomości, nie 
tylko pasażerów lśniących limuzyn, ale same 
auta, Mercedesy czy BMW wyprodukowane 
przez niemieckich nacjonalistów. Pewnie to 
był powód, dla którego Prezes takie miejsca 
parkowania wyznaczył dla tych aut przed 
„stajnią Augiasza”. 

 Christof Kochanski

PalCem w oKo

wspomnienia
emigranta

odc. XlVIII
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RODO, zwane także GDPR 
lub Ogólnym Rozporządze-
niem o Ochronie Danych, to 
Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z  przetwarzaniem danych osobowych 
i  w  sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE. 

25 sierpnia 2018 r. weszła w życie 
ustawa 2016/679 o Datenschutz-Grun-
dverordnung – DSGVO, w Polsce znana 
pod skrótem RODO. Zobowiązuje ona 
firmy lub osoby trzecie na terenie całej 
Unii Europejskiej do ochrony danych 
prywatnych konsumenta w ramach 
użytkowania lub korzystania przez niego 
z usług stron internetowych osób trzecich 
lub firm. Pisaliśmy artykuł na ten temat 
już w sierpniowym wydaniu w 2018 r. Ku 
zaskoczeniu, można jednak zaobserwo-
wać, że mimo iż ustawa obowiązuje już od 
1,5 roku, to wiele firm nie 
przestrzega jej wymogów. 
Nawet niektórzy polskoję-
zyczni adwokaci, oferujący 
usługi na niemieckim 
rynku, na stronach inter-
netowych nie przestrzegają 
obowiązujących wymogów, 
co najwidoczniej wynika 
z  braku wiedzy na temat, 
co zawierać musi strona 
internetowa. 

DSVGO lub RODO 
stanowi jednak tylko część 
stawianych wobec opera-
torów stron internetowych 
wymagań. Obowiązkiem 
posiadacza firmowej strony 
internetowej, na której ofe-
rowane są usługi, jest m.in. 
wstawienie Impressum 
i  posiadanie tzw. certyfi-
katu SSL, który właściwie 
podlega pod RODO, ale na 
ten temat później. Niedo-
stosowanie się do regulami-
nu przez przedsiębiorców 
(które można u  niektórych 
firm nadal zaobserwować) 
stanowi grę w  rosyjską ru-
letkę, ponieważ za łamanie 
prawa grożą bardzo wysokie 
kary grzywny, w wysokości 
do 4% światowego obrotu 
danej firmy. W tej grze paru 
kandydatów doznało już 

„sukcesów” – i to nie tylko w Niemczech, 
ale też za granicą. Przykładowo można 
tutaj wymienić niemiecką firmę Delivery 
Hero, która za łamanie prawa DSVGO 
otrzymała karę grzywny w wysokości 
195 000 euro. „Co kraj, to obyczaj”, więc 
w innych wypadkach inne kraje nie były 
takie łagodne co do wydanej kary grzyw-
ny. Urząd Ochrony Danych Osobowych 
w Wielkiej Brytanii wyznaczył np. karę 
przeciwko British Airways w wysokości 
200 mln euro, a przeciwko sieci hotelowej 
Marriott więcej niż 110 mln euro. Francja 
wyznaczyła przeciwko Google karę w wy-
sokości 50 mln euro. W Polsce Urząd 
Ochrony Danych Osobowych (UODO) 
w  Warszawie wyznaczył karę w kwocie 
943 000 zł, czyli 235 750 euro, wobec firmy 
specjalizującej się w zbieraniu i przetwa-
rzaniu danych osobistych konsumentów, 
za brak dotrzymania regulaminu według 
art. 14 RODO. 

Przykłady te wskazują, że każdy, kto ma 
do czynienia z przetwarzaniem danych 

osób trzecich, powinien dopilnować wy-
mogów ochrony według RODO / DSVGO 
i dopasować w tym wypadku – o ile do-
tychczas tego nie dokonał – swoją stronę 
internetową do niniejszego regulaminu. 

Powracając do tematu powyżej już wy-
mienionego certyfikatu SSL, trzeba wy-
tłumaczyć, że zapewnia on zakodowanie 
danej strony internetowej i zabezpiecza 
w ten sposób dane osobowe osób używa-
jących strony internetowej danego pod-
miotu. Certyfikat SSL jest obowiązkowy 
i należy do wymogów RODO / DSVGO. 
Jego brak jest również karany. 

Zresztą można w prosty sposób spraw-
dzić, czy strona, na której się znajdujemy 
podczas sesji internetowej, jest zabezpie-
czona certyfikatem SSL, a mianowicie 
w tym wypadku w przeglądarce inter-
netowej – na pasku adresu – pojawia się 
zamknięta kłódka. 

Podsumowując „regulamin gry” RODO 
/ DSVGO, trzeba stwierdzić, że tak jak 
w  rzeczywistości przy stole w kasynie, 

bank zawsze wygrywa. 
Dlatego jest stosowne, aby 
zadbać w ramach swojej 
działalności gospodarczej, 
związanej z  prezentacją 
swojej firmy w internecie, 
aby wszelkie wymogi 
według regulaminu o Ogól-
nym Rozporządzeniu 
o  Ochronie Danych, jak 
i inne obowiązujące wymo-
gi prawne, były dotrzymane 
i regularnie kontrolowane. 
Dzięki temu nasz projekt 
działalności gospodarczej 
nie zakończy się hor-
rendalną karą grzywny, 
na zgłoszeniu upadłości 
i  zakończeniu członkostwa 
w grze zdaniem „Rien ne va 
plus”.  

 arthur Vorreiter 

Rechtsanwältin
Joanna Prestigiacomo

Gra w rosyjską ruletkę przez
posiadaczy stron internetowych 

Zawartość powyższego poradnika służy 
wyłącznie ogólnej informacji, nie stanowi 
doradztwa prawnego i nie może zastąpić 
doradztwa prawnego w indywidualnym 

przypadku! Wszelka odpowiedzialność 
autora lub wydawcy jest wykluczona.

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

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

Od czterdziestu lat reprezentujemy polskich klientów

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

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

*zmarł w roku 2012

*

PoRady PRawne
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emIGRaCJa Po SUKCeS

Dr Adrianna Tomczak: Patrzę na Cie-
bie i widzę przedsiębiorczą, odważną, 
zdecydowaną kobietę. Właścicielkę firmy, 
która odnosi sukcesy w Niemczech. Czy 
gdzieś w środku towarzyszyło Ci poczu-
cie, że Twoje miejsce jest gdzieś indziej? 
Pamiętasz ostatnie dni przed wyjazdem? 

monIKa KoKoRzyCKa: – Pytasz, 
czy ja sobie wymarzyłam emigrację? Czy 
zasypiając, snułam wizję swojego piękne-
go, innego, nowego życia tysiąc kilometrów 
od ówczesnego „być”? Czy miałam na 
to czas, a jeśli, to ile? Nic z tych rzeczy. 
Czasami tak się w życiu układa. Pamiętam 
ten dzień. Nie czuję żadnych emocji, jak-
bym była zupełnie pusta. Ani strachu, ani 
obaw, ani nadziei. Jakby wszystko odeszło 
i było poza mną, a ja zupełnie nie mam na 
to wpływu, żadnej kontroli. Wiedziałam 
tylko jedno: nie mam wyjścia. Muszę za-
walczyć o siebie i swoją rodzinę. Dopinam 
walizki, trochę ubrań i najpotrzebniejszych 
rzeczy: książka, tablet, notatnik... jakbym 
miała za dwa tygodnie wrócić. Żegnam się 
z córką. Ma 17 lat. Tylko 17 lat. Niewinnie 
i bezradnie stoi w progu. Cały jej świat za-
pakowany w torby, kartony i reklamówki 
leży obok. Czekamy na jej ojca, zamieszka 
u niego. Podjęła taką decyzję. Dla mnie bar-
dzo bolesną, ale szanuję jej wybór. 
To bardzo trudny moment. 

– Widzę łzy i strach mojego dziecka, a ja 
nie umiem powiedzieć nic mądrego. Żad-
ne  „zaraz wracam”,  „będzie dobrze”, bo 
przecież obie wiemy, że... nic nie wiemy. 
Zdajemy sobie tylko z jednego sprawę: wła-
śnie nadchodzi nowe, niepewne, inne jutro 
– dla niej tutaj, dla mnie tam. Młodszy syn 
ma 7 lat, nie bardzo rozumie, co się dzieje. 
Wie, że zostaje z babcią, a mama jedzie. Je-
dzie, ale po niego wróci, bo przecież wraca 
zawsze. Ufnie wtula się we mnie, nie płacze. 
Głaska rączką, mówi, że kocha, że będzie-
my dzwonić, że niedługo święta, a w święta 
zawsze jesteśmy wszyscy razem. 
I ruszacie przed siebie w nieznane. 

– Ruszamy. Powtarzam sobie, że będę 
silna... muszę... Ta chwila była najdłuższą, 
jaką pamiętam. Pożegnać dzieci, zostawić 
je w poczuciu bezpieczeństwa na tyle, ile 

mogę. A samej, nie czując gruntu pod 
nogami,  obiecać, że wrócę – nie wiedząc 
sama, kiedy. Nie zawieść siebie, ale przede 
wszystkim ich. Czy wygram tę życiową re-
wolucję? Czy kiedyś mi za to podziękują? 
A może do końca życia będą nosić w sercu 
żal i piętno moich szalonych decyzji? Bo 
kiedy ma się 20 lat, wiatr we włosach, życie 
bez zobowiązań i milion marzeń, wszyst-
ko wygląda inaczej. To jest tylko twoje 
życie. Ale kiedy jest rodzina, a twoja decy-
zja wyrywa z korzeniami kilka żyć, to już 
nie jest tylko twój wiatr we włosach, twoja 
pogoń za marzeniami. To wielka odpowie-
dzialność za wszystkich. Ale ani chwili nie 
zwątpiłam, bo wiedziałam jedno – że jeśli 
już powiedziałam „a”, to nie ma szans, żeby 
przerwać alfabet. 
Ktoś w Niemczech na Was czekał? 

– Ciężko przywrócić wspomnienia, kiedy 
już nie ma wśród nas osoby, która poprowa-
dziła cię tutaj za rękę, użyczyła pierwszego 
dachu nad głową. Wspaniały, cudowny, do-

bry człowiek, którego życie przejechało 
niczym walec. To on każdego dnia pod-
nosił się z łóżka, żeby biegać z nami na 
umówione terminy. Nasz „anioł stróż”. 
Dzięki niemu w  niecały miesiąc wynajęli-
śmy mieszkanie, podjęliśmy z mężem pracę, 
a w grudniu pojechaliśmy po syna, by ten już 
od stycznia rozpoczął naukę w nowej szko-
le. Sylwester zawsze powtarzał, że to mój 
upór i determinacja pozwolą mi osiągnąć 
sukces. W wielkiej burzy i na strachu „bu-
dowałam” swój nowy dom tutaj, w nowym 
kraju –  ale to on, Sylwek, postawił funda-
menty i za to będę mu zawsze wdzięczna. 
Zapewne przez pierwsze dni biłaś się 
z myślami, miałaś wątpliwości? Jak wspo-
minasz ten czas? 

– Jeżeli do tej pory wydawało ci się, że 
twój charakter w wieku 42 lat ukształto-
wany jest niczym gipsowy odlew, spróbuj 
wyruszyć na taką „życiową wycieczkę bez 
powrotu”. Zostawiasz dzieci, z jedną waliz-
ką wyruszasz do miejscowości, którą znasz 

monika Kokorzycka – moja droga do niemiec
– Widzę łzy i strach mojego dziec-
ka, a ja nie umiem powiedzieć 
nic mądrego. Żadne „zaraz wra-
cam", „będzie dobrze”, bo przecież 
wiemy, że... nic nie wiemy. Zdajemy 
sobie tylko z jednego sprawę: wła-
śnie nadchodzi nowe, niepewne, 
inne jutro. A ja muszę zawalczyć 
o siebie i swoją rodzinę – mówi 
Monika Kokorzycka, właścicielka 
firmy Monique Fashion, założo-
nej i prowadzonej wraz z mężem 
w Niemczech. Polka, emigrantka, 
bizneswoman, żona, mama. 
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tylko z mapy i masz cel zostać 
w niej już na zawsze. Za-
pewniam cię – dopiero 
wówczas poznajesz 
naprawdę siebie. 
Jaki potencjał w to-
bie drzemie, ile tak 
naprawdę jesteś 
w  stanie unieść. 
Jak pogubić wła-
sną wartość, kiedy 
z tytułami przed 
nazwiskiem nagle 
musisz złapać za 
miotłę i z pokorą 
zarabiać na chleb. 
Budzić się każdego 
ranka ze świadomością 
potwornej samotności. 
Czas płynął, a ja czułam, 
że zaczyna grać na moją 
korzyść i każdego dnia mogę 
więcej, niż mi się wydaje. Że 
zaczynam odkrywać w sobie 
to, czego dotychczas nie znałam. Że po-
znaję nową siebie. 
To w jakim miejscu jest dziś i jaka jest ta 
nowa Monika? 

– Mieszkam w maleńkim miasteczku 
blisko Düsseldorfu. Prowadzę własną fir-
mę, czyli kontynuuję to, na czym po latach 
poległam w Polsce. Zajmuję się handlem, 
który był, jest i będzie chyba zawsze moim 
powołaniem. Pilnie uczę się języka. Mocno 
rozwijam swoje umiejętności w zakresie 
wystąpień publicznych przed kamerą. Pro-
wadzę live’y, które wdrożyłam do systemu 
sprzedaży i które okazały się ogromnym 
sukcesem. Cały czas, niezmiennie pozo-
staję mamą, żoną i gospodynią, łącząc 
obowiązki prywatne oraz zawodowe, po-
zostawiając sobie jednak czas na pasje. 
A mam ich niemało – książki i szkolenia 
z zakresu rozwoju osobistego, które chło-
nę, a które dają niesamowicie wartościową 
wiedzę, motywację i  kopniaka do działa-
nia. 
Prowadzicie z mężem firmę, która prężnie 
się rozwija. Jak odnaleźliście się w nowej 
rzeczywistości? 

– Sprzedajemy online markową odzież 
damską oraz męską, aktualnie już z wysył-
ką do Niemiec, Belgii, Holandii, Irlandii 
oraz Polski. Rozwój naszej firmy Monique 
Fashion poszerzyłam o wspomniane wyżej 
transmisje sprzedażowe, które najpierw 
z  lękiem, a teraz bardziej odważnie pro-
wadzę raz w tygodniu i które okazały się 
strzałem w dziesiątkę. Pracujemy razem 
z mężem, dzieląc obowiązki między sobą 
i w tym rodzinnym duecie sprawdzamy się 
znakomicie. Nasz syn, już teraz 14-latek, 
kontynuuje naukę w gimnazjum z bardzo 
dobrymi wynikami, realizuje się w sporcie, 
a w życiu prywatnym świetnie zintegro-
wał się z niemieckim środowiskiem. Moja 
24-latka nadal mieszka w Polsce. To jej 
dom, jej świat, przyjaciele, praca, narzeczo-
ny i nie zamierza tego zmieniać. W naszym 
przypadku czas okazał się sprzymierzeń-
cem. Zaakceptowaliśmy okoliczności, 
w jakich przyszło nam żyć i pomimo dzie-

lącej nas odległości jesteśmy 
wdzięcznymi za to wszyst-

ko, czego doświadczamy. 
Ten czas, emigrac-

ja, pozwoliła Ci 
zbudować siebie 

samą od nowa? 
– Choć kałuże 

łez wycierałam, 
dzisiaj mogę 
powiedzieć, że 
czasem war-
to w  życiu iść 
na całość. Na 
początku lgnę-
łam do ludzi. 
W  i n t e r n e c i e 

szukałam przy-
jaźni, by zabić 

poczucie samotno-
ści. Otwierałam się 

przed innymi, pragnąc 
ich jak tlenu do życia. Z cza-

sem okazało się, że tak nie można. 
Że nie każdy potrafi cieszyć się 

twoim szczęściem i sukcesami. Że ludzie 
wolą wspierać cię w niepowodzeniach, 

wycierać łzy, klepać po ramieniu, ale nie 
mogą znieść twojego sukcesu. Przeżyłam 
hejt i straszną porażkę. Był czas, że wyco-
fałam się, zamknęłam swój świat na klucz. 
Te 6  lat to wielka szkoła życia dla mnie 
i dla mojej rodziny. Agnieszka Lisak napi-
sała: „Darem rozumu jest nie płakać nad 
tym, co czas zabiera, ale cieszyć się tym, co 
przynosi”. I tego się trzymam. 
Żałujesz? Co oznacza dziś dla Ciebie emi-
gracja? 

– Nie. Dziś jestem mądrzejsza, spo-
kojniejsza, bardziej rozważna, bogatsza 
o  wiele nowych doświadczeń, sięgam po 
nowe, piękne znajomości. Otaczam się do-
brymi ludźmi, od których wciąż się uczę. 
To są dla mnie prawdziwe przyjaźnie – 
kiedy mogę czerpać i sama dawać. Dziś 
wiem, że każda znajomość – ta zakończo-
na porażką i ta szlachetna, co trwa do dziś 
– była i jest mi potrzebna. Że każdy czło-
wiek, który staje na naszej drodze, nie staje 
bez przyczyny. Moja emigracja... To nie 
tylko moje 1000 kilometrów drogi w lęku 
o nową, lepszą przyszłość. Moja emigracja 
to nowa ja. Inna ja. Wiem, że lepsza. 
 Rozmawiała dr adrianna Tomczak

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
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wIeśCI PolonIJne
Info-Point-Polregio – sieć struktur socjalnych w nRw
W NRW cały czas nie ma jeszcze ugrun-
towanej sieci struktur społecznych 
i socjalnych wśród imigrantów pochodzenia 
polskiego, która całościowo zajmowałaby 
się wsparciem ww. grupy społecznej. Wśród 
polityki i administracji publicznej panu-
je powszechne przekonanie, że Polacy są 
jedną z najlepiej zintegrowanych grup 
imigrantów ze względu m.in. na niski od-
setek osób bezrobotnych i beneficjentów 
bezpośrednich transferów socjalnych. Na 
przestrzeni lat Polacy w Niemczech zy-
skali miano „niewidocznych“, dosłownie 
grupy bezproblemowej i samowystarczal-
nej. Bezpośrednim rezultatem zaistniałych 
procesów są nawarstwiające się   problemy 
adaptacyjne, m.in. chociażby ze względu na 
brak kompetencji językowych, co w  kon-
sekwencji doprowadza do systemowego 
wykluczenia społecznego i uzależnienia 
egzystencji własnej oraz najbliższej rodzi-
ny od usług osób trzecich, wprowadzając 
się tym samym w krąg zależności. Po-
wyższa sytuacja osiągnęła swoje apogeum 
w okresie pandemii COVID-19. Wiele tzw. 
sprawunków wcześniej załatwić można by-
ło w tandemie językowym, zawsze znalazł 
się ktoś z najbliższego otoczenia, kto po-
mógł w załatwieniu: Kindergeld, Wohngeld, 
poszedł do urzędu, etc. W sytuacji, z którą 
jesteśmy skonfrontowani w ciągu minio-
nych tygodni, okazuje się, że  w rozmowie 
telefonicznej nawet najlepszy translator 
nie wesprze, a melodia urzędowego języ-
ka niemieckiego i bierny poziom empatii 
urzędniczej jest dla wielu barierą samą 
w sobie, strach przed niezrozumieniem 
– nieporozumieniem (się). W takich mo-
mentach najbardziej widoczne są kontrasty 
społeczne i cała skala problemu, który zako-
rzeniony jest w ewidentnych zaniedbaniach 
w  integracji, nie tylko tej na rynku pracy, 
ale przede wszystkim społecznej!  

Stowarzyszenie Polregio e.V. od 2018 ro-
ku w ramach projektu sfinansowanego ze 
środków Ministerstwa ds. dzieci, rodziny, 
uchodźców i integracji Landu Nadrenia 
Północna-Westfalia pracuje nad stworze-
niem profesjonalnej oferty wsparcia  dla 
Polek i Polaków w NRW. W Aachen, Essen, 
Wuppertalu i Kolonii od stycznia działa-
ją specjalne punkty, w których migranci 
mogą uzyskać wielodziedzinowe, fachowe 
wsparcie (od połowy marca  tylko online 
i telefonicznie!). W każdym z nich można 
osobiście lub telefonicznie skonsultować 

daną sprawę, z którą sami nie potrafimy 
sobie poradzić. W obecnej sytuacji docie-
ramy do grupy docelowej alternatywnymi 
kanałami w przestrzeni online, jak webi-
nary, video-spoty, wzmożona działalność 
w mediach społecznościowych i na stro-
nie internetowej, do której regularnego 
odwiedzania serdecznie zapraszamy!  Pro-
jekt ma charakter partycypacyjny i jego 
założeniem jest „skrojenie na miarę” – 
z jednej strony na miarę potrzeb Polaków 
w NRW i z drugiej strony  ram społecz-
nych,  w których działania projektowe 
są  osadzone, czyli NRW. Tematów porad 
i realnych potrzeb  jest wiele! Pandemia 
CoVId-19 obudziła uśpione wcześniej 
problemy i braki, aż po lęki o „tę banal-
ną” codzienną egzystencję. W biurach 
„home” odbieramy mejle i telefony z proś-
bami o natychmiastowe wsparcie. Katalog 
spraw jest obszerny, m.in. kwestie prawne, 
upadłość konsumencka,  zdrowotne, pra-
cownicze (Kurzarbeit, wypowiedzenia); 
przedsiębiorcy (Soforthilfe 2020), proble-
my psychiczne – kryzysy i stany lękowe, 
osoby niepełnosprawne, samotni rodzice, 
osoby niepełnoletnie, przemoc w rodzinie, 
dalej osoby bez środków do życia i pracy, 
regulacje związane z COVID-19. Przede 
wszystkim jednak udzielenie sprawdzo-
nych  i rzetelnych informacji w języku 
polskim! W konsekwencji rzecznictwo in-

teresów poprzez występowanie w imieniu 
petentów do urzędów, kancelarii prawni-
czych i biur, jobcenter, urzędu ds. zdrowia 
i wiele, wiele innych. 

– W związku z pandemią COVID-19 
wielu Polaków straciło pracę z dnia na 
dzień, na podstawie natychmiastowych 
wypowiedzeń, bez otrzymania świadectwa 
pracy oraz bez wskazówek od pracodawcy, 
gdzie i jak mogą się zgłosić do niemieckich 
urzędów pracy, żeby otrzymać zasiłki dla 
bezrobotnych. Osoby te boją się dochodzić 
swoich praw przed sądem pracy, ze względu 
na obawę kosztów procesowych  i  słaby ję-
zyk niemiecki. Info-Pointy doradzają takim 
osobom, zamieściliśmy m.in. wzory pozwów 
w  sprawach pracowniczych – informuje 
Anna Golan, prawnik polsko-niemiecki 
i koordynator Info-Point Kolonia. 

„Partycypujmy! Bądźmy widoczni, nie 
niewidzialni! widoczni przez pryzmat 
zasiadania w gremiach społecznych i po-
litycznych,  wszędzie tam, gdzie możemy 
zabrać głos w imieniu nas samych – imi-
grantów polskiego pochodzenia w NRW 
i  w  Niemczech! Budujmy struktury i re-
prezentację w skali adekwatnej do sytuacji!

 Joanna Szymanska 

 www.polregio.eu
 Facebook „info-point-polregio”

Na zdjęciu od lewej: Piotr Siegfanz (Wuppertal), Anna Golan (Kolonia), Sarah Kiermaszek (PR-NRW), Joanna 
Szymanska (dyrektor projektu), Magda Kowalska (Essen), Blanka Zaborowski (Aachen), Wiesiek Lewicki (ko-
ordynator projektu)

Info-Point-Aachen:
wtorek 10.00–14.00
Blanka Zaborowski: 
blanka.zaborowski@polregio.eu
czwartek 15.00–17.00
Kazimierz Brucki: 
Kazimierz.brucki@polregio.eu

Uwaga! Prosimy o kontakt mejlowy śledzenie strony projektu oraz Facebooka. Informacje są aktualizowane na bieżąco. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa ds. Dzieci, Rodziny, Uchodźców 
i Integracji Landu Północna Nadrenia-Westfalia i realizowany przez stowarzyszenie Polregio e.V. z Aachen.

Info Point-Kolonia
wtorek 10.00–13.00
czwartek 16.00–19.00
Anna Golan: anna.golan@polregio.eu

Info-Point-Wuppertal:
środa 14.00–20.00
Piotr Siegfanz: PBbasileos@gmx.net

Info-Point-Essen
wtorek 15.00–18.00
czwartek 10.00–13.00
Magdalena Kowalska:
magdalena.kowalska@polregio.eu

Koordynator projektu:
poniedziałek 10.00–13.00
Wiesław Lewicki: wieslaw.lewicki@polregio.eu

Dyrektor projektu:
piątek 10.00–13.00
Joanna Szymanska: joanna.szymanska@polregio.eu
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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




