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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 
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Niepewność. Wielu z nas na bazie 
pandemii ukuło twierdzenie, że 
żyjemy w niepewnych czasach. 
Trudno coś planować, przewidywać 
przyszłość itd. Zastanówmy się, czy 
kiedyś było inaczej? Pomyślmy o tym 
1 listopada, zapalając świeczkę na 
mogiłach naszych bliskich. Wielu 
z  nich myślało o przyszłości, snując 
plany i nie dane było im zrealizowa-
nie ich. Możemy też cofnąć się do 
pradziejów ludzkości. Każdego dnia istniało zagrożenie ze strony dzikich 
zwierząt, nieokiełznanych sił przyrody. Potem wojny plemienne, a później 
między państwami. Epidemie, które na przestrzeni dziejów z uwagi na 
poziom nauk medycznych dziesiątkowały populacje z przerażającą siłą. 
Wróćmy do naszych czasów. Czy przed epidemią mieliśmy pewność jutra? 
W każdej chwili istniało i  istnieje zagrożenie wypadkiem, chorobą, działa-
niem sił przyrody (powodzie, pożary, huragany). Nasze czasy nie były też 
wolne od wojen, nawet w Europie, tam gdzie dziś jeździmy na wakacje. Po 
prostu oswoiliśmy się z  tymi zdarzeniami, przyzwyczailiśmy się do takich 
wydarzeń. Mimo to robiliśmy plany na przyszłość, mieliśmy marzenia, które 
staraliśmy się realizować. Pandemia jest czymś nowym dla naszego pokole-
nia, czymś, co nas zaskoczyło i dlatego straciliśmy poczucie bezpieczeństwa, 
a co za tym idzie, zwątpienie w przyszłość. Niepewność jest męcząca, psuje 
nasze związki, drażni, przyczynia się do obwiniania innych. Musimy nauczyć 
się z nią żyć. Jak? Uzmysłówmy sobie, że w naszym życiu nigdy nic nie było 
pewne. Pandemia jest kolejnym elementem, mam nadzieję, że przemijającym, 
z którym musimy normalnie żyć, dostosowując się do niektórych utrudnień. 
Dziś w telewizji, w reklamie promującej jedną z fundacji, zobaczyłem małą 
dziewczynkę na wózku inwalidzkim i chciałbym zadedykować Wam jej sło-
wa: „Mimo wszystko kocham to życie, bo tylko takie mam”. Ja też kocham to 
życie i wiem, że każdy z Was też, nawet jeśli jeszcze tego nie wie. 
 Christof Kochanski
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STRACIŁEŚ PRAWO JAZDY?
CHCESZ JE JAK NAJSZYBCIEJ ODZYSKAĆ?
Przygotowanie do MPU (Idiotentest) w j. polskim lub niemieckim

Bezpłatna konsultacja, 100% zdawalności

mgr psychologii Małgorzata Voelkel
e-mail: margaretavoelkel@aol.de, www.mpu-in-berlin.de

Tel.: 0152 33 578752

Ach! Cóż za fantastyczny czas na pisanie 
ostatniej (obiecuję) części nieco prywat-
nego, osobistego cyklu o mojej zmianie. 
Dzisiaj będzie technicznie. 

W życiu nie ma przypadków i myślę, że 
nie przypadkiem piszę ten artykuł właśnie 
dzisiaj (spóźniona, nerwowo zerkając na 
telefon, czy redaktor nie zadzwoni z pyta-
niem: gdzie artykuł?). Ale to wszechświat 
mi kazał się spóźnić, bo właśnie nie dalej 
jak wczoraj w statystykach mojego zespo-
łu pojawiła się wyczekiwana liczba – 100. 
Moja grupa biznesowa składa się ze 100 
kobiet. 15 sierpnia minęło dokładnie 5 lat, 
jak stanęłam na niemieckiej ziemi z wa-
lizką i powiedziałam: „Ahoj, przygodo! 
Witaj, nowy kraju”. No i tak od rana patrzę 
na te daty, liczby i wdzięczność mnie ogar-
nia. Wdzięczność za decyzję, za odwagę 
i wytrwałość. Tak, tego się tu nauczyłam, 
doceniać siebie i swoją pracę. Widzieć, że 
to, co się dzieje, to nie kwestia przypadku, 
tylko realne efekty mojego zaangażowania. 
Ale dość o tym (!), bo znowu się ckliwa 
zrobię, a tym razem ma być technicznie. 

Czy was też zalewa fala postów na Facebo-
oku: „praca idealna dla mam”, „kilka godzin 
dziennie przed komputerem”, „prowadzenie 
sklepu internetowego”? Ja już nie mogę na 
to patrzeć. I to właśnie tworzy czarny PR 
marketingu sieciowego, który jest skądinąd 
świetnym modelem biznesu i który zgłę-
biam od kilku lat. Jak każdy – ma zalety, ale 
też wady i nie jest dla wszystkich, tak jak nie 
każdy będzie stolarzem, dentystą czy hy-
draulikiem. Różnica jest taka, że spróbować 
swoich możliwości może praktycznie każdy. 
I ja z tej możliwości skorzystałam. Daję so-
bie prawo do porównywania, bo przeszłam 
i pracę na etat, i tzw. biznes tradycyjny. 
Moja przygoda z networkiem nie była mi-
łością od pierwszego wejrzenia, bo miałam 
i ja w sobie utarte schematy myślenia. Całe 
szczęście nie miałam zabetonowanej głowy 
i zaczęłam słuchać i czytać. Książki, semi-
naria, szkolenia, opinie praktyków świata 
biznesu i przedsiębiorców. I co widzę? Bill 
Clinton: „MLM może rozwiązać kryzys eko-
nomiczny. Jest bowiem szansą dla każdego”. 
Szansą tak, rozwiązaniem nie. Jakże bardzo 
odczuwam przez ostatnie miesiące kryzysu, 
ile kobiet z tej szansy skorzystało. Coś, co 
było miłym hobby, planem B, sposobem na 
wyjście do koleżanek, stało się głównym źró-
dłem dochodu i nowym sposobem na życie. 

„Gdybym miał dziś budować firmę od no-
wa, raczej niż budować firmę w tradycyjnym 
systemie, wybudowałbym firmę na zasadach 
marketingu sieciowego” – Bill Gates, zało-
życiel Microsoftu, przez lata najbogatszy 
człowiek na świecie (dziś numer dwa). 

Co za świat...? 
Zacznij i wytrwaj!

„Marketing sieciowy jest przemysłem z ob-
rotem 114 miliardów dolarów rocznie. Przez 
ostatnie dziesięciolecie zanotował wzrost 
o 91%. Globalnie pracuje w nim ponad 60 
milionów ludzi, z tego 15 milionów to Ame-
rykanie. Biorąc to na zwykły rozum, jest to 
biznes XXI wieku” – Warren Buffett, obec-
nie najefektywniejszy inwestor na świecie 
oraz trzeci najbogatszy człowiek na świecie. 

Mam coś takiego, że lubię słuchać prak-
tyków biznesu, a nie teoretyków. Więc jeśli 
ktoś osiągnął swobodę finansową i  sukces, 
to z pokorą słucham tego, co ma do po-
wiedzenia, bo mam poczucie, że coś robi 
dobrze. Biznes pod klucz – tak często mówi 
się o formie działalności na zasadzie ne-
tworku. Dlaczego? Bo wchodzisz na gotowe. 
Gotowy produkt, gotowy plan marketin-
gowy, gotowa marka wypracowana często 
przez dziesięciolecia, odpadają koszty pra-
cownicze, koszty prowadzenia działalności, 
jak biura, maszyny, samochody, magazyny, 
narzędzia. A co z rozwojem i karierą? Szkla-
ny sufit nie istnieje. Jakże różni się to od 
„piramidowego” modelu przedsiębiorstwa, 
gdzie na górze siedzi prezes, potem dyrek-
tor, kierownik... itp. A ryzyko? Jakie ryzyko? 
Chcesz, to robisz, nie chcesz, to nie robisz. 
Przyznajcie, że brzmi dobrze. 

W ogóle nie wspomniałam o wymiarze 
mentalnym i zmianach, jakie zachodzą 

w  człowieku. To, czego raz się nauczysz: 
odporności na niepowodzenia i porażki, 
to, jak nabierzesz poczucia własnej war-
tości i pewności siebie dzięki sukcesom, 
które odniesiesz tylko i wyłącznie za spra-
wą własnej pracy, to zostanie z Tobą na 
zawsze i nikt Ci tego nie zabierze. 

Więc gdzie jest haczyk? Jest. Kilka nawet, 
między innymi: świat marketingu sieciowe-
go zachęca Cię do uczenia się na błędach, 
do korygowania swoich działań, do bycia 
silniejszym mentalnie i emocjonalnie (R. 
Kiyiosaki). To chyba dobrze, nie? Okazuje się, 
że to, co generalnie wygląda na zaletę, może 
być największą wadą tego systemu. Całe to 
gadanie o niezależności finansowej, rozwoju, 
zmianie, swobodzie pracy przysłania rzeczy-
wisty wymiar pracy, który trzeba wykonać 
– pracy również nad sobą. Wypracowania 
dyscypliny i wytrwałości. Slogany widoczne 
w mediach społecznościowych budzą prze-
konanie, że pracować w ogóle nie trzeba. 

Reasumując: marketing sieciowy jest 
biznesem XXI wieku rozwijającym się 
w ogromnym tempie. Kilka miesięcy kry-
zysu pokazały jego siłę. Nie jest modelem 
dla wszystkich, ma swoje wady i zalety, 
jak każda praca. Myślcie samodzielnie, 
otwórzcie głowy i posłuchajcie, co ludzie 
mają wam do powiedzenia, bo zawsze jest 
lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć.

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

KObIETA MOżE WSZySTKO stronę  redaguje
Renata Stępień
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WIEśCI pOlONIJNE

Marek Woźniak jest absolwentem 
archeologii na Wydziale Historii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w poznaniu. Ukończył również 
podyplomowe Studium Samorządu 
Terytorialnego na Wydziale prawa oraz 
podyplomowe Studium polityki i Zarzą-
du lokalnego na Wydziale Socjologii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w poznaniu. W swojej karierze zawo-
dowej był m.in. sekretarzem gminy 
Suchy las, także radnym tej gminy, na-
stępnie radnym i wicestarostą powiatu 
poznańskiego. Funkcję Marszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego sprawuje 
nieprzerwanie od października 2005 
roku. Jest także członkiem Zarządu 
Związku Województw Rzeczpospoli-
tej polskiej. Aktywnie zaangażowany 
w prace Europejskiego Komitetu Regio-
nów w brukseli, którego członkiem jest 
od 2006 roku. przewodniczy polskiej 
delegacji do Europejskiego Komite-
tu Regionów, został także wybrany 
na wiceprzewodniczącego i członka 
prezydium Europejskiego Komitetu 
Regionów. Wielokrotnie wyróżniany 
za swoją działalność publiczną. 

„TM”: Panie Marszałku, o ile wiem, 
z  polityką regionalną Wielkopolski jest 
Pan związany już od ponad 20 lat. Czy wie 
Pan, jak się zrodził pomysł współpracy 
pomiędzy Hesją a Wielkopolską? 

MAREK WOŹNIAK: – Pierwsze 
kontakty, jeszcze w połowie lat 90., za-
wdzięczamy niewątpliwie relacjom 
gospodarczym. Kiedy powstał Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego w 1998 
roku, nasze kontakty, zapoczątkowa-
ne przez otwarcie w Poznaniu dwa lata 
wcześniej Centrum Współpracy Gospo-
darczej Hesja – Polska, postanowiliśmy 
niejako zinstytucjonalizować, przekuwając 
je w trwałą współpracę między naszymi 
regionami. Od tego czasu minęły już dwie 
dekady dobrej, partnerskiej relacji i w tym 
roku możemy świętować jubileusz 20-lecia 
naszej owocnej współpracy. Jestem prze-
konany, że bilans tego dwudziestolecia jest 
„na plus” dla obu stron. 
Na jakich płaszczyznach rozwijała się 
dotychczasowa współpraca między regio-
nami? Co udało się do tej pory osiągnąć 
dzięki wspólnym działaniom? 

– W katalogu wspólnych działań znalazły 
się przede wszystkim takie obszary współ-
pracy, jak gospodarka i wymiana handlowa, 
wspieranie programowania i zarządzania 
środkami pomocowymi UE, wymiana 
doświadczeń w zakresie kształtowania po-
lityki regionalnej, transportu drogowego  
i lotniczego oraz kultura i sztuka. Nie za-
pomnieliśmy także o wymianie młodzieży, 
sporcie i turystyce. 

Już od początku współpracy z Hesją wi-
doczne były bardzo konkretne rezultaty. 
Dziś Wielkopolska jest jednym z najbar-

dziej rozwiniętych gospodarczo regionów 
w Europie, wytwarzając w regionie 10% 
polskiego PKB i niezmiennie odnoto-
wując najniższe bezrobocie w kraju. 
Wielkopolsko-heska relacja znalazła także 
miejsce dla siebie w Brukseli, gdzie nasze 
przedstawicielstwa regionalne mieszczą 
się – dosłownie! – pod jednym dachem. 
Dzięki naszej współpracy partnerskiej 
Wielkopolska zyskała również połączenie 
lotnicze Poznań–Frankfurt nad Menem, 
którego liczba dobowych lotów suk-
cesywnie wzrasta. Hesja jest jednym 
z europejskich liderów w zakresie techno-
logii wodorowych. Na ten rodzaj energii 
stawia także Wielkopolska. Myślę, że w tej 
innowacyjnej dziedzinie również możemy 
liczyć na naszych niemieckich partnerów. 

Zawsze powtarzam, że partnerstwo 
regionów to przede wszystkim ludzie. 
Na przestrzeni lat udało się zgromadzić 
wielu sojuszników dla naszej wspólnej 
inicjatywy. Wszystkim im należą się po-
dziękowania. Dziś tę współpracę wypełnia 
treścią kolejne pokolenie po obu stro-
nach granicy, mając okazję poznać się, 
zaprzyjaźnić, wreszcie uczyć od siebie na-
wzajem, uczestnicząc w tzw. wymianach 
uczniowskich czy naukowych oraz stażach 
rzemieślniczych dla młodzieży. Tu podzię-
kowania należą się izbom rzemieślniczym 
obu regionów. 
Podczas rozmów z władzami Hes-
ji zabiegał Pan o wsparcie nauczania 
języka polskiego w systemie szkolnictwa 
publicznego. Od pewnego czasu dochodzi 
do pozytywnych zmian w tym kierunku. 
Aktualnie nauka języka polskiego od-
bywa się w 27 szkołach publicznych na 
terenie Hesji. Czy zadowala Pana taki ro-
zwój sytuacji? 

– Od początku wiedziałem, jak ważna 
jest to sprawa. Jednak gdyby nie ogromna 
determinacja przede wszystkim środowisk 
polonijnych, ta misja nie miałaby szans 
powodzenia. Jestem wdzięczny Premie-
rowi Hesji i jego współpracownikom za 
to, że okazali zrozumienie dla potrzeb 
społeczeństwa polskiego mieszkającego 
na terenie Hesji, któremu zależy na za-

chowaniu i pielęgnowaniu dziedzictwa 
kulturowego. 
Podczas uroczystości jubileuszowych 
w  Darmstadt, pod koniec lutego, miał 
Pan znów okazję rozmawiać z przeds-
tawicielami heskiego rządu. Co było 
tematem tych rozmów? Jakie są główne 
cele wzajemnej współpracy na najbliższe 
lata? 

– Od czasu uroczystości jubileuszowych 
w lutym sytuacja zmieniła się diametralnie. 
Podczas rozmów w Hesji jeszcze optymi-
stycznie budowaliśmy wizję przyszłości. 
Pandemia koronawirusa sprawiła, że nie 
tylko nasze regiony, ale i cały świat stanę-
ły w obliczu nowych wyzwań, z którymi 
przyjdzie nam się mierzyć. Dziś pierw-
szoplanowe wydają się kwestie ochrony 
zdrowia i życia naszych mieszkańców oraz 
przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
gospodarczym pandemii. Plany na naj-
bliższe lata współpracy zdefiniuje bieżąca 
sytuacja i rozwój sytuacji epidemicznej. 
Niewątpliwie nasza współpraca w przy-
szłych miesiącach skupi się na kwestiach 
sanitarnych i gospodarczych. 
Czy Pana zdaniem Polonia lub organi-
zacje polonijne w Hesji mogą wesprzeć 
projekty Hesji i Wielkopolski? 

– Od ponad 100 lat Polacy wpisują się 
w życie Frankfurtu nad Menem i innych 
miast i miasteczek Hesji, zaś organizacje 
polonijne na tym terenie już nieraz udo-
wodniły, że potrafią istotnie wpływać na 
relacje polsko-niemieckie i postrzeganie 
Polaków w Niemczech. Polskie wspólnoty 
za granicą są dla nas bardzo ważne. Dlatego 
z pełną otwartością zapraszamy stowarzy-
szenia i organizacje polonijne do wspierania 
współpracy polsko-heskiej, zapewniając, 
że to sprzyjający wymianie nie tylko idei  
i pomysłów, ale przede wszystkim re-
alizacji konkretnych inicjatyw, model 
nowoczesnego, europejskiego partner-
stwa. Ciekawość siebie i chęć wzajemnego 
poznania są podstawą dla dobrych, wie-
loletnich relacji. Dziękując za zaproszenie 
do tej rozmowy, mam nadzieję na udaną 
współpracę także z Państwa Redakcją. 
 Rozmawiał Michał Kochański

Hesja i Wielkopolska. partnerstwo to przede wszystkim ludzie

Dla Marszałka Marka Woźniaka i Premiera Hesji Volkera Bouffiera współpraca między Wielkopolską a Hesją 
jest bardzo ważna
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KąCIK DlA DZIECI

Jesienią dynie kojarzą nam się nie tylko 
ze smaczną zupą, plackami z dyni, ale też 
z Halloween. A czego ciekawego o  tym 
ogromnym warzywie dowiedział się kot 
Popa w książce Natalii Hermansy „Popa, 
jeż i drogocenna dynia”? Oj, dowiedział się 
dużo. Każdy zdziwiłby się, gdyby spotkał 
jeża szukającego dyni. Na cóż takiemu 
kolczastemu zwierzaczkowi dynia? Jeszcze 
jabłko można sobie na grzbiecie jeża wy-
obrazić, ale dynię? Popa również się zdzi-
wił, ale nie dał nic po sobie poznać, kłamał 
za to jak z nut, że wie, gdzie owa dynia się 
znajduje – myślał, że przechwalaniem się 
zrobi wrażenie na jeżu. Kłamstwo ma jed-
nak krótkie nogi. Prędzej czy później i tak 
prawda wyjdzie na jaw. Wtedy to dopiero 
wstyd. Popa szybko się o tym przekonał 
i przyznał się do błędu. Najważniejsze jest 
pozostać sobą. 

Uwaga, konkurs!
Zwyciężczynią 
ostatniego 
konkursu 
jest Paulina 
Szczepańczyk. 
Poprawnie 
rozwiązała 
krzyżówkę 
i nadesłała pra-
widłowe hasło, 
które brzmiało: 
Biedronka. 
Serdecznie 
gratulujemy. 
A kto otrzyma 
książeczkę „Popa, jeż i drogocenna 
dynia”? Wystarczy do końca paździer-
nika nadesłać rysunek przedstawiający 
jesienną dynię na: lektura@twojemiasto.
eu Najładniejsza praca zostanie nagro-
dzona. 

Drogie
Dzieci!

Jeż mówił z takim przejęciem, że Popa 
poczuł jeszcze większe zainteresowanie. 
Zwłaszcza że nie wiedział, czym dokład-
nie była ta cała „dynia”. A najwyraźniej 
była czymś bardzo cennym, skoro jeżowi 
tak zależało na jej odnalezieniu i skoro 
powiedziała mu o niej znana z miłości 
do błyskotek sroka. 

—  O tak, zdaje mi się, że widziałem tu 
kiedyś coś takiego — miauknął, udając, że 
doskonale wie, o co chodzi.

—  Naprawdę? — Gość jeszcze bardziej 
się ożywił. — W takim razie może zaprowa-
dzisz mnie do niej?

Niepotrzebnie to powiedziałem! — po-
myślał Popa i obiecał sobie więcej nie 
kłamać.

Cóż jednak po takiej obietnicy, skoro jego 
natura nie pozwoliłaby mu przyznać się do 
kłamstwa, a przecież musiał jakoś wybrnąć 
z tej niezręcznej sytuacji? 

—  Możemy spróbować razem rozejrzeć 
się za tą dydą — powiedział, stwierdzając, 
że to zadanie nie powinno być trudne. 

W końcu ogród nie był specjalnie wielki, 
a sam jeż wydawał się pewny, że to właśnie 
tu znajdzie to, czego szukał. Popa zresztą 
również nagle zapragnął zobaczyć ten nie-
znany mu skarb. 

—  Dynią — poprawił go przybysz, spo-
glądając na niego bystro spod sterczących 
kolców. 

—  Tak właśnie powiedziałem. — Popa 
uniósł z godnością głowę i ruszył przed siebie.

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.)
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WIEśCI pOlONIJNE

Andreas Hübsch i Friedhelm Grosse to 
tegoroczni laureaci polsko-Niemieckiej 
nagrody Neptuna, przyznawanej przez 
polsko-niemieckie środowiska związane 
z restauracją Gdańska w Oberhausen. 

Nagroda przyznawana jest za szczególne 
zaangażowanie w budowę mostów przyjaźni 
między Polską a Niemcami. Uroczyste wrę-
czenie statuetki Neptuna odbyło się w sobotę 
8 sierpnia na Starym Rynku w Oberhausen. 

Andreas Hübsch, odbierając nagrodę 
z rąk burmistrza Oberhausen Daniela 
Schranza, zamiast tzw. mowy dziękczynnej 
wspomniał o rzadko stosowanej ostatnio 
dziennikarskiej regule dwóch źródeł: 

– Nie ufajmy ślepo komuś, kto ma milion 
znajomych w mediach społecznościowych 
i bądźmy krytyczni wobec mediów pu-
blicznych, zwłaszcza polskich, które 
można obecnie śmiało nazwać mediami 
narodowymi, czyli na usługach rządu. 
W dzisiejszych czasach musimy stale wery-
fikować źródła informacji, żeby nie stać się 
ofiarami propagandy lub tzw. fake newsów. 

Wspomniał również zmarłego w 2019 
roku założyciela i redaktora naczelnego ma-
gazynu polonijnego „Samo Życie” Henryka 
Kollara, którego nazwał swoim mentorem 
i przyjacielem. 

W uzasadnieniu przyznania nagrody jej 
Kapituła podkreśliła, że tegoroczny laureat 
otrzymuje ją za dziennikarską uczciwość, 
fachowość, za zaniepokojenie niedba-
łym przekazywaniem informacji oraz za 
ogromną ilość reportaży w polskojęzycz-
nych mediach w Niemczech. 

Andreas Hübsch urodził się w Staro-
gardzie Gdańskim w 1972 roku. Mając 16 
lat, wyjechał z rodzicami na wakacje do 
Niemiec i już nie wrócił. Szybko zaakli-
matyzował się w nowym środowisku. Już 
w  1993 roku ukończył Dietrich-Bonhoef-
fer-Gymnasium w Hilden, z wynikiem 1.0. 
Był najlepszym ze 160 uczniów. Nieźle, jak 
na pięć lat pobytu w Niemczech. Później 
studiował informatykę. Pociągały go jednak 
media. Mając swobodny dostęp do raczku-

jącego jeszcze wówczas internetu, zaczął 
gromadzić i redagować wiadomości z inter-
netu. Zebrane materiały wydawał w formie 
periodyku i nazwał „Przegląd Gospodar-
czy”. Podczas kolportażu pisma poznał 
Mariusza Matuszczyka, z którym później 
założył wydawnictwo Hübsch und Ma-
tuszczyk Verlag. Szybko nawiązali kontakt 
z polskim tygodnikiem „Angora” i w 1997 
roku powołali do życia jego edycję dla pol-
skojęzycznych czytelników w Niemczech 
„Wochenblatt Angora”. Wydawnictwo 
w  roku 2002 przejęło polonijny magazyn 
„Samo Życie” ukazujący się od 1995 roku. 
Wydawnictwo wydaje również bezpłatny 
kwartalnik reklamowo-informacyjny „PL 
Markt”. Media wydawane przez Andreasa 
Hübscha charakteryzują się niezależnością 
i rzetelnością informacji, zarówno o Polsce, 
Niemczech, jak i Polonii. 

Od 2014 roku Andreas Hübsch jest także 
reporterem polskiej audycji WDR Cosmo 
(dawniej: WDR Funkhaus Europa lub Mul-
tikulti). 

Od wielu lat jego wielkim hobby jest 
muzyka. Nieustannie szkoli swój warsztat 
artystyczny, uczestnicząc w profesjonal-
nych spotkaniach muzyków. Gra na gitarze 

Szef „Samego życia” nagrodzony

Czy istnieje specyficznie polska inter-
pretacja Chopina? Jeśli tak, to na pewno 
interpretacja Aleksandry Mikulskiej: jest 
głęboko poruszająca. Jak wiadomo, tech-
nika to nie wszystko, ale bez techniki 
reszta traci blask. Na tym polega osobli-
wość tej pianistki: nadaje ona każdej nucie 
znaczenie i sens także w wielkich struktu-
rach muzycznych. Muzyka nigdy nie jest 
logiczna, ale Aleksandra Mikulska gra 
Chopina i Liszta z głębokim wyczuciem 
dramaturgii i logiki nieznanych historii. 

W kontraście delikatnego piana i tra-
gicznego forte rozładowuje się napięcie 

basowej oraz na fortepianie. Od ponad 
20 lat gra również w zespołach jazzowych 
i rockowych. 

Wygłaszający laudację Wiesław Lewicki 
na zakończenie powiedział: 

– Andreas, dziękujemy Ci za rzetelne 
dziennikarstwo, Twoją uczciwość i ogrom-
ny wkład w historię mediów Polonii 
w Niemczech! 

Andreas Hübsch jest trzydziestym lau-
reatem przyznawanej od 2002 roku 
statuetki Neptuna. W ubiegłych latach na-
grody otrzymali m.in.: Josef Herten, Walter 
Kurowski, Jerzy Kaminski, Barbara Lazar, 
Barbara i Andrzej Piwarscy, Veronika Gra-
be, Antoni Knizik, Helge Schneider, Hilde 
Arlt-Kowski, Tadeusz Sokołowski, Henryk 
Kollar, Józef Kurzeja, Jurek Uske, Elżbieta 
Sobótka, Wiesław Lewicki, Thorsten Klute, 
Leonard Paszek, Jürgen Reinke oraz Gmina 
Polska „Piast” z Essen. 

Wszyscy laureaci to ludzie aktywnie ży-
jący swoją pasją, to osobowości, które 
potrafią zarażać do aktywności środowiska, 
w których żyją, a przede wszystkim – wzo-
rem rzymskiego „Boga Mórz i Oceanów” 
– są symbolem porozumienia. 
 leonard paszek

czwartej, najważniejszej i naj-
bardziej wymagającej ballady 
f-moll: przez pianistkę wspa-
niale opowiedzianej historii. 
Ekstremalna III Sonata h-moll 
op. 58 Chopina, która jest 
potężnym osiągnięciem kom-
pozytora, rodzi się jak burza 
i kończy pasją finału. Wresz-
cie sensacja, jako zwieńczenie 
płyty: sonata Liszta. Zdaniem 
Aleksandry Mikulskiej, Liszt 
„podporządkował w  niej akrobacje mu-
zyczne wyrazowi muzycznemu”. I tak gra 
Mikulska: bardzo dramatycznie, niezwy-
kle wirtuozowsko, zniewalająco, lirycznie, 
z najpiękniejszym wyczuciem przejść, po-
wiązań, harmonii, melodycznych skutków 
i ich przyczyn. Aleksandra Mikulska gra 

tak, jakby muzyka w tej chwi-
li powstawała na nowo, jakby 
nikt nigdy wcześniej tego nie 
słyszał. Słucha dźwięku, od-
twarza wrażenia, nie gubiąc 
się w nich, aranżuje drama-
tyczne, wielkoformatowe 
formy zdań i cykli, nie grzę-
znąc w czysto analitycznych 
fragmentach, a najdelikat-
niejszym fragmentom nadaje 
coś, co można postrzegać, 

jako szczególną „wartość”, potrafi przed-
stawić je jako kolor, myśl albo historię. 

Voilà: myśląca artystka – która tworzy 
głęboko poruszającą i zawsze interesującą 
muzykę. 
 Dr. Frank piontek
 „Der Opernfreund“ bayreuth

Nowa płyta w Twoim Mieście. 
I klasa: interpretacje Chopina 
i liszta Aleksandry Mikulskiej
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Neptun dla redaktora Andreasa Hübscha. Nagrodę wręczał burmistrz Oberhausen Daniel Schranz
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Na bezpłatne lekcje mogą przychodzić 
wszyscy uczniowie, także ci, którzy jesz-
cze nigdy do polskiej szkoły nie chodzili 
i mają trudności z pisaniem i wymową. 
Lekcje uzupełniane są m.in. wycieczkami 
do Polski. 

Stopień z języka polskiego w szkołach 
niemieckich NRW i w kilku innych kra-

Nauka języka polskiego jako ojczystego
w Nadrenii północnej-Westfalii

jach związkowych jest umieszczany na 
świadectwie niemieckim, liczy się do prze-
ciętnej i może wyrównać niedostateczne 
oceny z języków obcych. 

Informacji o lekcjach języka pol-
skiego jako ojczystego udziela liliana 
barejko-Knops, przewodnicząca Związ-
ku Nauczycieli Języka polskiego 

i pedagogów w Niemczech oraz pracow-
nik bezriksregierung Köln, w piątki od 
8.30 do 12.00, tel. 02205-913820. 

Informacje o szkołach języka polskiego 
znajdą Państwo na stronie internetowej 
www.jpolski.de oraz na www.twojemiasto.
eu, w zakładce „Informator” oraz „Język 
polski”. 

Aachen 
Annaschule, Städt. Ev. Grund-
schule
Jesuitenstraße 18-20

Aachen 
St. Leonhard Gymnasium
Jesuitenstraße 9

Ahlen
Mammutschule
Am Röteringshof 83

Attendorn
Hanseschule
Wiesbadener Str. 10

bad Salzuflen
Grundschule Elkenbreder Weg
Elkenbreder Weg 20

beckum
Friedrich-von-Bodelschwingh-
-Schule 
Rektor-Wilger-Str. 2

bergheim
Gutenberg-Gymnasium
Gutenbergstr. 2-6

bielefeld
Klosterschule
Klosterplatz 3

bielefeld
Bahnhofschule
Buschkampstr. 134

bochum
Lina-Morgenstern-Schule
Ostring 23

bochum
Bunte Schule
Am Neggenborn 75

bonn
Paul Gerhardt Schule
Neustr. 45

bonn
Carl-Schurz-Schule
Hirschberger Str. 1

bonn 
KGS Donatusschule
Donatusstr. 12

brühl 
Clemens-August-Schule 
Clemens-August-Str. 33 

Detmold
Oetternbachschule
Lageschestr. 191

Detmold
Geschwister-Scholl-Gesamt-
schule
Sprottauerstr. 9

Dormagen
Christoph-Rensing-Schule
Knechtstedener Str. 49

Dortmund
Stadtgymnasium Dortmund
Heiliger Weg 25

Duisburg
Lise-Meitner-Gesamtschule
Lessingstr. 3

Duisburg
Schule Kunterbunt
Kantstr. 80

Duisburg
Gemeinschaftshauptschule 
Gneisenaustraße
Gneisenaustr. 251

Duisburg
Gesamtschule Emschertal
Albert-Einstein-Str. 11

Dülmen
Augustinusschule
Anna-Katharina-Emmerick-
-Str. 29

Renata Kaczmarek
prowincja@gmx.de

Düren
Gemeinschaftshauptschule 
Burgauer Allee
Dechant-Bohnekamp-Str. 26

Dülken
Albertus-Magnus-Gymnasium
Brandenburger Str. 7

Düsseldorf
Dieter Forte Gesamtschule
Heidelbergerstr. 75
Urszula Suchy
ula.suchy@web.de

Düsseldorf
KGS Mettmanner Straße
Hubbelrather Str. 13

Düsseldorf
Leibnitz-Montessori-Gymna-
sium
Scharnhorststr. 8

Emmerich am Rhein
Rheinschule
Hinter dem Mühlenberg 1

Emmerich am Rhein
Leegmeerschule
Hansastr. 56

Essen
Schule am Wasserturm
Steinmetzstr. 11

Euskirchen
Gemeinschftsschule Nordstadt
Erftstr. 28
Aldona Bendkowska
aldona.bendkowska@google-
mail.com

Finnentrop
Grundschulverbund Lennetal
Gutenbergstr. 1

Frechen
Herbertskaul Hauptschule
Kapfenberger Str. 50
Geilenkirchen i Gangelt
kontakt: Teresa Osmann
teresaosmann@gmail.com

Hamm
Erlenbachschule
Kirchweg 90

Hamm 
Märkisches Gymnasium
Wilhelm Liebknecht Str. 111

Hamm
Realschule Bockum-Hövel
Wernerstr. 9
Krystyna Wolnik-Straub
straub.unna@freenet.de

Hamm
Bodelschwinghschule
Ahornallee 10

Hamm
Hermann-Gmeiner-Schule
Bonifatiusweg 15

Hamm
Johannesschule
An der Johanneskirche 26

Hamm
Von-Vincke-Schule
Dörholtstr. 27

Heiligenhaus
KGS St. Suitbertus
Wülfrather Str. 2
Violetta Eschemann
v.eschemann@gmx.de

Herne
Gymnasium Eickel
Gabelsbergerstr. 22

Hilden
GGS Astrid-Lindgren
Richrather Str. 186/Zur Ver-
lach 42

WIEśCI pOlONIJNE
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Holzwickede
Nordschule
Nordstraße 54

Ibbenbüren
Albert-Schweitzer- Grund-
schule
Schillerstr. 11

Iserlohn
Grundschule auf der Emst
Kalkofen 5

Iserlohn
Grundschule Lichte Kammer
Lichte Kammer 22

Kamen
Diesterwegschule
Hammer Str. 21

Kamp-lintfort
Ernst-Reuter-Schule
Sudermannstr. 2

Kempen
Martin Schule
Am Gymnasium 24

Kevelaer
Katholische Grundschule St. 
Hubertus
Hubertusstr. 46

Kleve
Freiherr-vom-Stein-Gymna-
sium
Römerstraße 9

Kleve
Karl-Leisner-Schule
Klombeckstr. 79

Köln
Kaiserin Augusta Gymnasium
Georgstr. 9-13

Köln
Liliana Barejko-Knops
barejko-knops@web.de
Heinrich Mann Gymnasium
Fühlinger Weg 4

Köln
Friedrich Wilhelm Gymna-
sium
Severinstr. 241
Liliana Barejko-Knops
barejko-knops@web.de

Köln
Gustav-Heinemann-Schule
Karl-Marx-Allee 3

Köln
Gesamtschule Köln-Mülheim
Ferdinandstr. 43

Krefeld
Mosaikschule
Hofstr. 45

Krefeld
Schule an Haus Rath
Neukirchener Str. 1-3

Krefeld
Städt. Gem. Hauptschule
Prinz Ferdinand Str. 155

langenfeld
Erich-Kästner-Schule
Fahlerweg 25/27

lennestadt
Agatha-Schule Altenhundem
Hochstr. 16

leverkusen
Löwenzahnschule
Netzestr. 12

leverkusen
Kerschensteinerschule
Kerschensteinerstr. 2

leverkusen
Städt. Gem. Grundschule
Herderstr. 10

leverkusen
Marienschule
An St. Remigius 21

löhne
GS Obernbeck
Bahnhofstraße 151

lünen
Ludwig-Uhland-Realschule
Preußenstr. 162

Menden
Grundschule Bischof-von-
-Ketteler
Salzweg 45

Menden
Grundschule Platte Heide
Robert-Leusmann-Str. 2

Mettmann
KGS Neanderstraße
Neanderstr. 15

Moers
Grafschafter Gymnasium
Bankstr. 20

Mülheim a.d. Ruhr
Gymnasium Heißen
Kleiststr. 50

Münchengladbach
Comenius-Schule
Dohler Str. 79

Münster
Freiherr-von-Stein-Gymna-
sium
Dieckmannstraße 141

Münster
Annete-Gymnasium
Grüne G. 38-40

Münster
Hauptschule Coerde
Dachsleite 32

Münster
Ludgerusschule Hiltrup
An der Alten Kirche 161
Renata Kaczmarek
prowincja@gmx.de

Neuss
Städtische Gemeinschafts-
grundschule „Die Brücke“
Weißenberger Weg 151

Oberhausen
Anne-Frank-Realschule
Goebenstr. 140
Katarzyna Pakalski
katarzynapakalski@yahoo.de

Oelde
von-Ketteler-Schule
von-Ketteler-Str. 6

Oerlinghausen
Lipperreihe- Südstadt
Albert - Schweitzer Str. 50

paderborn
Stephanusschule
Arndtstr. 11 – 13

paderborn
Almeschule Wewer
Am Kindergarten 18

plettenberg
Eschenschule
Brockhauser Weg 21

Remscheid
Röntgen-Gymnasium
Röntgenstr. 12
Katarzyna Walther
katharina.walther@uni-due.de

Rheine
Kardinal-von-Galen-Grund-
schule
Ludwig-Dürr-Str. 23

Senden
Bonhoeffferschule
Bonhoefferstraße 1

Sendenhorst
Kardinal-von-Galen-Schule
Kardinal-von-Galen-Str. 6
Renata Kaczmarek
prowincja@gmx.de

Unna
Nicolaischule
Nordring 30

Unna
Anne-Frank-Realschule
Döbelner Str. 3

Velbert
GGS Albert-Schweitzer
Dellerstr. 13

Viersen
Realschule an der Josefskirche
An der Josefskirche 25

Voerde
Erich-Kästner-Schule, Rön-
skenstr. 52a

Warendorf
Overbergschule
Barentiner Str. 8
Renata Kaczmarek
prowincja@gmx.de

Willich
Gem. Grundschule Wekeln
Plutoweg 24

Wuppertal
Realschule Leimbach
Leimbacher Str. 4

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

0171-3802004 

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY I ZAUFANIA PUBLICZNEGO 

TŁUMACZ KONFERENCYJNY 

www.jan-pacholski.de 

WIEśCI pOlONIJNE
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Anna Antoniak-pietrzak 
„Mój cel to wspierać rodaków na emigracji”. Coach, doradca, trener, specjalista 

do spraw rozwoju osobistego i biznesowego. Prywatnie żona i mama trójki dzieciblIżEJ lUDZI

Nasze życie rodzinne uległo 
mocnemu zniekształceniu bądź 
transformacji. O  trudne do-
świadczenia z ostatnich miesięcy 
zapytałam kilka osób mieszkają-
cych w okolicach Frankfurtu nad 
Menem. 

– Pierwszy dzień, gdy złagodzo-
no obostrzenia związane z pandemią, gdy 
dzieci poszły do przedszkola, a mąż wrócił 
do pracy, poczułam jakby ktoś oddał mi 
powietrze do oddychania – mówi Anna 
(36 lat), mama Julki i Małgosi, konsultant 
w branży IT. 

– Początek izolacji był bardzo trudny. 
Strach przed nieznanym wirusem skutecz-
nie zatrzymał nas w domu. Z dnia na dzień 
zaczęliśmy pracować zdalnie, a dziew-
czynki przestały chodzić do przedszkola. 
Szybko podjęliśmy decyzję o konieczno-
ści doposażenia mieszkania w dodatkowe 
biurko, jako miejsce do pracy. Godziny 
pracy męża się nie zmieniły, ja zaś cały 
dzień doraźnie zajmowałam się dziećmi, 
jednocześnie obsługując najważniejsze 
telefony z firmy. Do swoich zasadniczych 
zadań siadałam dopiero, gdy mój mąż 
mógł mnie zmienić. W efekcie często pra-
cowałam z przerwami do 2–3 w nocy, co 
było dla mnie niezwykle wycieńczające. 
Cały czas miałam z tyłu głowy, aby jakoś 
doczekać do świąt wielkanocnych. Liczy-
łam na to, że sytuacja epidemiologiczna 
zostanie opanowana. 

– Gdy nadszedł ten upragniony moment 
i w wiadomościach usłyszałam o kolejnych 
zaostrzeniach restrykcji, coś we mnie pę-
kło i przyszło załamanie. Przestałam 
widzieć światełko w tunelu. Poziom stre-
su związany z presją pomiędzy opieką nad 
córkami i koniecznością wywiązywania 
się z obowiązków w pracy, w połączeniu ze 
zmęczeniem organizmu, spowodował, że 
zaczęło mi piszczeć w uszach. Lekarz po-
wiedział, że to na tle nerwowym i zalecił 
odpoczynek oraz medytację. Nie zrozum 
mnie źle, jesteśmy bardzo wdzięczni, że 
możemy pracować zdalnie – mówi Anna. 
– Jest wiele rodzin, które nie miały takiej 
możliwości. Gdyby nie to, byłoby nam 
bardzo ciężko, także finansowo. 

– Moje życie zawodowe skończyło się 
w zasadzie jednego dnia. Poziom strachu, 

przyszłość mniej pewna niż kiedykolwiek 
wcześniej. polki o życiu w pandemii

dezinformacja i napięcie były we mnie 
bardzo żywe – wspomina Ewa Matłoka, 
kosmetyczka, mama trójki dzieci. 

– Doniesienia ze świata o poziomie 
niebezpieczeństwa bardzo mnie prze-
straszyły. Zamknęłam swój salon tydzień 
przed tym, jak ogłoszono restrykcje do-
tyczące mojej branży. Siedziałam w domu 
i szukałam rzetelnych informacji, ogląda-
łam wiadomości. Apogeum strachu miało 
dopiero nadejść. W pierwszym tygodniu 
regularnej izolacji dostałam informację, 
że jedna z moich klientek jest hospitalizo-
wana i potwierdzono u niej wirusa. Kiedy 
uświadomiłam sobie, jak blisko pracuję 
z  klientami, byłam przerażona. To były 
najdłuższe dwa tygodnie naszego życia, 
gdy czekałam na pierwsze objawy. Od-
czuwałam realny strach przed utratą 
zdrowia, a nawet życia. Największe oparcie 
dawał mi mój mąż. Swoją wiarą i opano-
waniem. Symptomy na szczęście nigdy nie 
nadeszły. Całe to przeżycie umocniło mnie 
i przekonało, że mam dużą odporność. 
Teraz wierzę, że zachowując normalne 
środki ostrożności, przetrwamy. Nasza 
rodzina jest silniejsza niż kiedykolwiek 
wcześniej. Miałam więcej czasu dla dzie-
ci, a dotacja rządowa pozwoliła opłacić 

rachunki za salon, który pozostał 
zamknięty przez kilka miesięcy. 

– Przebywanie w odizolowaniu 
bardzo mocno wpłynęło na kształ-
tującą się dopiero osobowość 
moich dzieci – mówi Agnieszka 
(33 lata), mama Piotra i Łukasza. 
– Nagłe odcięcie od rówieśników 
i  konieczność przebywania w za-
mknięciu z dnia na dzień coraz 
mocniej odbijały się na moich 
synach. Dzieci zaczęły stawać się 
płaczliwe, krzykliwe i nerwowe. 
Z  kolejnymi tygodniami, mimo 
moich starań, chłopcy przesta-
wali również bawić się ze sobą 
nawzajem. Dziś, gdy już powoli 
wychodzimy na zewnątrz, aby 
spotykać się z innymi, zwłasz-
cza młodszy z moich synów nie 

wykazuje zainteresowania innymi dzieć-
mi. Z dziecka kontaktowego i ciekawego 
świata stał się mocno introwertyczny i nie-
śmiały. Sytuacja jest dodatkowo trudna, 
ponieważ niedawno się przeprowadziliśmy, 
a dzieci jak na razie nie potrafią odnaleźć 
się w  nowym miejscu. Wzrost dystan-
su społecznego utrudnia nawiązywanie 
nowych relacji także dorosłym. Mam po-
czucie, że nasze życie już nigdy nie będzie 
wyglądało tak jak dawniej. 

– Na początku września planowałam 
otworzyć swoją działalność gospodarczą, 
aby wrócić do pracy zawodowej. Niepew-
ność jutra, kolejnej fazy restrykcji z uwagi 
na wirus powodują, że obawiam się ruszyć 
z miejsca. Wszystko jest pod znakiem 
zapytania, a przyszłość mniej pewna niż 
kiedykolwiek wcześniej. Na ten moment 
nie widzę dla siebie zawodowych per-
spektyw – dodaje Agnieszka. 

W tej bezprecedensowej sytuacji nasze-
go pokolenia każda rodzina przeżywała 
trudne chwile. Warto pamiętać o tym, że 
cokolwiek się wydarzy w przyszłości, 
dobrze, abyśmy czuli solidarność i współ-
odpowiedzialność. Chrońmy starszych 
oraz samotnych ludzi, bo to im w izolacji 
może być najtrudniej.

Wybuch pandemii, a w konse-
kwencji izolacja, niepewność 
i strach. Tak wspominamy 
pierwsze półrocze 2020 roku. 
Nasz świat mentalnie zmienił 
się nagle z dnia na dzień. Dziś 
ludzie nie bardzo wiedzą, jak 
witać się z innymi. Jak zachować 
się w komunikacji miejskiej czy 
w sklepie, gdy inni ludzie prze-
kraczają bezpieczną odległość. 
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Golly‘s Spezialitäten GmbH & Co. KG
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Te oryginalne smaki stara się ocalić od 
zapomnienia Laura Bziukiewicz w swojej 
książce Biesiada Kurpiowska. Co skłoniło 
ją do wydania tej pozycji? Z pewnością 
luka tematyczna oraz ustne relacje osób, 
posiadających wiedzę praktyczną na temat 
tradycji kulinarnych tego nie do końca 
znanego regionu Polski, czyli Kurpi. Au-
torka zebrała, spisała i zaprezentowała 
w  bardzo przystępnej formie dania kur-
piowskie. Kuchnia to nietypowa, oparta na 
lokalnych produktach, wyrazista i ostra. 
Niewiele znajdzie się dobrych pozycji 
książkowych przedstawiających potrawy 
z tego terenu, a przecież ma to ogromne 
znaczenie dla nas i młodego pokolenia, je-
śli chcemy, by tradycje polskie przetrwały. 
Wybierając się w podróż do Polski, często 
pytamy w restauracji o kuchnię regionalną, 
a możemy przecież sami czasami poekspe-
rymentować, zaglądając do książki, takiej 
jak na przykład Biesiada Kurpiowska, 
w  której dynia według tamtejszej gwary 
nazywana jest malonem: 

Malon (dynia) z zacierką razową 
•	Obieramy ze skórki 1 kg pomarańczo-

wej dyni i trzemy na tarce o dużych 
oczkach. Zalewamy ją 2 szklankami 
wody i gotujemy na małym ogniu oko-
ło 7 minut. 

•	Do miski wsypujemy 16 łyżek mąki 
żytniej razowej, szczyptę soli i wbijamy 
4 duże jajka. Zagniatamy elastyczne cia-
sto, które rwiemy na małe kluseczki. 

•	Zagotowujemy w garnku 1,5 litra tłu-
stego mleka ze szczyptą soli. Łączymy 
je z ugotowaną dynią i wsypujemy za-
cierki. Wszystko mieszamy i gotujemy 
około 2–3 minuty od czasu wypłynięcia 
klusek, uważając, żeby nic się nie przy-
paliło. 

Malon (dynia) z jagłami 
•	Obieramy ze skórki 0,5 kg dyni i kro-

imy ją w drobną kostkę. Zalewamy 
0,5 szklanki wody i dusimy pod przy-
kryciem do miękkości. Zalewamy ją 
1  litrem gorącego mleka i wsypujemy 
0,5 szklanki przepłukanej kaszy jagla-
nej. Gotujemy 15 minut. 

•	Solimy lub słodzimy do smaku. 
•	W sezonie jesiennym jest to doskonałe 

danie śniadaniowe – rozgrzewa i dodaje 
energii. 

Autorka często do swoich przepisów doda-
je trafną uwagę lub nawiązuje do historii 
i warunków, w jakich danie powstało. Ta-
ką ciekawostką jest zsiadłe mięso: Zsiadłe 
mięso było jedną z ulubionych potraw – 
zwłaszcza chłopów kurpiowskich, którzy 
jedli je obficie skropione octem. Podając 
przepis na kwas chlebowy, na koniec do-
daje: Na Kurpiach gotowano kwas chlebowy 
głównie w lato. Trzymano w studni, by był 
ciągle chłodny. Gaszono nim pragnienie 
podczas żniw i sianokosów. 

W Biesiadzie Kurpiowskiej znajdziemy 
wiele ciekawych przepisów, ale będąc go-
ściem Muzeum Kurpiowskiego w Wachu, 
które wraz z mężem Zdzisławem pro-
wadzi autorka, możemy również wziąć 
udział w pokazach kulinarnych, biesiadach 
i  warsztatach, jak też skosztować przy-
gotowanych przez panią Laurę potraw. 
W  muzeum zgromadzone są przedmioty 
pochodzące z Kurpi Zielonych, obrazują-
ce dawną materialną kulturę tego regionu. 
Liczba eksponatów przekroczyła już 13 ty-
sięcy i stale rośnie, gdyż właściciele ciągle 
starają się ocalić przed zniszczeniem reszt-
ki dawnej kultury. Muzeum ma bardzo 
bogatą ofertę edukacyjną, a niektóre lek-
cje odbywają się z użyciem autentycznych 
eksponatów muzealnych – co w muzeum 
prywatnym jest możliwe. Są to zajęcia te-
matyczne, takie jak: kopanie bursztynu, 
obróbka kurpiowska bursztynu, wyrób 
kwiatów z bibuły, karty pocztówkowe i oko-
licznościowe, koronka frywolitka, len 
– czesanie, międlenie i tkanie, wyrób palm 
wielkanocnych, pisanki wielkanocne, zie-
larstwo ludowe, wiejskie zabawki, pranie 
i maglowanie, wyrób biżuterii i wiele, 
wiele innych. Ponadto po wcześniejszym 
zamówieniu chętni mogą spróbować kur-
piowskich specjałów pani Laury. Co nie jest 

częstym zjawiskiem – muzeum jest czynne 
właściwie „zawsze”. Wystarczy się umówić: 
tel. +48 607 676 356 lub +48 607 110 393. 

e-mail: kurpiewach@wp.pl 

www.facebook.com/MuzeumKurpiowskiewWachu/ 

www.kurpie.com.pl/ 

www.facebook.com/EtnoKurpie/

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Wach 14, 07-420 Kadzidło

Laura Bziukiewicz 

Talent kucharski i olbrzymia wiedza na 
temat regionalnej kuchni ludowej zosta-
ły docenione poprzez realizację licznych 
programów telewizyjnych poświęco-
nych jej sztuce i kulinariom w polskich 
i zagranicznych stacjach telewizyjnych. 
Za swoją działalność otrzymała wiele 
dyplomów, nagród i wyróżnień. Jest 
również znaną koronkarką specjalizującą 
się w wykonywaniu frywolitek. Jej autor-
skie projekty można zobaczyć na całym 
świecie. Zarówno wyroby, jak i książkę 
można nabyć za pośrednictwem inter-
netu. Biesiada Kurpiowska (wersja polska 
i angielska) jest też dostępna na stronie 
Wydawnictwa Literackiego Białe Pióro, 
w formie papierowej i e-booka. 

www.frywolitka.pl
www.facebook.com/fryw

biesiada Kurpiowska
Niektórzy z nas od dawna miesz-
kają w Niemczech, inni już się tutaj 
urodzili, ale nikomu z nas kuchnia 
polska nie jest obca. Kto z nas nie 
jadł pierogów, bigosu czy kartaczy? 
lecz czym dalej w głąb polski, tym 
więcej czeka nas smaków. W nie-
mieckich sklepach często możemy 
spotkać stoiska z polskimi produk-
tami, jednak czy odnajdziemy w nich 
smak z dzieciństwa? 
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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

Szymon Komasa to jeden z najlep-
szych światowych barytonów. Jest 
nie tylko śpiewakiem, ale także 
aktorem. Absolwent Akademii Mu-
zycznej imienia Grażyny i Kiejstuta 
bacewiczów w Łodzi oraz Guil-
dhall School of Music and Drama 
w londynie. Ukończył program 
„ArMst Diploma of Opera Singing” 
w Juilliard School w Nowym Jorku. 
laureat wielu międzynarodowych 
konkursów operowych. W 2018 ro-
ku podpisał kontrakt na wyłączność 
z prestiżową wytwórnią Warner 
Classic na nagranie czterech płyt. 
Jego pierwsza solowa płyta, której 
tytuł brzmi „polish love Story”, 
ukazała się w 2019 roku. 

„TM”: Zdaje się, że nie trzeba Pa-
na pytać, dlaczego został Pan 
artystą. Wystarczy spojrzenie na 
Pana rodzinę: tata – słynny aktor 
Wiesław Komasa, mama – Gina Ko-
masa, członkini zespołu Spiritual and 
Gospel Singers, brat – Jan Komasa, 
jest znakomitym reżyserem, a  obie 
siostry – Zofia i  Mary – są także 
artystkami. Może w takim razie zapy-
tam, dlaczego wybrał Pan śpiew? 

SZyMON KOMASA: – Bo byłem 
do tego stworzony (śmiech). Napraw-
dę aż mi głupio wymyślić coś mądrzejszego 
w odpowiedzi na to pytanie. Od początku 
wiedziałem, że będę śpiewał, to we mnie 
żyło i tak jest do dziś. 
Śpiewa Pan w wielu językach. Niedawno 
nagrał Pan znakomitą płytę „Polish Love 
Story”. Czy lubi Pan śpiewać po polsku? 

– Bardzo, choć przyznaję, że nie jest 
to łatwe. Język polski to jeden z naj-
trudniejszych i najbardziej złożonych 
gramatycznie języków świata. W samej 
komunikacji jest on trudny, a co dopiero 
w śpiewaniu... Kocham nasz kraj. Za każ-
dym razem i wszędzie, gdzie występuję, 
staram się podkreślać, że jestem Polakiem 
i pochodzę z Polski. 
Bardzo cieszymy się na Pana koncert 
w Darmstadt, wspaniale, że zechciał Pan 
zagościć w naszym mieście. Z jakim pro-
gramem Pan do nas przybywa? O czym 
chce Pan tym programem opowiedzieć 
publiczności? 

– Przyjeżdżam z programem, który na-
zwałem „Portret”. Jest to mój i mojego 
wspaniałego towarzysza, Michała Rota, 
pianisty, porter muzyczny. Pokazuję na 
nim kompozycje różnych kompozytorów, 
utwory, które poznaliśmy w trakcie na-
szej wędrówki po szkołach muzycznych 
na świecie, w których się uczyliśmy. Będą 
kompozycje Schuberta, Mahlera, Barbera 
i oczywiście polskie, jak Moniuszko i Ta-
deusz Baird. 
Czy to prawda, że jednym z Pana celów 
jest wprowadzenie młodego pokolenia do 

opery, aby wzniecać nowe i świeże emocje 
w publiczności? 

– Tak! Jestem młody, nie mam kompleksu 
polskości. Nie muszę się tłumaczyć, skąd 
pochodzę i dlaczego u nas jest tak, a nie 
inaczej. Ja reprezentuję coś, co jest najważ-
niejsze i najpiękniejsze, nasz największy 
skarb narodowy – naszą kulturę! Jeżeli ja 

jako młody facet tego nie zrobię te-
raz, to kto to zrobi za mnie? Bardzo 
młodych ludzi interesują tylko social 
media. Nie czytają, nie oglądają, nie 
interesują się. Trzeba ich zaprosić, po-
kazać, że taki facet jak ja też może być 
śpiewakiem operowym. Jednocześnie 
staram się pokazać młodym ludziom, 
że jestem jednym z nich. 
Jakie ma Pan plany na najbliższą 
przyszłość? Gdzie widzi się Pan na 
przykład za 10 lat? 

– To trudne pytanie, a szczególnie 
jego druga część. Dziesięć lat to tak 
daleko, a  z  drugiej strony tak blisko. 
Nie chcę marzyć, bo jak zawsze ma-
rzyłem, to dostawałem bardzo mocno 
po tyłku. Ja wolę stąpać po ziemi, wie-
dzieć, co się dzieje tu i teraz. Jestem 
panem swojego losu, wszystko w życiu 
zrobiłem sam albo przy wsparciu men-
talnym mojej rodziny. Moje śpiewanie 
to wieczne poszukiwanie i  znowu 
walenie w mur, ale staram się, nie 
poddaję się. Wciąż czegoś szukam, bo 
przecież o to w tym wszystkim chodzi. 
Życie to ciągła wędrówka. A plany na 
najbliższą przyszłość? Koronawirus je 
w dużej części zredukował. Teraz żyję 
z dnia na dzień. Te duże i lukratywne 
plany padły, z wiadomych powodów. 
Pojawiły się za to te mniejsze, recitale, 

ale czy one dojdą do skutku? Nie wiem, ale 
jeśli nie, to ja i tak mam co robić. Jak po-
wiedziałem: to jest wędrówka. Nie trzeba 
śpiewać non stop na scenie, żeby się speł-
niać. Ja wybieram rozwój. To mój plan na 
przyszłość! 
 Rozmawiał Michał Kochański

W życiu ważny jest rozwój
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Koncert
SZYMON KOMASA (baryton)

i MICHAŁ ROT (pianista)
25.10.2020, 17.00

w Oranżerii Darmstadt

SALONik Polsko-Niemieckie Sto-
warzyszenie Kulturalne zaprasza 
na koncert barytona Szymona Ko-
masy i pianisty Michała Rota. Mimo 
młodego wieku obaj artyści są już 
dobrze znani nie tylko w Europie, ale 
i poza nią. Szymon Komasa i Michał 
Rot podczas koncertu w Darmstadt 
zaprezentują utwory Rachmanino-
wa, Moniuszki, Mahlera, Poulenca, 
Bairda, Barbera i Schuberta.

Bilety na koncert 
są wyłącznie 
w sprzedaży 

elektronicznej:
www.salonik.de 

4Eintrittskartenverkauf

WyWIAD W TWOIM MIEśCIE
Z szacunku do 
cudownej muzyki
Michał Rot – polski pianista młodego 
pokolenia. Absolwent Akademii Mu-
zycznej imienia Grażyny i Kiejstuta 
bacewiczów w Łodzi. Uzyskał dyplom 
z wyróżnieniem w 2012 roku w klasie 
fortepianu prof. Cezarego Saneckiego. 
ponadto doskonalił swoje umiejętności 
w Hochschule für Musik und Darstellen-
de Kunst w Stuttgarcie, klasa fortepianu 
prof. Andrzeja Ratusińskiego, oraz 
Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst w Mannheim, klasa kameralistyki 
prof. Michaela Flaksmana i prof. Jeleny 
Očić. Występował na wielu festiwalach 
muzycznych, a także dokonał wielu na-
grań płytowych. Otrzymał Stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
muzyki i w zakresie upowszechniania 
kultury. pianista jest laureatem wie-
lu międzynarodowych konkursów. 
Osiem lat temu Michał Rot wystąpił już 
w Darmstadt. Dał wtedy razem z baryto-
nem Stanisławem Kiernerem znakomity 
koncert pt. „Szymanowski und seine 
Zeitgenossen”. 

„TM”: Jak wyglądała Pana droga do 
muzyki – czy może też pochodzi Pan z ar-
tystycznej rodziny? 

MICHAŁ ROT: – Podobnie jak Szymon 
pochodzę z domu, w którym sztuka od-
grywała ważną rolę w kształtowaniu mojej 
osobowości. Mój ojciec jest znakomitym 
aktorem teatralnym, a bracia również 
muzykami. Muzyka poważna była zawsze 
obecna w naszym domu, a mój pierwszy 
krok ku profesjonalnemu kształceniu miał 
miejsce w wieku 4 lat. Odtąd gra na for-
tepianie stała się bardzo ważną częścią 
mojego życia i miałem szczęście spotkać 
wspaniałych profesorów, którzy pomogli 
mi rozwinąć moją pasję. 
Czytając Pana notę biograficzną, można 
odnieść wrażenie, że jest Pan bardzo 
niespokojną duszą. Prowadzi Pan bard-
zo ożywioną działalność koncertową 
w kraju i za granicą. Co fascynuje Pana 
w liryce muzycznej? 

– Moje życie zawodowe ułożyło się tak 
szczęśliwie, że już podczas studiów miałem 
okazję występować podczas różnorodnych 
koncertów. Szybko okazało się jednak, 
że kameralistyka i współpraca z wieloma 
muzykami będzie moją artystyczną drogą. 
Bardzo się cieszę, że angażując się w różne 
projekty spotykam inspirujących i  intere-
sujących artystów, z którymi kontakt mnie 
ubogaca. Współtworzę kilka zespołów 
działających na stałe: duet Reger Duo 
z  wiolonczelistą Krzysztofem Karpetą, 
duet z wiolonczelistą Wojciechem Fudalą, 
duet z moją małżonką mezzosopranem 
Joanną Rot. Rzeczywiście przyglądając się 
mojej biografii, można zauważyć, że dzia-
łam na wielu polach, a wynika to przede 
wszystkim z fascynacji bogatym repertu-

arem kameralnym. Koncert poświęcony 
w całości dziełom liryki wokalnej, jaki wy-
konamy w Darmstadt wraz z Szymonem 
Komasą, stanowi nie lada wyzwanie dla 
pianisty. Praca ze śpiewakiem wymaga ode 
mnie nie tylko wiedzy na temat wykony-
wanych pieśni, znaczenia tekstów i wejścia 
w stylistykę epoki, w których powstawały, 
ale przede wszystkim uczy wielkiej ela-
styczności i wymaga refleksu w podążaniu 
za artystą stojącym obok fortepianu. 
Jest Pan nie tylko muzykiem 
występującym na scenie, ale również jako 
doktor sztuki pracuje Pan na stanowisku 
adiunkta w Katedrze Kameralistyki For-
tepianowej Akademii Muzycznej imienia 
Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. 
Jakimi wartościami kieruje się Pan w mu-
zyce i co chciałby Pan przekazać swoim 
podopiecznym? 

– Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, 
ponieważ na tak złożoną kwestię, jaką jest 
pedagogika, składa się mnóstwo elementów. 
Jako pedagog staram się jak najszerzej roz-
wijać warsztat pianistyczny moich uczniów 
i studentów w ten sposób, aby nie zapomi-
nali, że praca nad techniką prowadzi do 
muzyki. Ważną wartością, którą staram 
się przekazywać i samemu swoją postawą 
reprezentować, jest szacunek do kompozy-
torów i cudownej muzyki, którą po sobie 
zostawili. Pietyzm w odczytaniu zapisu nu-
towego i chęć zrozumienia epoki, na której 
tle powstawało dzieło, stanowi moim zda-
niem znakomity fundament do kreowania 
własnej wizji artystycznej. Jednocześnie 
staram się być psychologiem, który wnika 
w osobowość ucznia, uwypuklając jego zale-
ty i w twórczy sposób pomaga pracować nad 
jego słabszymi stronami. Łączenie pracy 
pedagogicznej z intensywnym życiem arty-
stycznym jest dużym wyzwaniem i wymaga 
ode mnie doskonałej organizacji czasu. 
Przez dłuższy czas nie można było 
występować dla publiczności. Jak Pan 
radzi sobie ze skutkami pandemii? 

– Oczywiście nie powiem nic odkryw-
czego, mówiąc, że ten czas jest wyjątkowo 
trudny dla środowiska artystycznego. Z dnia 
na dzień nasza rzeczywistość zmieniła się 
diametralnie, a wiele planów artystycznych 

rozpadło się jak domek z kart. Dla mnie 
prywatnie ten czas był paradoksalnie war-
tościowym momentem w życiu. Pogłębiłem 
więzi z  moją rodziną i nareszcie miałem 
więcej czasu dla żony i dwójki dzieci. Ar-
tystycznie również pragnąłem spożytkować 
ten czas jak najlepiej, poświęcając go na 
poszerzanie repertuaru. Cztery miesiące 
wolne od koncertów były dla mnie również 
czasem tworzenia nagrań, wraz z  moim 
przyjacielem Krzysztofem Karpetą stwo-
rzyliśmy kanał na YouTube o nazwie Polish 
Chamber Music Channel, do odwiedzenia 
którego serdecznie zapraszam. Zamieszcza-
my na nim nagrania dzieł kompozytorów 
polskich, również tych rzadziej wykony-
wanych, jak np. „Sonata na wiolonczelę 
i fortepian” Witolda Szalonka. 

Dziękuję za rozmowę i serdecznie zapra-
szam na nasz recital w Darmstadt. 
 Rozmawiał Michał Kochański
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www.krakowiakev.de

Krakowiak e.V. 
Tel. +49 178 7054509 
info@krakowiakev.de

Próby:  
Das Kochschulhaus 

Wilhelm Leuschner Str. 2 
Platz „Bar-le-Duc“ 
64347 Griesheim 

Grupa dziecięca: sobota 17.00–18.00 
Grupa młodzieżowa: sobota 16.00  

Grupa dorosłych: sobota 16.00

A jak Amatorzy – tak się określają, bo 
kochają polski folklor i wspólną pra-

cę w zespole, choć zawodowo zajmują się 
zupełnie innymi rzeczami. W tygodniu 
można ich spotkać w instytucjach oświa-
towych, sklepach, działach IT, bankach, 
firmach farmaceutycznych i transporto-
wych, na budowie lub na lotnisku. 

b jak bogactwo strojów i repertuaru 
– w swoich zasobach mają stroje na-

rodowe i regionalne, z różnych regionów 
Polski, które pięknie prezentują podczas 
występów. 

C jak Challenge – czyli wyzwania, ja-
kie muszą i jakie chętnie podejmują, 

łącząc pracę zawodową, życie rodzinne 
i artystyczne hobby. 

D jak Duża dawka dystansu – dystans 
do siebie i do otoczenia w połączeniu 

z humorem pozwala im przetrwać nawet 
największe niedogodności losu. 

E jak Europejskie wartości – kochają 
Polskę i Europę. Uważają, że w różno-

rodności jest siła. Są tolerancyjni, potrafią 
dyskutować i szanują tradycję. 

F jak Festyny – tu można ich zoba-
czyć, ale też zaprosić. Występują na 

lokalnych imprezach okolicznościowych 
i integracyjnych. 

G jak Godziny prób – w soboty o 16.00 
spotykają się w salach ćwiczeń udo-

stępnionych przez miasto Griesheim 
w Kochschulhaus. Po całym tygodniu pra-
cy odreagowują stres i zmęczenie, bo nic 
tak nie odstresowuje, jak wspólny taniec, 
śpiew i rozmowy. 

H jak Hymn polonii i niezapomnia-
ne wrażenia podczas obchodów 

100-lecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Potrafią wzruszyć i poderwać całą 
publiczność podczas występu. 

I jak Inspiracje – uwielbiają muzykę ze-
społu Rokiczanki, podpatrują działania 

innych polonijnych zespołów i współpra-
cują z nimi. 

J jak Jedność i poczucie wspólnoty – dla 
wielu z nich, mieszkających z dala od 

rodziny w Polsce, Krakowiak stał się rodzi-
ną zastępczą. 

K jak Kolędy – kto był na jarmarku bo-
żonarodzeniowym w Griesheim, ten 

wie, że polskie kolędy śpiewane na żywo 
przez dzieci i dorosłych z zespołu idealnie 
wprowadzają w atmosferę świąteczną za-
równo Polaków, jak i Niemców. 

l jak lech – Związek Polaków w Niem-
czech powstały w 1983 r., z którego 

wywodzi się Zespół Pieśni i Tańca Krako-
wiak. To ich matecznik. 

Ł jak Łowicz – stroju z tego regionu bra-
kuje im w kolekcji. 

M jak Muzyka, która zapada w ser-
ce. Piosenki i melodie, które każdy 

pamięta z dzieciństwa, szkoły lub biesiad 
w Polsce. Zespół jest otwarty na współpra-
cę z muzykami. 

N jak Nowi członkowie – co roku poja-
wiają się nowe osoby w grupie. Każda 

z nich wnosi swój własny wkład doświad-
czeń i umiejętności. Mile widziane są pary, 
które już tańczyły w zespołach folklory-
stycznych w Polsce, ale również osoby bez 
doświadczenia lub całe rodziny lubiące tań-
czyć i pragnące nauczyć się czegoś nowego. 

O jak Optymizm – szczególnym 
optymizmem napawa ich fakt, że 

do zespołu trafiają dzieci urodzone już 
w  Niemczech. Dla nich organizują zaję-
cia taneczne, i spotkania okolicznościowe, 
takie jak mikołajki, topiene marzanny, 
karnawał. Wyjątkową wartość edukacyjną 
mają warsztaty o historii stroju krakow-
skiego czy na temat wpływów muzyki 
ludowej na twórczość Fryderyka Chopina.  

p jak pomoc i wielkie serce – Kra-
kowiak od początku uczestniczy 

w  akcji charytatywnej WOŚP sztabu 
Darmstadt-Frankfurt, aktywnie kwestując 
i występując na scenie. 

R jak Radość tworzenia – bo folklor to 
radość! 

S jak Sponsorzy – działalność zespołu 
wspomagana jest przez Miasto Grie-

sheim, a prace projektowe przez Konsulat 
RP w Kolonii. 

T jak Tradycja – pielęgnują piękne 
polskie tradycje wielkanocne i bożo-

narodzeniowe. W następnym roku chcą 
zbudować największą palmę wielkanocną 
w Hesji. 

U jak Układy taneczne – zapytajcie ich 
o pięć polskich tańców narodowych, 

a wymienią bez mrugnięcia okiem: krako-
wiak, kujawiak, oberek, polonez i mazur. 
Oprócz tego w ich repertuarze są suity: 
góralska, rzeszowska i lubelska. 

W jak Wielopokoleniowość – zespół 
składa się z grup: dziecięcej, mło-

dzieżowej i dorosłej. 

Z jak Zmiana i dalszy rozwój – opiekę 
artystyczną i funkcję choreografa ob-

jął w 2019 roku Artur Stala, doświadczony 
tancerz i organizator. Rozpoczęty został 
tym samym nowy etap w historii zespołu. 

 basia Siwek

Stowarzyszenie Krakowiak e.V. 
działa od 1995 roku w Griesheim k. 
Darmstadt. Rok jubileuszowy 2020 
wyobrażali sobie inaczej. Miał być 
wielki koncert galowy na obchody 
25-lecia, a tymczasem w związku 
z koronawirusem są ograniczenia 
w kontaktach i brak zgody na więk-
sze imprezy. Dla wszystkich fanów 
i sympatyków zespołu oraz dla osób, 
które jeszcze nie znają tej koloro-
wej, roztańczonej i wesołej grupy, 
przybliżamy sylwetkę zespołu i pre-
zentujemy AbC Krakowiaka. 

Abecadło sukcesu, czyli 25 lat
Zespołu pieśni i Tańca Krakowiak
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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

„TM”: Arturze, Twoi rodzice byli związani 
z Polonią i z polskim folklorem praktycz-
nie od zawsze. Kiedy u Ciebie pojawiły się 
podobne zainteresowania? 

A.S.: – To prawda, dlatego też zarówno 
ja, jak i moje rodzeństwo już od małego 
byliśmy wychowywani w Polskim duchu, 
a polska kultura, zwłaszcza ta ludowa, od 
zawsze gościła w naszym domu. Dobrze 
pamiętam mój pierwszy występ, miałem 
wtedy 11 lat. Pojechaliśmy wówczas wraz 
z założonym przez moich rodziców zespo-
łem Krakus na warsztaty do Stalowej Woli, 
gdzie zatańczyłem po raz pierwszy na sce-
nie. Jako dziecko interesowałem się nie tylko 
tańcem. Grałem też w piłkę nożną, w zało-
żonym przy polskim domu kultury zespole 
Cracovia. Nigdy nie zapomnę momentu, 
kiedy na jednych z Igrzysk Polonijnych, na 
których graliśmy z naszym zespołem, mia-
łem zaszczyt zapalić znicz olimpijski. 
Dzieciństwo i młodość spędziłeś w Bel-
gii. Co spowodowało, że postanowiłeś się 
przenieść do Frankfurtu? 

– Życie zwykło pisać przeróżne scenariu-
sze. W 1996 pojechałem na pewien czas, za 
propozycją pracy, do Polski. Jak się potem 
okazało, mieszkałem tam przez kolejne 21 
lat. Z kolei 6 lat temu skorzystałem z cie-
kawej oferty pracy we Frankfurcie nad 
Menem. Tak więc przeprowadziliśmy się 
do Frankfurtu, gdzie do dziś mieszkam. 
Zawodowo zajmuję się zarządzaniem 
i procedurami z dziedziny bezpieczeństwa 
pracy. Jestem zadowolony zarówno z mojej 
aktywności zawodowej, jak i z życia pry-
watnego we Frankfurcie. Choć nigdy nie 
wiadomo, czym nas jeszcze los obdarzy 
i gdzie pokieruje... 
Od niespełna roku jesteś choreografem 
w poddarmsztadzkim zespole Krakowiak. 
Jak poznałeś grupę „krakowiaków”? 

– Jak zwykle to w życiu bywa, zadecydował 
przypadek. Podczas jednego z  koncertów 
we Frankfurcie poznałem Kasię Borkow-
ską, która jest zarówno członkiem sztabu 
WOŚP, jak i Krakowiaka. To właśnie Kasia, 
kiedy dowiedziała się o  mojej tanecznej 

Folklor to przede
wszystkim radość

przeszłości, zaproponowała mi pracę cho-
reografa zespołu. Miałem trochę obawy, 
czy po dłuższej przerwie znów angażować 
się w pracę z zespołem. Jednak przekona-
łem się, kiedy zobaczyłem Krakowiaka 
na jednym z  występów we Frankfurcie. 
Bardzo mi się spodobali. Zauważyłem 
ogromny potencjał i bardzo pozytywną 
energię, która emanowała od tych ludzi. 
Zgodziłem się i  w  ten sposób zostałem 
choreografem grupy.  
Mam wrażenie, że kultura i sztuka regio-
nalna znów staje się modna. Czym jest dla 
Ciebie folklor? Jakie wartości starasz się 
przekazać, planując repertuar zespołu? 

– To prawda, też uważam, że w Europie 
okres modernizacji i braku zainteresowa-
nia młodych ludzi kulturą ludową przemija. 
Zwłaszcza my, emigranci, po pewnym 
czasie przebywania za granicą tęsknimy 
za Polską, za jej kulturą i tradycjami. Dla 
mnie folklor to przede wszystkim radość 
i zrozumienie zachowań i zwyczajów 
charakterystycznych dla poszczególnych 
regionów. Często jest to wyrażane właśnie 
w muzyce. Inaczej tańczy się w Krakowie, 
Lublinie, Rzeszowie, Opocznie, Nowym 
Sączu czy na Kaszubach. Każda figura, po-
stawa partnerów ma tu swoje znaczenie. 
Chcę tłumaczyć moim podopiecznym te 
ważne akcenty, aby ze zrozumieniem po-
trafili dać temu wyraz na scenie. Jestem 
także przekonany, że jeśli ktoś zrozumie 
tę muzykę i poczuje te niekiedy drobne 

niuanse, to będzie się świetnie bawił pod-
czas tańca. Mam świadomość, że podczas 
prób jestem wymagający, ale mam rów-
nież świadomość, że nasze spotkania to 
jest hobby. Staram się to wyważać i mam 
wrażenie, że się to mi udaje. Zespół robi 
postępy, ale też wszyscy nadal z chęcią 
przychodzą na próby.  
Wasze tegoroczne plany legły w gruz-
ach – jak natomiast wyglądają Wasze 
perspektywy na przyszłość? W jakim kie-
runku planujesz rozwijać zespół? 

– Muszę przyznać, że wraz z momentem, 
kiedy zdecydowałem się pracować z zespo-
łem, to pojawiły się marzenia. Na pewno 
przygotowuję zespół na występ jubileuszo-
wy, z okazji 25-lecia istnienia zespołu, 
który z uwagi na pandemię został prze-
niesiony na przyszły rok. Chciałbym także 
wraz z zespołem wybrać się na Światowy 
Festiwal Folklorystyczny do Rzeszowa. 
Myślę też o nawiązaniu współpracy z ze-
społem Bandoska z Rzeszowa. Natomiast 
planowanie jakichkolwiek spotkań z pu-
blicznością jest na chwilę obecną raczej 
niemożliwe. Chwilowo jeszcze nad tym aż 
tak nie ubolewam, bo mam możliwość na 
odpowiednie przygotowanie repertuaru. 
Mam nadzieję, że kiedy już ogranicze-
nia się zakończą, to zespół będzie już tak 
przygotowany, że nie tylko ja, ale wszyscy 
razem z dumą i zachwytem będziemy po-
dziwiać jego kolejne występy. 
 Rozmawiał Michał Kochański

Artur Stala urodził i wychowywał się 
w  belgijskim miasteczku Genk. Jego 
rodzice, Wanda i bronisław Stalowie, 
bardzo emocjonalnie związani z polską, 
byli nie tylko założycielami polonijnego 
Zespołu pieśni i Tańca Krakus i domu 
kultury w Genk, ale także współtwórca-
mi światowego Festiwalu polonijnych 
Zespołów Folklorystycznych. Artur od 
dziecka wychowywał się w kontakcie 
z  polską kulturą i polskim folklorem. 
przed sześcioma laty przeprowadził 
się wraz z rodziną do Frankfurtu nad 
Menem. Od niespełna roku jest cho-
reografem Zespołu pieśni i Tańca 
Krakowiak w Griesheim, koło Darmstadt. Artur Stala i jego roztańczona rodzina z Griesheim
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Gumowe ucho
Katarzyna i Cezary żakowie świętują 35. 
rocznicę ślubu! Piszę o tym, bowiem nie 
jest tajemnicą, że w show biznesie trudno o 
trwały związek. Jednak jak widać, zdarzają 
się chlubne wyjątki. Choć tabloidy regular-
nie donoszą o rzekomym rozwodzie, para 
wciąż jest razem i śmieje się z  tych sensa-
cyjnych doniesień. Choć Żakowie trzymają 
się raczej z dala od błysków fleszy, są jedną z 
najpopularniejszych aktorskich par w pol-
skim show biznesie. Wiele osób kojarzy 
ich z serialem „Miodowe lata”, inni kochają 
za postaci w serialu „Ranczo” czy też licz-
ne role teatralne. Poznali się na studiach 
we Wrocławiu, pobrali się w 1985 roku w 
bardzo młodym wieku – ona miała zaled-
wie 21 lat, on natomiast 24. Od tamtej pory 
zgodnie budują wspólną przyszłość. Para 
doczekała się dwóch wspaniałych córek, 
które nie poszły w ślady rodziców. Zresztą 
rodzice wcale tego nie chcieli, wręcz odwo-
dzili od tej decyzji swoje pociechy. Starsza 
córka – Aleksandra – zajmuje się produkcją 
programów dla dzieci, a młodsza – Zuzan-
na – ukończyła studia medyczne i pracuje 
jako lekarz. Dziewczyny oczywiście miesz-
kają już osobno, ale mają bardzo bliski 
kontakt z rodzicami. Fakt ten państwo Ża-
kowie uważają za swój największy sukces 
i czekają z radością na ewentualne wnuki. 
Choć Żakowie wydają się zgodną parą, to 
otwarcie mówią, że nie zawsze między nimi 
bywa tak różowo. Zdarzają im się kryzysy, 
awantury, te w ważnej sprawie i te z by-
le powodu, bo przecież nie ma związków 
idealnych. Mimo upływu lat przyjaźnią 
się ze sobą i nie nudzą się w swoim towa-
rzystwie. Stałym Czytelnikom „Twojego 
Miasta” przypominam, że Katarzynę Żak 
gościliśmy nie tylko na łamach naszego pi-
sma, ale niektórzy mieli okazję wziąć udział 

w  Darmstadt w recitalu artystki. A był to 
rok 2015, luty. Wówczas aktorka w klima-
tyczny sposób wprowadziła nas w świat 
piosenek Wojciecha Młynarskiego, Jana 
Jakuba Należytego czy Agnieszki Osieckiej. 
Ale się rozmarzyłam – może kiedyś znów 
będzie taka okazja?! 
20 lat „M jak Miłość” – tyle lat bawią i wzru-
szają kolejne pokolenia polskich widzów. 25 
sierpnia 2000 roku padł pierwszy klaps na 
planie serialu „M jak Miłość”, a w listopa-
dzie tego samego roku został wyemitowany 
pierwszy odcinek. Serial, który dziś znają 
wszyscy – jeśli nie z bieżącego śledzenia 
losów rodziny Mostowiaków, to choćby ze 
słyszenia – powstał na fali popularności 
innego tasiemca, „Klanu”. Szybko okazało 
się, że „uczeń przerósł nauczyciela” i „M jak 
Miłość” szybko stało się ulubionym seria-
lem Polaków. Za sukcesem produkcji stoi 
m.in. scenarzystka Ilona Łepkowska, któ-
ra napisała opowieść o kilkupokoleniowej 
rodzinie Mostowiaków, ich codziennym 
życiu, problemach, sukcesach i porażkach. 
Przez te 20 lat trwania serialu przewinęła 
się tu cała plejada znakomitych aktorów. 
Niektórzy znani z pierwszych sezonów 
nie grają już w „M jak Miłość”. Wśród 
nich znajdują się m.in. Małgorzata Kożu-
chowska, Joanna Koroniewska czy Kacper 
Kuszewski. Są też gwiazdy, które stawiały 
swoje pierwsze kroki na ekranie właśnie 
w produkcji o losach Mostowiaków. Sła-
wę dzięki serialowi zdobyli np. Katarzyna 
Cichopek czy bracia Marcin i Rafał Mrocz-
kowie. Mogliśmy też podziwiać, jak na 
naszych oczach dorastali małoletni aktorzy. 

Krystian Domagała miał zaledwie kilka 
miesięcy, gdy zadebiutował w roli Mate-
uszka, synka Hanki i Marka (Kożuchowska 
i Kuszewski w tych rolach). Jego serialowa 
siostra Marcjanna Lelek miała 9 lat, gdy po-
stawiła pierwsze kroki przed kamerą, jako 
skromna Natalka. Serialowi życzymy w na-
stępnych latach emisji, ciekawych wątków, 
wartkiej akcji i oczywiście wielomilionowej 
widowni przed telewizorami. 
Kinga Rusin odeszła z „Dzień dobry TVN”. 
Po 15 latach dziennikarka pożegnała się z 
programem. Ostatnio współprowadziła go 
z Piotrem Kraśką, który na początku wa-
kacji opuścił ten program, by skupić się na 
prowadzeniu „Faktów”. Oficjalnie mówi się, 
że gwiazda chce teraz zająć się tworzeniem 
kontrowersyjnych i ważnych reportaży, 
a  także pragnie realizować swoje marze-
nia, wykorzystując niezależność finansową, 
którą ma dzięki świetnie prosperującej fir-
mie kosmetycznej. Nieoficjalnie mówi się, 
że dziennikarka przeżywa głęboki kryzys, 
jest rozczarowana światem show biznesu 
i rozważa kolejną rewolucję, tym razem 
w zawodowym życiu. Coraz poważniej my-
śli o rozstaniu się z mediami i skupieniu się 
na rozwoju marki kosmetycznej. Teraz, gdy 
stawia się na ekologię, jej firma, która bazuje 
wyłącznie na naturalnych składnikach, mo-
że okazać się prawdziwą żyłą złota. Kinga 
Rusin może w tych trudnych momentach 
liczyć na swojego życiowego partnera Mar-
ka Kujawę. Z racji wykonywanego zawodu, 
prawnika, jest on dla Kingi nie tylko życio-
wym partnerem, ale też biznesowym. Jego 
kancelaria zajmuje się doradztwem, strate-
gią i zarządzaniem, pomaga Rusin kierować 
jej marką. Fani Kingi Rusin liczą jednak na 
to, że jeszcze ją zobaczą na szklanym ekra-
nie – i my się do tych życzeń dołączamy. 
 plotkara

Dr. Hanna Magdalena
Wambold
ur. Gołembiewska

Bahnhofstr. 4
64673 Zwingenberg

tel. 06251 721 77

LEKARZ RODZINNY I DZIECIĘCY
Fachärztin für Allgemeinmedizin
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Ubezpieczenie samochodu

Przypominam Czytelnikom, 
posiadaczom samochodów, że 
raz w roku istnieje możliwość 
zmiany jego ubezpieczenia, 
jeśli z dotychczasowego nie 
jesteśmy zadowoleni. Wy-

powiedzenie dotychczasowej umowy 
ubezpieczenia auta należy wysłać do 
ubezpieczyciela do 30 listopada i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia. 

Tak to działa w wielu firmach ubezpie-
czeniowych. Warto jednak wiedzieć, że 
są takie, w których ubezpieczenie można 
wypowiedzieć miesiąc przed upływem 
roku ubezpieczeniowego, tzn. jeśli np. 
umowę na ubezpieczenie auta zawarto 
25 maja, wypowiedzieć ją można miesiąc 
przed 25 maja następnego roku. Jaki obo-
wiązuje termin wypowiedzenia, należy 
sprawdzić na polisie. 

Warto wcześniej zastanowić się nad 
wyborem odpowiedniego ubezpieczenia. 
Stawka za ubezpieczenie samochodu 
nie jest uzależniona, tak jak w Polsce, 
od pojemności silnika. W Niemczech 
składka ubezpieczeniowa jest co roku 
ustanawiana przez firmy ubezpieczenio-
we dla poszczególnych marek i typów 
pojazdów, w zależności od wypadkowości 
w danej klasie pojazdów. Innym kryte-
rium wpływającym na wysokość składki 
jest miejscowość, w jakiej samochód jest 
zarejestrowany, oraz ilość przejechanych 
kilometrów w roku. Są to czynniki, które 
mają wpływ na ryzyko związane z wypła-
tą odszkodowań przez ubezpieczyciela. 

Ubezpieczenie samochodu może zawie-
rać trzy formy ubezpieczenia: 

1. KfZ Haftpflichtversicherung – jest 
odpowiednikiem polskiego OC. 
Ubezpieczeniem tym objęte są szkody 
wyrządzone osobom trzecim w ruchu 
drogowym. Jest to ubezpieczenie obo-
wiązkowe. 

2. Teilkasko – w Polsce nie ma odpo-
wiednika tej formy ubezpieczenia. 
Obejmuje ono przede wszystkim 
kradzież auta. Poza tym szkody spowo-
dowane przez siły przyrody (huragan, 
gradobicie, uderzenie pioruna itp.), 
spalenie samochodu (np. przez zwarcie 
w instalacji elektrycznej), uszkodzenia 
szkła, tj. szyby, lusterka, szkody spowo-
dowane zderzeniami ze zwierzyną (nie 
wszystkie firmy ubezpieczeniowe mają 
to w ofercie). 

3. Vollkasko – podobnie jak w Polsce, 
ubezpieczenie to obejmuje szkody po-
wstałe we własnym pojeździe, powstałe 
z winy właściciela lub nieustalonych 
sprawców oraz zakres ubezpieczenia, 
jakie zawiera Teilkasko. 

Warto też pomyśleć o zabezpieczeniu 
się przed skutkami różnych kłopotów, 
jakie mogą przydarzyć się w podróży, np. 
awaria samochodu, kłopot z powrotem do 
domu w przypadku awarii lub kradzieży 
pojazdu. Można to osiągnąć przez do-
datkowe ubezpieczenie, tzw. Schutzbrief. 
Jego posiadacz może liczyć na pokrycie 
kosztów odholowania zepsutego lub 
uszkodzonego pojazdu do warsztatu lub 
do domu, pokrycie kosztów hotelu lub 
powrotu do domu właściciela pojazdu 
i  jego pasażerów w  przypadku awarii lub 

kradzieży samochodu. Alternatywą może 
być członkostwo w ADAC, które między 
innymi świadczy tego typu usługi dla 
swoich członków. 

Możemy spotkać się z opinią, że 
ubezpieczenie auta przez internet jest 
najtańsze. Otóż w praktyce nie zawsze 
się to sprawdza, poza tym w przypadku 
szkody nie mamy możliwości skorzysta-
nia z pomocy w wypełnianiu formularzy, 
czy choćby konsultacji, na jaką możemy 
liczyć przy umowie zawartej przez 
agenta ubezpieczeniowego czy maklera. 
Popełniony błąd przy wypełnianiu for-
mularzy, podczas ubiegania się o wypłatę 
odszkodowania za powstałe szkody, może 
niestety drogo kosztować. 

Przypominam też, że obywatele polscy 
zamieszkali w Niemczech mogą jeździć 
samochodem na polskich numerach 
rejestracyjnych do pół roku od dnia zamel-
dowania się w Niemczech. Po tym okresie 
samochód winien być przerejestrowany na 
niemieckie numery i posiadać niemieckie 
ubezpieczenie. Niedopełnienie tej formal-
ności zagrożone jest karą finansową. 

Istnieje kilka firm ubezpieczeniowych 
w  Niemczech, które przy naliczeniu 
pierwszego ubezpieczenia pojazdu w tym 
kraju udzielają zniżek, w zależności od 
udokumentowanego okresu jazdy bezwy-
padkowej w Polsce. Nie są wprost zalicza-
ne zniżki z Polski, ale lata ubezpieczenia 
bez wypadku na podstawie, których 
wyliczane są zniżki niemieckie. 

Życzę szerokiej i bezpiecznej drogi. 
 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 
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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 powrotnie do 
hotelu w Latinie. Właściciele przywitali 
ich z otwartymi ramionami. 

Minęło upalne lato, a także i nasz horror 
z Capui. Połowa października za nami, 
hotel opustoszał, więc i restauracja pra-
cuje na pół gwizdka. Skoro brakowało 
gości, więc Luisa zwolniła Franceskę. 

Przed samą sobą było mi wstyd, bo 
trochę się ucieszyłam, że jej nie ma. 
Został mi przecież cień wspomnień 
o współpracy z nią przez cały okres lata. 
To był bardzo trudny dla mnie czas. Nie 
byłam przyzwyczajona do tego typu pra-
cy. W restauracji ogromny ruch, kuchnia 
upalna, ona wprowadzała niezdrową 
atmosferę, przy tym zgrywała szefową. 
Biedna dziewczyna, nawet podstawówki 
nie miała skończonej. Zamiast pomagać, 
rządziła na całego, ale tylko pod nieobec-
ność Luisy. Nie zapomnę, jak zmywałam 
talerze, a ona dolewała mi bez słowa jakiś 
płyn do wody. Butelkę zabierała ze sobą. 
Myślałam, że to preparat do dezynfekcji, 
ale gdy ręce zaczęły mnie podejrzanie 
swędzić, skóra piekła każdego dnia 
silniej, wtedy zainteresowałam się bliżej 
tym, nieznanym mi dotąd, produktem. 
Znalazłam tę butelkę w pralni. To było 
stałe miejsce zatrudnienia Franceski, 
a ja nigdy tam nie chodziłam. Kiedy 
stwierdziłam, że to płyn ACE – wybie-
lacz i odplamiacz do tkanin – mocno się 
zdenerwowałam. Kiedyś znów wpadła 
do kuchni jak przysłowiowa bomba, 
a  że byłam tylko sama, znów wygłosiła 
mi jakąś litanię uwag i zaczęła gołymi 
rękami rozciskać pomidory konserwowe 
na sos. Było mi tego już za wiele. Przy-
pomniałam jej, że w kuchni obowiązuje 
ścisła higiena i jeśli przyjechała akurat 
autobusem do pracy, to należy umyć 

i zdezynfekować ręce, a szczególnie 
brud za tymi niestosownie długimi 
paznokciami, potem dopiero zabierać się 
do pracy. No i w żadnym wypadku nie 
miażdżyć ręcznie pomidorów. Od tego 
jest przeciskacz. Poza tym wypraszam 
sobie na przyszłość ACE i oczywiście ja-
kiekolwiek uwagi. Koniec z rządzeniem! 

Faktycznie nastał spokój, a przecież 
jest on potrzebny, gdy jest nawał pracy 
w sezonie. Dziwnym trafem całą awan-
turę usłyszał dyrektor Luciano, gdyż 
stał przy uchylonych tylnych drzwiach 
kuchni. Zawołał też przechodzącego 
akurat Dariusza i obaj przysłuchiwali 
się mojemu wzburzeniu. Zadowoleni, 
poszli potem do swoich zajęć, a wie-
czorem Dariusz powtórzył mi tę scenę 
podsłuchiwania i zadowolenie Luciano. 
Ponoć go wyręczyłam. 

Rozmawialiśmy też o liście do cioci 
Agaty, który w międzyczasie napisałam. 
Nie znała mnie wcale, więc przedstawi-
łam się, uzmysłowiłam jej, że znalazłam 
się w centrum ich rodzinnych nieporozu-
mień i mam nadzieję, że zrozumie moje 
położenie, obecne niezawinione trudy, 
koszty naszego przedsięwzięcia i nadzie-
ję, jaką pokładam w jej decyzji po odczy-
taniu tegoż listu. Może zdecyduje się jed-
nak w tamtejszym urzędzie potwierdzić 
powinowactwo z Dariuszem. To by nam 
niezawodnie pomogło. Teraz pozostało 
nam tylko dalsze wyczekiwanie. 

Dyrektorstwo – Luciano i Luisa – koń-
czyli właśnie meblowanie swojej nowej 
willi i powoli otrząsali się z długów. Hotel 
nie przynosił już zysków, ale boisko 
sportowe miało niezłe obroty. Młodzi 
mężczyźni na swoich pstrokatych mo-
tocyklach przyjeżdżali z dziewczynami; 
one kibicowały, oni pilnie trenowali. Na 
rozgrywki z okolicznymi klubami przy-
chodziło sporo widzów, wtedy Dariusz 
wcielał się w rolę biletera. Po meczu chło-
paki robili jak zwykle paradę na swoich, 
starannie wypolerowanych Hondach, 
Suzuki czy Kawasaki i tak toczyło się 
życie towarzyskie w okresie całej jesieni, 
już bez turystów i wczasowiczów. Tylko 
my pozostawaliśmy wciąż ci sami – wy-
czekujący emigranci. Cdn.  SGL

bezkrólewie w Hiszpanii
Juan Carlos Burbon przez Portugalię wy-
jechał do Dominikany (wielu twierdzi, 
że uciekł). Przyczyna: Sąd Najwyższy 
Hiszpanii 8 czerwca ogłosił wszczęcie 
śledztwa przeciwko Carlosowi, który 
jest podejrzany o przyjmowanie łapówek 
przy przetargach na budowę szybkiej 
kolei w Arabii Saudyjskiej. Oficjalnie 
Carlos oświadczył, że jego wyjazd ma na 
celu ułatwienie sprawowania urzędu jego 
synowi, aktualnemu królowi Filipowi VI. 
Refleksja: są kraje, gdzie skorumpowani 
urzędnicy się boją, bo wiedzą, że pozycja 
zawodowa czy społeczna nie ochroni 
ich przed odpowiedzialnością. Niestety 
są też kraje, w których jest dokładnie 
odwrotnie. 

Schadenfreundschaft, 
czyli złośliwość 
Od czasu do czasu pojawiają się infor-
macje, nie tylko z Polski, o protestach 
mniejszych czy większych grup przeciw-
ko różnym ograniczeniom z uwagi na 
pandemię. Niestety często nie mają one 
racjonalnego uzasadnienia. Ale żeby od 
razu stoczyć bitwę...? Do takiej doszło 
w  nadmorskiej miejscowości Blanken-
berge w zachodniej Belgii. Ratownicy 
poprosili niesfornych turystów o zejście 
z falochronu. Wtedy kilkudziesięciu 
turystów uzbrojonych w leżaki i plażowe 
parasole ruszyło na ratowników. Na 
plaży zrobiło się gorąco, choć obyło się 
bez ofiar. Pole walki zostało uprzątnięte 
przez interweniujący oddział policji. Jest 
nam jakby trochę lżej, gdy się dowiadu-
jemy, że w tym trudnym czasie nie tylko 
nam odbija. 

„Samozaoranie” 
czy samokrytyka
Krytyczna ocena polityki PiS i jej twór-
ców dokonana przez Donalda Tuska 
została poddana próbie ośmieszenia, była 
przedmiotem drwin m.in. na łamach ty-
godnika „Do Rzeczy”. Użyto nawet okre-
ślenia, że Tusk dokonał „samozaorania”. 
A więc do rzeczy… Stosując analogię, 
myślę, że wykrzyczenie przez Jarosława 
Kaczyńskiego w polskim parlamencie, 
w stronę opozycji: „Takiej hołoty cham-
skiej to dawno w Sejmie nie było”, można 
nazwać samokrytyką. Ironia jest groźną 
bronią, ale posługiwanie się nią w sposób 
mało roztropny może być samobójcze. 

 Christof Kochanski

pAlCEM W OKO

Wspomnienia 
emigranta
odc. 50
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Epidemia wirusa SARS-CoV-2 
ogarnęła świat jak fala tsunami, 
zamrażając życie społeczne 
i  gospodarcze na poziom tem-
peratury prawie zerowej. Nie 

tylko część społeczności ciężko choruje 
i w przypadku powikłań lub osłabienia 
systemu obronnego traci życie, ale też go-
spodarka i przedsiębiorstwa mogą zginąć 
śmiercią ekonomiczną. Aby złagodzić na-
stępstwa narzuconej nam (w Niemczech 
w okresie od 22.03.2020 do 30.06.2020) 
izolacji, zawodowej bezczynności i  za-
wieszenia działalności firm, rządy wpro-
wadziły w życie tarcze ochronne, aby 
umożliwić firmom przeżycie w trakcie 
i po fali rozprzestrzeniania się wirusa. 

Zobaczmy na przykładzie Polski i Nie-
miec, w jaki sposób dane kraje wspierają 
swoich przedsiębiorców. 

polska

Polski rząd wprowadził w życie w ramach 
tarczy antykryzysowej nowelizację 
ustawy o Systemie Instytucji Rozwoju, 
która rozszerzyła działania Polskiego 
Funduszu Rozwoju (PFR), udzielania dla 
przedsiębiorców wsparcia finansowego 
o  wysokości około 100 mld zł. Tarcza 
finansowa zaplanowana jest dla firm mi-
kro, małych i średnich i w drugiej kolej-
ności dla dużych przedsiębiorstw. Wspar-
cie finansowe dla firm ma 
nastąpić w różnych formach, 
w zależności od tego, czy do-
tyczy ono firmy mikro, małej, 
średniej lub dużej. W  wy-
padku pierwszych wsparcie 
finansowe następuje w formie 
subwencji, które częściowo 
nie muszą być zwrócone. 
Dla dużych przedsiębiorstw 
przewiduje się formy wsparcia 
w  ramach płynnościowych, 
jak np. pożyczki preferencyjne 
i inwestycyjne. 

Wymogi do uzyskania 
wsparcia tarczy finansowej 
różnią się w zależności od 
wielkości danego przedsię-
biorstwa. Podstawę stanowi 
spadek obrotów gospodar-
czych o co najmniej 25 proc., 
prowadzenie działalności 
na dzień 31 grudnia 2019 r., 
niezaleganie z płatnościami 
podatków i składek na ubez-
pieczenia społeczne, posiada-
nie rezydencji podatkowej na 
terenie Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego, a ponadto 
brak rezydencji podatkowej 
głównego beneficjenta rze-
czywistego na terenie tak 
zwanego raju podatkowego. 

Otrzymanie wsparcia wymaga złożenia 
wniosku o udzielenie wsparcia finanso-
wego. W wypadku przedsiębiorstw mi-
kro, małych lub średnich dzieje się to za 
pośrednictwem bankowości elektronicz-
nej w wyznaczonych w tym celu bankach. 
Duże przedsiębiorstwa stawiają wstępny 
wniosek za pośrednictwem specjalnego 
formularza, który jest udostępniany 
poprzez Polski Fundusz Rozwoju. 

Niemcy

Według rządowego projektu bezpośred-
nie dofinansowanie, tzw. Soforthilfe, 
miały otrzymać małe firmy i osoby 
samozatrudnione. W przypadku firm, 
które zatrudniają do 5 pracowników, 
miało zostać jednorazowo wypłacone 
do 10 tys. euro na trzy miesiące, pod 
warunkiem posiadania zobowiązań 
finansowych w  tej kwocie, jak płatność 
czynszu, wynagrodzeń dla pracowników 
itp. Ostatecznie pomoc zależy od wyso-
kości stałych zobowiązań finansowych 
związanych z  prowadzeniem firmy. Po-
moc nie dotyczy zarobku, czyli właściciel 
firmy nie może otrzymać ekwiwalentu 
swoich zarobków z firmy. Firmy, które 
zatrudniają do 10 osób, miały otrzymać 
do 15 tys. euro. Pieniądze miały zostać 
wypłacone w kwietniu, ale nie wszyscy 
wnioskodawcy otrzymali pomoc. Jest 

też warunek – kłopoty ekonomiczne 
spowodowane sytuacją wokół wirusa. 
Przedstawiciele przedsiębiorstw mieli 
składać zapewnienia z mocą przysięgi, 
że ich egzystencja jest zagrożona bądź też 
środki finansowe firmy są niedostateczne. 
Rząd chce na te działania przeznaczyć do 
50 mld euro i spodziewa się całkowitego 
wyczerpania tych funduszy na poczet 
trzech milionów osób samozatrudnio-
nych i małych firm. 

Niemiecki rząd zaplanował poza tym 
otworzyć parasol ochronny nad firmami. 
„Ekonomiczny fundusz stabilizacyjny” 
(WSF) wartości 400 mld euro ma służyć 
przejęciu długów i zobowiązań firm. 
Minister finansów Niemiec Olaf Scholz 
(SPD) chce przeznaczyć dodatkowe 100 
mld euro na wsparcie dla firm. Kolejne 
100 mld euro ma wesprzeć specjalne pro-
gramy niemieckiego państwowego banku 
rozwoju KfW. 

Rząd federalny już wcześniej podjął 
decyzję o nieograniczonych programach 
kredytowych, by zapewnić płynność 
firm. Teraz do tych postanowień mają 
zostać wprowadzone poprawki, co 
ma pomóc małym i średnim firmom. 
W  przypadku kredytów zaciąganych na 
środki operacyjne firmy, KfW ma w 90 
proc., a nie jak do tej pory w 80 proc., 
przejąć ryzyko kredytowe. Tymczasowo 
rząd niemiecki wymienił tzw. Soforthilfe 

na tzw. Überbrückungshilfe. 
Aby otrzymać daną pomoc, 
przedsiębiorca pojedynczy 
musi wykazać i udowodnić, 
że w czasie od kwietnia do 
maja miał związane z wiru-
sem załamania w obrotach 
o 60 proc. w porównaniu 
z  przedrocznymi obrotami 
miesięcznymi. W tym wypad-
ku będą rozpatrzone miesiące 
od czerwca do sierpnia 2020 r. 
O ile załamanie obrotów wy-
nosi poniżej 40 proc., pomoc 
nie zostanie przyznana. Od 
wysokości 40 proc. załamania 
obrotów zostanie przejęte 40 
proc. kosztów stałych. Pomię-
dzy 50 i 70 proc. załamania 
w obrotach zostanie przejęte 
50 proc. kosztów, a od 70 
proc. będą dofinansowane 80 
proc. Załamanie w obrotach, 
jak i stałe koszty muszą być 
sprawdzone i stwierdzone 
przez niezależnego rewidenta, 
np. adwokata lub doradcy 
podatkowego, którzy również 
za przedsiębiorców stawiają 
wnioski w urzędzie. 

 Arthur Vorreiter
 Rechtsanwältin Joanna Kröll

Wirus SARS-CoV-2 – państwowa pomoc finansowa

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

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

Od czterdziestu lat reprezentujemy polskich klientów

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

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

*zmarł w roku 2012

*

pORADy pRAWNE
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O tym, jak jeść i chudnąć, cieszyć się 
dobrym zdrowiem oraz o planach na 
przyszłość, która dopiero się zaczyna, 
opowiedziała nam Bożena Krasoń ze sło-
necznych Włoch. 
ADRIANNA TOMCZAK: Z czego wynika 
to zainteresowanie zdrowiem? 

bOżENA KRASOŃ: – Zależało mi na 
tym, żeby wprowadzić stałe zmiany w ży-
ciu. Zrozumiałam, że samo schudnięcie 
niczego nie zmieni, że muszę zmienić 
całkowicie swój styl życia, by cieszyć 
się przede wszystkim zdrowiem. Utratę 
kilogramów traktuję jako skutek uboczny. 
A.T.: I postanowiłaś zgłębić swoją wiedzę 
z dietetyki i roli witamin w żywieniu? 

– Założyłam grupę na Facebooku „Nie 
przeszkadzać, teraz chudnę”. Moim ce-
lem była promocja zdrowia i zdrowe 
odżywianie. Ale z czasem zapragnęłam 
dać tym osobom coś więcej – wtedy też 
pomyślałam o tym, by się dokształcić. 
A.T.: I to wszystko zaczęło się tak 
naprawdę niedawno! Jesteś mamą 
dorosłych już kobiet i babcią… 

– Rzeczywiście, odchowałam dzieci, mam 
cudowną wnuczkę, ale pomyślałam, że te-
raz czas na mnie. Dziś mogę  się pochwalić 
ukończonymi kursami i certyfikacją Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej w zakresie: 
dietetyk, promotor zdrowia z elementami 
psychologii i emocji, naturoterapeuta, tre-
ner osobisty, coach, mentor, tutor. 
A.T.: Jestem pod wrażeniem! Kobiety 
często dochodzą do wniosku, że z wiekiem 
zostają im do spełnienia tylko stan-
dardowo przypisane role. Ty jesteś tego 
zaprzeczeniem. Wiem, że jesteś bardzo 
aktywna, masz mnóstwo energii i moty-
wujesz innych do zmiany. A są to często 
kobiety młodsze od Twoich córek! 

– To prawda. Teraz mam poczucie, że na-
reszcie poczułam wiatr w żagle. W mojej 
grupie są kobiety w różnym wieku, dba-
ją o  siebie, swoje zdrowie. Bywają także 
osoby, które mają problemy zdrowotne, 
a jednak chcą walczyć ze swoimi dolegli-
wościami. To wszystko daje mi ogromną 
satysfakcję. Zawsze warto zawalczyć o sie-
bie, bez względu na wiek. 
MARIOLA KLIMOWICZ: To, co mnie 
zaciekawiło, to „promotorka zdrowia 

z  elementami psychologii emocji”. Co to 
właściwie oznacza i jak tę wiedzę wykor-
zystujesz? 

– Trafiają do mnie osoby, które nie ro-
zumieją, dlaczego, choć mało jedzą, nie 
chudną, a nawet tyją. Podczas szczerej 
rozmowy staramy się wspólnie odnaleźć 
źródło problemu i najczęściej są nimi pra-
ca, życie rodzinne, brak akceptacji. Bardzo 
często moi klienci otwierają oczy szeroko 
ze zdziwienia, bo nawet nie zdawali sobie 
sprawy, gdzie tkwiła przyczyna ich tycia. 
To podejście, dotarcie do źródła problemu, 
a nie leczenie efektów bardzo się sprawdza 
i efekty są nieprawdopodobne. 
M.K.: Spotykasz się osobiście z zainte-
resowanymi czy też online? Kim są Twoi 
klienci? 

– Na początku pomyślałam o Polakach 
mieszkających we Włoszech i Włochach. 
Dziś rozszerzyłam swoją działalność na 
inne kraje i mogę się pochwalić klientami 
z różnych krajów, np. Niemiec, Austrii, 
Polski. Pandemia wpłynęła na nasze biz-
nesy w ogromnym stopniu, szczególnie 
tu, we Włoszech. Miałam to szczęście, 
że pracowałam wcześniej też online. Nie 
wszyscy potrafili się szybko dostosować. 
Głównie pracuję online. Jednak gdy or-

ganizuję warsztaty, wtedy osoby biorące 
udział w  warsztatach mogą skorzystać 
z moich usług bezpośrednio. 
A.T.: Czytając Twojego bloga „Ja w kuch-
ni i w życiu”, miałam wrażenie, że czytam 
Twoją internetową książkę kucharską 
z  pysznymi, zdrowymi posiłkami. 
Myślałaś o wydaniu książki kucharskiej? 

– Mam na swoim koncie wydane dwa e-
-booki: „Zdrowie na lato” i „Zdrowie na 
jesień i zimę”. Podaję w nich przepisy i po-
rady, jak odżywić organizm i zapobiegać 
dolegliwościom. Znajdują się w nich prze-
pisy z produktów łatwo dostępnych i  na 
każdą kieszeń. Od jakiegoś czasu organi-
zuję też warsztaty kulinarne, na których 
wraz z Urszulą Goldą uczymy gotowania 
nie tylko dietetycznego, ale również po-
kazujemy włoskie regionalne potrawy. 
Ostatnio odbyły się w Rzymie i choć by-
liśmy ograniczeni pod kątem obostrzeń 
związanych z pandemią, cieszyły się one 
ogromnym powodzeniem. Na realizację 
czekają kolejne plany. 
M.K.: Co przyciągnęło Cię do Włoch? 

– Przyjechałam tu po raz pierwszy 15 lat 
temu do pracy, jako opiekunka. Nie znałam 
zupełnie języka, byłam przerażona i zagu-
biona. Jak wielu przyciągnęła mnie praca, 

Apetyt na życie
początki na emigracji nie na-
leżały do łatwych, ale trafiła na 
życzliwych Włochów. Dostała 
szansę, by się rozwinąć i zaczęła 
robić to, co lubi. Jest już babcią, 
ale czas to pojęcie względne. po-
stanowiła postawić na siebie. Jest 
dietetykiem i naturoterapeutką, 
a z jej usług korzysta coraz więcej 
klientów z całej Europy. 

EMIGRACJA pO SUKCES

Warsztaty kulinarne – Rzym, lipiec 2020



21 

zarobki, chęć pomocy rodzinie. Choć po-
kochałam ten kraj, to decyzja o pozostaniu 
tutaj nie była łatwa. Bardzo kocham moje 
córki, wnuczkę i serce mi pęka, że jesteśmy 
tak daleko od siebie. Z drugiej strony mo-
gę powiedzieć, że Włochy to moja druga 
ojczyzna. Niemniej jednak będąc w Polsce, 
tęsknię za Włochami, będąc we Włoszech 
– za bliskimi w Polsce. Wieczny dylemat 
emigrantów. 
A.T.: Jakie były początki we Włoszech? 

– Nie będę oryginalna, jeśli powiem, że 
były trudne. Ale jestem osobą otwartą, 
szybko się adaptuję w środowisku. 
M.K.: Wiemy, że działasz jeszcze na in-
nych płaszczyznach. 

– Jak wszyscy wiemy, we Włoszech sytu-
acja związana z pandemią była naprawdę 
dramatyczna, a lockdown przełożył się 
na każdy element naszego życia. Należę 
jednak do osób, które nie narzekają, tyl-
ko starają się działać wbrew i na przekór. 
Zrobiliśmy z  przyjaciółką Urszulą Goldą 
i  Aleksandrem Nowakiem burzę mózgów 
i postanowiliśmy spotykać się online. 
Tak powstał projekt o  nazwie „Niedziel-
ne Spotkania Polonijne”. Zależało nam, by 
w tym trudnym okresie dać ludziom trochę 
normalności, poczucia wspólnoty, może 
nadziei. Pokazać, jak inni sobie radzą. Na te 
spotkania zapraszamy interesujące osoby, 
w szczególności emigrantów, którzy dzia-
łają, prowadzą firmy, rozwijają się i chcą 
wspólnie coś zrobić dla Polonii. To niesa-
mowite, jak wielka jest w ludziach potrzeba 
wspólnoty, nawet online. Gdy mówię, kim 
jesteśmy i co robimy, z  miejsca godzą się 
pomóc, gratulują, wspierają, udostępnia-
ją nasze spotkania dalej w sieci. Dlatego 

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 

też zapraszam wszystkich, którzy chcieliby 
opowiedzieć o swojej działalności. Jesteśmy 
otwarci na współpracę. Gdy tylko sytuacja 
się unormuje, spotkania będą również or-
ganizowane na żywo. Mamy dużo planów 
i choć zdajemy sobie sprawę, że na wszystko 
potrzeba czasu, a my działamy dopiero pięć 
miesięcy – wierzę, że wszystko się ułoży. 
A.T.: To świetne podejście. Potrzeba nam 
energii i optymizmu chyba jak nigdy 
wcześniej. Rozwinęłaś mocno skrzydła, 
ktoś Cię w tym wspiera? 

– Cieszę się tym, co mam, co udaje mi 
się osiągnąć. Jestem szczęśliwa, widząc 
moich klientów, którzy na skutek na-
szej wspólnej pracy podejmują mądre, 
prozdrowotne decyzje. Uwielbiam nasze 
warsztaty kulinarne i odkryłam – przy-
znaję z zaskoczeniem dla samej siebie – że 
mam talent do organizacji takich eventów. 
To jest fantastycznie spędzony czas wśród 
życzliwych ludzi. Oprócz gotowania świet-
nie się bawimy. Tak samo jak na naszych 
spotkaniach polonijnych. Ogromnym 
wsparciem jest dla mnie rodzina i przy-
jaciele. A jedną z osób, która pomogła mi 
wystartować i mocno sięgnąć po swoje, je-
steś Ty, Adrianno. 
A.T.: Dziękuję Ci bardzo. Ale pamiętaj 
– nic by takiego się nie stało, gdybyś na-
jpierw sama w siebie nie uwierzyła. Teraz 
tylko przed siebie, po marzenia! 

– A mam ich sporo! 
A.T. i M.K.: Dziękujemy Ci za wywi-
ad, życząc samych sukcesów, kolejnych 
zadowolonych klientów i spełnienia tych 
wszystkich planów. Jesteśmy przekonane, 
że wkrótce o Twojej działalności usłyszy 
cały świat.

Bożena Krasoń wyjechała do Włoch po raz pierwszy 
15 lat temu – do pracy, jako opiekunka. Została i do 
dziś działa aktywnie na wielu polach
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Czy rozwój na emigracji jest możliwy? Mo-
im zdaniem tak! Udowadnia to wiele Polek, 
które z powodzeniem prowadzą własne biz-
nesy i inspirują inne kobiety do działania. 
Często rozmawiam z nimi, przeprowa-
dzając wywiady. Są szczęśliwe, spełnione, 
pracują na własnych zasadach i lubią to, co 
robią. Jedną z nich jest Anna Chodacka, 
którą chcę Wam dziś przedstawić. 

Polki na emigracji coraz częściej stawiają 
na rozwój, walczą o swoje marzenia i my-
ślą o założeniu własnego biznesu. Droga do 
niego jest często wyboista i trudna. W ta-
kich chwilach pomocne jest wsparcie. Gdy 
3 lata temu zaczynałam tworzyć „Kobiecy 
Challenge”, popełniłam wiele błędów. Dużo 
mnie one nauczyły i wyciągnęłam z nich 
wnioski. Zdobytą wiedzą i doświadcze-
niem dzielę się z innymi kobietami, które 
również marzą o własnych biznesach. Jed-
ną z osób, które wspieram w działaniu, jest 
Anna Chodacka – utalentowana, kreatyw-
na krawcowa, mój odkryty diament! 

Z miłości do szycia
Biznesy rodzące się z pasji to prawdziwe pe-
rełki. Produkty lub usługi, które tworzą, są 
często wyjątkowe. Taki właśnie jest biznes 
Ani, która szyje na indywidualne zamó-
wienie elementy dekoracyjne do wnętrz 
(m.in. poduszki, firany, obrusy, bieżniki), 
jak również worki plecaki, nerki i wiele in-
nych. Firmę założyła kilka lat temu, jednak 
dopiero podczas pandemii koronawirusa, 
gdy nie mogła normalnie pracować, posta-
nowiła przenieść działania również do sieci. 
Zrozumiała, jak ważna jest obecność online 
i docieranie do potencjalnych klientów. 

Z usług Ani możesz skorzystać, kontaktu-
jąc się z mailowo: passion.sewing.anna@
gmail.com, lub telefonicznie pod nr: +49 
1516 8525391. 

Zajęcia kreatywne dla dzieci
Jesień to pora, gdy więcej czasu spędzamy 
w domu, a deszczowa pogoda za oknem 
nie zachęca do spacerów. Jeśli szukacie po-
mysłu na jesienną nudę dla dzieci w wieku 
szkolnym, to zajęcia kreatywne będą świet-
nym rozwiązaniem. Właśnie trwają zapisy! 

„Kreatywność z Anią Mucha” – pod ta-
kim tytułem już wkrótce we Frankfurcie 
Sachsenhausen ruszy świetlica dla dzieci 
poprowadzona przez jedną z Polek. Ania 
Mucha to niezwykle kreatywna osoba, która 
postanowiła podzielić się swoimi pomysła-
mi z najmłodszymi. Planuje organizować 
niebanalne zajęcia plastyczne połączone 
z  zabawami ruchowymi dla dzieci w wie-
ku 6-13 lat. Przygotowania do otwarcia idą 
pełną parą. Trwają już także zapisy. Plano-
wana ilość miejsc na zajęcia to 15. 

poznaj wyjątkowe kobiety – diamenty 
„Kobiecego Challenge’u”

Zajęcia kreatywne to również 
świetny pomysł na zabawę uro-
dzinową, kinderbale, festyny czy 
warsztaty. Tego rodzaju usługę 
także można zamówić u Ani. 

Szczegółowe informacje na 
temat zajęć oraz zapisy pod nu-
merem tel. 017  736  965 78  lub 
mailowo: kreatywnosc.ania.mu-
cha@gmail.com. 

Anie postawiły na rozwój 
z  „Kobiecym Challenge'em”. Jeśli 
również marzysz o własnym bizne-
sie, ale nie wiesz, od czego zacząć 
i potrzebujesz wsparcia, zapraszam 
do kontaktu na kobiecychallenge@
gmail.com. 
 Izabela Tomiczek-pitlok

Biznes, który narodził się 
z pasji – Anna Chodacka
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Jacek W. Fischer
RECHTSANWALT / KANCELARIA PRAWNA

Doradzam i reprezentuję dwujęzycznie w następujących sprawach:

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

Damian Ballon
Rechtsanwalt

Annette Ballon
Rechtsanwältin

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

fax: 069 / 67738742

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




