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Mamy  
bogatą ofertę!

AUTOKARY DO POLSKI

Telefon:

(069) 23 33 49

Poniedziałek do piątku:
10.00 - 13.00
13.30 - 19.00
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10.00 - 14.00
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GŁÓWNY DWORZEC KOLEJOWY
WE FRANKFURCIE NAD MENEM

POLSKI SALON
FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY
www.sieunder-frankfurt.de

NOWOŚĆ u nas! www.kosmetikzimmerchen.com

Königslacher str 36, 60 528 Frankfurt M, Tel. 069 672236
• modne strzyżenie włosów dla pań, panów oraz dzieci
• fryzury ślubne i okazyjne (upięcia, warkocze)
• farbowanie włosów, pasemka, balejaż

• zabiegi kosmetyczne twarzy,
  również mikrodermabrazja • farbowanie brwi i rzęs
• depilacja całego ciała woskiem • pielęgnacja dłoni i stóp

Tel. 015736359259

e-mail: info@ra-dabrowski.de
www.ra-dabrowski.de

tel.: 0049 (69) 9564 0754 
fax: 0049 (69) 9564 0755 
mobil: 0176 / 7819 4944 

Zeil 29-31, 60313 Frankfurt am Main 

DABROWSKI
kancelaria adwokacka
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PRAWO RUCHU DROGOWEGO
(WYPADKI, ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE) 
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WINDYKACJA I EGZEKUCJA WIERZYTELNOŚCI
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Parę miesięcy pandemii spowodowało, że zmęczyły nas 
ograniczenia wprowadzone ze względów na bezpieczeń-
stwo. Z ulgą przyjęliśmy poluzowanie wielu obostrzeń. Nie-

stety wielu z nas odreagowuje miniony, trudny czas, lekceważąc 
jeszcze istniejące ograniczenia. Co gorsza znam takich, którzy 
uważają, że coś takiego jak koronawirus nie istnieje, serwują 
różne teorie spiskowe. Fakty są takie, że do tej pory na świecie 
zakażonych zostało ponad 12 mln ludzi, prawie 600 tys. zmarło. 
To tylko cyfry, ale wyobraźmy sobie, że w ciągu paru miesięcy 
wymierają wszyscy mieszkańcy Frankfurtu nad Menem. Czy to 
nie przeraża? Epidemiolodzy ostrzegają, że to nie koniec, że mo-
żemy liczyć się z drugą falą, że może być groźniejsza od pierwszej. 
Nie przypominam o tym, aby straszyć. Sam lęk nic nie pomoże. 
Jednak bardzo ścisłe przestrzeganie higieny, używanie mase-
czek, zachowanie odstępów między sobą itp. z całą pewnością 
zmniejszy ryzyko zarażenia do minimum. Postępujmy tak we 
własnym interesie, w trosce o najbliższych, z szacunku dla całego 
otoczenia. Prędzej czy później szczepionka zostanie wynaleziona 
i uwolni nas od widma tej choroby. Wiem, że znów będziemy 
razem, grając z WOŚP, bawiąc się na festynach polonijnych, bę-
dziemy razem na koncertach, spektaklach teatralnych i różnych 
widowiskach. Zadbajmy o to razem. 
 Christof Kochanski

COVID-19 ciągle między nami
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To będzie dość osobisty artykuł, 
bo poruszę w nim historię swojej 
zmiany, rozwoju i pracy związa-
nej w dużej mierze z emigracją 
do nowego kraju. Jakże trafione 
czasy na pisanie o tych aspek-
tach. 

Czuję się, jakbym zaklęła rze-
czywistość, gdy w pierwszej 
części wspominałam o  Covid-19 
i zachwianiu, jakie przyniosło. 
Zapowiedziałam, że opowiem 
o  alternatywach, mitach, wadach 
i zaletach pracy poza etatem lub 
biznesem tradycyjnym. A wykorzy-
stam do tego swój własny przykład. 
Będzie okazja się przedstawić. Po 
dwóch latach pisania nawet wy-
pada, trochę Wam się wyjaśni, 
dlaczego daję sobie prawo, żeby 
pisać do Was o kobietach, zmianie, 
rozwoju. To zaczynamy... 

Ja, Renata Stępień, urodzona 
w  małej wsi w Małopolsce, bez 
większych możliwości podanych 
na tacy, ale z ambicjami i odwagą, 
uczyłam się przez wiele lat nastę-
pujących prawd: „nie jesteś gorsza 
od innych – nikt nie jest lepszy 
od Ciebie”, „MOŻESZ WSZYST-
KO, jeśli tego chcesz”, „kluczem 
do sukcesu jest wytrwałość” i wiele, wiele 
innych życiowych rad. Powoli zdobywa-
łam to przekonanie, ale nie wyczytałam 
tego z książek, tylko przepracowałam na 
żywym organizmie – własnym. Czasem 
bardzo boleśnie. Lata pracy i  doświad-
czeń wytworzyły we mnie przekonanie, 
że jestem wystarczająco dobra. Do cze-
go? Do wszystkiego, co sobie wymyślę. 
Dziesięć lat uczyłam się pracy i zdoby-
wałam umiejętności na etacie i  ten czas 
wspominam niezwykle dobrze. Wiedza, 
kompetencje i wiara we własne możliwo-
ści, jaką tam zdobyłam, zostały ze mną na 
zawsze. Przyszedł czas zmian, zapragnę-
łam rozwoju i  możliwości, jakich nigdy 
w swojej pracy bym nie dostała ze względu 
na strukturę. Otworzyłam głowę na nowe, 
posłuchałam o zaletach, jakie daje system 
networkowy i dojrzewałam do tego po-
nad rok. Wiem dobrze, że to był ten czas 
i to miejsce, bo jeszcze kilka lat wcześniej 
nie wyobrażałam sobie lepszej pracy niż 
ta, którą miałam. Stabilna firma, umo-
wa na czas nieokreślony, ugruntowana 
pozycja – czego chcieć więcej. A  jednak. 
Zaczęłam zadawać sobie pytanie: czy to 
wszystko? Czy tak już będzie wyglądało 
moje życie? Zapytałam siebie: jeśli przez 
kolejne 10 lat będziesz robić to, co teraz, 
to gdzie będziesz za 10 lat? Odpowiedź mi 
się nie podobała. Wiedziałam, że przebić 

się przez szklany sufit struktury etatu sta-
nowi „mission impossible”. Zaczęłam się 
rozglądać i wbrew wszystkim (a w najlep-
szym wypadku ku wielkiemu zaskoczeniu) 
związałam się z jedną z firm działających 
na zasadzie networku, czyli MLM. Prze-
niosłam mój biznes do Niemiec, gdzie 
ze swojej największej słabości (jak wte-
dy myślałam) – czyli niewystarczającej 
znajomości języka – zrobiłam swoją siłę. 
Zaczęłam pracować z Polkami. Od kilku lat 
na swoim przykładzie pokazuję Polkom, 
że chcieć to móc, że nie wymówki, tylko 
wyniki i że w kobietach jest siła (w sumie 
siła to kobieta). A one pokazują mi, że ma-
ją ambicję, pragnienia i aspiracje. Każdego 
miesiąca Polki na emigracji burzą stereoty-
py i walczą o swoje marzenia. Kilkadziesiąt 

kobiet, które mam zaszczyt repre-
zentować jako Niezależna Dyrektor 
Sprzedaży, stworzyło wspólnie ze 
mną jedyną grupę biznesową zło-
żoną z samych Polek, co w  mojej 
firmie jest ewenementem na skalę 
całej Europy. I właśnie dlatego tak 
wierzę w ten model biznesu. Mnie 
tutaj nikt się nie pytał o wykształ-
cenie, kolor skóry i czy mam opiekę 
nad dziećmi. Mój awans nie zależał 
od znajomości języka, humoru pre-
zesa, wolnego wakatu czy poziomu 
witaminy B12. To jest wynik naszej 
wspólnej pracy. Wiedzieliście, że 
większość networkerów to kobiety? 
Przypadek? Nie sądzę! 

Zmiany są potrzebne. Zmieniłam 
się ja i  zmienia się rubryka. Nazwa 
„Piękna i  pewna siebie” powsta-
ła, gdy zaczynałam swoją przygodę 
z pisaniem i odnosi się do kampanii 
społecznej nawołującej kobiety do 
większej pewności siebie. Na tym 
mi zależało, żeby kobiety uwierzyły 
w siebie, w  swoje możliwości i  wie-
działy, że są piękne w środku i na 
zewnątrz. Dzisiaj, po kilku latach po-
bytu w Niemczech i pracy w Network 
Marketingu, osiągnęłam więcej niż po 
10 latach na etacie. Zmieniłam siebie, 

zmieniłam myślenie i z ciekawością czekam, 
co przyniesie przyszłość. Gdy patrzę za sie-
bie, jedno jest dla mnie jasne. Kobieta może 
wszystko! A to dopiero początek! Otwórzcie 
głowy, słuchajcie, szukajcie. Lepiej jest wie-
dzieć niż nie wiedzieć. 

I tak się rozpisałam, wyczerpując limit 
na ten numer. A obiecałam, że będzie kon-
kretnie o wadach i zaletach. O tym, czy 
to jest dla wszystkich? Co trzeba umieć? 
Gdzie są haczyki? Co ma do tego Bill Ga-
tes i o co chodzi z tą piramidą? Będzie... 
w części trzeciej. 

Właśnie samowolnie, bez wiedzy re-
daktorów, zmieniłam nazwę rubryki, 
rozszerzyłam artykuł o kolejną część, zmo-
dyfikowałam koncept. No ale cóż? Kobieta 
może wszystko! Michał to jakoś ogarnie...

Co za świat...? Możesz zrobić więcej,
niż Ci się wydaje  (część 2)

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

KObIETA MOżE WSzySTKO stronę  redaguje
Renata Stępień
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W starożytności robiono z tego drze-
wa amulety, które miały chronić przed 
złem. Słowianie wierzyli, że skaleczenie 
drzewa ostrym narzędziem zwiastuje 
zranienie się lub kalectwo. Jeszcze inne 
podania mówią, że jest to drzewo zako-
chanych. 

Mowa oczywiście o jaworze. Zespół Pie-
śni i Tańca „Jawor” rozpoczął przygodę 
z folklorem 13 kwietnia 2019 r. Oficjalnie 
zostaliśmy wtedy przyjęci do stowarzysze-
nia Christliche Gemeinschaft Schutzengel 
e.V. we Frankfurcie. 

Debiutowaliśmy w Darmstadt 18 ma-
ja 2019 r. na festynie zorganizowanym 
przez Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie 
Kulturalne „SALONik” e.V. Darmstadt. 
Zaprezentowaliśmy program taneczno-
-wokalny z regionu Beskidu Żywieckiego, 
który przypadł do gustu publiczności. To 
były cudowne chwile. 

Kolejny występ mieliśmy przy-
jemność dać 15 czerwca 2019 r. na 
zaproszenie Freundeskreis Europäische 
Partnerschaften Liederbach e.V. Nasz wy-
stęp na corocznym festynie został opisany 
na łamach gazety „Kelkheimer Zeitung”. 

30 czerwca 2019 r. odbył się piknik 
rodzinny przy Parafii Polskiej we Frank-
furcie. Pomimo upalnej niedzieli nasz 
zespół zaprezentował piękny taniec, śpie-
wy góralskie i biesiadne, które porwały 
publiczność do zabawy. W tym dniu za-
debiutował Mały Jawor. Dziewczynki 
zatańczyły w pięknych strojach krakow-
skich i zaśpiewały tradycyjne piosenki, 
m.in. „Poszła Karolinka” oraz „Lajkonik”. 

Następnie zostaliśmy poproszeni 
przez władze miasta Kromberg do zor-
ganizowania polskiego wieczoru na 
rozpoczęcie lata (5 lipca 2019 r.), w cza-
sie którego promowaliśmy polski folklor 
i polskie specjały. Fantastyczny wieczór! 
Zmęczeni, ale i bardzo usatysfakcjonowa-
ni, krótko przed północą pożegnaliśmy się 
z publicznością. 

Po wakacjach zaczęliśmy przygotowa-
nia do udziału w Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy. W 28 Finale WOŚP 
we Frankfurcie nie tylko tańczyliśmy 
i  śpiewaliśmy, ale także niektórzy z nas 
zarejestrowali się jako dawcy w Fundacji 
DKMS, a inni oddali swoje piękne warko-
cze Fundacji „Daj Włos”. 

Z ogromną przyjemnością przyjęliśmy 
zaproszenie do Konsulatu Generalnego 
Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii na 
Noworoczne Spotkanie 30 stycznia 2020 r. 
Mieliśmy przyjemność zaprezentować tam 
góralskie kolędy i pastorałki. Był to dla nas 
ogromny zaszczyt i wyróżnienie, śpiewać 
dla tak zacnego grona gości. 

To wydarzyło się naprawdę!!! 
Uwierzyć nie mogę, że to wszystko miało 

miejsce w tak krótkim czasie – ale to nie 
koniec. Chcielibyśmy wkrótce rozbudo-
wać nasz repertuar i zaprezentować Wam 

Jawor – jesteśmy z wami już od roku

folklor z innych regionów Polski. Jesteśmy 
grupą pasjonatów, kochających zarówno 
folklor, jak i polskie tradycje, chcących 
miło, „w podskokach” spędzać czas na 
wspólnych próbach, spotkaniach i wystę-
pach. 

Najbardziej charakterystycznym elemen-
tem regionów są piękne, kolorowe stroje, 
ale niestety są one bardzo drogie. Staramy 
się w różny sposób organizować środki na 
ich zakup, co nie jest łatwe. Jeżeli z róż-
nych powodów nie możecie być z nami, 
a podoba Wam się to, co robimy, możecie 
wesprzeć nasz zespół, wpłacając pieniądze 
na nasze konto. Otrzymacie zaświadcze-
nie, na podstawie którego wpłaconą kwotę 
możecie odliczyć od podatku. 

Co wydarzy się jeszcze? Kto wie... 
Drogi Czytelniku, jeżeli masz ochotę 

promować polski folklor i polską kulturę, 
lubisz się bawić, śpiewać, tańczyć, chcesz, 
aby Twoje życie było barwne, aktywne, cie-
kawe pełne przygód i  emocji – dołącz do 
nas!!! 

Zespół Pieśni i Tańca „Jawor”
Choreograf: Jolanta Magiera

(0157-87185630)
Manager: Iwona Osińska

(0176-82430015)
jawor@vcgs.eu

Christliche Gemeinschaft
Schutzengel e.V.

c/o Thomas Wagner 
Anspacher Str 53

60326 Frankfurt am Main
IBAN: DE 81 5009 0500 0005 9011 11

Tytuł wpłaty: Spende Jawor

W salce przy polskim kościele (Sach-
senhausen) Auf dem Mülberg 14 we 
Frankfurcie spotykamy się w poniedział-
ki o  godz. 19.00. Zapraszamy na próbę 
wszystkie osoby, które kochają śpiew, ta-
niec, folklor, chcą przeżyć niesamowitą 
przygodę, poznawać nowych ludzi i miej-
sca. Zabierzcie ze sobą dobry humor 
i dołączcie do nas!  Iwona Osińska

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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KąCIK DLA DzIECI

Wakacje dobiegają końca, na pewno 
jesteście pięknie opaleni i uśmiechnięci. 
A zdarzyło się komuś z Was spotkać 
jakieś zwierzątko w czasie wakacyjnych 
wędrówek? Mamy nadzieję, że tak. 
Można przecież natrafić na takie w lesie, 
w parku albo u babci i dziadka na wsi. 
Dzisiaj zaprezentuję Wam Zwierzęta 

Uwaga, konkurs!
Zwycięzcą ostatniego konkursu zostaje Bartek 
Legucki. Prawidłowo wymienił cztery powiedzenia 
o zwierzętach i w nagrodę otrzymał książkę Małgo-
rzaty U. Laski „Wszyscy jesteśmy potrzebni”. A do 
kogo wyślemy „Zwierzęta bardziej i mniej znane, 
fraszkami przyodziane”? To zależy od Was. Wy-
starczy rozwiązać krzyżówkę i nadesłać poprawną 
odpowiedź z żółtych pól na: lektura@twojemiasto.
eu Podpowiadamy, że w krzyżówce ukryły się ptaki, 
zwierzęta i jeden owad. 

Drogie Dzieci!

Jeż

Pożyteczny. Ciesz się, gdy
zainteresuje się twoim ogrodem. 
Zostaw mu jesienne liście, to go zimą 
ochronią przed chłodem.

Dzik

Żyje w lesie, 
pod ludzkie domostwa podchodzi, 

w błocie lubi się chłodzić.

1. Kumka
2. Wyje do księżyca
3. Kolczaste zwierzątko
4. Domowy ptak z koralami na szyi
5. Na łące, w czarno-białe łaty
6. Rży
7. Śpi do góry nogami
8. Wybiera się za morze i wybrać się 

nie może
9. Długouchy

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

bardziej i mniej znane, fraszkami przy-
odziane, autorstwa Miry Białkowskiej, 
a zilustrowane przez Agnieszkę Kazałę. 
Strony autorek można znaleźć na Face-
booku. Czy pamiętacie, co to jest frasz-
ka? To taki krótki, rymowany utwór. 
W naszym kąciku gościły już fraszki 
o roślinach i instrumentach. Mamy 

nadzieję, że i tym razem te krótkie, 
zabawne historyjki uprzyjemnią Wam 
czas, a czarno-białe ilustracje okażą 
się idealne do kolorowania. Jedna ksią-
żeczka, oczywiście z dedykacją, czeka 
na zwycięzcę konkursu. Dwie z fraszek 
i ilustracje przedstawiamy poniżej. 
Życzymy Wam miłej zabawy. 
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Wprawdzie koronawirus zatrzymał 
wspólne treningi, ale powoli wszystko 
wraca do normy i frankfurcka grupa ko-
biet znowu zaczyna się spotykać. 

Z końcem maja po długiej przerwie ru-
szyły bezpłatne treningi „Fit Challenge”. 
Są one doskonałą okazją, by zmotywować 
się do aktywności fizycznej w gronie Po-
lek, zadbać o zdrowie, popracować nad 
kondycją i nawiązać nowe relacje. Grupa 
kobiet ćwiczących wspólnie na sali nie-
ustannie się powiększa. 

Wspólne spotkania i aktywność fizyczna 
to również moc pozytywnej energii: – Im 
dłużej ze sobą trenujemy, tym lepiej się 
znamy. Relacje nawiązane na zajęciach 
niejednokrotnie przenoszą się również 
poza salę. Wspieramy się, motywujemy 
i mobilizujemy do ćwiczeń, bo w zdrowym 
ciele mieszka szczęśliwa kobieta. 

Wspólne treningi to również okazja, by 
zrobić coś dla siebie, oderwać się od co-
dziennych obowiązków, miło spędzić czas 
i zrelaksować po ciężkim dniu. 

Dołącz do grupy treningowej „Fit Chal-
lenge”! Zajęcia „Fit Challenge” odbywają 
się dwa razy w tygodniu w poniedziałki 
i czwartki o godz. 19.00. Treningi prowa-
dzi Marzena Jaśkiewicz. 

Polki ćwiczą w świeżo wyremontowanej 
salce pod kościołem Polskiej Misji Katolic-

Wracają bezpłatne treningi „Fit Challenge”
we Frankfurcie nad Menem!

kiej, Auf dem Mühlberg 14, 60599 Frankfurt 
am Main. Jeśli chcesz dołączyć do grupy 
ćwiczących Polek lub założyć własną grupę 
treningową pod szyldem „Fit Challenge”, 
zapraszamy do kontaktu przez formularz na 
stronie www.kobiecychallenge.com. 

„Kobiecy Challenge” bardzo dziękuje 
proboszczowi Rafałowi Orłowskiemu za 
udostępnienie sali do ćwiczeń i możliwość 
prowadzenia treningów. 

 Izabela Tomiczek-Pitlok

Po okresie izolacji i zamknięcia związane-
go z koronawirusem nasze życie powoli 
wraca do normalności. W końcu możemy 
znowu się spotykać. Doskonałą okazją do 
tego były Pikniki Kobiecej Mocy. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
Polek mieszkających w Niemczech, 
w  maju i czerwcu zorganizowałam trzy 
Pikniki Kobiecej Mocy. Miały one cha-
rakter otwartych, bezpłatnych spotkań 
dla kobiet. Uczestniczki przyniosły koce, 
picie, jedzenie i wspólnie piknikowałyśmy 
w parkach we Frankfurcie nad Menem, 
Essen i Hamburgu. 

Po okresie izolacji jest ogromna potrze-
ba organizacji tego typu spotkań. Są one 
doskonałą okazją do rozmów w ojczystym 
języku w kobiecym gronie. Ich celem jest 
budowanie relacji na gruncie prywatnym 
i zawodowym oraz wymiana pozytywnej 
energii. 

Polki mieszkające w Niemczech często 
wspominają na spotkaniach, że czują się 
samotne, brakuje im przyjaciół, znajo-
mych, wsparcia. Pikniki dają możliwość 
nawiązania nowych znajomości, dzielenia 
się swoimi doświadczeniami i wzajemne-
go motywowania do działania. 

Moją misją jest integracja środowiska 
Polek mieszkających w Niemczech i in-

nych krajach Europy. Stąd między innymi 
pomysł na pikniki. 

Wsparcie w rozwoju

W ramach projektu „Kobiecy Challenge” 
można również skorzystać ze wsparcia co-
ach Iwony Kopacz. Pomaga ona Polkom 
mieszkającym w Niemczech wejść na dro-
gę rozwoju osobistego, przyjrzeć się sobie, 
zbudować pewność siebie oraz odnaleźć 
własną drogę do szczęścia i spełnienia. 

Rozmowa z osobą, która słucha, nie oce-
nia i wspiera, jest bardzo pomocna, gdy 
doskwiera nam samotność i wyobcowanie 
na emigracji. Coaching pozwala spojrzeć 
na wiele spraw z dystansu i odnaleźć się 
w nowej sytuacji. 

Kierunek belgia

Kolejny Piknik Kobiecej Mocy odbędzie 
się 22 sierpnia w Antwerpii, a już na jesieni 
planowana jest druga edycja Warsztatów 
Kobiecej Mocy, na które serdecznie zapra-
szam. 

Szczegółowe informacje na temat nad-
chodzących wydarzeń na stronie www.
kobiecychallenge.com w zakładce kalendarz. 
 Izabela Tomiczek-Pitlok

Pikniki Kobiecej Mocy dla Polek mieszkających w niemczech
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•	w szkołach państwowych:
•	 IGS 15 (klasy 1–10) - 

zgłoszenia: agnieszka.
krusemarck@gmail.com, tel. 
0176-540-635-45; 

•	Heinrich-von-Gagern-
-Gymnasium (klasy 5–10) 
- zgłoszenia w sekretariacie szkoły

•	w szkole społecznej: Deutsch-polni-
sche Elterninitiative zur Förderung der 
Zweisprachigkeit e.V., www.krasnale.de

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

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

WIEśCI POLOnIJnE

zamknięcie szkół w drugiej połowie 
marca oznaczało także przejście na na-
ukę polskiego w trybie zdalnym. Wielu 
nauczycieli sobie z tym poradziło, tak-
że wielu uczniów, ale nauki w grupie 
na żywo nie zastąpią nawet najlepsze 
materiały i ćwiczenia przesyłane do wy-
konania w domu. 

Powoli znikają obostrzenia związane 
z pandemią, kolejne kraje związkowe 
ogłaszają powrót do regularnego trybu 

nauczania po wakacjach. Oby wszystko się 
dobrze skończyło! 

Cieszy natomiast, że liczba miejsc na-
uczania polskiego – czy to w szkołach 
państwowych, społecznych, przy PMK czy 
w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych 
– stale wzrasta, o czym przekonają się Pań-
stwo, przeglądając listy miejsc nauczania 
z trzech landów: Badenii-Wirtembergii, 
Hesji i Nadrenii-Palatynatu. Uczestnic-
two w lekcjach możliwe jest nie tylko dla 

uczniów danej szkoły, lecz dla wszystkich 
zainteresowanych z danej miejscowości/
okolicy, zapisy możliwe są w każdej chwi-
li w sekretariacie podanej na liście szkoły. 
Warto się zgłosić! A jeśli danemu ucznio-
wi jest wszędzie za daleko, to warto zebrać 
innych zainteresowanych i złożyć wnio-
sek do najbliższego kuratorium oświaty 
(Schulamt) o stworzenie oferty w miejscu, 
gdzie lekcji polskiego dotychczas nie było. 

 Agnieszka Siemasz-Kałuża

Kiedy znowu zaczną się... lekcje polskiego w szkołach?

Lekcje języka polskiego 
dla dzieci i młodzieży 
na terenie Hesji

ASSLAR
•	  w szkole państwowej: Grundschule 

Aßlar; zgłoszenia w sekretariacie szkoły
 
bEnSHEIM
•	w szkole państwowej: Goethe-Gymna-

sium; zgłoszenia w sekretariacie szkoły

bUTzbACH (w przygotowaniu)
•	w szkole państwowej: Stadtschule 

Butzbach; zgłoszenia w sekretariacie 
szkoły 

bÜRSTADT 
•	w szkołach państwowych: Schillerschu-

le, Erich-Kästner-Schule; zgłoszenia 
w sekretariacie szkoły

DARMSTADT
•	w szkołach państwowych; informacje 

i zameldowanie:
•	Schillerschule: harbuz@vp.pl, tel. kon-

taktowy 0173-490-45-34
•	Ludwig-Schwamb-Schule: iwona_ku-

kulska@op.pl, tel. 0160-947-922-88
•	Stadtteilschule Arheilgen: tel. 0173-

490-45-34
•	Lichtenbergschule: lucynaS@gmx.de, 

tel. 0151-228-898-93
•	w szkole społecznej: Deutsch-Polni-

scher Verein Die Brücke e.V., www.
diebruecke-darmstadt.de

DIEbURG
•	w szkole państwowej: Gutenberg-

schule; zgłoszenia: ascz@onet.pl, tel. 
0176-346-780-76 

DREIEICH
•	w szkole państwowej: Wingertschule; 

zgłoszenia: ascz@onet.pl, tel. 0176-
346-780-76

FRAnKFURT nAD MEnEM
•	w szkołach państwowych (klasy 1–4): 

Theobald-Ziegler-Schule, Viktoria-
-Luise-Schule, Grundschule Riedberg, 
Riedhofschule - zgłoszenia w sekreta-
riacie szkoły 

LInDEn
•	w szkole państwowej: Burgschule Lin-

den; zgłoszenia w sekretariacie szkoły

MARbURG
•	w szkole państwowej: Martin-Luther-

-Schule; zgłoszenia w sekretariacie 
szkoły

MÖRFELDEn-WALLDORF
•	w szkole państwowej: Bürgerme-

ister-Klingler-Schule; zgłoszenia 
w sekretariacie szkoły

OFFEnbACH
•	w szkole państwowej: Mathildenschu-

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

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

PFUnGSTADT
•	w szkole państwowej: Friedrich-Ebert-

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

RAUnHEIM
•	w szkole państwowej: Pestalozzischule; 

zgłoszenia w sekretariacie szkoły

WIESbADEn
•	w szkole państwowej: Leibnizschule; 

zgłoszenia: agnieszka.krusemarck@
gmail.com, tel. 0176-540-635-45

•	w szkole społecznej: Elterninitiative 
Pollingua e.V.,www.pollingua.de

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

WETzLAR – patrz ASSLAR

Organizatorów punktów nauczania języka 
polskiego nie wymienionych powyżej pro-
simy o zgłaszanie się do redakcji.

GERnSHEIM 
•	w szkole państwowej: Peter-Schöffer-

-Schule; zgłoszenia w sekretariacie 
szkoły

GIESSEn
•	w szkole państwowej: Gesamtschule 

Ost-Giessen, zgłoszenia w sekretariacie

HAnAU
•	przy Polskiej Misji Katolickiej: www.

pmk-hanau.de

HÖCHST IM ODEnWALD
•	w szkole państwowej: Ernst-Göbel-

-Schule; zgłoszenia: iwona_kukulska@
op.pl, tel. 0160-947-922-88

KASSEL
•	w szkole państwowej: Georg-

-August-Zinn-Schule; zgłoszenia 
w sekretariacie szkoły

•	przy Polskiej Misji Katolic-
kiej: www.pmkkassel.de

LAnGEn – patrz DREIEICH

LIMbURG
•	w szkole państwowej: Ti-

lemannschule; zgłoszenia 
w sekretariacie szkoły
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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.)

Lekcje języka polskiego dla 
dzieci i młodzieży na terenie 
badenii-Wirtembergii

HEIDELbERG, MAnnHEIM, 
EPPELHEIM
•	Szkoła społeczna Polskiego Stowarzy-

szenia Kulturalno-Oświatowego T.z. / 
Verein für polnische Kultur und Bil-
dung WAWEL e.V., oferuje lekcje języka 
polskiego i wiedzy o Polsce w następują-
cych ośrodkach: Eppelheim, Heidelberg 
– Altstadt, Heidelberg – Kirchheim, 
Mannheim – Vogelstang, Mannheim - 
Im Rott, Mannheim – Rheinau-Süd

•	 Informacje i zameldowanie: sjpiwo-
warczyk@gmx.de, Tel. 06228/9133593 
lub morcillo@t-online.de, Tel. 
0621/701716, strona internetowa: 
www.wawel-ev.org

MAnnHEIM-CEnTRUM
•	Szkoła Języka Polskiego im. Jana Paw-

ła II przy Polskiej Misji Katolickiej 
w Mannheim

•	D 6, 9-11, 68159 Mannheim. Informa-
cje: ks. Bogusław Banach

 
FREIbURG
•	Stowarzyszenie Wspierania Języka 

Polskiego, Historii i Kultury Polskiej 
„Lajkonik” (Verein zur Pflege der 
Polnischen Sprache, Geschichte und 
Kultur „Lajkonik“ e.V.)

•	 Informacje: Anita Mandok, tel. 0157-
567-719-07, e-mail: lajkonik.freiburg@
gmail.com, https://lajkonik-freiburg.de

KARLSRUHE
•	Szkoła Polska przy PMK w Karlsruhe, 

Südendstr. 39, 76137 Karlsruhe. 
•	 Informacje: Joanna Koszyk, ks. Marcin 

Kuta

LUDWIGSbURG / HEILbROnn
•	Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej 

Parafii Katolickiej w Ludwigsburgu; fi-
lia w Heilbronn,  Karlstrasse 44, 74072 
Heilbronn. 

•	 Informacje: Stanisław Szkoc, ks. Euge-
niusz Bartnik

REMSECK
•	Szkoła Polska przy Konsulacie Gene-

ralnym RP w Monachium z siedzibą 
w Remseck, budynek „Wilhelm–Keil- 
Schule”, Neckarkanalstrasse 55,  71686 
Remseck-Aldingen (Stuttgart). 

•	 Informacje: Justyna Gołąbek

STUTTGART
•	Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej 

Parafii Katolickiej w Stuttgarcie, Zuc-
kerbergstr. 9, 70378 Stuttgart.  
Informacje: Edyta Mitka-Matejko

WIEśCI POLOnIJnE

Lekcje języka polskiego dla dzieci i młodzieży 
na terenie nadrenii-Palatynatu
•	Annweiler – Realschule plus
•	bad Dürkheim – Grundschule Salier-

schule
•	bad Kreuznach – Gymnasium an der 

Stadtmauer
•	boppard-buchholz – Grundschule 

Boppard-Buchholz
•	Ingelheim – Grundschule Pestalozzi-

schule
•	Kaiserslautern – Grundschule Röhm-

schule
•	Koblenz – Max-von-Laue-Gymnasium

•	Landau – Grundschule Horstring
•	Linz – Gymnasium
•	Ludwigshafen – Grundschule Brüder-

-Grimm-Schule
•	Mainz – Anne-Frank-Realschule plus
•	Mayen – Grundschule St. Veit-Schule
•	neustadt – Grundschule Ostschule
•	nieder-Olm – Grundschule Burgschule
•	Simmern – Realschule plus
•	Speyer – Grundschule Siedlungsschule
•	Trier – Humboldt-Gymnasium
•	Worms – Gauß-Gymnasium
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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 dzieci

BMZ

E-Mail: info@cad-profis.eu
Tel: 06155 8773337
Mobil: 0163 2509975

- digitalizacja planów
- dokumentacje
- plany ewakuacyjne
- plany operacyjne dla straży pożarnej (Feuerwehrpläne)
- plany dostępu do czujników przeciwpożarowych (Feuerwehrlaufkarten)
- wizualizacje 3D

bLIżEJ LUDzI

Budzisz się któregoś dnia i czujesz całym 
sobą, że coś w tobie pękło. Od miesięcy 
ogarniało cię poczucie, że życie w wiecz-
nych ograniczeniach nie pasuje do Ciebie. 
Nie wolno ci wykonywać każdej pracy, 
nie wolno czytać niektórych książek, roz-
mawiać na niektóre tematy, zadawać 
niewygodnych pytań, to tak jakby nie wol-
no było ci samodzielnie myśleć. A przecież 
uwielbiasz myśleć! Kwestionować, spraw-
dzać, rozwijać siebie i dążyć do przodu. 

– Był czas, gdy potrzebowałam akceptacji 
i wsparcia. Wtedy znalazłam to wszystko 
w społeczności pojednanej wokół Boga. 
Dziś, gdy jestem już z dala od tego świata, 
nadal mam wiarę w sercu, ale teraz czuję 
się naprawdę wolna. 

O swojej drodze do zmiany opowiada 
mi Monika Niewieczerzal. Żona i mama 
trójki dzieci, ale przede wszystkim jednak 
bardzo odważna kobieta mieszkająca od 
lat na emigracji: 

– Po 8 latach spędzonych w społeczności, 
którą niejeden nazwałby sektą, potrzebowa-
łam na nowo odnaleźć siebie. Wiedziałam, 
że moje odejście spowoduje, iż z dnia na 
dzień zostanę sama. Dlatego świadomie 
zaczęłam szukać kontaktu z ludźmi spoza 
środowiska. W mojej próbie uwolnienia 
się było coś jeszcze. Chciałam na nowo po-
czuć, jak to jest oddychać pełną piersią. 

Marzenia dały mi siłę... 

– Jeszcze jako młodziutka dziewczyna 
marzyłam o pracy na wizji. Przed laty nie 
dałam sobie szansy na realizację marzeń. 
Nie wierzyłam w siebie i nigdy nie wzię-
łam udziału w żadnym castingu. Jestem 
taka zwyczajna, a przecież praca z kame-
rą jest dla jakiś wybitnie uzdolnionych 
osób, dla takich osób jak ja nie ma miejsca 
w  medialnym świecie – myślałam. – Tak 
było, aż do dziś, kiedy to zapoczątkowałam 
wielkie zmiany w swoim życiu. Powie-
działam sobie: „Monika, albo teraz, albo 
nigdy!”. Zaczęło się dziać! 

Gdy przeszło rok temu poznałam Moni-
kę, wiedziałam, że jej energia, nastawienie 
i otwarcie na ludzi nie da się opisać jed-
nym słowem. To czysty wulkan energii. 
Jej historia zrobiła na mnie ogromne wra-
żenie. Czułam, że to dopiero początek jej 
wewnętrznej przemiany polegającej na 
uwolnieniu potencjału i samorealizacji. 

Na drodze Moniki do życiowej trans-
formacji i koncentracji na własnych 
marzeniach, z początkiem 2020 roku po-
jawił się nowy pomysł „Baba za kółkiem”. 

Wierzę w ludzi

– Wierzę, że nie ma zwyczajnych ludzi. 
Każdy z nas ma swoją historię i jakieś su-
permoce. Ludzie robią coś z pasją i często 

zacząć od nowa

nie mają okazji pokazać światu, jacy są wy-
jątkowi. Często też nie zdają sobie z  tego 
sprawy, jak bardzo ich hobby czy talenty 
są niepowszednie. Wreszcie, wielu spo-
śród nas, jak ja kiedyś, myśli o sobie, że 
jest zupełnie przeciętnym człowiekiem 
i nie ma nic do zaoferowania światu. Ja 
wiem, że to nieprawda. Chcemy pokazać 
światu zwyczajnych niezwyczajnych ludzi.  
– Już na początku konceptu, w lutym 2020 
roku, do mojego jednoosobowego zespołu 
dołączył człowiek orkiestra: Marcin Ju-
nik. Dzięki niemu projekt nabrał rozpędu 
i docelowego kształtu. Wierzymy w pięk-
no świata i ludzi, którzy po nim chodzą. 
Wierzymy w naszą społeczność polonijną 
i w ideę wspierania się, współpracy. Trzeba 
tylko dać się poznać. Wielokrotnie, odkąd 
mieszkam na emigracji, a będzie to prawie 
20 lat, słyszałam, że Polak Polakowi wil-
kiem. Osobiście nigdy nie doświadczyłam 
ze strony Polonii jakichś przykrości. Chcę 
naszą pracą obalić mit o nas samych. Wie-
rzę, że gdy ludzie poznają się bliżej to będą 
dla siebie po prostu lepsi. 

na czym polega projekt  
„baba za kółkiem”? 

– Raz w tygodniu przeprowadzamy wy-
wiad z osobą, która ma odwagę i chęci 
wystąpić przed kamerą. Spotykamy się 
w prawdziwym środowisku naszego bo-

hatera, pokazując jego codzienne życie, 
radości i troski, a nade wszystko jego wy-
jątkowość. Za nami już prawie dziesięć 
odcinków, a nasza wiara w ten projekt 
i  w  ludzi rośnie w siłę. Nasi bohaterowie 
zgłaszają się do nas sami, a mnogość ich 
talentów nie ma granic. Często musimy 
wybierać, który fragment życia przedsta-
wić podczas nagrania, gdyż ludzie mają 
tak wiele do zaoferowania, a nasz odcinek 
trwa po prostu za krótko. 

Jak odbywa się proces doboru osób, któ-
re chcecie pokazać w programie? 

– Nie ma żadnego klucza. Żadnej rekru-
tacji czy selekcji. Nasz cel jest autentyczny. 
Chcemy pokazywać wszystkich ludzi, któ-
rzy się do nas zgłoszą. Nie chodzi tutaj 
o promocję jakiejś idei czy firmy. Chodzi 
o to, aby pokazać, jacy jesteśmy. Bo jeste-
śmy fajni. Polacy są fajni! Nie ukrywam 
jednak, że ten projekt jest elementem 
wędrówki w poszukiwaniu nowej mnie. 
Wolnej, sprawczej i coraz bardziej silnej. 
Wierzę w ludzi, a z każdym odcinkiem 
coraz mocniej wierzę w siebie. Jeśli ktoś 
z Państwa chciałby pokazać fragment swo-
jego życia, zapraszam do kontaktu (+49 
176 57709605). Być może i dla Was, Czy-
telnicy, będzie to początek zupełnie nowej 
przygody, podczas której dacie się poznać, 
także samym sobie.

Projekt „Baba za kółkiem” – Monika Niewieczerzal i Marcin Junik
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Nie wszyscy jednak Niemcy wierzyli w je-
go wizje i wyższość aryjskiej rasy. Różna 
była też reakcja na wykwaterowanie Ży-
dów, likwidowanie ich sklepów i zakładów. 
Nie wszyscy chyba zdawali sobie sprawę, 
do czego doprowadzi ta zbrodnicza idea 
szalonego wodza. 

Iwona Menzel w swojej książce „Czas 
tarantul” pokazuje nam czas sukce-
su NSDAP z perspektywy zwykłych 
Niemców. Główna bohaterka – Vera, 
dziewczyna z prowincji – wyjeżdża do 
Berlina, by doskonalić swój głos. Marzy o 
karierze śpiewaczki. Z czym przyjdzie się 
jej zmierzyć w tych trudnych czasach? Jak 
będzie oceniać sytuację i manipulowanie 
ludźmi za pomocą propagandy? 

Inne książki tej autorki: W poszukiwaniu 
zapachu snów, Nie chodź ciemną doliną, 
Zatańczyć czeczotkę, Z widokiem na Ca-
stello, również związane są z Niemcami, 
ale nie tylko. Przy okazji zwiedzimy Fran-
cję, zachwycimy się widokiem z wilii nad 
urwiskiem i gurującym nad falami Castel-
lo Aragonese. Autorka w swoich książkach 
często porusza tematykę życia na pograni-
czu dwóch kultur, polskiej i niemieckiej. 
Natomiast jej „Szeptucha” to już wielowąt-
kowa powieść rodem z Podlasia. Przewija 
się w niej wielu bohaterów, mamy okazję 
bliżej poznać ten uroczy region w Pol-
sce, zwłaszcza dzięki barwnym opisom, 
oryginalnym dialogom i dawce dobrego 
humoru. Główna bohaterka, Oleśka, wy-
chowywana przez babcię, dziedziczy po 
niej dar uzdrawiania i intuicję stosowania 
ziół i patrzenia w przyszłość. Czy jest tym 
zachwycona? Niekoniecznie. W szkole 
odizolowana i przezywana czarownicą, 
w życiu dorosłym samotna, bo jakiż kawa-
ler zaryzykuje związek z szeptuchą. Znany 
reżyser z Warszawy odmienia jej życie. 

Iwona Menzel – „Czas tarantul”

Oleśka zakochuje się, ale czy los okaże się 
dla niej tym razem łaskawy? Zachęcam 
do zapoznania się z twórczością autorki. 
Warto zajrzeć do polskich działów w nie-
mieckich bibliotekach, np. KiBi – Zentrale 
Kinder und Jugendbibliothek Stadtbüche-
rei Frankfurt, Offenbach Herrnstr. 59/83, 
albo w Darmstadt do Deutsches Polen-In-
stitut przy Marktplatz 15. 

Iwona Menzel urodziła się w Warszawie. 
Mieszkała i pracowała w Darmstadt, koor-

Golly‘s Spezialitäten GmbH & Co. KG

Wierlings Esch 16 . 48249 Dülmen

Tel. 0 25 94 / 94 66 11
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www.gollys.de

_
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dynując duże projekty urbanistyczne. Jej 
działalność literacka to na początku teksty 
fachowe i listy do rodziny, dzisiaj – boga-
ty wybór literatury. W listopadzie 2019 
roku była gościem spotkania autorskie-
go w Darmstadt, zorganizowanego przez 
Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Kul-
turalne SALONik, a jej książka „Po wsze 
czasy” została nominowana do Literackiej 
Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku 
im. Wiesława Kazaneckiego 2019. 

Konsekwencje przemian w la-
tach 30., gdy Hitler doszedł do 
władzy, a nSDAP świętowała 
sukces, niemieckie społeczeń-
stwo odczuwa jeszcze do dziś. 
nadzieja na lepsze jutro, 
doprowadzenie niemiec do 
dawnej świetności, a nawet 
mocarnego imperium, spo-
wodowała, że wielu młodych 
chłopców zaciągało się ocho-
czo do wojska, wstępowało 
w jego szeregi z oddaniem 
i ogromnym posłuszeństwem, 
postrzegając Hitlera jako wo-
dza nie do pokonania. 
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„TM”: Na początek chciałem zadać pyta-
nie, które dawno już mnie intrygowało. 
Skąd wzięło się Twoje zamiłowanie do 
Polski i Polaków i jak trafiłeś do Instytutu 
Spraw Polskich w Darmstadt? 

PROF. DR PETER OLIVER LOEW: 
– Przez pierwsze 22 lata mojego życia o Pol-
sce nie wiedziałem praktycznie nic, poza 
znikomymi okruszkami informacji, które 
zdobyłem w szkole oraz oglądając i słucha-
jąc wiadomości. Słyszałem o Solidarności, 
o braku mięsa w polskich sklepach. Jako 
młody chłopak działałem raczej na rzecz 
współpracy niemiecko-francuskiej. Kiedy 
podjąłem studia ekonomiczne w Norym-
berdze, okazały się one dla mnie bardzo 
monotonne. Postanowiłem więc w wa-
kacje w 1989 roku zrobić coś szalonego 
i wybrałem się właśnie do Polski. Od ra-
zu byłem zaskoczony bogactwem polskiej 
kultury, pięknem Poznania, ale też i całego 
kraju. Poznałem ludzi, poznałem fanta-
styczną dziewczynę i postanowiłem uczyć 
się języka polskiego. Zainteresowała mnie 
polska historia, jako przeciwwaga do Nie-
miec. Stwierdziłem, że te kraje świetnie się 
uzupełniają. Tak więc wszystko zaczęło 
się od ciekawości i pozytywnego zasko-
czenia tym krajem. W Instytucie Spraw 
Polskich w Darmstadt pracuję już od 18 
lat. Jako historyk z doktoratem postano-
wiłem ubiegać się o posadę pracownika 
naukowego w naszym instytucie i zastępcy 
dyrektora do spraw naukowych. W dzień 
rozmowy kwalifikacyjnej w DPI byłem 
bardzo roztargniony, ponieważ właśnie tej 
nocy urodził się mój syn. Świadomość, że 
w Lipsku, gdzie wtedy mieszkaliśmy, zo-

40 lat darmsztadzkiego Instytutu Spraw Polskich

stawiłem w takim stanie moją żonę, nie 
dawała mi spokoju. Jednak rozmowa ja-
koś mi chyba wyszła, ponieważ zostałem 
zatrudniony. 
Jakie były wtedy Twoje zadania? 

– Zastąpiłem dr. Andreasa Lawatego, 
który odpowiadał za serie wydawnicze 
instytutu. Miałem odpowiadać za kolejną 
zaplanowaną serię książek pt. „Polnische 
Bibliothek – Denken und Wissen”. Osta-
tecznie ukazało się w niej 15 tomów. 
Byłem również zaangażowany w wyda-
nie innych książek oraz publikacji, jak 
i  organizowanie konferencji naukowych 
oraz w rozmaite tłumaczenia. Z czasem 
organizowaliśmy także różne koncer-
ty, festiwale kulturalne, jak np. na temat 
twórczości Stanisława Lema. Napisałem 
także kilka książek, zarówno o Gdańsku, 
jak i na temat Polaków w Niemczech: 
„Wir Unsichtbaren. Geschichte der Polen 
in Deutschland”. To wszystko sprawiło, 
że moja praca naukowa stała się szalenie 
wszechstronna. 
Co Twoim zdaniem udało się instytutowi 
do tej pory osiągnąć? Co przez te ostatnie 
lata uważasz za największy sukces?

– Instytut jest bardzo ważnym elemen-
tem w stosunkach polsko-niemieckich 
i od początku swojego istnienia stara się, 
aby zwiększać wiedzę o Polsce w Niem-
czech, a jednocześnie ocieplić wizerunek 
Polski w Niemczech. Jesteśmy bardzo 
małym zespołem, co sprawia, że trafiamy 
raczej do ograniczonej grupy odbiorców, 
choć były też projekty, z którymi trafiamy 
do szerszego grona osób. Nasze książki 
z  serii Biblioteka Polska można było do-

stać w większości księgarni. Realizujemy 
również projekty szkolne, które szerzą 
wiedzę o Polsce w niemieckiej oświacie. 
O osobistych sukcesach ciężko mi jest 
mówić, raczej wolę powiedzieć, jakie pro-
jekty sprawiały mi największą satysfakcję. 
Należał do nich projekt, który tworzyliśmy 
całkiem niedawno, czyli „Ścieżki życia”. 
Był to projekt, z którego sam mogłem się 
wiele dowiedzieć, a opowiadał on o życiu 
Polaków mieszkających w okolicy Renu 
i Menu. 
Od niespełna roku jesteś dyrektorem DPI. 
Co chciałbyś zmienić w pracy instytutu? 
Jakich nowych projektów możemy się 
spodziewać? 

– Już wiele zmieniliśmy. Oczywiście 
nie chcemy wprowadzać rewolucji, chce-
my natomiast dokonać pewnej ewolucji. 
Chcemy zmodernizować i odświeżyć naszą 
działalność, aby jeszcze bardziej przybliżać 
Polskę Niemcom. Niestety z powodu epi-
demii musieliśmy odwołać wiele imprez, 
które planowaliśmy, zarówno w  Darm-
stadt, jak i w Berlinie. Zamierzamy też 
być coraz bardziej widoczni w internecie. 
Założyliśmy niedawno konto na Twitterze, 
na którym chcemy być widoczni tak samo 
jak na Facebooku. W ten sposób mamy 
zamiar docierać do jeszcze szerszej grupy 
osób, zwłaszcza w okresie pandemii. 
Czy przy nowych projektach planujesz też 
współpracę z lokalną Polonią? 

– Chciałem zaznaczyć, że instytut z uwa-
gi na swój statut nie zajmuje się raczej 
sprawami Polonii. Nasza oferta progra-
mowa skierowana jest przede wszystkim 
do niemieckiego odbiorcy. Mamy za-

Prof. dr Peter Oliver Loew  
– niemiecki historyk, tłumacz 
i wykładowca, autor licznych ksią-
żek związanych z polską tematyką. 
Sam wspomina, że podczas wizyty 
w Polsce po prostu zakochał się 
w Polce, a także w jej rodzinnym 
kraju, który ukształtował jego 
dalszą edukację. Od 18 lat za-
trudniony jest, jako pracownik 
naukowy, w Deutsches Polen-In-
stitut (DPI). Prof. dr Peter Oliver 
Loew zajmuje się historią stosun-
ków polsko-niemieckich w czasach 
nowożytnych, szczególnie historią 
Gdańska i Pomorza Gdańskie-
go, a także historią mniejszości 
narodowych oraz aspektami kul-
turalnymi historii Europy 
środkowo-Wschodniej w XIX i XX 
wieku. Jesienią 2019 roku został 
dyrektorem instytutu, zastępując 
na tym stanowisku prof. dr. Diete-
ra bingena.

Pracownicy instytutu. W przednim rzędzie od lewej: Ewa Dappa, Agnieszka Łada, Karolina Walczyk,  
Gabi Brauhof, Alicja Kurek, Elżbieta Panitzek. Z tyłu od lewej: Emilie Mansfeld, Iwona Maj-Mehrvarz,  
Sebastian Borchers, Matthias Kneip, Peter Oliver Loew, Julia Röttjer, Andrzej Kaluza, Markus Krzoska,  
Manfred Mack, Uli Emig  Fot. Grzegorz Lityński (DPI)
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miar w sposób przekonujący docierać 
do Niemców chcących poznać Polskę, 
zainteresowanych budową mostów mię-
dzy naszymi narodami. Oczywiście 
Polonia jest bardzo mile widziana na na-
szych imprezach. Posiadamy również wiele 
kontaktów z Polonią, zarówno w Darm-
stadt, jak i w całych Niemczech. Jesteśmy 
świadomi, że kręgi polsko-niemieckie, 
w których się poruszamy, są czasami blisko 
związane z Polonią. W towarzystwach pol-
sko-niemieckich działa wielu Polaków, na 
różnych płaszczyznach – naukowych czy 
też kulturalnych. Choć nie zawsze czują się 
częścią Polonii, nie zawsze chcą reprezen-
tować Polskę, to wszyscy są dla nas ważni. 
Uważam, że Polonia jest w pewnym sensie 
łącznikiem pomiędzy Polską a Niemcami. 
Tematem Waszego aktualnego flagowego 
projektu – Jahrbuch Polen – jest polska 
gospodarka. Co chcecie zaprezentować 
w tej książce? 

– To jest też poniekąd częścią nowe-
go profilu instytutu. Temat naszego 
cyklu Jahrbuch Polen będzie też tematem 
przewodnim instytutu przez cały rok. Pla-
nujemy organizowanie imprez wokół tego 
tematu na terenie całych Niemiec. Tym 
razem chcieliśmy skupić uwagę na bardzo 
pozytywnym temacie, ponieważ zwłaszcza 
w zakresie gospodarki Polska i Niemcy 
bardzo intensywnie się zazębiły i oba kraje 
czerpią z tego ogromne korzyści. Polska 
stała się piątym co do wielkości partnerem 
handlowym Niemiec. Pech jednak sprawił, 
że nasz Jahrbuch ukazał się na początku 
marca, kiedy rozpoczął się kryzys związa-
ny z epidemią koronawirusa, co znacznie 

ograniczyło naszą działalność i nie wia-
domo też za bardzo, jakie konsekwencje 
gospodarcze ten kryzys jeszcze za sobą 
pociągnie. Cieszę się także na przyszło-
roczny temat, którym będzie Śląsk. Temat 
przynajmniej z nazwy dobrze znany wśród 
Niemców. Chcemy pokazać całe bogactwo 
tego regionu, jego wielowarstwowość kul-
turową, jak i stosunki polsko-niemieckie 
w pigułce. 
W tym roku Instytut obchodzi 40 lat 
istnienia. Macie pomysł, w jaki sposób – 
mimo pandemii – uczcić urodziny Waszej 
placówki? 

– Planowaliśmy wiele imprez, ale korona-
wirus pokrzyżował nam plany. Pragnęliśmy 
zorganizować większą uroczystość, jednak 
na chwilę obecną nie widzę takiej możli-
wości, ponieważ sytuacja jest niepewna. 
Będziemy przygotowywać wystawę. Jesz-
cze nie wiemy, czy zaprezentujemy ją 
w instytucie, czy też w innym miejscu, na 
terenie Darmstadt. Z całą pewnością nasza 
wystawa pojawi się też w internecie. Jeśli 
się uda, to w przyszłym roku mamy zamiar 
zorganizować większą imprezę. Będzie to 
stulecie urodzin naszego założyciela Karla 
Dedeciusa. Planujemy spotkania w Łodzi, 
czyli w miejscu urodzin Dedeciusa, jak 
i w Darmstadt – i to będzie też nasze świę-
to, nasz 41. jubileusz. 
O ile wiem, jesteście bardzo 
zaangażowani w budowę Pomnika Po-
laków upamiętniającego polskie ofiary 
niemieckiej okupacji w latach 1939–1945. 
Czy możesz nam przybliżyć, jaka jest wiz-
ja tej inicjatywy? Jakie jest Wasze zadanie 
przy tym projekcie? 

– Projekt Pomnika Polaków po-
wstał dawno temu, o taką formę 
wspomnienia ofiar zabiegał już Władysław 
Bartoszewski. Jednak inicjatywa nabrała 
wagi trzy lata temu. Wtedy to włączyliśmy 
się w dyskusję publiczną na ten temat, po-
pierając ideę postawienia takiego pomnika 
w Berlinie. Sprawa trafiła do niemieckie-
go parlamentu. Tam projekt znalazł także 
swoich przeciwników, krytykujących go 
za nacjonalizację tematu. Pytano, dla-
czego Niemcy mają przedstawiać tylko 
cierpienia Polaków, a nie wszystkich ofiar 
II wojny światowej. Krytycy domaga-
li się powstania centrum dokumentacji 
o  II  wojnie światowej, aby pokazać skut-
ki wojny na wszystkich okupowanych 
terenach. Obecnie staramy się porozu-
mieć z fundacją opiekującą się Pomnikiem 
dla Pomordowanych Żydów w Europie 
i  razem udało nam się stworzyć projekt 
łączący oba pomysły, aby powstał pomnik 
przypominający o wydarzeniach i ofiarach 
wojny, ale również centrum dokumentacji 
oraz „latający uniwersytet”, szerzący wie-
dzę i pamięć o ofiarach wojny na ziemiach 
polskich. Byłby to poniekąd żywy pomnik. 
Sprawa ta musi jednak wrócić do parla-
mentu i zostać tam rozstrzygnięta. Mam 
nadzieję, że pozytywnie… 
Skoro jesteśmy już przy temacie polsko-
niemieckiej współpracy, spytam o Twoje 
zdanie dotyczące aktualnych różnic po-
litycznych i spraw, jak np. reparacji 

wojennych czy gazociągu Nordstream 2. 
Jak one wpływają na całokształt polsko-
niemieckiej współpracy? 

– Myślę, że całokształt współpracy pol-
sko-niemieckiej jest tak bogaty i tak 
wielowarstwowy, że te tematy nie mogą 
kompletnie przekreślać naszych dobrych 
relacji. Zresztą jeżeli chodzi o gazociąg, to 
Polska staje się coraz bardziej niezależna 
od dostaw gazu z Rosji, tak że potencjał na 
szantaż ze strony wschodniego sąsiada ma-
leje. Z kolei problem reparacji jest tematem 
dość sztucznie podnoszonym przez ekipę 
rządzącą w Polsce. To jest pewnego rodza-
ju gra na pokaz dla własnego elektoratu, 
którą nie wiadomo jak dokończyć. Nie ma 
możliwości prawnej, aby domagać się od-
szkodowań, ponieważ sprawa ta została już 
dawno, poprzez umowy międzypaństwo-
we, zamknięta. Może trzeba szukać innej 
formy zadośćuczynienia poprzez bardziej 
symboliczne projekty, jak np. odbudowa 
Pałacu Saskiego w Warszawie. Można by 
stworzyć jakieś fundusze na rozwój inicja-
tyw polsko-niemieckich. Takie pomysły są 
bardziej realne i nie zagrażają zatruciu na-
szych wzajemnych stosunków. 
Co Twoim zdaniem my, czyli Polonia 
w Niemczech, możemy wnieść do budowy 
dobrych relacji między Polską a Niemca-
mi? 

– Moim zdaniem Polonia wtedy jest waż-
na, jeśli wychodzi poza swoje własne kręgi 
i pokazuje, co wnosi do społeczeństwa, 
szuka kontaktów również ze środowiskiem 
niemieckim. Jeśli się skupia jedynie na 
swoim własnym gronie, to nie ma realnego 
wpływu na poprawienie polsko-niemiec-
kich stosunków. Poza tym, odwiedzając 
Polskę i swoje rodziny, może opowiadać 
o życiu w Niemczech, obalając tym samym 
pewne panujące nadal stereotypy. 
 Rozmawiał Michał Kochański

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

Prof. dr Peter Oliver Loew, od jesieni 2019 r. dyrek-
tor Deutsches Polen-Institutu (DPI)
 Fot. Grzegorz Lityński (DPI)

www.deutsches-polen-institut.de
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Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody 
i Praw zwierząt zostało zarejestrowane 
w lipcu 2015 roku. Działamy głównie na 
terenie gminy Dąbrówno, w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim. naszymi 
zadaniami statutowymi jest między in-
nymi ochrona zwierząt i przyrody. 

Od początku działalności prowadzimy 
edukację dzieci i młodzieży. Jeździmy na 
lekcje do szkół, aby uczyć młode pokolenie 
Polaków szacunku do przyrody i zwierząt. 
Niestety, na tym polu jest jeszcze dużo do 
zrobienia. Prowadzone przez nas kontrole 
warunków bytowania zwierząt wskazują 
na to, że wielu naszych rodaków traktuje 
zwierzęta w sposób przedmiotowy – ma-
ją one służyć człowiekowi: chronić jego 
dobytek, być czymś w rodzaju alarmu, nie-
wolnikiem pana, skazanym na jego łaskę 
i  niełaskę. Wszystkie zwierzęta, które 
przebywają pod naszą opieką, mają za so-
bą swoją trudną historię. Chcemy Państwu 
przestawić kilka z nich: 
•	Borys – sześcioletni pies znaleziony pod 

sklepem. Gdy trafił do nas, był bardzo 
zmęczony, miał rozerwaną wargę. Borys 
był bardzo słabo zsocjalizowany, nie ufał 
ludziom. W ułożenie tego psa włożyli-
śmy mnóstwo serca i pracy. Dziś Borys 
chętnie przebywa z ludźmi, umie się 
z nimi bawić, świetnie gra w piłkę i jest 
doskonałym towarzyszem pływania. 

•	Azor mieszkał w beczce metalowej. 
Żywił się ochłapami wrzucanymi do 
brudnej miski. Wodę mu limitowano, 
a  posłuszeństwa uczono przy pomocy 
kija. To spowodowało, że Azor zwątpił 
w  ludzi. Wiedzieliśmy, że musimy go 
zabrać z miejsca, w którym był, zanim 
wydarzy się tragedia psia lub ludzka, bo 
jak ma się zachowywać pies w stosunku 
do człowieka, który wobec niego używa 
kija? Przez pierwsze trzy tygodnie po-
bytu u nas Azor nie pozwolił nikomu 
zbliżyć się do siebie, szczekał ostrze-
gawczo, warczał. Ale... udało się go 
przełamać. Dziś Azor ochoczo merda 
ogonem na widok ludzi, których zna. 
Wychodzi na spacery na smyczy i nawet 
na niej nie ciągnie. Jaki jest wtedy szczę-
śliwy! Wącha wszystko, co napotka, 
rozgląda się z zainteresowaniem, uczy 
się, że poza kojcem istnieje inny świat. 

•	Psie dziecko, roczny Czeko – pies w ty-
pie rasy chow-chow, 24 godziny na 
dobę był przykuty do około 1,5-me-
trowego łańcucha pod gołym niebem. 
Nie miał żadnej osłony przed deszczem 
i chłodem. Nie dane mu było bawić się, 
cieszyć. 

•	Brutus, megasympatyczny, około sied-
mioletni pies, zachorował pewnego dnia. 
Jego pan nie uważał za stosowne udzielić 
pomocy swemu zwierzęciu. Pies przez 
ponad trzy miesiące nie był leczony. Gdy 

Brutus trafił do nas, byliśmy zrozpaczeni 
z powodu stanu jego zdrowia – nie mógł 
utrzymać równowagi, jego tylne nogi 
odmawiały psu posłuszeństwa. Zdiagno-
zowaliśmy Brutusa. Badanie przy użyciu 
rezonansu magnetycznego wykazało, że 
ma atrofię móżdżku, organu, który od-
powiada między innymi za koordynację 
wzrokowo-ruchową. Ten psi senior jest 
naszym najbardziej potrzebującym domu 
i właściwej opieki psem. Brutus mimo 
problemów zdrowotnych bardzo chce 
żyć. Gdy nastanie jesień, jego funkcjono-
wanie w kojcu będzie bardzo utrudnione, 
wręcz niemożliwe. Brutus nie jest w sta-
nie sam wejść do budy i nie ma mowy o 
tym, żeby mógł się w niej obrócić. Nie 
możemy zawieść Brutusa, musimy zna-
leźć dla niego dom, to w tej chwili jedno z 
najważniejszych zadań dla nas. 

Działamy bardzo aktywnie. W 2019 ro-
ku dzięki naszym wysiłkom do nowych, 
sprawdzonych domów pojechało 97 zwie-
rząt. W tym roku swoje rodziny ma już 
ponad 80 psów i kotów. To, że udaje nam 
się znaleźć ludzi, takich przez duże L, spra-
wia, że mimo dopadającego nas niekiedy 
zmęczenia nie poddajemy się. Każda uda-

na adopcja to uratowane psie lub kocie 
życie. Każde z naszych zwierząt, zanim 
trafi do nowego domu, jest odpowiednio 
przygotowane: zaszczepione od wściekli-
zny, chorób wirusowych, zaczipowane, 
wykastrowane i – w przypadku adopcji 
poza Polskę – wyposażone w paszport. 
Wierzymy, że dla każdego Psiaka jest 
gdzieś jego Człowiek. Musimy ich tylko 
połączyć ze sobą. Czekamy na Was i Wasze 
otwarte serca. 

Przypominamy, że dzięki naszym ko-
leżankom Magdzie i Agnieszce istnieje 
możliwość dostarczenia psa lub kota 
bezpośrednio do rodzin na terenie Nie-
miec. Więcej informacji o nas, o tym, co 
robimy, jakie zwierzęta szukają domów, 
znajdziecie Państwo na stronach: www.
strazprzyrody.dabrowno.pl, na profilach 
Facebook: Straż Ochrony Przyrody i Praw 
Zwierząt i Instagramie: straz.ochrony.
praw.zwierzat. Jeśli ktoś z Państwa ze-
chciałby wesprzeć finansowo naszą 
działalność, podajemy nasz numer konta: 
Bank Pekao SA II Oddział w  Ostródzie 
03124025551111001073779448, dla prze-
lewów z zagranicy przed numerem konta 
trzeba podać SWIFT IBAN: PKO PPLPW.

 Aldona nowakowska

Co w trawie piszczy – czyli kilka słów o tym,
co słychać w Straży w Dąbrównie

Azor Borys

www.strazprzyrody.dabrowno.pl
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LEKARZ RODZINNY I DZIECIĘCY
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Firma dysponuje głównie prywatnymi 
środkami finansowymi, główny wkład 
pochodzi od pana Mieczysława Woś-
ki, prezesa firmy Polfarmex. Aktualnie 
zbudowano pięć samochodów elektrycz-
nych Vosco S106 EV, które poddawane 
są codziennie testom drogowym. Jedno-
cześnie trwają prace nad udoskonaleniem 
oprogramowania sterującego systemem 
bateryjnym i systemem napędu, aby dać 
możliwość bardzo płynnego zachowa-
nia się układu napędowego, zarówno 
w  czasie przyspieszenia, jak i hamowa-
nia odzyskowego. Trwają też intensywne 
prace nad technologią produkcji pojaz-
du oraz budowy stanowisk do szybkiego 
i  powtarzalnego montażu. Głównym ce-
lem jest przyspieszenie czasu montażu. 
Jednocześnie usiłuje się wprowadzić 
technologię montażu części i podzespo-
łów, tak aby najefektywniej wykorzystać 
własne możliwości. Na obecnym etapie 
przygotowywany jest montaż gniazdowy, 
który będzie obsługiwany przez ludzi, a na 
pewnych obszarach produkcji, fragmen-
tarycznie, będzie przypominał montaż 
liniowy. 

Dane techniczne VOSCO S106 EV: 
Moc nominalna wynosi 115 kW (ok.156 
KM) z możliwością włączenia trybu sport, 
przy którym można osiągnąć 175 kW 
(niemal 240 KM). Sprawia to, że auto na-
prawdę jest żwawe. Napięcie na pokładzie 
to 700 V, pojemność akumulatorów to 
31,5 kWh. Przy jeździe mieszanej pojazdy 
pokonują ponad 200 km na jednym łado-
waniu. Trwają prace nad zwiększeniem 
zasięgu do 250 km – jeszcze w tym roku. 
Dotychczas zmontowane pojazdy wypo-
sażone są w złącze, które daje możliwość 
ładowania prądem stałym, co przy stan-
dardowej ładowarce o mocy w granicach 
30 kW pozwala uzupełnić akumulator 
w około godzinę. Dodatkowo każdy pojazd 
wyposażony jest w ładowarkę pokładową 
o mocy 3,3 kW. Pozwala to naładować 
akumulator z gniazda sieciowego w do-

mu w ok. 10–11 godzin. W opracowaniu 
są mocniejsze ładowarki pokładowe, które 
znacznie skrócą czas ładowania. Producent 
jest na etapie testów homologacyjnych dla 
samochodów elektrycznych. Tu natrafiono 
na trudności, ponieważ mimo zapewnień 
polskiego rządu nie ma w Polsce możliwo-
ści przeprowadzenia pełnej homologacji. 
Trzeba nadmienić, że w 2018 roku firma 
otrzymała homologację dla pojazdu spa-
linowego Vosco S106. Wspomnieć warto, 
że wcześniej ostatnim polskim samocho-
dem, który uzyskał homologację, był FSO 
Polonez. 

Nowa stylistyka VOSCO EV2 opra-
cowana została przez Damiana 
Wolińskiego, jednego z laureatów kon-
kursu organizowanego przez EMP na 
opracowanie nadwozia polskiego samo-
chodu elektrycznego. Nowa stylistyka 
nadwozia bazuje na dynamicznych po-
działach oraz niespotykanych w tej klasie 
pojazdów elementach. W całym projekcie 
ważny jest feeling auta stricte elektrycz-
nego, dlatego pas przedni pozornie nie 
posiada wlotów powietrza. Projektan-
ci zadbali o własny schemat podziałów 
kolorystycznych, spójny z designem po-
wierzchni nadwozia. Zadbano o komfort 
i ergonomię wnętrza. Zastosowano także 
nowy (w porównaniu z poprzednim mo-
delem) system multimedialny z ekranem 
o  przekątnej 9 cali oraz autorski projekt 
User Interface wyświetlany na ekranie kie-
rowcy, tzw. Instrument Cluster. 

Aktualnie nadal montowane są pojazdy 
spalinowe, od których wszystko się zaczęło. 
W przygotowaniu jest następnych pięć po-
jazdów elektrycznych. W przyszłym roku 
fabryka ma zamiar przedstawić pierwsze 
egzemplarze do sprzedaży. Konstruktorzy, 
inżynierowie z fabryki w Kutnie zdają so-
bie sprawę, że w najbliższych latach rynek 
motoryzacyjny może całkowicie się zmie-
nić. W tym właśnie upatrują swoją szansę. 
 Opracowanie:
 Damian Woliński
 Christof Kochanski

Syrenka po reinkarnacji
W Kutnie powstała Fabryka Samo-
chodów Osobowych SyREnA S.A. 
założyciele jako cel postawili sobie 
zaprojektowanie i wprowadzenie 
do małoseryjnej produkcji auta 
nawiązującego swoją stylistyką do 
kultowych polskich marek: Syre-
ny, Poloneza, nysy, Mikrusa czy 
Warszawy. Ich marzeniem jest reak-
tywowanie rozwoju polskiej marki 
samochodów osobowych, czerpiąc 
z historii krajowej motoryzacji, 
opierając się na nowoczesnych roz-
wiązaniach technicznych. 
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Gumowe ucho
W związku z panującą pan-

demią i związanymi z nią 
ograniczeniami niewiele 
dzieje się w polskim 
świecie artystów i  cele-

brytów. Odwołane są przecież wszystkie 
premiery, koncerty, festiwale czy eventy. 
Spory ruch za to panuje na ekskluzyw-
nych porodówkach, mamy bowiem 
baby boom w polskim show biznesie. Po 
dziecku Anny i Roberta Lewandowskich 
było to najbardziej oczekiwane dziecko 
w Polsce. Kto nie wie, o kim piszę? Oczy-
wiście chodzi o pierwsze wspólne dziecko 
Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosła-
wa Majdana. Polscy Beckhamowie zostali 
rodzicami 10 czerwca. Wiadomo, że jest 
to zdrowy synek o imieniu Henryk. Nie 
jest tajemnicą, że para od długiego czasu 
starała się o upragnione dziecko. Małżon-
kowie praktycznie przez cały okres ciąży 
Gosi starannie relacjonowali jej przebieg 
w mediach społecznościowych. Nic więc 
dziwnego, że teraz, kiedy upragniony 
Henio jest już na świecie, celebryci za-
sypują nas jeszcze większą ilością zdjęć. 
Szczęśliwi rodzice dokumentują każdą 
ważną chwilę w życiu synka, np. pierwszy 
dzień w domu, pierwsze spotkanie Henia 
z braćmi, ciocią i wujkiem, pierwszy spa-
cer... Nic nie wskazuje na to, by lista mia-
łaby się niedługo skończyć. Plotkara się 
tym nie martwi, bo będzie miała o czym 
Czytelników informować. Pamiętajcie to 
nazwisko: Henryk Majdan! 

Marta żmuda-Trzebiatowska i jej mał-
żonek Kamil Kula (aktor) także doczekali 
się drugiej pociechy. Niewiele wiemy o 
tym fakcie, gdyż para ceni sobie dyskre-
cję. Aktorka nigdy nie potwierdziła do-
niesień o swoim błogosławionym stanie, 
a jedynym „komentarzem” z jej strony był 

ciążowy brzuszek. Para ma już 3-letniego 
synka o imieniu Bruno. O tym, że drugie 
dziecko Marty i Kamila przyszło już na 
świat, dowiedzieliśmy się dzięki zdjęciom 
paparazzi, którzy przyłapali szczęśliwych 
rodziców wychodzących z noworodkiem 
z wizyty kontrolnej u lekarza. Aktorka 
nie wypowiada się publicznie na temat 
płci maleństwa, a tym samym i imienia. 
Dwutygodnik „Party” twierdzi, że Marta 
Żmuda-Trzebiatowska urodziła córeczkę, 
ale o imieniu nie spekuluje. Może dowie-
my się w swoim czasie wszystkiego od sa-
mej aktorki. A póki co, życzymy zdrowia 
i szczęścia. 

Kto jeszcze urodzi dziecko w 2020 roku? 
Na swoje pierwsze dziecko czekają: 

Agnieszka Radwańska (była tenisist-
ka), Lara Gessler (córka popularnej 
restauratorki), Iwona Cichosz (finalistka 
7.  edycji programu „Taniec z gwiazda-
mi”). Aktorka barbara Kurdej- Szatan 
wraz z  mężem spodziewają się drugiego 
dziecka, a wokalistka Maja Hyży oczekuje 
przyjścia na świat jej trzeciego dziecka. 
Gwiazda jest już mamą 8-letnich synów, 
które są owocem jej poprzedniego związku 
z Grzegorzem Hyżym, znanym wokalistą. 

Dzieci się rodzą, a potem ani się nie 
spostrzeżemy i są dorosłymi ludźmi. Czy 
uwierzycie, że syn natalii Kukulskiej 
skończył 20 lat?! Starsi Czytelnicy pa-
miętają 7-letnią dziewczynkę śpiewającą 
„Puszek Okruszek”, 
a tu proszę, taka nie-
spodzianka. Można 
powiedzieć: „jak ten 
czas leci!”. Artystka i jej 
mąż Michał Dąbrówka 
(perkusista) mają trójkę 
dzieci: syna Jana (ur. 
2000 r.) i dwie córki: 

Annę (ur. 2005 r.) i Laurę (ur. 2017 r.). 
Wspomniany syn poszedł w ślady swojego 
ojca – gra na instrumentach perkusyjnych. 
Pod koniec sierpnia pojawi się zapowia-
dana przez Natalię płyta „Czułe struny”. 
Kukulska do projektu z muzyką Fryderyka 
Chopina zaprosiła prawie 100 osób, w tym 
męża i  swojego 20-letniego syna Jana. 
Nie trzeba chyba dodawać, że to właśnie 
z udziału w nagraniu swojej najstarszej 
pociechy artystka jest szczególnie dumna. 

Także pierworodny syn Michała 
Wiśniewskiego, Xavier, świętował 18. 
urodziny! Tę wyjątkową okazję należy 
odpowiednio celebrować – i tak też było 
w rodzinie Wiśniewskich. Mama nasto-
latka, Marta Wiśniewska (Mandaryna), 
urządziła kameralną rodzinną imprezę. 
Tak oto doszło do sytuacji bez preceden-
su: druga żona Michała, Marta, wzniosła 
toast wraz z jego piątą żoną Polą. Gdy 
dodamy do tego pozostałe rodzeństwo 
Xaviera, siostrę Fabienne (także z dru-
giego małżeństwa), Etiennette i Vivienne 
(córki Michała z  trzeciego małżeństwa) 
oraz czwórkę dzieci obecnej, piątej żony 
Michała, to mamy wyjaśnioną całkowicie 
sytuacje rodzinną Michała Wiśniew-
skiego. Ale wracając do 18-letniego 
młodzieńca, trzeba dodać, że Xavier jest 
dumą mamy i taty i jak każdy nastolatek 
ma marzenia. Najstarszy i  jedyny syn 
Wiśniewskiego marzy o karierze dzien-
nikarza sportowego. Życzymy spełnienia 
tych marzeń. 

Ci z Czytelników, którzy uznali ostatnią 
relację o rodzinie Michała Wiśniewskiego 
za zbyt skomplikowaną, serdecznie prze-
praszam, ale takie czasem jest życie. 

 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 
Ze względu na pandemię 

będą przewidziane pewne 
ograniczenia. Turniej może 

zostać również w szczególnym 
wypadku odwołany.  Wszelkie 

informacje na stronie
www.darmstadt.pl oraz

na Facebooku: DARMSTADT.pl

Team Darmstadt.pl

12 września 2020 r. serdecznie zapraszamy na
24 Turniej Tenisowy PolenCup 2020

SV Blau Gelb Darmstadt
Elisabeth-Selbert-Straße 27
64289 Darmstadt
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Polaków 7 grzechów głównych w dziedzinie ubezpieczeń

Podczas prawie 30-letniej pracy 
jako makler finansowy na rynku 
niemieckim zaobserwowałem pew-
ne, najczęściej popełniane przez 

Polaków błędy. Ująłem je poniżej jako 
„7 grzechów głównych” w stosunku do 
finansów czy ubezpieczeń. Przytoczę kilka 
przykładów z mojej codziennej praktyki: 

1. brak wyobraźni. Dzwoni klient z zapy-
taniem, czy może rozwiązać umowę ubez-
pieczenia od następstw nieszczęśliwego 
wypadku, bo już jej nie potrzebuje. Na moje 
pytanie, dlaczego, czy dogadał się z „anio-
łem stróżem” i uzyskał gwarancję bezpie-
czeństwa na najbliższe lata, odpowiedź jest 
rozbrajająca: „Nie, ale już trzy lata płacę 
składki i nic z tego nie mam”. Czyli problem 
polega na tym, że nie wydarzyła się żadna 
tragedia i składki się „nie zwróciły”. 

2. Syndrom strusia. Zdarza się, że 
z  powodu przejściowych perturbacji 
finansowych nie jesteśmy w stanie za-
płacić w terminie raty kredytu, składki 
ubezpieczeniowej czy innego zobowią-
zania. Najlepszym wyjściem w takiej 
sytuacji jest rozmawiać z wierzycielami 
o przesunięciu terminu spłaty lub innym 
rozwiązaniu. Jednak część naszych roda-
ków postępuje odwrotnie – chowa głowę 
w piasek, licząc, że sprawa się rozpłynie. 
Niektórym wydaje się, że uciekną przed 
długami do Polski, ale te czasy już minęły. 
Dzisiaj niezapłacony mandat w Niem-
czech może być powodem zatrzymania na 
granicy lub być egzekwowany w Polsce. 
Próbuje się też obarczyć winą przedstawi-
ciela firmy ubezpieczeniowej czy maklera, 
że nie w pełni poinformował lub co gorsza 
wprowadził w błąd. Jednak metoda ta jest 
powszechnie znana i prawie wszystkie 
firmy finansowe, ubezpieczeniowe wpro-
wadziły do druków umów odpowiednie 
zabezpieczenia, chroniące przed nieuczci-

wymi próbami podważania skuteczności 
zawieranych umów. 

3. „nie dożyję”. Z taką wymówką 
spotykam się, kiedy rozmawiam na temat 
zabezpieczenia finansowego wieku eme-
rytalnego. „Niestety” statystyki mówią, 
że znakomita większość z nas osiąga wiek 
emerytalny, a więc co będzie, jak nasz 
delikwent „będzie miał pecha” i dożyje 
wieku emerytalnego? 

4. brak logiki w działaniu. Jeśli już nasz 
rodak podpisze umowę na ubezpieczenie 
emerytalne, to w 35% po trzech, czterech 
latach zrywa umowę. Paradoks polega na 
tym, że w początkowych latach składki 
(lub ich część) idą na pokrycie kosztów, 
a potem na budowę kapitału. Tak więc 
krótko po zapłaceniu za realizację umo-
wy przez 20-30 lat następuje rezygnacja. 
Inaczej mówiąc, płaci za usługę, z której 
dobrowolnie rezygnuje. 

5. „Franek wie lepiej”. Ten syndrom 
często występuje u Polaków, którzy są sto-
sunkowo krótko w Niemczech i otworzyli 
tu działalność gospodarczą. To oni najczę-
ściej uważają, że wiedzą wszystko lepiej lub 
kolega z budowy, przysłowiowy „Franek”, 
wie najlepiej, bo jest rok dłużej w  Niem-
czech. Kiedy tłumaczę np. obowiązek 
ubezpieczenia od kosztów leczenia (Kran-
kenversicherung), słyszę w odpowiedzi, że 
nasz delikwent zna osoby, które są na ubez-
pieczeniu polskim lub turystycznym. Ja też 
znam osoby, które po alkoholu siadają za 
kierownicą, jednak nie zmienia to faktu, że 
jest to sprzeczne z prawem i podlega karze. 
Jest to tylko kwestia czasu. 

6. Szukam najtańszego ubezpieczenia 
(samochodu, zdrowotnego, wypadkowe-
go). Słyszę to często, zbyt często od osób 
odwiedzających naszą kancelarię. Znacz-
nie rzadziej spotykam się z pytaniem, 
jakie świadczenia czy jaki zakres ma to 

ubezpieczenie, a  przecież 
to jest również ważne. 
Nie kupujemy tylko papierowej polisy, 
ale zabezpieczenia, jakie ona nam daje. 
Trudno wyobrazić sobie, że ktoś wchodzi 
do handlarza samochodów i prosi o naj-
tańszy samochód. Najczęściej wie, o  jaki 
model mu chodzi i jakie chciałby mieć 
wyposażenie, a potem sprawdza, czy go 
na niego stać, czy musi zrezygnować z ja-
kichś elementów wyposażenia, czy szukać 
tańszego modelu. Dlaczego tak jest, gdy 
chodzi o tonę żelaza (auto), a w przypadku 
ubezpieczenia, gdy w grę wchodzi nasze 
zdrowie, czy egzystencja – nie? 

7. „Muszę przemyśleć” jako wymówka. 
Mówi się, że nie należy zbyt pochopnie 
podejmować decyzji. Prawda, szczególnie 
jeśli chodzi o finanse. Jednak wiele osób 
traktuje to jako wymówkę lub sposób na 
odsunięcie sprawy na bliżej nieokreśloną 
przyszłość. Przyczyny odwlekania w nie-
skończoność są różne: lęk przed odpowie-
dzialnością za podejmowane decyzje, brak 
wiedzy, złe doświadczenia z przeszłości 
itp. Jednak bardzo często brak decyzji jest 
tak samo zły, jak błędne decyzje. Działania 
dotyczące finansów powinny być przemy-
ślane, ale również racjonalne. Nadmierne 
przeciąganie ich w czasie powoduje, że 
jego upływ gra na naszą niekorzyść. 

Faktem jest, że znakomita większość 
naszych rodaków porusza się sprawnie po 
rynku finansowym w Niemczech. Jednak ta 
mniejszość, która ignoruje prawo niemiec-
kie, nie tylko sama naraża się na przykre 
konsekwencje, ale rzutuje to negatywnie 
na opinię o nas, Polakach. Jeśli wynika to 
z braku wiedzy, problem jest mniejszy – 
należy po prostu zadbać o jej uzupełnienie. 
Gorzej, jeśli w grę wchodzą inne przyczyny. 

 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 k. Rzymu, 
po czym przenoszą się do hotelu, gdzie 
znajdują pracę. Niespodziewanie zostają 
przeniesieni do obozu w mieście Capua, 
skąd po tygodniu uciekają. 

Dziś przypomniałam sobie naszą 
„babcię” sprzed miesięcy. Ale dlaczego? 
Sama nie wiem, bo i czas odległy, i aura 
całkowicie inna. Babcia była z nami w 
upalne lato, narobiła wiele „bigosu” 
i odjechała z wizą do Niemiec, choć 
później od nas przybyła do obozu. Teraz 
mam dużo czasu, więc rozmyślam, choć 
Dariuszowi nie podoba się moje odgrze-
bywanie przeszłości. 

Gdy pracowałam jeszcze w biurze 
obozowym, babcia stale wyczekiwała na 
mnie przy wyjściu. Była wtedy otwarta, 
gadatliwa, a ja wysłuchiwałam, myśląc, 
że to reakcja na jej samotność, Gdy ją 
wtedy zabraliśmy do hotelu, aby ulżyć 
jej codzienności, przestała już zabiegać 
o nasze względy, osiągnęła przecież 
pełny sukces. Nie musiała już martwić 
się o kolejki po strawę, mieszkać w 
tym piekle i być narażona na łobuzerię 
itp. To wszystko miała za sobą, więc z 
nadmiaru czasu zaczęła wtedy knuć. Tu 
kończą się moje wspomnienia, bo nie 
mam zamiaru sama się gnębić. 

Teraz trawię niektóre przeżycia i przy-
pomniał mi się pewien epizod. Barbara 
z Jurkiem opowiadali babci o pobycie u 
konsula. Pytał ich przez tłumacza o ży-
cie obozowe, o wypełnianie dokumen-
tów, więc opowiedzieli, że prosili nas o 
pomoc, ale odmówiliśmy. Jesteśmy aro-
ganccy, samolubni i podejrzewają nas o 
złodziejstwo, bo jesteśmy zbyt dobrze 
ubrani i chodzimy swoimi drogami. 
Babcia im przytakiwała, więc opo-
wiadali chętnie. Zdradziła nam tylko 
tyle lub aż tyle. Wtedy byłam oburzona 
i przerażona, ale oni odjechali z wizą do 

Niemiec, a ja szybko zapomniałam ten 
incydent. Zawsze starałam się filtrować 
informacje i nie rozdzierać szat. 

Teraz, głęboko to analizując, doszłam 
do wniosku: skoro konsul „zagubił” 
lub nawet z premedytacją zniszczył w 
wakacje nasze akta, które podczas jego 
urlopu zastępca odtworzył przy nas we 
wrześniu, to chyba istnieje również 
możliwość, że konsul dał się ponieść 
pomówieniom tej podstępnej pary. Bar-
bara i Jurek nie są warci mojej analizy, 
ale reszta historii musi stanowić teraz 
impuls do działania o likwidację naszej 
obecnej mizery. Nie mogę tak spokojnie 
i bezczynnie siedzieć. Dariusz mnie 
uspokajał, ale postanowiłam zadzwonić 
do jego ciotki Wiktorii w Nadrenii. Była 
już pod koniec września wzywana do 
urzędu o potwierdzenie powinowac-
twa z Dariuszem. Zapytano ją wtedy, 
dlaczego ciotka Agata z Bawarii nie 
potwierdziła, a wręcz odizolowała się 
od sprawy. Przeprowadziłam z Darkiem 
długą rozmowę i wyznał mi wreszcie, że 
ciotka Agata przed wyjazdem z Polski 
do Niemiec, w 1978 roku, przyszła do 
nich z mężem, aby się pożegnać. Wtedy 
matka Darka nazwała ich hitlerowcami. 
Jego ojciec nie zrewidował tego zacho-
wania. Nie potrafił stanąć pomiędzy 
żoną a siostrą i tak zakończyły się ich 
stosunki rodzinne. 

Teraz było dla mnie jasne, że muszę 
natychmiast zadziałać. Dariusz otrzy-
mał reprymendę, dlaczego w takim 
przypadku wpisał tę rodzinę w nasze 
dokumenty dla konsula. 

Pozostało mi tylko jedno – list do jego 
ciotki Agaty. 

Zawsze brzydziłam się plotek, pod-
stępów, machinacji, intryg, a teraz 
zostałam ich ofiarą. Nastrój też miałam 
niemiły, gdyż październikowy chłód 
nie przysparzał radości. Osłodą były 
znów listy moich kochanych rodziców 
i rodzeństwa. Żal mi było Darka, jego 
rodzina nic nie pisała. 

Cdn.  SGL

zamiast „palcem w oko”
– wybory
Wybory prezydenckie rozstrzygnięte. 
W takich sytuacjach najczęściej dokonuje 
się oceny, podsumowania. Oczywistym 
jest, że każdy ma prawo do własnej oceny. 
Ja też – i właśnie chcę skorzystać z tego 
prawa. Przede wszystkim gratulacje na-
leżą się całej Polonii rozsianej po świecie. 
Wykazaliśmy się ogromną aktywnością, 
zaangażowaniem w istotnych sprawach 
dla Polski. Wielu z nas pokonywało różne 
trudności natury obiektywnej i subiektyw-
nej, aby móc zagłosować. Polacy w Anglii 
zarejestrowali małą firmę kurierską, aby 
sprawnie dostarczyć koperty. Rodacy na 
Gran Canarii pakiety wyborcze wysyłali 
wspólnie jedną przesyłką ekspresową, 
organizując się wcześniej. W niedzielę wy-
borczą przed konsulatami w Niemczech 
stali wolontariusze, odbierając ostatnie 
listy z kartami wyborczymi, aby krótko 
przed zamknięciem lokali profesjonalny 
kurier dostarczył je za drzwi placówek. 
Choć wiadomo też, że nie wszystkim uda-
ło się zagłosować i to często nie z własnej 
winny, to udowodniliśmy, że Polska może 
liczyć na rodaków zamieszkałych poza 
jej granicami. Sam wynik może w przy-
szłości nie bardzo się opłaci, zwłaszcza 
licznym organizacjom polonijnym. Mimo 
wszystko warto było. Wykazaliśmy, że 
jesteśmy jednością, siłą, z którą – czy to 
się komuś podoba czy nie – należy się 
liczyć. Gratulacje! W wyborach Rafał 
Trzaskowski uzyskał wynik o ok. 2% 
gorszy od urzędującego Prezydenta, który 
swój elektorat budował 5 lat. To on skupił 
wokół siebie ludzi młodych, inteligencję, 
przedsiębiorców, to jest tych, którzy 
stanowią siłę każdego państwa. Z tego 
powodu uważam, że jemu też należą się 
słowa uznania i gratulacje. A kto wygrał 
te wybory? Otóż te wybory wygrał Prezes 
NIK, który uzupełnia swoje dochody 
zyskami z domu publicznego, instruk-
tor narciarstwa dorabiający na handlu 
maseczkami, były pracownik służb spe-
cjalnych handlujący nielegalnie bronią, 
a jak nadarzy się okazja, to respiratorami 
(których nie ma), wygrali biedacy, którzy 
pozbyli się całego majątku z miłości do 
małżonki. Można tak jeszcze wymieniać 
dalej. Bardziej istotne jest, kto przegrał 
– Polacy. Z tym że 51% jeszcze o tym nie 
wie. Dlaczego tak uważam? Otóż za „kieł-
basę wyborczą” trzeba będzie zapłacić, tak 
jak za wiele wypłat socjalnych, które nie 
mają pokrycia w budżecie. Myślę, że roz-
wiązanie będzie proste. Rządzący sięgną 
do kieszeni przedsiębiorców i właścicieli 
firm. Przecież nikt się nie będzie burzył, 
że zabiera się bogatym. Przedsiębiorcy 
w takiej sytuacji, żeby utrzymać się na 
rynku, podniosą ceny na swoje produkty, 
czy usługi, a zapłaci konsument, czyli oby-
watel – i koło się zamyka. Niestety, takie 
rysują się perspektywy. Cóż, jednak znów 
„palcem w oko”. 
 Christof Kochanski

PALCEM W OKO

Wspomnienia emigranta
odc. XLIX
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Delegowanie jest jednym ze 
sposobów pracy polskich 
pracowników w Niemczech. 
Uwaga: Nie należy go mylić 
z wysyłaniem w delegację! 

Który system zabezpieczenia społecz-
nego ma zastosowanie do pracowników 
tymczasowo delegowanych do innego 
państwa członkowskiego? 

Czasami pracodawca z jednego państwa 
członkowskiego („państwo delegujące”) 
chce wysłać pracownika do pracy w in-
nym państwie członkowskim („państwo 
zatrudnienia”). Tacy pracownicy nazywani 
są pracownikami delegowanymi. Zgod-
nie z unijnymi przepisami pracownicy 
wyjeżdżający do pracy na obszarze Unii 
Europejskiej podlegają ustawodawstwu 
państwa, do którego wyjechali w zakresie 
zabezpieczenia społecznego. Istnieją jednak 
wyjątki od tej zasady. Głównym wyjątkiem 
jest delegowanie pracownika j.w., czyli 
przypadki, gdy przedsiębiorstwo wysyła 
pracownika, np. do Niemiec na okres  
z góry ograniczony (maksymalnie 24 mie-
siące). Wówczas pracownik wciąż podlega 
np. polskiemu ZUS-owi i nie musi podlegać 
ustawodawcy niemieckiemu. 

Jak definiuje się delegowanie pracowni-
ków w prawie unijnym? 

Osoba, która pracuje jako pracownik na-
jemny, np. w Polsce w imieniu pracodawcy 
normalnie prowadzącego działalność w kra-
ju i która jest wysyłana przez tego praco-
dawcę, np. do Niemiec, aby wykonywać tam 
pracę dla tego pracodawcy, nadal podlega 
ustawodawstwu polskiemu, gdy przewidy-
wany czas trwania tej pracy nie przekracza 
24 miesięcy oraz osoba ta nie jest wysyłana 
w celu zastąpienia innej delegowanej osoby. 
Przepisy te nie mogą być wykorzystywane 
do zatrudniania pracowników w przedsię-
biorstwach lub na podstawie umów w sposób 
ciągły poprzez powtarzające się delegowanie 
różnych pracowników na te same stanowiska 
i w tych samych celach. Oprócz tymczasowe-
go charakteru delegowania i faktu, że nie ma 
ono na celu zastąpienia innego pracownika, 
pracodawca musi normalnie prowadzić 
swoją działalność w Polsce. Przykład: przed-
siębiorstwo A z Polski otrzymało zlecenie 
wykonania prac malarskich w  Niemczech. 
Oczekuje się, że praca ta zajmie dwa mie-
siące. Oprócz siedmiu członków personelu 
zatrudnionego na stałe przedsiębiorstwo A 
potrzebuje dodatkowo trzech pracowników 
tymczasowych z agencji pracy tymczasowej 
B, aby wysłać ich do Niemiec. Ci pracow-
nicy tymczasowi pracowali już w przed-
siębiorstwie A. Przedsiębiorstwo A prosi 
agencję pracy B o delegowanie tych trzech 
pracowników tymczasowych do Niemiec 
wraz z siedmioma stałymi pracownikami. 

O ile wszystkie inne warunki delegowania 
są spełnione, ustawodawstwo polskie nadal 
będzie miało zastosowanie zarówno do pra-
cowników tymczasowych, jak i do członków 
stałego personelu. Pracodawcą pracowników 
tymczasowych jest oczywiście agencja pracy 
tymczasowej B. 

Kiedy można mówić o bezpośrednim 
związku między przedsiębiorstwem dele-
gującym a pracownikiem delegowanym? 

Zasada, że pracownik „wykonuje pracę 
w imieniu pracodawcy”, oznacza, że 
przez cały okres delegowania musi istnieć 
bezpośredni związek między delegującym 
pracodawcą i pracownikiem delegowanym. 
Zachodzi to wówczas, gdy są spełnione 
następujące zasady: odpowiedzialność za 
rekrutację; musi być oczywiste, że przez ca-
ły okres delegowania umowa obowiązywała 
i nadal obowiązuje strony zaangażowane 
w  jej sporządzenie i że wynika ona z ne-
gocjacji, które doprowadziły do rekrutacji; 
prawo do rozwiązania umowy o pracę 
(zwolnienia) musi przysługiwać wyłącznie 
przedsiębiorstwu „delegującemu”; przed-
siębiorstwo „delegujące” musi zachować 
prawo do określenia „charakteru” pracy 
wykonywanej przez pracownika delegowa-
nego, obowiązek wynagradzania pracow-
nika spoczywa na przedsiębiorstwie, które 
zawarło umowę o pracę. 

Kilka przykładów: 
a) Przedsiębiorstwo A z siedzibą w Polsce 

wysyła tymczasowo pracownika do Niemiec 
do wykonywania pracy w przedsiębior-
stwie B. Pracownik nadal posiada umowę 
z przedsiębiorstwem A i wyłącznie od niego 
ma prawo żądać wynagrodzenia. Wów-
czas przedsiębiorstwo A jest pracodawcą 
pracownika delegowanego, ponieważ rosz-
czenie z tytułu wynagrodzenia skierowane 
jest wyłącznie do przedsiębiorstwa A. Tak 
jest nawet w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo 
B dokonuje częściowego lub całkowitego 
zwrotu tego wynagrodzenia przedsię-
biorstwu A w postaci odliczenia kosztów 
operacyjnych od podatku w Niemczech. 

b) Przedsiębiorstwo A z siedzibą w Polsce 
wysyła tymczasowo pracownika za granicę 

do pracy w Niemczech do wykonywania 
pracy w przedsiębiorstwie B. Pracownik 
nadal posiada umowę z przedsiębiorstwem 
A i jego roszczenia z tytułu wynagrodzenia 
również są skierowane do przedsiębiorstwa 
A. Pracownik ten zawiera jednak dodat-
kową umowę o pracę z przedsiębiorstwem 
B i otrzymuje także wynagrodzenie od 
przedsiębiorstwa B. 

Wówczas mamy tu dwie sytuacje. Sytu-
acja pierwsza: gdy przez okres zatrudnienia 
w  Niemczech pracownik ma dwóch 
pracodawców. Jeżeli pracuje wyłącznie 
w Niemczech, stosuje się wobec niego 
ustawodawstwo niemieckie. Oznacza to, że 
wynagrodzenie wypłacane przez przedsię-
biorstwo A jest uwzględniane przy okre-
ślaniu wysokości składek na ubezpieczenie 
społeczne opłacanych w Niemczech. Sytu-
acja druga: jeżeli pracownik ten od czasu 
do czasu pracuje również w Polsce, należy 
przeanalizować przepisy, aby ocenić, czy 
zastosowanie ma ustawodawstwo polskie 
czy niemieckie. 

c) Przedsiębiorstwo A z siedzibą w Polsce 
wysyła tymczasowo pracownika za gra-
nicę do wykonywania pracy w Niemczech 
w  przedsiębiorstwie B. Umowa o pracę 
z  przedsiębiorstwem A jest zawieszona na 
okres działalności pracownika w Niem-
czech. Pracownik zawiera umowę o pracę 
z przedsiębiorstwem B na okres swojej 
działalności w Niemczech i uzyskuje wyna-
grodzenie od tego przedsiębiorstwa. 

Wówczas nie jest to przypadek delegowa-
nia, ponieważ zawieszony stosunek pracy 
nie stwarza wystarczających więzi na mocy 
przepisów prawa pracy, które gwaranto-
wałyby dalsze stosowanie ustawodawstwa 
państwa delegującego, czyli polskich prze-
pisów. Pracownik podlega w tym wypadku 
ustawodawstwu niemieckiemu.

Anna Golan, LL.M.
prawnik polsko-niemiecki 
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Delegowanie polskich pracowników
do pracy w niemczech

S&G Inkasso
Polsko-Niemieckie Biuro Inkasso w Kolonii

Skuteczne odzyskiwanie roszczeń w Niemczech – bez opłat wstępnych

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

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

PORADy PRAWnE
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WyWIAD W TWOIM MIEśCIE

Jacek Tyblewski od 15 lat współtworzy 
i kieruje polską redakcją Radia COSMO. 
Radio to jest kooperacją rozgłośni Rund-
funk berlin-brandenburg, Westdeutscher 
Rundfunk (WDR)  i Radio bremen. Dzię-
ki temu polskich audycji Radia COSMO 
można słuchać w  całej północnej części 
niemiec. 

„TM”: Jacku, powiedz nam proszę, jak 
powstała polska redakcja Radia COSMO. 
To był Twój pomysł? 

JACEK TybLEWSKI: – Polska redakcja 
w publicznym radiu w Berlinie powsta-
ła na początku lat 90. Początkowo radio 
nosiło nazwę Radio Multikulti. Walczyli-
śmy wspólnie z innymi narodowościami 
o czas antenowy dla redakcji obcojęzycz-
nych praktycznie przez trzy lata. Były to 
czasy, kiedy w Niemczech coraz bardziej 
zauważalne stały się działania ekstremal-
nych ugrupowań prawicowych. Naszym 
postulatem było, by przynajmniej naj-
większe grupy mniejszości narodowych 
w Berlinie: Turcy, Polacy, Kurdowie, Ara-
bowie i Wietnamczycy, mogły nadawać 
audycje w swoich językach ojczystych. Na-
sza argumentacja była dość prosta. Skoro 
obywatele tych państw płacą w Niemczech 
abonament, to mają też prawo do swojego 
miejsca na antenie mediów publicznych. 
Chcieliśmy stworzyć medium, które miało 
być miejscem do wspólnych debat. Miały to 
być nie tylko rozmowy w swoich własnych 
grupach językowych, ale także platforma 
do dyskusji pomiędzy nimi. Udało nam się 
przekonać do tego pomysłu zarówno poli-
tyków, jak i rozgłośnię Sender Freies Berlin. 
W ten sposób w 1994 roku doszło do po-
wstania Radia Multikulti. Było to więc nasze 
wspólne, międzynarodowe przedsięwzięcie. 
W godzinach pomiędzy 18.00 a 22.00 nada-
wane były audycje w  językach ojczystych. 
Program dzienny prowadziliśmy w języku 
niemieckim. Dodatkową ciekawostką był 
też fakt, że nagle w jednym miejscu spo-
tkała się międzynarodowa ekipa osób od 
dawna walczących w  Niemczech o  pra-
wa mniejszości i młodych dziennikarzy, 
wykształconych w mediach publicznych. 
Przypomnieć muszę również, że w tamtych 
latach radio miało troszeczkę inną funkcję, 
ponieważ wtedy jeszcze nie wszystkie infor-
macje można było znaleźć w internecie. 
Jak i gdzie można aktualnie słuchać Was-
zych audycji? 

– Jesteśmy słyszalni w Nadrenii Pół-
nocnej-Westfalii poprzez Westdeutscher 
Rundfunk. Po czterech latach istnienia 
WDR przyjrzało się projektowi naszej mię-
dzynarodowej rozgłośni i stwierdziło, że kraj 
związkowy NRW też potrzebuje takiego me-
dium. W ten sposób w 1997 roku powstała 
redakcja Funkhaus Europa, jako bliźniaczy 
projekt do Radia Multikulti. Fakt, że istnia-
ły już dwie rozgłośnie wspierane przez silne 

Radio COSMO po polsku

Westdeutscher Rundfunk, sprawił, że przez 
kolejne trzy lata audycje te pojawiały się 
praktycznie w całych Niemczech. Z czasem, 
podczas jednej z  kampanii wyborczych, 
wyłamała się nam Bawaria, gdzie podczas 
populistycznej kampanii wyborczej stwier-
dzono, że audycje w językach ojczystych 
przeszkadzają w integracji obcokrajowców. 
Następnie odeszły również kolejno Badenia-
-Würtembergia, Kraj Sary, Norddeutscher 
Rundfunk. Tak więc aktualnie nadajemy 
w takim paśmie północnym od Północnej 
Nadrenii-Westfalii po Berlin i Branden-
burgię. W dzisiejszych czasach jednak 
dobrze funkcjonująca rozgłośnia, myśląca 
o słuchaczu ponadregionalnym, jest przede 
wszystkim aktywna w internecie. Jest to nie 
tylko livestream, gdzie można słuchać na 
bieżąco audycji w sieci, ale też zbiór pod-
castów, archiwum, gdzie można odsłuchać 
wcześniejsze audycje. Jesteśmy też aktywni 
w mediach społecznościowych, jak Facebo-
ok i Twitter. Zdarza się, że niektóre ważne 
materiały pojawiają się wpierw w internecie, 
a dopiero później w radiowej audycji. Dzie-
je się tak z korzyścią dla naszych słuchaczy, 
ale dla nas jest to ogromne wyzwanie, bo 
dziś redakcja, która kiedyś przygotowywa-
ła tylko codzienny magazyn radiowy, musi 
obsłużyć aż trzy kanały. Wiemy też, że nasz 
odbiorca oczekuje czegoś innego w radiu, 
w podcaście, a czegoś innego na Facebooku 
– i staramy się zaoferować wszędzie to, czego 
od nas oczekuje i to nie kosztem rzetelności 
naszych materiałów, podcastów czy postów. 
Ile osób pracuje aktualnie w Waszej redak-
cji? W jaki sposób dzielicie między sobą 
pracę? 

– Nasz cały zespół liczy 10 osób, jednak to 
wcale nie znaczy, że wszyscy codziennie są 
w pracy. Zwykle audycje i informacje poja-
wiające się w innych mediach przygotowują 
trzy, cztery osoby. Jest to praca zespołowa. 

Najlepsze pomysły rodzą się w czasie wspól-
nych dyskusji. Oczywiście na koniec 
w studiu pojawia się jedna osoba, która pro-
wadzi daną audycję, ale w gruncie rzeczy, 
jest to najczęściej efekt pracy czterech osób. 
W jaki sposób wybieracie tematy Was-
zych audycji i osoby, które zapraszacie do 
wspólnych dyskusji? 

– Tematy najczęściej po prostu wiszą 
w  powietrzu, pojawiają się w mediach, na 
portalach społecznościowych, czasami 
są efektem naszych obserwacji. Pojawia-
ją się pytania, komentarze, które chcemy 
pokazać i wytłumaczyć. Przyznam także, 
że w  ostatnim czasie wkradło nam się do 
audycji dużo polityki. Wcześniej koncen-
trowaliśmy się raczej jedynie na sprawach 
polsko-niemieckich, jednak z czasem dołą-
czyła również polityka i działalność partii. 
Stało się tak po wyborach w 2014 roku, 
kiedy to w Niemczech powstało wiele klu-
bów dyskusyjnych i inicjatyw zajmujących 
się polskim życiem politycznym, a wśród 
naszych słuchaczy wzrosło zainteresowanie 
tymi tematami. Przy tym nas nie interesu-
ją zbytnio informacje przekazywane przez 
polskie media, naszą specjalnością jest to, 
co się dzieje w Niemczech. Przede wszyst-
kim chcemy pokazywać inicjatywy Polaków 
w Niemczech. Uważam, że właśnie to jest 
najbardziej zaniedbane przez media środo-
wisko. Polonia nie pojawia się ani w mediach 
polskich, ani w niemieckich. Dlatego stara-
my się wypełnić tę lukę i pokazać, czym żyją 
„polskie Niemcy”. Wśród blisko dwóch mi-
lionów Polaków żyjących w Niemczech jest 
wiele ciekawych osób, tworzących bardzo 
interesujące projekty. Zresztą ja jestem zda-
nia, że każdy człowiek jest interesujący. Jeśli 
się mu postawi odpowiednie pytania, odpo-
wiednio poprowadzi rozmowę, pozwoli na 
przedstawienie doświadczeń, przemyśleń 
i fascynacji, okazuje się, że bardzo spokojna 

Nowoczesne radio, aktywne także w internecie i w mediach społecznościowych, potrzebuje zgranej ekipy. 
Radio COSMO po polsku (od lewej): Marta Przybylik, Maciej Wiśniewski, Adam Gusowski, Monika 
Sędzierska, Jacek Tyblewski i Tomasz Kycia
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i wyciszona osobowość nagle rozkwita w na-
szym studiu. Natomiast praca dziennikarza 
polega na tym, aby zostawić naszym radio-
wym gościom odpowiednio dużo miejsca 
na wypowiedź, a jednocześnie pokierować 
ją w taki sposób, by najpiękniej pokazały to, 
czym się kierują, zajmują, aby można lepiej 
poznać ich osobowość. Poza tym staramy 
się zapraszać również autorytety, prowadzi-
my poradnię antenową „Damy radę!”, gdzie 
zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin 
życia. W ten sposób można się dowiedzieć, 
jak załatwić pewne sprawy urzędowe, po-
datkowe, jak dojść do pewnych świadczeń. 
Czyli wszystkie te dylematy, z którymi 
zmierzają się ludzie mieszkający na stałe 
Niemczech, w tym też takie, które muszą 
załatwić w Polsce. Prowadzimy także cykl 
historyczny „Encyclopaedia Polonica” oraz 
cieszący się dużą popularnością cykl publi-
cystyczny „standPUNKTwidzenia”. W  ten 
sposób staramy się reagować i wysyłać 
wciąż nowe impulsy dla naszego środowi-
ska polonijnego. 
Czy planujecie się w jakiś sposób dalej 
rozwijać? 

– Istnieje pewna koncepcja, w jaki sposób 
chcemy się rozwijać. Moja wizja skierowana 

jest nie tylko w stronę wydłużenia naszego 
czasu antenowego. Chciałbym także roz-
szerzyć naszą działalność na kolejne kraje 
związkowe w Niemczech. Moim celem jest, 
aby wszystkie rozgłośnie publiczne w Niem-
czech zrozumiały, że ich obowiązkiem, 
wynikającym zarówno z prawa niemieckie-
go, jak i z traktatu polsko-niemieckiego, jest 
dostarczenie słuchaczowi polskiego pocho-
dzenia w Niemczech rzetelnych informacji 
w formie audycji radiowych lub w innej 
formie w jego języku ojczystym. Chciał-
bym, żebyśmy stali się programem 
ogólnoniemieckiego zrzeszenia rozgłośni 
publicznych, czyli ARD. 
Kolega z Radia Darmstadt powiedział mi 
kiedyś, że radio to teatr wyobraźni. Czy to 
prawda? Powiedz, czym dla Ciebie jest ra-
dio? 

– To prawda. Do niedawna jeszcze 
radio było jedynie słowem, to znaczy ma-
lowaniem słowem. Aktualnie forma audycji 
radiowych nieco się zmieniła. Poza słowami 
umieszczamy na stronach internetowych 
zdjęcia do naszych audycji, na portalach 
społecznościowych pojawiają się filmy, 
opisy. Oczywiście nasi prezenterzy radiowi 
wciąż starają się oczarowywać słuchacza 
swoimi opowieściami, swoim głosem, jed-
nak przeciętny słuchacz oczekuje od nas 
dziś czegoś więcej niż tylko klasycznego 
radia. Myślę, że polska redakcja Radia Co-
smo wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom. 
Można się o tym przekonać np. na naszym 
portalu www.cosmoradio.de pod zakładką 
„polnisch”. 
Co uważasz za swój największy radiowy 
sukces? 

– Uważam, że udało się stworzyć bardzo 
zgrany zespół, 
który w bardzo 
otwarty i wszech-
stronny sposób 

potrafi dotrzeć do słuchacza i  odbiorcy. 
Od początku istnienia radia dla Polaków 
w  Niemczech słyszę, że na pewno zaraz 
nas wyłączą. Prawdę mówiąc, wyłączają 
nas tak już od ponad 25 lat, a  my nadal 
świetnie funkcjonujemy i  na dodatek na-
sza oferta programowa dociera do wciąż 
rosnącej liczby odbiorców bardzo różnymi 
kanałami. To prawda, że media publicz-
ne, a właściwie wszystkie media, szybko 
się zmieniają. Jednak myślę, że z  biegiem 
czasu staliśmy się częścią niemieckie-
go krajobrazu mediów i  wciąż potrafimy 
bawić się razem z  naszymi słuchaczami 
i wspierać ich w  codziennym życiu. Oso-
biście bardzo dobrze pamiętam wizytę 
Krystyny Jandy w naszym studiu, która 
jeszcze przed wejściem na antenę niespo-
dziewanie odegrała w naszym niewielkim 
pokoju redakcyjnym wspaniałą krótką 
scenkę. Poruszająca była dla mnie rów-
nież rozmowa z Janem Karskim, kurierem 
polskiego podziemia – który, ryzykując 
życiem, starał się przekazać władzom 
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych 
informacje o tym, co dzieje się w obozach 
koncentracyjnych i gettach na terytorium 
Polski – podczas jednej z jego nielicznych 
wizyt w Niemczech. Nagrałem wtedy także 
audycję dla niemieckich pasm radia WDR 
i RBB. Uważam, że fakt, iż udaje się nam 
czasem wprowadzić polskie tematy do 
niemieckich mediów, jest także sukcesem. 
Myślę, że nie powinniśmy się zamykać 
w  naszym środowisku, a nasi niemieccy 
przyjaciele zasługują na to, byśmy przed-
stawiali im nasze poglądy i obdarowywali 
ich naszą polską kulturą. 
 Rozmawiał Michał Kochański

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

*

Polonia nie pojawia się ani w mediach polskich, ani 
w niemieckich. Dlatego staramy się wypełnić tę lukę 
i pokazać, czym żyją „polskie Niemcy” – J. Tyblewski

Radio COSMO po polsku
od poniedziałku do piątku

o 18.00 live stream
o 22.00 na antenie radia COSMO

w Berlinie na fali 96,3 MHz
w Nadrenii Północnej-Westfalii – 103, 3 MHz
w Bremie i Dolnej Saksonii – 95,6 i 98,9 MHz

tel. 030 - 97 993 - 35 610
www.cosmoradio.de

polnisch@rbb-online.de
Radio COSMO po polsku to jedyne w swoim rodzaju spotkanie z polską 
tematyką w niemieckich mediach. To najnowsza polska muzyka, spotkania 
z artystami, ekspertami, publicystami, ludźmi tworzącymi polską kulturę 
w Niemczech. Staramy się docierać tam, gdzie w Niemczech słychać język 
polski. Zasięgamy porad u polskich i niemieckich ekspertów w sprawach, 
które Państwa interesują, podpowiadamy, jakich słuchać płyt, jakie czytać 
książki, gdzie bywać, by spotkać się z polską kulturą w Berlinie i innych 
regionach Niemiec. Gramy, informujemy i słuchamy Państwa głosów. 
Audycje prowadzą: Monika Sędzierska, Adam Gusowski, Tomasz Kycia 
i Maciej Wiśniewski. 

Radio COSMO po polsku
o godz. 18.00 livestream w internecie i na smartfonach w aplikacji WDR

o godz. 22.00 na antenie radia COSMO
oraz online i na Facebooku
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Konferencja miała na celu wzmocnie-
nie polityczno-integracyjne partycypacji 
Polek i Polaków w NRW w zbliżających 
się wyborach do Rad Integracyjnych, 13 
września 2020 roku. Wielu z nas, pomimo 
że od lat mieszka i pracuje w NRW, nigdy 
nie słyszało o radach integracyjnych oraz 
o ich zadaniach. Teraz jest okazja, żeby się 
dowiedzieć, czym takie rady się zajmują, 
w czyim interesie działają oraz zaangażować 
się osobiście poprzez czynny udział w tych 
wrześniowych wyborach i wybrać polonij-
nego, lokalnego kandydata, który będzie 
Państwa reprezentował. 

Polscy obywatele, którzy kiedyś przybyli 
do NRW, byli grupą najbardziej znaczącą 
jeśli chodzi o ich przyrost, która w między-
czasie stanowi drugą co do wielkości grupę 
migrantów w tym landzie (ponad 600 tys.), 
po społeczności tureckiej. Liczba nowo 
przybyłych jest nadal bardzo wysoka, co 
oznacza, że w NRW mieszka największa po-
pulacja Polaków, po Berlinie. Konferencje 
regionalne mają się przyczynić do zwięk-
szenia świadomości politycznej Polonii, 
w celu wzięcia udziału w zbliżających się we 
wrześniu tego roku wyborach do Rad In-
tegracyjnych. Wielu Polaków interesuje się 
polityką, ale niezbyt wielu polityką regional-
ną swojego otoczenia, tj. regionu, w którym 
obecnie żyją, pracują i zamieszkują. Kampa-
nia ta ma zmotywować członków Polonii do 
kandydowania do Rad Integracyjnych i Rad 
Miejskich oraz do wzięcia udziału w głoso-
waniu 13 września 2020 roku. 

Jest to bardzo ważny element polity-
ki regionalnej landu NRW, aby migranci 
pochodzenia polskiego sami mogli artyku-
łować swoje polityczne potrzeby, aby później 

Wybory do Rad 
Integracyjnych w nRW

móc wcielać je w  życie oraz brać udział 
w budowaniu woli politycznej. Społeczność 
np. turecka od lat jest reprezentowana przez 
swoich członków w tych radach i dzięki 
temu ma swój polityczny głos. Polonia, po-
mimo swojej wysokiej liczby mieszkańców 
NRW, póki co niezbyt chętnie angażuje 
się w  polityczne życie lokalne. W związku 
z tym jest mało widoczna na politycznej 
scenie, która poprzez demokratyczne wy-
bory umożliwiłaby Polonii wzięcie udziału 
w  procesach decyzyjnych. Brak własnych 
członków Polonii w Radach Integracyjnych 
wpływa negatywnie na formułowanie i re-
alizację celów polonijnych. 

Polonia jest bardzo aktywna w obszarze 
stowarzyszeń i organizacji polonijnych, 
klubów, spotkań i imprez polonijnych. 
Zajmowanie miejsc w Radach Integra-
cyjnych uzupełniłoby w wyraźny sposób 
wspomaganie działania ww. organizacji, np. 
w obszarze nauki języka i uznania kwalifi-
kacji, dbania o pochodzenie i zachowanie 
kulturalnej tożsamości, czy też równych 
szans w społeczeństwie. 

W ramach tej kam-
panii Ministerstwo 
z a p r o p o n o w a ł o 
możliwość nabywa-
nia obywatelstwa 
niemieckiego przez 
polskich obywateli. 
W tym celu obywatel 
polski musi speł-
nić odpowiednie 
przesłanki, m.in. co 
najmniej osiem lat 
zamieszkiwać i  pra-
cować w Niemczech, 

a ponadto jako obywatel Unii Europejskiej 
ma ten luksus, że ma prawo nabyć obywa-
telstwo niemieckie bez potrzeby zrzekania 
się obywatelstwa polskiego. 

Wybory w NRW tuż-tuż, bo 13 wrze-
śnia 2020 roku. Dzięki naszemu udziałowi 
w  Radach Integracyjnych będziemy mogli 
faktycznie wpłynąć na integrację i  zrealizo-
wać wiele polonijnych projektów lokalnych 
dla nas Polaków w tym regionie. Każdy z nas, 
pracując w Niemczech, płaci podatki – i to 
właśnie z tych naszych podatków będziemy 
mogli nareszcie skorzystać, biorąc udział 
w gremiach Rad Integracyjnych i mając w ten 
sposób bezpośredni wpływ na realizację po-
trzebnych spraw i projektów dla nas, tak jak 
robi to społeczność turecka już od dawna. 

Zachęcamy Państwa do podpisywania się 
na listach wyborczych kandydatów lokal-
nych, według miejsca Państwa zamieszkania, 
brania udziału w tych wyborach i pójścia na 
głosowanie 13 września 2020 roku lub zgło-
szenie wcześniej chęci głosowania w formie 
listownej.   Anna Golan

W styczniu odbyły się w Düsseldorfie 
i  Essen konferencje regionalne zorga-
nizowane przez Thorstena Klute, który 
w niemieckim Ministerstwie ds. Dzieci, 
Rodziny, Uchodźców i  Integracji pełni 
funkcję opiekuna Polonii Landu nad-
renii Północnej-Westfalii, jako osoba 
mocno zaangażowana w pomoc dla śro-
dowiska polonijnego w nRW. 

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

0171-3802004 

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY I ZAUFANIA PUBLICZNEGO 

TŁUMACZ KONFERENCYJNY 

www.jan-pacholski.de 



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
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