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Od Redakcji – pożegnanie
Właśnie minęło 10 lat od momentu,
w którym podjąłem się współredagowania, jako jeden z wydawców, magazynu
„Twoje Miasto”. Jubileusz zawsze jest
okazją do podsumowań. Nie będę jednak
dokonywał samooceny. Ograniczę się do
tego, że mam świadomość, że niektóre
rzeczy można było zrobić lepiej – tak jest
zawsze. Niezależnie od tych ocen faktem
jest, że czasopismo przyjęło się w środowisku polonijnym, wiem to z licznych,
spontanicznych rozmów z Czytelnikami. Mamy też przeciwników, ale
to też jest normalne. Po tych 10 latach postanowiłem odejść z redakcji.
Zasadniczym powodem jest aktualna sytuacja osobista, w jakiej się
znalazłem, i proszę o wyrozumiałość. Jednak odchodzę bez żalu, bo
drzemie we mnie poczucie dobrze wykonanego zadania w stosunku
do środowiska polonijnego. Ponieważ dalsza, konsekwentna praca nad
tym, by czasopismo spełniało oczekiwania Czytelników, napotkała na
bariery, decyzja o rezygnacji była łatwiejsza. Chciałbym podziękować
licznemu gronu stałych reklamodawców, są wśród nich tacy, którzy
byli z nami przez te 10 lat. Szczególnie dziękuję autorom artykułów. To
Państwo tworzyliście wizerunek „Twojego Miasta” i dzięki Wam stało
się ono popularnym magazynem polonijnym. Współpraca z Państwem
była dla mnie wielką przyjemnością. Wreszcie chciałbym podziękować
Czytelnikom, szczególnie moich rubryk. Dziękuję za wyrozumiałość,
jeśli czasem treść ich nie trafiała w Wasze gusta. Wszystkim Państwu
oraz Redakcji życzę owocnej pracy, współpracy ku obopólnemu zadowoleniu, co najmniej przez następne 10 lat.
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kobieta może wszystko

stronę redaguje
Renata Stępień

Nasze otoczenie ma znaczenie – część 1: „Efekt Wertera”
Rankiem 7 sierpnia 1962 r. znaleziono
ciało aktorki Marylin Monroe w łazience. Media wkrótce potwierdziły i ogłosiły
światu (!) – WAŻNE w kontekście przekazu autorki – że było to samobójstwo.
W następnych miesiącach odnotowano
wzrost liczby samobójstw młodych ludzi w porównaniu do zwykłych statystyk.
W latach 90. wraz ze śmiercią Kurta Cobaina (i ogłoszenia tej śmierci w mediach)
epidemia czynów suicydalnych wstrząsnęła społeczeństwem amerykańskim
ponownie.
Epidemia... słowo sugerujące „zaraźliwość”. Aż widzę oczyma wyobraźni, Drogi
Czytelniku, jak marszczysz czoło w zderzeniu z tymi mało optymistycznymi faktami.
Może i mocne, ale takie właśnie miało być,
żebyś zapamiętał – i przeczytał do końca
tę i kolejne części z cyklu „Otoczenie ma
znaczenie”. Zdaje się, że lepszego czasu niż
teraz nie będzie, żeby zastanowić się nad
tym, co i jak na nas wpływa.
Czym jest efekt Wertera? Tytułowy bohater „Cierpień młodego Wertera” – cierpi.
Cierpi katusze w wyniku niespełnionej
miłości do Lotty. Jako przykładny bohater
romantyczny dopatruje się idealnego rozwiązania swoich problemów w odebraniu
sobie życia. Pisze list, spłaca długi, posyła
służbę po pistolety i o północy – żeby było jeszcze bardziej dramatycznie – odbiera
sobie życie. Powieść trafia na rynek, zdobywa ogromną popularność. Po pierwszej
publikacji wśród romantyków pojawiła się
moda na naśladowanie głównego bohatera, począwszy od podobnego do niego
stroju (niebieski frak z żółtą kamizelką),
a na samobójstwach kończąc. Przez Europę

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
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przechodzi fala samobójstw
realne? No nie bardzo. Całe
młodych czytelników zainszczęście MY sami możemy
spirowanych książkowym
decydować jakimi informabohaterem. Książka zostaje
cjami się „karmimy”!
zakazana między innymi we
A więc „ad rem”. Cały
Włoszech i Danii. „Sukces”
przekaz tego wprowadzenia
powieści niekwestionowama na celu uświadomienie
ny, choć dość makabryczny
Czytelnika, jak duże znaczew skutkach.
nie mają informacje, które
W 1974 r. socjolog Daprzyswajamy. Posłużenie się
vid Phillips sformułował
tym makabrycznym efekpojęcie „efektu Wertera”
tem ma sprawić, że zostanie
– określa ono związek poon zapamiętany i skłoni do
między nagłym wzrostem
refleksji. Zadanie domoliczby samobójstw a poprzewe – eksperyment. Spróbuj,
dzającym go nagłośnieniem
drogi Czytelniku, przez kilka
w mediach samobójstwa
następnych dni świadomie
jakiejś znanej osoby – tu
analizować
wiadomości,
wracamy do Marylin i Kurta. „Cierpienia młodego Wertera”
które przekazują media.
Dzieje się tak pod wpły- – Johann Wolfgang von Goethe, Zwróć uwagę, ile w nich jest
wem efektu naśladownictwa 1774 r.
pozytywnych
informacji.
i efektu społecznego doPodpowiem Ci, że nie musisz
wodu słuszności. Takie
brać dużej kartki, żeby móc
rozwiązanie wydaje się właściwe, skoro
je wszystkie zanotować. Raczej ta mała,
było odpowiednie dla osoby znanej, częna której robisz listę zakupów, wystarczy.
sto podziwianej, będącej autorytetem lub
Wiedziona ciekawością poznawczą, na
idolem. Mówiąc wprost: ja też tak zrobię,
potrzeby artykułu przejrzałam kilka proskoro on tak zrobił. Znaczenie ma tu rówgnoz pogody. Pogoda to pogoda, prawda?
nież podobieństwo pod względem płci czy
„Dziś będzie deszczowo i nieprzyjemnie”.
wieku.
Ja akurat lubię deszcz. Dlaczego mi móKto jest za to odpowiedzialny?
wią, że będzie nieprzyjemnie? „Ciśnienie
Faktem jest, że zła wiadomość to „dobra
niskie i spada. Meteopaci mogą odczuwać
wiadomość”. Słupki oglądalności szybują
złe samopoczucie”. „Ekstremalne ciśniew górę. Im więcej szczegółów oddziałynie w Polsce – musimy na siebie uważać”.
wających na emocje, tym lepiej. Zresztą
Autentyki z Onetu! I nasza głowa zaczyna
właśnie w tej chwili robię to samo, poprogramować – zgodnie z podanymi gotosługując się opisem tego makabrycznego
wymi informacjami – nasze samopoczucie
w skutkach efektu naśladownictwa. Robię
na dzisiejszy dzień. Polecam przeanalizoto jednak w dobrym celu.
wać kilka newsów pod tym właśnie kątem.
Część ludzi wchłania bezrefleksyjnie
Nie namawiam do zbiorowego wyrzunewsową papkę. Część przyjmuje takie
cania telewizorów. Póki co, świadomie
wiadomości jako gotowe rozwiązanie, inzwracajcie uwagę, jakimi informacjami
spiruje się nimi. Światowa Organizacja
się karmicie, jakimi ludźmi się otaczacie
Zdrowia kilka lat temu stworzyła nawet
i jakie myśli są w Waszej głowie. Te trzy
dokument z wytycznymi dla dziennikarzy,
rzeczy determinują Waszą rzeczywistość
jak pisać o samobójstwach, tak żeby nie
bardziej, niż Wam się wydaje. Ten artyprowokować naśladowców.
kuł był o „informacjach” i mam nadzieję,
„Media powinny z wielką powściągliwoże informacje w nim zawarte wniosły coś
ścią pisać o zbrodniach, aktach terroryzmu
pozytywnego w Wasz dzień. Zapraszam
i samobójstwach! Inaczej biorą na siebie
do kolejnej części o „ludziach” i „myślach”.
ciężar odpowiedzialności za naśladowŻyczę Wam zdrowych, przepełnionych
ców” – gdzieś przeczytałam i ręce same
pozytywnymi rzeczami, ludźmi i uczuciaskładają się do oklasków. Tylko czy jest to
mi świąt.

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

kącik dla dzieci

Poczytaj mi mamo,
poczytaj mi tato...

Grudniowa opowieść
z frankfurckiej ulicy
Ze smutkiem rozglądał się drewniany
dziadek do orzechów w jednej z frankfurckich piwnic. Przez małe okienko
wpadało niewiele światła, co chwilę tylko
jakiś pożółkły liść sfrunął z drzewa lub
zaciekawiona wiewiórka zerknęła przez
zakratowaną szybę. Dziadek westchnął
i przypomniał sobie, jak to na pchlim targu
kupiła go przed laty pewna pani. Nie liczył
wtedy, że zwróci czyjąś uwagę, zwłaszcza
że obok stały piękniejsze i nowsze zabawki. Elegancka lala spojrzała wtedy na niego
wyniośle, wietrzyk rozwiewał jej piękne
loki, a jego zrzucił ze straganu wprost do
starego kartonu, w którym leżały tylko
rupiecie. Nic dziwnego, brakowało mu
połowy drewnianego buta, dlatego trudno było mu utrzymać równowagę. Zdziwił
się ogromnie, gdy ignorując resztę dużo
ładniejszych przedmiotów, nawet śliczną lalę i konika na biegunach, właśnie
jego wyciągnięto z kartonu i zakupiono do
świątecznej dekoracji. Był taki szczęśliwy,
gdy naprawiono mu but, a białe, puszyste
włosy wyprano i wysuszono suszarką. Pękał później z dumy, stojąc pod pachnącą
choinką i będąc świadkiem rozdawania
prezentów przez Świętego Mikołaja. Pragnął też śpiewać wspólnie kolędy, ale był
tylko dziadkiem do orzechów i śpiewać nie
umiał. Mijały lata, a on każdego roku cierpliwie czekał na najważniejsze dla niego
Święta Bożego Narodzenia. Nic nie zapowiadało, że się komuś znudzi, a jednak.
– Trzeba zrobić tu porządek i wystawić
te wszystkie rupiecie na ulicę. Jutro będą
zbierane większe gabaryty, więc przy okazji
można pozbyć się całej skrzynki tych śmieci – rozległ się męski głos.
– Ta czarownica też już niepotrzebna, tylko zajmuje miejsce – odezwała się kobieta,
która dawno temu kupiła go na pchlim
targu. Rozglądając się jeszcze po zagraco-
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nej piwnicy, chwyciła bez zastanowienia tę
niezbyt urodziwą panią na miotle i rzuciła
ją niedbale obok Dziadka do orzechów.
Gdy wyszli, chociaż miał nowe towarzystwo, ogarnął go smutek.
– Widzisz, Babo Jago, to nasze ostatnie
godziny. Wiesz, co się z nami stanie?
– Wiem – odrzekła z powagą. – Wrzucą
nas do takiego dużego samochodu, który
wszystko miażdży. Nie mamy szans. Kiedyś
potrzebowali mnie na Halloween albo do
jesiennych dekoracji, a teraz już widocznie
nikomu niepotrzebna stara czarownica.
– Przecież potrafisz czarować…
– Coś ty, nigdy tego nie robiłam. Nie
mam pojęcia o zaklęciach. Jestem tylko
dekoracją.
Dziadek do orzechów w zamyśleniu
spojrzał w okienko, przez które zaglądał
okrąglutki księżyc.
Rankiem obudził go chłód i mżący
deszcz. Razem z czarownicą, czekając na
swój los, leżeli zziębnięci pośród starych

szafek i innych wystawionych na ulicę
rupieci. Czarownica mamrotała coś pod
nosem i gdy podjechała śmieciarka ludzie
zbierający wystawkę, nawet na nich nie
spojrzeli. Zabrali wszystko poza nimi i odjechali.
– Jak… jak to zrobiłaś? – jęknął zdumiony Dziadek do orzechów.
– Po prostu zaryzykowałam i spróbowałam użyć magii. Szeptałam zaklęcia
i staliśmy się niewidzialni – odpowiedziała, uśmiechając się i pokazując przy tym
jeden, pożółkły ząb.
Gdy pani, która chciała pozbyć się
Dziadka i czarownicy, znalazła ich ukrytych w żywopłocie, bardzo się wzruszyła,
postanowiła nigdy więcej ich nie wyrzucać. Dodatkowo opisała ich historię.
Dziadek do orzechów będzie nadal
spędzał z nią wspólnie święta, zaś czarownica stała się bohaterką książeczki
dla dzieci pewnej warszawskiej autorki.

Małgorzata Urszula Laska

TWOJE Miasto

dobra książka

stronę redaguje:
Małgorzata U. Laska
lektura@twojemiasto.eu

„Banksterzy” – Adam Guz
Jakie podejmiemy kroki, gdy naszym
marzeniem stanie się kupno domu, mieszkania, nowego samochodu lub chcemy
na przykład zainwestować we własną firmę, ale brakuje nam gotówki? Udamy się
oczywiście do banku. Wystarczy zdolność kredytowa, wkład własny, a możemy
pozwolić sobie przebierać w ofertach, szukając jak najlepszych warunków umowy
i niskiego oprocentowania.
Czy zawsze takie działania są bezpieczne?
Każdy z nas słyszał przecież o problemach
frankowiczów. Jak to się stało, że kredyt
w szwajcarskiej walucie znalazł tak wielu
zwolenników? Kilkanaście lat temu wiele
osób decydowało się na, wydawałoby się,
idealne rozwiązanie – kredyt walutowy,
gdzie kredytobiorcy wybierali kredyty denominowane lub indeksowane do waluty
franka szwajcarskiego, ponieważ były tańszą alternatywą do kredytu złotówkowego.
W latach 2006–2008 nastąpił rekord w decydowaniu się właśnie na te kredyty. Nie
mówiło się o zagrożeniu związanym ze
zmianą kursu franka i jak się to przełoży
na wysokość raty. Większość kredytobiorców nie miała pojęcia, że frank szwajcarski
nie jest walutą stabilną, miał być przecież
produktem bezpiecznym i chociaż informowano o ryzyku podczas zawierania
takiej umowy, to przedstawiano to w niekoniecznie zrozumiałej formie. Dlaczego?
Bank, udzielając kredytu, musiał przecież
zarobić i oferował taki produkt, który miał
mu przynieść zysk. Niestety 15 stycznia
2015 roku – w dniu wspominanym jako

Jerzy Chareza
Ackermannstr.43
60326 Frankfurt

Adam Guz
Znany polski biznesmen i doradca finansowy. Przez wiele lat prowadził butik
inwestycyjny, zasiadał w radach i zarządach nadzorczych spółek giełdowych.
Jego pasją jest gra w golfa i brydż – i to
właśnie tę tematykę porusza w swojej
powieści, z 2017 roku, „19 dołków, czyli
jak ukraść spółkę”. Czy można pozbawić prawowitych właścicieli ich akcji
w spółce, nie ponosząc konsekwencji?
Fragment możemy przeczytać w serwisie www.taniaksiazka.pl.

„czarny czwartek” – decyzja Szwajcarskiego Banku Narodowego doprowadziła do
tego, że kredytobiorcom wzrosła nagle
całość zadłużenia i raty kredytowe. Frankowicze znaleźli się w trudnej sytuacji.
„Banksterzy” Adama Guza, to powieść
sensacyjno-kryminalna, inspirowana
prawdziwymi wydarzeniami dramatyczna
historia, której ofiarą pada dwóch ambit-

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

nych mężczyzn, chcących rozwinąć własną
firmę. Zachwyceni nową ofertą GoBanku,
nieświadomie wpadają w manipulacje instytucji, której prezesem jest bezduszny
i bezkompromisowy Adam. Zadaniem jego
pracowników jest przedstawienie z uśmiechem i premedytacją niekorzystnej oferty,
nawet niezdecydowanym i ostrożnym klientom. Literacka hipoteza autora przedstawia
nam kulisy afery frankowej, której konsekwencje dotknęły tysiące Polaków.
Na podstawie powieści nakręcono film
o tym samym tytule, który trafił do kin
w październiku. Scenariusz napisał sam
autor, a reżyserem jest Marcin Ziębiński. Już sama obsada aktorska zachęca do
obejrzenia filmu: Tomasz Karolak (prezes banku), Antoni Królikowski, Rafał
Zawierucha, Małgorzata Kożuchowska,
Katarzyna Zawadzka, Magdalena Lamparska, Marcin Bosak, Jan Frycz, Ewa
Kasprzyk i wiele innych znanych nazwisk
polskiej kinematografii.

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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Golly‘s Spezialitäten GmbH & Co. KG
Wierlings Esch 16 . 48249 Dülmen

Tel. 0 25 94 / 94 66 11

7

wieści polonijne

Nadrenia Północna–Westfalia to krajobraz kulturowy, w który polskość
wpisana jest już od XIX wieku. Polki
i Polacy są integralną częścią NRW. Integracja to z łacińskiego „łączenie”. Polki
połączyły siły i zasoby, teraz będą działać
na rzecz migrantek i migrantów w NRW.
Będziemy działać tu i teraz: w Aachen, Dorsten, Düsseldorfie Essen, Kolonii, Münster,
wreszcie w Nadrenii Północnej–Westfalii.
To tutaj żyjemy, pracujemy, zakładamy rodziny, nasze dzieci chodzą do przedszkoli
i szkół, to wreszcie tutaj płacimy podatki,
z których finansowane są m.in. rady integracyjne, których częścią od 13.09 jesteśmy!
My, kobiety, emigrantki pochodzenia polskiego, każda z innego miasta w Polsce
i każda aktywna w innym mieście w Niemczech. Pozornie nieznajome, a jednak tak
bliskie, bliskie sobie nawzajem przez pryzmat tożsamości kulturowej i oddolnej
potrzeby partycypacji obywatelskiej.

Joanna Szymanska, nowo
wybrana członkini Rady Integracyjnej w Aachen z ramienia Listy
Info-Point. Bürgerinnen und Bürger
für Aachen. Dyrektor projektu
Info Point Polregio – sieć struktur
społecznych w NRW – projekt na
rzecz wzmocnienia kompetencji
społecznych migrantów polskiego pochodzenia na terenie NRW
– wkład w integrację i partycypację obywatelską. Partycypacja
i integracja strukturalna są filarem, misją i bezwarunkowym
„must have” tego projektu, który
realizowany jest od 2019 r. To tak
naprawdę ten projekt stanowi
podwaliny dla tego, co udało nam się wspólnie osiągnąć, Info-Point było punktem wyjścia. Joanna Szymanska mieszka
w Aachen od połowy 2017 r., z wykształcenia politolog i lingwista, trenerka i coach, obecnie doktorantka RWTH Aachen
na wydziale Nauk Politycznych, z zamiłowania i oddolnej potrzeby polityk społeczny, żona Ioana, mama Zosi i Józefinki.
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Fot. Kamil Garski

Sukces wyborów do rad integracyjnych
w Nadrenii Północnej–Westfalii

– Nazywam się Beata Arabasz
i pochodzę z Bydgoszczy.
20 lat temu wybrałam na swój
nowy dom Münster. Tam też
drugi raz zostałam wybrana
do Rady Integracyjnej Miasta Münster z ramienia Listy
Gemeinsam. Zdecydowałam
się startować w wyborach,
gdyż jest dla mnie ważne,
aby Polska była ponownie
pozytywnie postrzegana za
granicą. Chcę również reprezentować kobiety. Priorytetem
jest, by rodziny imigrantów
miały takie same możliwości
edukacyjne oraz Urząd Miasta zatrudniał więcej dobrze
wykształconych migrantów.
Pragnę, aby Münster było miastem bardziej otwartym, bez
rasizmu i nienawiści dla obcokrajowców. Dołożę wszelkich
starań,
aby każdy, kto wybrał sobie Münster na
swój nowy dom, tak też w nim się czuł.
Jestem przedstawicielką wszystkich
migrantów w Münster, jednak dobro
Polaków leży mi najbardziej na sercu.
Chcę, aby w ciągu tych następnych
pięciu lat mojej kadencji odbywało się
w mieście więcej polskich wydarzeń
kulturalnych oraz spotkań politycznych. Liczę, że w komisjach doradczych
będą zasiadali również Polacy! – mówi
Beata Arabasz, członkini Rady Integracyjnej Miasta Münster z ramienia Listy
Gemeinsam.

wieści polonijne
Anna Klimaszewska-Golan,
LL.M., prawnik polsko-niemiecki,
od 20 lat w Kolonii, działaczka
społeczna, koordynatorka Info-Point Köln, nowo wybrana
członkini Rady Integracyjnej
Miasta Kolonii z ramienia
Polnisch-Deutsche Liste.
– To, co udało nam się wspólnie
osiągnąć w ciągu tylko sześciu
tygodni kampanii informacyjno-wyborczej, jest ogromnym
sukcesem, na który składa się
praca całego zespołu Info-Point-Polregio. Celem naszego
projektu jest stworzenie pilotażowej oferty wsparcia opartej na fachowej wiedzy ekspertów z zakresu, np. prawa,
językoznawstwa, psychologii, pedagogiki społecznej etc. Pomagamy Polakom w wielu dziedzinach, a jest nas tu w NRW
ok. 800 tysięcy. Problemy społeczne dotyczą nas wszystkich
i są związane ze wszystkimi dziedzinami życia codziennego,
począwszy od braku znajomości języka niemieckiego, spraw
pracowniczych, spraw urzędowych, bezrobocia, problemów z edukacją dzieci, ubezpieczeniami, brak uznawania
dyplomów, aż po problemy w wieku podeszłym – brak odpowiedniej opieki medycznej i socjalnej, i wiele innych. Do
tego fatalna pozycja kobiet niepracujących zawodowo i ich
brak znajomości, chociażby w podstawowym stopniu, języka niemieckiego. Musimy być wreszcie wysłuchani, jednak
to ciężka praca społeczno-wolontariacka, krok po kroku, ale
na pewno do celu – mówi Anna Klimaszewska-Golan.

Joanna Dziekan-Elies:
– Wybory do rad integracyjnych
w Niemczech mają już prawie
50-letnią tradycję. W moim mieście Dorsten odbywały się po raz
pierwszy. Mieszkam w Dorsten,
miasteczku liczącym ok. 88 tysięcy mieszkańców, już od ponad
22 lat. Mieszkam bezgłośnie.
Informacje o projektach miasta
dla migrantek i migrantów nigdy
mnie nie dotyczyły, nie znajdowały wielkiego rozdźwięku w
mediach, były niezauważalne,
byłam niezauważalna i ja. Pracując jako pedagog, z młodzieżą – międzykulturowo – od
19 lat, wiem, że my, migrantki i migranci, mamy ogromny
potencjał i siły, aby wpłynąć na przepisy emigracyjne, na
politykę kulturalną i socjalną miast, w których żyjemy. Nie
chciałam stracić tej właśnie szansy. Kandydując do rady integracyjnej Dorsten jako niezależna kandydatka, chciałam
ukazać nas, migrantki, w kontekście zasobów, a nie problemów Niemiec. Wychodząc z cienia, ukazujemy wiele barw
migrantek i migrantów żyjących od lat w Niemczech. Wiele
i wielu z nas wykonuje odpowiedzialne zawody, niestrudzenie dokładając się do wypracowania krajowego brutto. Nasz
udział w radach integracyjnych ukazuje różne tożsamości
narodowe, odzwierciedla przekrój wielokulturowy społeczeństwa. W Dorsten, jako jedyna przedstawicielka krajów
Unii, mam zaszczyt być twarzą Europy – mówi Joanna Dziekan-Elies, członkini Rady Integracyjnej Miasta Dorsten.

Magdalena Kowalska,
koordynatorka Info-Point Polregio w Essen. Z wykształcenia
politolog, z zawodu specjalistka
ds. marketingu i komunikacji,
posiadająca ponad 10-letnie
doświadczenie w obszarze marketingu, komunikacji i social media
w wielu branżach (m.in. FMCG,
przemysł chemiczny, e-commerce,
agencja pracy, marketing service).
Prywatnie mama i żona, wielbicielka staroci i filozofii zero waste.
– Do Niemiec przyjechałam z miłości, kiedy mąż dostał w Essen
intratną propozycję zawodową, by rodzina była razem.
Odnalazłam tu jednak swoje miejsce. Sukces naszych list
wyborczych to początek polityki nowej jakości i wyraźniejszej obecności polskich imigrantek i imigrantów w polityce
komunalnej. W Essen cała nasza lista pracowała na ten
sukces. Bez zaplecza politycznego i budżetu wielkich partii
udało się stworzyć i wystawić społeczne listy, skupiające
wspaniałych, otwartych na dialog ludzi, którzy z sukcesem
dostali się do Rad Integracyjnych i będą słyszalnym głosem
i realną siłą. Listy związane z Info-Point prowadziły kampanię pod hasłem: „Chcemy być Twoim głosem w naszym
mieście”. I to najlepiej podsumowuje założenia, jakie mamy
na tę kadencję. Projekt „Info-Point” uświadomił nam, z jak
wieloma i z jak różnorodnymi problemami borykają się
nasi rodacy. Zresztą, podobne trudności spotykają także
inne grupy imigranckie. Dlatego głęboko wierzymy, że na
drodze dialogu, możemy wiele z tych problemów rozwiązać, przede wszystkim współkształtując te rozwiązania,
partycypując tu i teraz mówi – Magdalena Kowalska, nowo
wybrana członkini Rady Integracyjnej z ramienia Listy Info-Point. Polki i Polacy dla Essen.

Karolina Chadzińska,
nowo wybrana członkini Rady
Integracyjnej w Düsseldofie
z ramienia Listy Info-Point. Polen
in Düsseldorf. Z wykształcenia
i z pasji nauczycielka języka
niemieckiego oraz nauczania
wczesnoszkolnego i przedszkolnego. Prywatnie szczęśliwa żona
oraz mama dwóch córeczek. Koordynatorka Info-Point Polregio
w Düsseldorfie.
– Moja kariera zawodowa zawsze związana była z językiem
niemieckim. Jako 22-letnia
dziewczyna podjęłam pracę za granicą w charakterze
tłumacza języka niemieckiego. Do Düsseldorfu przeprowadziliśmy się całą rodziną w czerwcu 2019 r. Tuż przed
samym wyjazdem wiedziałam, że jadę tutaj z misją – „chcę
pomagać!”. W lipcu 2020 r. skończyłam pracę nad swoją
pierwszą książką „Do Niemiec… I co dalej?”, która jest zbiorem własnych przemyśleń oraz cennych rad, pisana z myślą
o tych, którzy planują przeprowadzić się do Niemiec. Szczególnie ważne jest dla mnie, aby migrantki oraz migranci
znali swoje prawa, wiedzieli, gdzie mogą udać się o pomoc,
mieli dostęp do broszur w swoim ojczystym języku oraz
dostęp do kursów językowych. Nie mogę przejść również
obojętnie wobec tematu samotnie wychowujących rodziców, którym należy się pomoc.
Aby żyło nam się lepiej!
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bliżej ludzi

Anna Antoniak-Pietrzak
„Mój cel to wspierać rodaków na emigracji”. Coach, doradca, trener, specjalista
do spraw rozwoju osobistego i biznesowego. Prywatnie żona i mama trójki dzieci

29. Finał WOŚP – Gramy z głową
Najbliższy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jak zwykle odbędzie się
w drugą niedzielę, czyli już 10 stycznia
2021 r.! Hasło finałowe jest zupełnie nieprzypadkowe i będzie to finał z głową.
Wspólnie musimy zadbać o nasze bezpieczeństwo i zrobić to z wyjątkową rozwagą.
Tym razem celem zbiórki publicznej w dniu
Finału jest zebranie środków pieniężnych
wspomagających laryngologię, otolaryngologię i diagnostykę głowy.
– W czasach, gdy koronawirus zdezorganizował nasze codzienne życie
i często wystawił nas na najwyższą próbę,
potrzebujemy powrotu do tych wszystkich kolorów, które zawsze niesie za sobą
Orkiestra – kolorów miłości, radości i optymizmu. Potrzebujemy całej naszej filozofii,
która zawsze i w każdej sytuacji szuka tych
momentów, które wydobędą z nas najbardziej słoneczne pokłady siły, energii,
wzajemnego bycia ze sobą, wzajemnego
szacunku, tolerancji i pogody ducha. Tego nam dzisiaj potrzeba. Dlatego, po raz
kolejny prosząc o wsparcie, mówimy ludziom w Polsce i na całym świecie: gramy
z radością, gramy z głową i po raz kolejny
pokażemy, że efektem takich działań jest
skuteczna pomoc tym, którzy jej potrzebują. W czasie 29. Finału jeszcze bardziej,
jeszcze głośniej i jeszcze mocniej mówimy:
gramy z głową! – powiedział Jurek Owsiak,
Prezes Zarządu Fundacji WOŚP.
„Głównym punktem działań WOŚP
w stolicy, po rocznej przerwie, ponownie
będą okolice Pałacu Kultury i Nauki” –
można przeczytać na stronach fundacji.
Jednak sytuacja może być dynamiczna
i z powodu obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych wymagać innych działań.
WOŚP przeszedł już ogromną online'ową próbę, gdy w wakacje festiwal
Pol'and'Rock został przeniesiony całkowicie do sieci. Nie zgasiło to ducha i nastroju
tego wyjątkowego spotkania ludzi o dobrym sercu.
– Niecodzienne sytuacje wymagają
od nas niecodziennych działań – mówi
szef Sztabu Darmstadt-Frankfurt Jacek

Nowacki. Już dzisiaj możemy jasno powiedzieć, że przeprowadzenie tak dużej
imprezy jak w latach ubiegłych będzie
niemożliwe. Czujemy się w obowiązku
przede wszystkim nie szkodzić! Jednak to
nie oznacza, że finału nie będzie! Będziemy grali do końca świata i o jeden dzień
dłużej! Tylko tym razem zupełnie inaczej.
Planujemy gros aktywności przenieść do
sieci. Dlatego już teraz bardzo Was proszę,
bądźcie z nami w mediach społecznościowych, jest to najbardziej dostępna
platforma, aby być na bieżąco.
Jak zatem będzie wyglądał finał zbiórki
WOŚP w jednym z większych miast w regionie?
Przede wszystkim zależy nam na tym,
aby zbyt wiele osób nie gromadziło się
na jednej przestrzeni. Dlatego miejscem,
gdzie będziemy wszyscy razem, stanie się
Wirtualne Studio Sztabowe! To tu będzie
biło serce wydarzeń, jakie planujemy. Na
wzór transmisji warszawskich, będziemy
łączyć się z satelitami naszych aktywności,
a także z innymi Sztabami.
Planujemy zorganizować Sztabowy Marsz
na 5 i 10 km dla całych rodzin, a także
punkt mierzenia ciśnienia. Dla osób pragnących doświadczyć morsowania będzie
możliwość zanurzyć się w zimnych wodach
okolicznych jeziorek, pod okiem medycznego personelu. Dla wszystkich pragnących
zakupić gadżety i pamiątki
WOŚP-owe
zorganizujemy obwoźny SieMaShop. Nie
MA
zabraknie polskiego jedzenia, zorganizujemy
kontakt@jan-pacholski.de
dla Was food trucka.
Kolejną
nowością
0171-3802004
będzie zbiórka uliczna.
Wystąpiliśmy
oficjalnie do włodarzy okolicznych miast
o zgodę na przeproTŁUMACZ PRZYSIĘGŁY I ZAUFANIA PUBLICZNEGO
wadzenie
kwesty.
Z uwagi na rozdrobTŁUMACZ KONFERENCYJNY
nienie działań będą one
bezpieczniejsze. Jednowww.jan-pacholski.de
cześnie mamy nadzieję,
że darczyńcami staną

Jan Pacholski . .
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się też zupełnie przypadkowe osoby, które
do tej pory nie słyszały o WOŚP.
Licytacje w mediach społecznościowych. Same licytacje nie są niczym
nowym. Jednak tym razem licytacja ruszy już 15 grudnia i będzie odbywać się
kilka razy w tygodniu na naszym sztabowym Facebooku. Jeśli ktoś z Państwa ma
jeszcze wartościowe dary, które chciałby
przekazać na rzecz Wielkiej Orkiestry,
proszę o kontakt pod numerem telefonu:
015754453389.
Czekają nas również okołofinałowe
akcenty, takie jak akcja „Daj włos” – możliwość oddania włosów na szczytny cel
w wyznaczonych salonach fryzjerskich.
Razem z Niemieckim Czerwonym Krzyżem zorganizujemy również punkt
honorowego krwiodawstwa. Pokojowy
Patrol w tym roku także będzie miał zupełnie nowe zadania. Paweł Pińdyk od lat
organizuje i odpowiada za działanie tej
części naszej drużyny.
– Wszędzie tam, gdzie będą nasze satelity, patrol będzie pilnował, abyśmy
rzeczywiście zachowywali bezpieczną odległość i nosili maski – mówi Paweł.
Skarbony online. Dla wszystkich, którzy
z różnych powodów nie będą mogli wziąć
udziału w zaplanowanych aktywnościach,
a nasza idea jest bliska ich sercu, mogą dokonać przelewu, aby zasilić wirtualną skarbonę.
Korzystając z formuły pracy w sieci,
gwarantujemy Wam transmisje na żywo
z różnych miejsc. Nie zabraknie także
muzyki na żywo, prosto z naszego studia.
Powyższy program to tylko część atrakcji
jakie dla Was zaplanowaliśmy!
Bądźcie z nami na bieżąco poprzez media
społecznościowe, aby poznawać szczegółowy harmonogram i razem z nami odkrywać
gwiazdy, które w ten wyjątkowy dzień właśnie dla Was będą się prezentować!

T W O J E M i a s to

wieści polonijne

W Oberhausen WOŚP zagra po raz 19

Zlot Sztabów Zagranicznych 2018 

Jeszcze nigdy Orkiestrze nie grało się tak
ciężko, jak w tym roku. Nie dość, że fundacja WOŚP posiada wielu przeciwników, to
jeszcze pandemia, która praktycznie uniemożliwia organizowanie akcji i zbiórek.
Pandemiczna atmosfera udzieliła się chyba wszystkim sztabom, tak w Polsce, jak i za
granicą. Również istniejący od 19 lat sztab
przy restauracji Gdańska w Oberhausen
w tym roku będzie improwizował. Z całą
pewnością nie odbędzie się wielki finał ze

śpiewającą i tańczącą publicznością, zabraknie wykonawców i wielu stoisk. Do tej pory
nie można powiedzieć w ogóle, co będzie.
Nie brakuje jednak pomysłów, zapału
i energii. Wszyscy z ponad 100 wolontariuszy z ubiegłego roku chcą uczestniczyć
w tegorocznych przygotowaniach oraz
w samym finale. Obecnie trwają rozmowy
na temat kształtu 29 finału w Oberhausen.
Do sztabu zgłaszają się już artyści gotowi ofiarować swoją twórczość. Tym razem

prawdopodobnie licytacje, które każdego
roku solidnie zasilały WOŚP-owe konto,
odbędą się jedynie online. Wolontariusze
będą w tym roku działać więcej w terenie,
wśród swoich znajomych i rodzin.
Wszyscy żyjemy nadzieją, że niedługo
ustąpią obostrzenia i znów pomaganie
będzie połączone z wielką imprezą integrującą polonijne środowisko w Zagłębiu
Ruhry.
Siema! 
Leonard Paszek

Podczas workshopu uczestnicy zostali
skonfrontowani z pytaniem o media społecznościowe, zapoznali się m.in. z formami
i strategiami komunikacji dr Adrianny Tomaczak poprzez jej bloga „Emigracja po
sukces”, gdzie prezentuje sylwetki Polek na
emigracji oraz próbuje stworzyć definicję,
kto jest adresatem blogów.
W ramach workshopu przedstawiono
dwa projekty medialne wynikłe z porozumienia „Okrągłego Stołu” z 10 czerwca

2014 r. Portal „Porta Polonica”, założony
przez dr. Jacka Barskiego, dokumentujący
historyczną obecność Polaków w Niemczech, przedstawiony został przez dr
Katarzynę Salski. Następnie prezes „Polregio” i redaktor „Polonii Viva”, Wiesław
Lewicki, przedstawił ewaluację internetowej prezentacji Polonii w Niemczech.
Magdalena
Kowalska
wprowadziła uczestników w tajniki Facebooka dla
zaawansowanych, wskazując na zalety komunikowania się grup FB, jak i na
zagrożenia nadużycia danych do celów
komercyjnych.
Oba wieczory workshopu wypełniały
żywe dyskusje, m.in. w temacie fake newsów, prowadzone przez redaktora Jacka
Tyblewskiego, kierującego polską sekcją
radia COSMO, a dr Kamila Scholl-Mazurek z Polskiej Rady Społecznej w Berlinie
przedstawiła projekty społeczno-socjalne
na poziomie federalnym.

Anna Golan i Wiesław Lewicki

Kierunek działań
polonijnych 2020
– spotkanie w Bonn
„Dziennikarstwo w kryzysie. Komunikacja online, jako sposób na wzmocnienie
Polonii?” – to temat workshopu zorganizowanego w pierwszy weekend października
br. w GSI w Bonn przez stowarzyszenie
Polregio e.V. z Aachen.
Tegoroczny workshop miał na celu
przedstawienie sytuacji społecznej i medialnej Polonii oraz ewaluację postulatów
Kongresu Młodej Polonii z 2019. W nawiązaniu do ograniczeń pandemicznych
dyskutowano ofertę medialną online i jej
wykorzystanie dla partycypacji i sieciowania Polonii. Gościem workshopu był
Thorsten Klute, pełnomocnik do spraw
Polonii Landu NRW.
Aktualne możliwości nauczania języka
polskiego w szkołach w ramach tzw. HSU
przedstawiły Anieszka Siemasz-Kałuża
i Grażyna Schuffker-Kamień. Omówiły
także plan działania „Konferencji ds. języka polskiego” dla poszczególnych landów.
Na przykładzie inicjatywy „Info-Point-Polregio w NRW” Joanna
Szymańska przedstawiła temat partycypacji obywatelskiej w gremiach publicznych
i zaangażowaniu Polonii w życie polityczne w Niemczech. Barbara Lange
z frankfurckiej inicjatywy „Daj znak”
nakreśliła program kampanii odnośnie
wyborów landowych w Hesji w 2021.

Fot. Agnieszka Łozińska
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wywiad w twoim mieście

Partnerstwa miast: „Szukajmy tego, co łączy”
O partnerstwach miast słyszał chyba
każdy z naszych Czytelników. Zwłaszcza
w latach 80. i 90. wiele mówiło się o wsparciu miast polskich przez niemieckie – czy
to materialnie, czy to przez dzielenie się
doświadczeniami. Niemiecki Instytut
Spraw Polskich (DPI) w Darmstadt wraz
z Instytutem Spraw Publicznych w Warszawie postanowiły sprawdzić, czy taka
kooperacja nie stała się już przeżytkiem.
O wynikach tej analizy opowie nam kierująca projektem dr Agnieszka Łada,
wicedyrektor Instytutu Spraw Polskich.
Michał Kochański: Partnerstwa
miast istnieją od lat. Powiedz nam, proszę,
dlaczego w takim razie przeprowadzaliście
badania nad tym tematem?
DR Agnieszka Łada: – Właśnie to
był powód badania – partnerstwa istnieją
od kilkudziesięciu lat (pierwsze między
Gdańskiem a Bremą zawiązano w 1976 r.),
są podawane jako przykłady tego poziomu
relacji polsko-niemieckich, który dobrze
funkcjonuje, ale trudno podać konkrety, co
działa dobrze, przed jakimi wyzwaniami
te partnerstwa stają, co się na przestrzeni
lat zmieniło. I tego właśnie chcieliśmy się
dowiedzieć. Przeprowadziliśmy ponad 80
wywiadów pogłębionych – po 40 w każdym kraju – oraz ankietę internetową. To
dało nam szeroki obraz współpracy miast
z Polski i Niemiec.
W jaki sposób miasta się nawzajem
dobierają – czy dzieje się to według
jakiegoś specjalnego klucza?
– Motywacje i sposoby doboru są różne,
ale faktycznie można wyróżnić kilka najczęstszych. Czynnikami, które najpierw
zachęcają do zapoczątkowania współpracy
z danym partnerem, a potem pozytywnie
wpływają na efekty kooperacji, są najczęściej podobieństwa pomiędzy miastami.
Można i należy ich szukać bardzo szeroko
– czasami jest to zbliżone położenie geograficzne, wielkość czy jakaś cecha miasta,
np. jego turystyczny czy przemysłowy
charakter. Tu przykładem mogą być miasta ze Śląska i Zagłębia Ruhry, na których
terenach są kopalnie. Także podobne wyzwania, stojące przed władzami w zakresie
infrastruktury czy ochrony środowiska, są
istotnymi polami konstruktywnej kooperacji. Często jednak łączyć mogą grupy
muzyczne, organizacje charytatywne czy
kluby sportowe o podobnym profilu. Ich
współpraca staje się ważną i widoczną dla
mieszkańców częścią współpracy miast.
Na czym do tej pory skupia się współpraca
między miastami w Niemczech i Polsce?
Czy te tematy zmieniają się w jakiś sposób
z biegiem lat?
– To zależy. Niektóre formaty współpracy przeszły gruntowną zmianę, inne na
przestrzeni lat są wciąż te same. Patrząc
najogólniej, partnerstwa ewoluowały.
Współpraca zawiązywana przed 1989 r.
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skupiała się na wspieraniu materialnym
miast polskich przez niemieckie. W latach
90. i tuż przed wejściem Polski do UE poza
wsparciem materialnym koncentrowano
się przede wszystkim na przekazywaniu
„dobrych praktyk” z Niemiec do Polski.
Niemieccy eksperci pomagali wdrażać
różne sprawdzone już w Niemczech
rozwiązania dotyczące infrastruktury,
pracy samorządu, funkcjonowania mechanizmów demokratycznych. Obecnie
relacje są już zdecydowanie partnerskie,
przepływ doświadczeń jest dwustronny,
Niemcy nieraz inspirują się polskimi rozwiązaniami lub obie strony razem się uczą
nowych metod pracy.
Wraz z rozwojem technologii, zniknięciem kontroli granicznych, nowymi
możliwościami podróży i komunikacji
zmieniały się także formaty spotkań. Ale
niektóre istnieją nadal – jak podróże
mieszkańców, wzajemne zapraszanie się
na zawody sportowe, jarmarki świąteczne
czy wydarzenia kulturalne. Tu inna jest sama organizacja, ale sens danego projektu
podobny jak przed laty.
Możliwe, że obecne wydarzenia staną się
powodem najszybszych zmian. Epidemia
spowodowała, że trzeba było odwołać wiele
spotkań. Część z nich przeniesiono do sieci.
W ramach naszego projektu przeprowadziliśmy dodatkowo niewielką ankietę, pytając
się przedstawicieli miast, co zmieniono,
jakie nowe formaty stworzono. Jak się okazało, nie wszyscy mieli czas i pomysły, co
zrobić wspólnie z zagranicznym partnerem
podczas pandemii. Ale niektórzy wspominali wzajemną wymianę doświadczeń
przez urzędników, jak walczyć z epidemią
w mieście, opisywali wirtualne spotkania,
w tym wspólne śpiewanie przez chóry, pokazywali zdjęcia i filmy z organizowanych
w sieci konkursów czy wręcz biegów.

Fot. Grzegorz Lityński

Czy według Waszych badań w projekty
partnerskie angażują się raczej struktury
administracji miast, czy bardziej lokalne
organizacje społeczne?
– Partnerstwo miast jest naprawdę żywe
i owocne, jeśli łączy obie te formy zaangażowania. Wymiana doświadczeń przez
urzędników oraz spotkania burmistrzów
czy prezydentów miast są i pozostaną bardzo istotne. Stanowią inspirację, co można
zrobić w swoim mieście, ale i sygnał, że
kontakty z miastem partnerskim są ważne. Ale ograniczanie się do kontaktów
administracji nie wystarcza – przyznają to
sami urzędnicy. Partnerstwo miast jest dla
mieszkańców, a ci mogą z niego często skorzystać wtedy, kiedy z jakąś ofertą wyjdzie
organizacja pozarządowa – kulturalna,
sportowa, młodzieżowa. To zaangażowani
społecznicy są często motorami udanych
partnerstw. Ważne, aby byli przez miejskie
władze wspierani i doceniani.
Jak wygląda zainteresowanie młodych
ludzi takimi tematami? Czy istnieją jakieś
projekty także dla nich?
– Młodzi byli najważniejszą grupą docelową partnerstw miast, którą wspominano
w wywiadach. Uczestniczą oni w szkolnych
wymianach czy projektach sportowych lub
kulturalnych. Ale jednocześnie rozmówcy
przyznawali, że zainteresowanie młodych
tymi formami działań spada. Wyjazd
za granicę nie jest sam w sobie dla wielu młodych ludzi już tak atrakcyjny, jak
kiedyś. Dla tej grupy trzeba znaleźć inne
zachęcające czynniki – ciekawe tematy czy
formaty. A o to niełatwo.
Jak widzicie przyszłość współpracy pomiędzy
poszczególnymi miastami? W którym kierunku mogłaby się ona rozwijać?
– Współpraca regionalna – bo przecież
kooperują nie tylko miasta – jest i będzie
ważna. Kluczowe, aby szukać z partne-

wywiad w twoim mieście
rem tego, co łączy, aby
była podstawa do wymiany doświadczeń, uczenia
się od siebie czy spędzania
czasu z ulubionym hobby.
Tak jak i w innych obszarach życia, warto opierać
ją na pracy projektowej
– wspólne realizowanie
konkretnego zadania motywuje, a konkretny efekt
daje satysfakcję. Nowe
możliwości komunikacji,
dzięki obecnej epidemii
szybko rozwijające się, pomagają pozostawać w kontakcie także
pomiędzy zwykłymi spotkaniami. To może
pomóc rozwijać nowe metody współpracy,
docierać do nowych grup docelowych.
W jaki sposób Polonia mogłaby się
zaangażować w pracę pomiędzy miastami? Czy dysponujecie jakąś bazą danych,
do kogo zainteresowani mogą się zgłaszać?
– W naszym badaniu z pewnym zaskoczeniem stwierdziliśmy, że Polonia nie
była wymieniana jako grupa szczególnie
zaangażowana we współpracę miast z Polski i Niemiec. Prawdopodobnie dlatego,
że zwykle dana osoba pochodzi z innego
regionu, miasta, niż miasto partnerskie
obecnego miejsca zamieszkania. Ale z kolei wspominano, że bardzo przydaje się
wsparcie osób polskiego pochodzenia
podczas wymian szkolnych czy innych
wyjazdów do Polski. Chodzi o wsparcie językowe, ale i znajomość realiów w Polsce.
I to jest właśnie ten obszar, gdzie warto, aby
Polonia się angażowała. Można dowiedzieć

&

się, z jakim miastem czy gminą w Polsce
współpracuje miasto czy gmina zamieszkania i zainteresować się realizowanymi
projektami. W Niemczech istnieją często
tzw. Partnerschaftsvereine, które mają na
celu właśnie wspieranie partnerstw miast
– to one organizują wyjazdy czy realizują

projekty. Kompetencje interkulturowe, które mają
przedstawiciele Polonii, są
tu bardzo przydatne. I nie
chodzi tylko o znajomość
języka, ale i o umiejętność
łączenia obu kultur, wzajemnego tłumaczenia polskiej
czy niemieckiej specyfiki, wrażliwość na różnice,
które mogą innych zaskoczyć. Polacy w Niemczech
mogą pomagać w przygotowaniach do wyjazdu czy do
projektu z partnerami w Polsce. Będzie to na pewno dobrze odebrane
i pokaże zarówno naszą odpowiedzialność
za obecne miejsce zamieszkania, jak i za
kraj pochodzenia oraz wzajemne relacje
Polski i Niemiec. A osobiście może przynieść wiele satysfakcji.
Rozmawiał Michał Kochański

www.STEPS-Therapie.de

Oferuję Państwu:

- terapię i poradnictwo systemowe
- terapię rodzinną
- Coaching
- MPU/przygotowanie do egzaminu
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
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kobiecy challenge

Podwójne świętowanie w „Kobiecym Challenge’u”
i wsparcie dla Szlachetnej Paczki
Stworzony przez kobiety dla kobiet, by
wspierać, inspirować i motywować do
działania projekt „Kobiecy Challenge”,
bo o nim mowa, w październiku świętował 3 lata istnienia. Od roku działa
również „Fit Challenge”, w ramach którego Polki z Frankfurtu nad Menem
spotykają się na wspólnych treningach
i wzajemnie motywują do aktywności
fizycznej.
Gdy trzy lata temu tworzyłam „Kobiecy
Challenge”, moim marzeniem było jednoczenie Polek na emigracji, przywracanie
im wiary w siebie i swoje możliwości. Przez
pierwsze dwa lata skupiłam się głównie
na organizacji warsztatów rozwojowych
z udziałem ekspertów. Były one okazją
do samorozwoju, budowania relacji, lepszego poznania siebie i swoich potrzeb.
Spotkania odbyły się w Niemczech, Belgii
i Włoszech. Wzięło w nich udział ponad
200 Polek. Poznałam mnóstwo wspaniałych kobiet mieszkających poza granicami
kraju. Wiele z nich ma swoje pasje i marzenia o założeniu firmy. Tym, co często
blokuje je w działaniu, jest niewiara we
własne możliwości oraz brak umiejętności
budowania i rozwijania działalności. Mając za sobą blisko trzyletnie doświadczenie
w tworzeniu projektu, postanowiłam podzielić się z nimi swoją wiedzą dotyczącą
budowania marki online. Tak narodził się
pomysł wspierania początkujących kobiecych biznesów w ramach „Kobiecego
Challenge’u”.
Fit Challenge – relacja i motywacja
do ćwiczeń
W ramach projektu „Kobiecy Challenge” nie tylko motywujemy Polki do walki
o swoje marzenia, ale również stwarzamy okazje do wspólnych spotkań. Latem
organizowałyśmy Pikniki Kobiecej Mocy w Niemczech i Holandii. Od roku
prowadzimy również zajęcia z aerobiku
w ramach Fit Challenge. Dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki o godz.
19.00, Polki z Frankfurtu nad Menem
i okolic spotykają się w salce pod kościołem przy Auf dem Muhlberg 14 na
wspólnych treningach. Są one okazją, by
zadbać o zdrowie, porozmawiać w ojczystym języku i budować relacje.
Wspólne świętowanie
Trzecie urodziny „Kobiecego Challenge’u”
i pierwsze urodziny projektu Fit Challenge celebrowałyśmy również w gronie
Polek po jednym z treningów. Był czas na
rozmowy, sesja zdjęciowa i pyszny tort.
Kobiece wsparcie na emigracji jest
niezwykle ważne. Dlatego nieustannie buduję wspierające plemię Polek na
emigracji. Pragnę, byśmy były dla siebie
motywacją i inspiracją do działania.
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Bardzo dziękuję całemu teamowi „Kobiecego Challenge’u” za zaangażowanie
w rozwój projektu, Paniom ćwiczącym
w ramach Fit Challenge za wspólne treningi,
rozmowy i wspaniałą atmosferę, a księdzu
Rafałowi Orłowskiemu za udostępnienie
sali. Dziękuję również prowadzącym aerobik Marzenie Jaśkiewicz i Annie Bryk
oraz Ewie Tortenwelt za przepyszny tort.
Wspieramy Szlachetną Paczkę
Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. W tym roku
„Kobiecy Challenge” dołączył do akcji
Szlachetna Paczka. Za pośrednictwem
platformy Zrzutka.pl zbieramy pieniądze
dla:
• rodzin z Polski, które znalazły się
w trudnej sytuacji z przyczyn od siebie
niezależnych,
• ubogich seniorów,
• niepełnosprawnych.

Po zakończeniu zbiórki środki zostaną
przekazane na konto Szlachetnej Paczki, a potwierdzenie wpłaty opublikowane
w naszym e-magazynie „Kobiecy Challenge. Świat Kobiecej Mocy” i social mediach.
Aby wesprzeć zbiórkę, wystarczy w pasku
wyszukiwarki na stronie Zrzutka.pl wpisać: Zbiórka na rzecz akcji „Szlachetna
Paczka” organizator „Kobiecy Challenge”,
i kliknąć – „Wpłać na zrzutkę”. Z góry dziękuję za okazane wsparcie.
Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzę całej Polonii
w Niemczech dużo zdrowia, optymizmu
i radości ze wspólnych chwil. Doceńmy
możliwość bycia razem i spotkań przy
świątecznym stole. W tych trudnych czasach to najlepszy prezent, jaki możemy
sobie podarować.

Izabela Tomiczek-Pitlok
Więcej informacji o projekcie na stronie
www.kobiecychallenge.com.

wieści polonijne
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Gumowe ucho

Wojciech Pszoniak nie żyje. Jeden z największych polskich aktorów dramatycznych.
Odszedł 19 października 2020 r. w wieku 78
lat. Chorował długo i ciężko. Niewielu o tym
wiedziało, bo nie epatował swoim cierpieniem. Pochodzący z Lwowa artysta cechował
się radością życia, choć ono go nie zawsze rozpieszczało. Artysta w wywiadach wspominał
o trudnym dzieciństwie, które potraktował
jako lekcje na przyszłość. Z rodzinnego Lwowa przeprowadził się wraz z rodzicami do
Gliwic, które nie były dla niego szczęśliwe.
Ojciec stracił pracę, bo nie zdecydował się
przystąpić do partii, a potem dostał wylewu
i zmarł. Nie najlepsze relacje z mamą, trudności w szkole sprawiły, że 13- letni Pszoniak
próbował dwukrotnie targnąć się na swoje
życie. Za pierwszym razem położył się na
torach kolejowych i czekał, ale pociąg przejechał na torze obok. Potem chciał się powiesić
na słupie, ale pogonił go kolejarz. Wówczas
uznał, że wszystko wskazuje na to, że musi
żyć. Zamiast do liceum próbował dostać się
do wojska, ale niestety właśnie zakończył się
nabór do armii. Znalazł jednak miejsce w orkiestrze wojskowej, gdzie przez dwa lata służył
jako dobosz. To doświadczenie sprawiło, że
bardzo dojrzał i wiedział już, że chce zostać
aktorem. Rozpoczął drogę do spełnienia
swojego marzenia. Zapisał się do wieczorowego liceum dla dorosłych (nie miał przecież
matury), a popołudniami chodził na zajęcia
w teatrze amatorskim. Na studia w PWST
w Krakowie dostał się bez problemów. Po jej
ukończeniu występował na scenach Starego Teatru w Krakowie, Teatru Narodowego

w Warszawie i Teatru Powszechnego. W latach 80. wyjechał do Paryża, gdzie również
z sukcesami występował na deskach tutejszych teatrów. Występował także w filmach,
m.in. „Ziemia obiecana” (jako Moryc Welt),
„Korczak” (tytułowa rola) czy w „Weselu”,
adaptacji dzieła Wyspiańskiego. Zagrał także w dramacie politycznym Andrzeja Wajdy
„Danton” i w adaptacji „Blaszanego bębenka”
Güntera Grassa. Grał także u innych popularnych twórców, takich jak Agnieszka
Holland, Jerzy Kawalerowicz czy Janusz
Majewski. Wojciech Pszoniak mierzył się ze
złośliwym, mającym przerzuty nowotworem.
W ostatnim tygodniu życia nie mógł już nic
powiedzieć, przy łóżku artysty do końca czuwała ukochana żona Barbara, z którą przez 43
lata tworzyli szczęśliwe małżeństwo.
Powody do radości i dumy ma ostatnio Magda
Gessler i cała jej rodzina. Znana restauratorka
została po raz pierwszy babcią. Córka Magdy Gessler, Lara, pod koniec października
urodziła córeczkę. Tuż przed porodem w rodzinie Gesslerów był jeszcze jeden powód do
świętowania – Lara i jej wieloletni partner,
prawnik Piotr Szeląg, wzięli ślub. Przypomnijmy, że Lara ma już za sobą jeden ślub,
który zakończył się rozwodem po zaledwie
dwóch latach. Obecny ślub w przeciwieństwie
do pierwszego był bardzo skromny i zorganizowany bardzo spontanicznie. Wśród gości
zabrakło nawet matki panny młodej, czyli
Magdy Gessler, która w tym czasie przebywała na wakacjach. Tuż
po tej uroczystości

Lara Gessler pojechała na porodówkę, by powitać na świecie swoją córeczkę. Płeć dziecka
była wcześniej podana do wiadomości publicznej, ale imię dziewczynki przyszli rodzice
chcieli zatrzymać dla siebie. Lara zapewniała publicznie, że wybrane przez nich imię
jest bardzo tradycyjne, lecz rzadkie i szerzej
nieznane. Słowa dotrzymali, bo córka Lary
Gessler otrzymała imię Nena. Pytacie, skąd
to tradycyjne imię? Córka Magdy wyjaśniła,
że zainspirowała się słynną muzą Stanisława
Ignacego Witkiewicza – Neną Stachurską,
o której przeczytała w książce „Kobiety Witkacego”. A Wam podoba się to imię?
Martyna Wojciechowska powiedziała „tak”
Przemysławowi Kossakowskiemu. Ślub
planowali w sekrecie i to im się w pełni
udało. Do wiadomości publicznej podali tę
miłą wiadomość na swoich warunkach. Mimo obostrzeń związanych z pandemią nie
zrezygnowali z wesela, choć mogli na nie zaprosić 25 osób. Przysięgę małżeńską złożyli 16
października w podwarszawskich Markach.
Sceneria była oryginalna, bo goście bawili się
w elegancko zaaranżowanej na tę okoliczność
stodole. Martyna Wojciechowska już dwukrotnie otarła się o ślubny kobierzec. Była
pięciokrotnie zaręczona, dwukrotnie odwoływała ślub w ostatniej chwili. Związana była
m.in. z płetwonurkiem Jerzym Błaszczykiem,
z którym ma córkę Marię. Para nie planuje
podróży poślubnej, bowiem kolejne tygodnie
chcą poświęcić na pracę, ale tuż przed ceremonią ślubną wybrali się na kilkudniowy
urlop do Portugalii i to musi im na razie wystarczyć. Nowożeńcom życzymy szczęścia,
a Czytelnikom zdrowia!

Plotkara

PFLEGE DEUTSCH
*

Porzellanhofstraße 12
60313 Frankfurt am Main
T:+49 (0) 69 / 63 77 56
F:+49 (0) 69 / 631 1941
M:+49 (0) 175 591 2600
advocatus@badkowski-prestigiacomo.de
www.badkowski-prestigiacomo.de

Od czterdziestu lat reprezentujemy polskich klientów

Nasza kancelaria udziela porad i usług
m.in. w następujących dziedzinach prawa:
• prawo pracy
• prawo karne
• ogólne prawo cywilne
• prawo ubezpieczeniowe
Udzielamy wszelkich porad prawnych
w języku polskim, niemieckim, włoskim i angielskim.
*zmarł w roku 2012
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¥ DOKSZTAŁCANIE W JĘZYKU
NIEMIECKIM DO PRACY I DO
SZKOŁY
¥ KURSY STACJONARNE
I ONLINE
¥ TŁUMACZENIE I
UWIERZYTELNIANIE
DOKUMENTÓW NA CAŁE
NIEMCY

Anna Dreßler-Matysik, M.A.
Tłumaczka przysięgła języka
niemieckiego
Nauczycielka języka niemieckiego
Adolf-Loos-Weg 25
68519 Viernheim
E-Mail: anna.dressler@web.de
Telefon: 0171 60 232 17

Finanse i Ubezpieczenia

Rok mija – rok się zaczyna

W

okresie przedświątecznym
nie
chcę
Czytelników
obarczać
problemami
ubezpieczeniowymi
czy
szczegółami z dziedziny finansów. Spróbuję podsumować globalnie sytuację na
rynkach finansowych w mijającym roku
i wyciągnąć z tego wnioski dotyczące
nadchodzącego roku 2021.
O ile kryzys gospodarczy z 2015 r.
w krajach europejskich został zażegnany
lub przynajmniej znacznie wyhamowany,
niestety w sektorze bankowym trwało
to trochę dłużej. Nie zdążyliśmy jeszcze
dobrze ochłonąć, a w tym roku pojawiło
się nowe zagrożenie dla finansów światowych, poszczególnych państw i gospodarstw domowych. Pierwsze półrocze
tego roku przeżyliśmy w cieniu ataku
tajemniczego koronawirusa. Zaowocowało to bardzo negatywnymi skutkami dla
gospodarki i finansów większości państw.
Zamknięcie wielu zakładów, konieczność
wypłacania środków finansowych dla
ratowania firm i przedsiębiorców, zwiększone bezrobocie – wszystko to zachwiało
budżetami wielu krajów, wielu rodzin.
Nie dane nam było złapać oddech, a już
pojawiła się druga fala pandemii, większa
i silniejsza. Finanse usiłuje się ratować,
unikając zamykania firm tam, gdzie nie
jest to absolutnie konieczne. Moim zdaniem ma to wpływ na liczbę zachorowań,
ale zdaję sobie też sprawę z tego, że nie ma
innego wyjścia dla ratowania gospodarki,
finansów, także budżetu każdego z nas.
W mijającym roku głównie ucierpiała
giełda i fundusze powiernicze. Teoretycznie straty ponieśli ci, którzy tam zainwe-

stowali swój kapitał. Tylko teoretycznie,
bo praktycznie stworzyło to możliwość
powiększenia zysku. Inwestując w tym
czasie w fundusze powiernicze, papiery
wartościowe, kupuje się je tanio. Kiedy
sytuacja wróci do normy, okaże się, że
jesteśmy posiadaczami sporego pakietu,
kupionego tanio, którego wartość nagle
wzrosła. W odwrotnej sytuacji są inwestorzy, którzy swoje środki finansowe
lokowali w złoto czy srebro. Wartość
zainwestowanych środków finansowych
w tym roku wzrosła o około 25%. Tak
więc prawdziwy boom. Kiedy sytuacja
wróci do normy, boom ten zostanie wyhamowany.
Rynek nieruchomości w tej trudnej
sytuacji zachowuje się w miarę stabilnie,
mimo że banki oferują najniższe oprocentowanie kredytów na zakup mieszkań czy
domów – jakiego nie widziano od wielu
lat. Chętnych na ich zaciąganie jest znacznie mniej. Jest obawa przed niepewnością,
lęk przed destabilizacją.
Powrót do stabilizacji gospodarczej
ściśle wiąże się z opanowaniem pandemii i tę z kolei można opanować przez
wynalezienie i optymalne wykorzystanie
szczepionki. Do tego czasu państwo będzie robiło wszystko, aby choć w jakimś
stopniu chronić gospodarkę i swoich
obywateli. Oczywiście jest to proces kosztowny. Obawiam się, że decydenci będą
zmuszeni podejmować decyzje o dodrukowaniu pieniędzy. Jeśli do tego dojdzie,
w najbliższej przyszłości czeka nas wzrost
inflacji, czyli spadek siły nabywczej pieniądza, a więc za przykładowe 100 euro
kupimy jeszcze mniej towarów niż dziś.

Jakie z tego wnioski dla nas na zbliżający się rok 2021? Myślę, że przede
wszystkim unikać lokowania pieniędzy w
tzw. wartości pieniężnej, tj. na zwykłych
lokatach
bankowych,
książeczkach
oszczędnościowych itp. Znacznie lepszą
formą są papiery wartościowe, fundusze
powiernicze. Jednak wybierając tę formę,
należy mieć pewną wiedzę w tej materii
lub zdać się na specjalistów. Jest to jedna
z form lokaty w tzw. wartościach rzeczowych. Inne to np. lokaty w złocie, srebrze
czy w surowcach. Ktoś może powiedzieć,
że przecież ceny złota są wysokie. To
prawda. Nie wykluczam, że może zdarzyć
się, że jeszcze trochę się podniosą. Jednak
na efekt w tego typu lokatach można liczyć z perspektywy paru lat. W ostatnich
10 latach wartość złota rosła średnio
rocznie o około 8%. Pozwala to nie tylko
utrzymać wartość nabywczą kapitału, ale
nawet osiągnąć zysk.
Oczywiście również nieruchomości,
jako wartość rzeczowa, są dobrą lokatą.
Należy jednak pamiętać, że rynek nieruchomości reaguje wolniej na wszelkie
zmiany gospodarcze, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Z tego powodu
nieruchomości należy traktować jako
lokaty wieloletnie i wymagające większego kapitału.
Podejmowanie decyzji finansowych
zawsze wymaga rozwagi, a najlepiej
jest zasięgnąć opinii fachowców. Życzę
wszystkim Czytelnikom tylko trafionych
decyzji finansowych w nowym 2021 roku.



Christof Kochanski
FINANCIAL SOLUTIONS

25 lat doświadczenia,
niezależności i kompetencji
zaowocowało zaufaniem
tysięcy klientów z całych Niemiec

MAKLERZY FINANSOWI I UBEZPIECZENIOWI
Zasługujesz
na więcej
– sprawdź!

Wyszukiwanie optymalnych rozwiązań finansowych:
▪ 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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Palcem w oko

Wspomnienia
emigranta
odc. 51

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.
Pracę w hotelu – jakakolwiek by ona była – zawsze ceniliśmy sobie niezmiennie.
Przecież to było wybawienie z horroru,
który przeżywaliśmy dniami i nocami
w obozie. Jeszcze dziś, kiedy wchodzę
pod prysznic, przypomina mi się tamten obozowy, gdzie woda nie spływała
do kanalizacji jak należy, administracja
nie martwiła się o takie „drobiazgi“,
więc z czasem ostoina przypominała
błoto. Raz jedyny tam weszłam, kiedy
to Dariusz przyniósł z gruzowiska parę
cegieł i ja, stojąc na nich, opłukałam się
ciepłą wodą, ale z zamkniętymi oczami.
Z obrzydzeniem uciekłam z kabiny.
Dariusz zrobił to samo, ale to było jedno
jedyne, wstrętne i niepowtarzalne
doświadczenie. Wtedy to nasza życiowa
pokora osiągnęła absolutne apogeum.
A co w hotelu? Tu mamy pokój z balkonem, patrzymy na morze, łazienka
przyzwoita, czyściutka, jemy to samo,
co właściciele hotelu, zdobyliśmy ich
sympatię, zaufanie i szanujemy się wzajemnie. Więc cóż chcieć więcej? A jednak... Bez własnego dachu nad głową
tęsknimy coraz bardziej za rodziną i za
Polską. W międzyczasie nastała późna
jesień, a wizy jak nie było, tak nie ma.
Biuro obozowe proponuje nam możliwość złożenia wniosków o wizę do innych krajów. Sami nie mają wpływu na
te sprawy i choć chętnie by nam pomogli, są bezradni. Były cztery możliwości:
USA, Kanada, RPA i Australia. Stanów
bałam się po ostatnio zasłyszanej historii naszej emigrantki – Danki. Kanada
przyjmowała wówczas ludzi młodych
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i bez najmniejszych nawet upośledzeń,
a ja noszę okulary, więc odpada. RPA
w ogóle sobie nie wyobrażałam, a Australia – stanowczo za daleko. Dariusz
miał bardzo podobne nastawienie, więc
stanęło na tym, że pozostaje nam czekanie, modlitwa i praca. Wynagrodzenie
za pracę w hotelu mieliśmy otrzymywać
miesięcznie, jednak z uwagi na budowę
domu Luciano dawał nam „kieszonkowe“ i stale powtarzał:
– Marta, ja wiem, oczekujesz na rozliczenie, ale te pieniądze wam nie przepadną. Przecież nie możecie mieć więcej
ode mnie, a ja ostatnio już nie mam nic.
– Nie martw się, Luciano, przyjdzie czas
i znów będziesz je miał. My jeszcze bez
wizy, to i pieniędzy nam nie potrzeba.
– To wam wystarczy na wydatki,
a klucz do magazynu masz, na co macie
ochotę, proszę.
– Dzięki za zaufanie, może kiedyś
skorzystamy, na razie to zbyteczne.
Luciano był zaledwie trzy lata ode mnie
starszy, ale od początku zachowywał się
jak senior i opiekun. Nie ma się co dziwić, skoro wychowuje ósemkę dzieci, to
i spojrzenie na świat ma poważniejsze.
Jego problem finansowy zmusił go
kiedyś do ciekawego posunięcia. Rezerwuar na olej opałowy w hotelu został
latem napełniony i gdy jesienią brak pieniędzy, był coraz bardziej dokuczliwy,
olej opałowy stał się łakomym kąskiem
do wykorzystania. Delikatnie przelewano go do samochodu i przy tym był
nie lada zysk. Renault z silnikiem Diesla
poruszał się nieskazitelnie, a koszty były
zredukowane o połowę. Długie tygodnie
Luciano poruszał się bezproblemowo,
policja go nie zaczepiała, bo znany był
w mieście jak przysłowiowy „kolorowy
pies”. Pewnego wieczoru miał kontrolę,
jakiś nowy policjant wpadł na trop tegoż
paliwa i zrobiło się zamieszanie. Jak to
zwykle bywa – szczęście w nieszczęściu
– koneksje pomogły i Luciano jakoś wyszedł cało z tej afery, choć na początku
sprawa wyglądała dość groźnie. Samo
życie!
Cdn. 
SGL

Był „Złoty pociąg”, wraca
„Bursztynowa Komnata”
Polscy nurkowie na dnie Bałtyku odnaleźli wrak parowca „Karlsruhe”. To
ostatni statek, który uczestniczył w akcji
ewakuacji Niemców z Prus Wschodnich
pod koniec II wojny światowej i tak samo
jak Gustloff czy Goya został zatopiony
przez Rosjan. Wrak nie został jeszcze
spenetrowany. Jak wynika z dokumentacji, statek ten jako jedyny opuszczał port
z ciężkim ładunkiem, od 300 do 600 ton,
kiedy Niemcy w pośpiechu ewakuowali
się z Królewca. Wiadomość ta ponownie
rozpaliła nadzieje poszukiwaczy „Bursztynowej Komnaty”. Może sprawdzą się
słowa „szukajcie, a znajdziecie”.

Koronasceptyk – Edyta
Górniak
Znana wokalistka w jednej z wypowiedzi dała do zrozumienia, że nie wierzy
w pandemię koronawirusa. Ignoruje noszenie maseczek, a w szpitalach chorych
na COVID-19 grają statyści. Jej zdaniem
za wszystkim stoi Bill Gates, który
przez szczepionki chce doprowadzić
do depopulacji świata. Oburzonych tą
wypowiedzią innych celebrytów nazwała
baranami. Pani Edyto, cytując klasyka,
przytoczę stwierdzenie: „Wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija”, tak więc
korona też przeminie. Jednak obawiam
się, że przytoczone twierdzenie nie dotyczy głupoty. Co gorsza – nic nie słychać,
aby były na nią jakieś szczepionki.

Sukces czy porażka?
W listopadzie zainaugurowano pierwszy
lot z uruchomionego, nowego lotniska
Berlin-Brandenburg
im.
Willy'ego
Brandta. Do inauguracji doszło po 14
latach od wmurowania kamienia węgielnego. Inwestycję oddano z 9-letnim
opóźnieniem, co m.in. zaskutkowało
znacznym wzrostem kosztów, z planowanych ok. 2,7 mld euro do bez mała 6 mld
euro. Lotnisko to miało być symbolem
zjednoczenia Niemiec. Niestety, będzie
kojarzyło się z serią katastrof budowlanych, licznych błędów konstrukcyjnych,
a także z malwersacjami oraz podejrzeniami o korupcję. Na domiar złego, jak na
ironię, otwarcie nastąpiło w momencie,
kiedy borykamy się z drugą, groźną falą
pandemii, co spowodowało zamrożenie
wielu połączeń lotniczych.


T W O J E M i a s to

Christof Kochanski

Porady prawne

Ubezpieczenia społeczne w Polsce
czy w Niemczech – gdzie je opłacać?
Nie ma jednej odpowiedzi w sytuacji,
gdy chcemy działać i pracować w Polsce
i w Niemczech.
1. Przykład: W Polsce mam jednoosobową działalność gospodarczą.
Pracuję w Niemczech na zasadzie
samodelegowania na podstawie
zaświadczenia A1, które poświadcza,
że opłacam polski ZUS, czyli ubezpieczenia społeczne płacę w Polsce.
Podatkowo nie przekraczam 183 dni
pracy w Niemczech. Chcę otworzyć
również działalność gospodarczą w
Niemczech, tzw. Gewerbe. Czy jest to
możliwe ze względu na samodelegowanie na A1?
Generalnie obowiązuje zasada jednego
ustawodawstwa. Jeśli jest się aktywnym
zawodowo na terenie kilku państw członkowskich, w tym samym okresie można
być objętym zabezpieczeniem społecznym
wyłącznie w jednym państwie. Druga
zasada to zasada miejsca wykonywania
pracy. Jeśli prowadzi się działalność na
własny rachunek w danym państwie
członkowskim, to tam powinno się być
objętym przepisami z zakresu zabezpieczenia społecznego, które obowiązują
w tym państwie. Nie ma w tym przypadku
znaczenia, w którym państwie się mieszka,
ani też w którym państwie zarejestrowało
się działalność gospodarczą. Wyjątek od
zasady miejsca wykonywania pracy to
przeniesienie działalności na własny
rachunek do innego państwa. Jeśli od
pewnego czasu prowadzi się działalność
na własny rachunek w Polsce i postanowi
się, że przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące będzie się ją prowadzić na terytorium
innego państwa członkowskiego, nadal
można być ubezpieczonym w Polsce. Aby
móc skorzystać z tego uregulowania, należy prowadzić działalność na własny rachunek w Polsce przez co najmniej 2 miesiące
przed przeniesieniem tej działalności za
granicę i udokumentować prowadzenie
działalności rachunkami lub umowami,
jak też utrzymywać w kraju infrastrukturę
niezbędną do podjęcia działalności po
powrocie do kraju przez cały okres wykonywania działalności za granicą. Jeśli
planuje się czasowo przenieść działalność
do jednego z państw członkowskich, to
przenoszona działalność powinna mieć
podobny charakter do tej, którą wykonuje
się w Polsce. Jeśli spełnia się warunki, aby
w trakcie prowadzenia działalności na
terenie innego państwa członkowskiego
w dalszym ciągu obejmowały nas polskie
przepisy w zakresie zabezpieczenia społecznego, to powinno się złożyć wniosek
o wydanie zaświadczenia A1. Wniosek

składa się w oddziale ZUS właściwym ze
względu na zarejestrowaną siedzibę lub
miejsce prowadzenia działalności w Polsce. Zaświadczenie to potwierdza, że nadal
jest się objętym zabezpieczeniem społecznym w Polsce. Wzory zaświadczenia A1
oraz wniosku o jego wydanie znajdują
się na stronie internetowej www.zus.pl.
Chodzi tu o zaświadczenia A1 w związku
z tymczasowym wykonywaniem działalności w Niemczech.
Kolejna kwestia powstaje, gdy chcemy
prowadzić działalność na własny rachunek
w dwóch lub w kilku państwach. Jeśli
mieszka się w Polsce i jednocześnie
prowadzi działalność na własny rachunek w dwóch lub w kilku państwach
członkowskich, jest się wtedy objęty
zabezpieczeniem społecznym w państwie
zamieszkania, jeżeli wykonuje się w tym
państwie znaczną część tej działalności.
2. Przykład: Jeśli prowadzisz działalność na własny rachunek w Polsce
oraz w Niemczech. Mieszkasz
w Polsce. Przez 3 dni w tygodniu
pracujesz w Polsce, a przez 2 dni
w tygodniu w Niemczech. Działalność
na terenie Polski, czyli państwa
zamieszkania, prowadzisz w znacznej
części, będziesz objęty polskimi
przepisami w zakresie zabezpieczenia
społecznego.
Jeśli mieszkasz w Polsce i prowadzisz
działalność na własny rachunek w dwóch
lub w kilku państwach członkowskich
jednocześnie, ale nie wykonujesz w Polsce
znacznej części działalności, to będziesz
objęty zabezpieczeniem społecznym
w tym państwie, w którym znajduje się
centrum zainteresowania dla tej działalności. Centrum zainteresowania określa
się, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty
prowadzonej działalności, a zwłaszcza:
stałe miejsce prowadzenia działalności,
jej zwyczajowy charakter, okres trwania
działalności, liczbę świadczonych usług,
Twój zamiar, który wynika ze wszystkich
uwzględnionych okoliczności.

3. Przykład: Prowadzisz działalność
na własny rachunek w Polsce oraz
w Niemczech. Mieszkasz w Polsce.
Przez 1 dzień w tygodniu pracujesz
w Polsce, a przez 4 dni w tygodniu
w Niemczech. Nie prowadzisz działalności w znacznej części w Polsce,
czyli państwie zamieszkania. Jeśli
jednak centrum zainteresowania
dla Twojej działalności znajduje się
w Polsce, będziesz objęty polskimi
przepisami w zakresie zabezpieczenia
społecznego.
Przy ustalaniu, w którym państwie
członkowskim będzie się ubezpieczonym,
należy również uwzględnić sytuację,
w jakiej prawdopodobnie będzie się
w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Można
również wziąć pod uwagę przeszłą
działalność, o ile ukazuje wystarczająco
wiarygodny obraz obecnej działalności.
Jeśli spełnia się warunki, aby w trakcie
prowadzenia działalności na terenie innego państwa członkowskiego w dalszym
ciągu obejmowały nas polskie przepisy
w zakresie zabezpieczenia społecznego,
to powinno się złożyć wniosek o wydanie
zaświadczenia A1. Jeśli nie spełnia się
warunków, aby w trakcie prowadzenia
działalności na terenie innego państwa
członkowskiego w dalszym ciągu obejmowały nas polskie przepisy w zakresie
zabezpieczenia społecznego, powinno
zgłosić się do ubezpieczeń w państwie
członkowskim, w którym znajduje się
centrum zainteresowania tej działalności. To w tym państwie należy uzyskać
zaświadczenie A1. Potwierdzi ono, że
nie powinno się odprowadzać w Polsce
składek na ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne.
Text copyright by autor / Wszelkie prawa
do tekstu zastrzeżone przez autora.
Anna Golan, LL.M.
Prawnik polsko-niemiecki

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

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
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Daj Znak – Polacy we Frankfurcie
chcą być widzialni!

Półtora roku działania Polnische Dialoginitiative
Dlaczego powstała nasza inicjatywa?
Polacy stanowią jedną z najliczniejszych
społeczności narodowych w Niemczech,
mimo to jesteśmy mniejszością niewidoczną i niewiele znaczącą dla lokalnych
polityków. Mało tego – niemającą żadnego
wpływu na otaczającą nas rzeczywistość.
Język polski rzadko pojawia się na stronach internetowych urzędów, nikt nie
pyta naszych rodaków o ich zdanie czy potrzeby, a nasze często wysokie kwalifikacje
przywiezione z Polski nie zawsze są w pełni uznawane przez niemieckie instytucje.
Czas to zmienić! Właśnie teraz,
w nadchodzących wyborach do Rady Obcokrajowców i wyborach komunalnych
Miasta Frankfurt 2021, Polki i Polacy mają pierwszą w historii szansę, żeby wybrać
własnych reprezentantów do obu gremiów,
zabrać głos w swojej sprawie i stać się pełnoprawnym partnerem do rozmów o kształcie
i charakterze tego wspaniałego miasta!
Inicjatywa wyborcza „Daj Znak Polnische Dialoginitiative” powstała, by:
• będąc w stałym kontakcie z polską
społecznością, mówić głośno o jej potrzebach i wyzwaniach;
• poprawiać widoczność Polek i Polaków
mieszkających we Frankfurcie w kontekście kulturalnym, zawodowym
i politycznym;
• sprawić, że lokalni politycy będą się liczyć ze zdaniem Polonii;
• wpływać na lepszą integrację i zjednoczenie całej naszej grupy społecznej
oraz na solidne i przejrzyste informowanie nas o ważnych sprawach;
• móc współkształtować politykę miejską;
• aktywizować rodaków do działań na
rzecz miasta i społeczności lokalnej –
bo chcemy się czuć u siebie, a angażując
się, możemy wiele zmienić.
Działacze Daj Znak – kim jesteśmy?
Członkowie Daj Znak to grupa Polek i Polaków, wolontariuszy, którzy poznali się
i zebrali dzięki wymianie kontaktów polonijnych dla wspólnego, wyborczego celu.
Nieustannie dołączają do nas nowe osoby, które widzą szansę i potrzebę zmiany,
chcą stworzyć polskie lobby, pracujące na
rzecz Polonii na poziomie miejskim. Poszczególni działacze przedstawieni są na
naszym blogu www.dajznak.blog, zakładka: „Ekipa Daj Znak”.
Mimo różnego wieku, zainteresowań,
odmiennych doświadczeń zawodowych
i sytuacji rodzinnych, łączy nas jedno – zależy nam na wykorzystaniu pierwszej takiej
szansy i wystawieniu własnych, polskich
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Grupa Daj Znak z przyjaciółmi

list do dwóch gremiów. List niezależnych
od partii niemieckich i pozostających poza wpływem polskiej polityki krajowej.
Prowadzimy politykę lokalną, na rzecz żyjących we Frankfurcie Polek i Polaków. Za
naszą działalność nie otrzymujemy wynagrodzenia – pracujemy po godzinach, bo
wiemy, że nasze wysiłki mogą w przyszłości
poprawić sytuację wielu rodaków.
Co do tej pory osiągnęliśmy?
Jako inicjatywa działamy już półtora roku! Pierwsze, nieoficjalne jeszcze
spotkanie miało miejsce po wizycie na
grobach polskich ofiar II wojny światowej
na Cmentarzu Głównym we Frankfurcie
1 sierpnia 2019 r.
Po intensywnych naradach stworzyliśmy
naszą pierwszą ulotkę i zaprezentowaliśmy
się w styczniu 2020 r. na 28. finale WOŚP,
gdzie mieliśmy własny punkt informacyjny.
Wiosną zabraliśmy chętnych na wycieczkę do Haus der Geschichte w Bonn oraz
zorganizowaliśmy we Frankfurcie polskojęzyczne zwiedzanie wystawy „Polskie ścieżki
w Hesji”. Na nasze zaproszenie po wystawie
oprowadzał Andrzej Kałuża z Deutsches Polen Instytut DPI w Darmstadt.
Od wybuchu pandemii koronawirusa, kiedy zabrakło polskojęzycznej wersji
lub chociaż komentarzy do wprowadzanych przepisów, rzetelnie i na bieżąco
informujemy Polonię o wprowadzanych
przez władze ograniczeniach. Nasze plat-

formy to baza istotnych informacji dla
Polaków i Polek w Hesji. Na blogu, Facebooku oraz Instagramie informujemy też
o odszkodowaniach dla przedsiębiorców,
studentów, rodziców, o szczegółowych zasadach wypełniania wniosków, po to aby
osoby nieznające języka niemieckiego mogły w pełni korzystać ze swoich praw.
Dbamy o polskie miejsca pamięci – organizujemy spotkania dla
uczczenia ofiar II wojny światowej we
Frankfurcie, pielęgnujemy mogiły wojenne oraz angażujemy się w działania na
rzecz powstania Izby Pamięci w budynku
obozu koncentracyjnego KZ-Katzbach
(Adlerwerke). Informujemy rodaków
o aktualnych wydarzeniach z udziałem polskich artystów i naukowców; wymieniamy
się doświadczeniami z zakresu biznesu, prowadzenia własnej firmy czy podnoszenia
kwalifikacji zawodowych; odpowiadamy na
indywidualne pytania naszych odbiorców,
sprawdzamy informacje u wiarygodnych
źródeł i nawiązujemy kontakty z lokalnymi
instytucjami. Mamy bardzo dobry odzew
na nasze zaangażowanie, a nasze posty na
Facebooku widzi nawet do 38 tysięcy osób.
Podczas pierwszego lockdownu wraz ze
Stowarzyszeniem na Rzecz Polskiej Szkoły
w Eschborn i wsparciem Konsulatu Generalnego RP w Kolonii organizowaliśmy
akcję darmowej pomocy psychologicznej
online dla Polonii w Hesji. W tym samym
czasie promowaliśmy również możliwość
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zaangażowania się na rzecz pomocy sąsiedzkiej (#Polonia4neighbours).
W lecie zaprosiliśmy Polonię do akcji
sprzątania miasta (#cleanffm) oraz na
dwie wycieczki statkiem, organizowane
przez Radę Obcokrajowców. Wiele osób
skorzystało z tego zaproszenia, poznało
nas bliżej i wymieniło się pomysłami na
pracę na rzecz Polaków i Polek.
Dla Frankfurtu i okolic uruchomiliśmy
„Polską Mapkę” – pierwszą tego typu
interaktywną i darmową mapę online
z adresami lokalnych firm, kierujących
ofertę do polskojęzycznych klientów oraz
szkół językowych, przedszkoli czy bibliotek z półkami polskich książek. „Polska
Mapka” dostępna jest ze strony internetowej www.dajznak.blog/mapka i wskazuje
również, w których szkołach we Frankfurcie i okolicach organizowane jest
nauczanie języka polskiego w systemie
HSU (Herkunftssprachlicher Unterricht).
Jeśli chcesz dodać swoją działalność, zgłoś
się do nas.

Dane do kontaktu:
DAJ ZNAK Polnische
Dialoginitiative für Frankfurt
Barbara Lange
tel. 0160 69 32 490
Strona internetowa: dajznak.blog
Facebook: Daj Znak Frankfurt
Instagram: @dajznak_frankfurt
Email: kontakt@dajznak.blog
Poinformujemy Cię, jak możesz głosować,
żeby Twój głos był ważny, bo uwaga: do
obu rad obowiązują różne reguły oddawania głosów na karcie. Informacje będziemy
publikować na bieżąco.

Barbara Lange

Fot. Dariusz Laszczak

Polonia we Frankfurcie potrzebuje
Twojego głosu!
Jesteśmy pierwszą i jedyną tego rodzaju organizacją reprezentującą interesy Polonii
we Frankfurcie. Naszą główną kandydatką
do Rady Miasta jest Barbara Lange, założycielka i prowadząca inicjatywę. Przez
17 lat życia we Frankfurcie, dzięki regularnym spotkaniom i rozmowom
z mieszkającymi tu Polkami i Polakami,
dobrze rozumie ich potrzeby: dla Polonii ważne są polskie wersje dokumentów
urzędowych, ułatwienia w uznawaniu
dyplomów, honorowanie dwujęzyczności
dzieci, lepsze możliwości pielęgnowania
polskiej kultury i historii, lepsza dostępność
pomieszczeń i dofinansowań dla polskich
stowarzyszeń, możliwość dokształcania
się i nauki języka niemieckiego po godzi-

nach pracy, dostęp do istotnych informacji
i porad w języku polskim, takich jak procedury przyznawania mieszkań socjalnych
czy heskiego systemu szkolnictwa. Chcesz
uzupełnić te postulaty? Twój temat możesz
przekazać Barbarze Lange osobiście: mejlowo lub telefonicznie.

Rady Obcokrajowców – KAV
(Kommunalen Ausländer- und
Ausländerinnenvertretung, inaczej Ausländerbeirat) – liczy 37 wolontariuszy,
wybierana jest wyłącznie przez obcokrajowców mieszkających we Frankfurcie
na okres 5 lat i reprezentuje ich interesy.
Wobec organów miasta pełni funkcje
doradcze i wnioskodawcze, nie ma natomiast kompetencji decyzyjnych. Władze
Frankfurtu mają obowiązek w odpowiednim czasie informować KAV o wszystkich
sprawach, o których musi wiedzieć, aby
wykonywać swoje zadania, oraz muszą
wysłuchać KAV we wszystkich ważnych
sprawach dotyczących cudzoziemców.
Od niedawna frankfurcka KAV może składać wnioski do Rady Miasta.
Rady Obcokrajowców w Hesji wiele już
osiągnęły, m.in.:
• utworzenie poradni dla cudzoziemek,
• zapewnienie miejsc cmentarnych, na
których można prowadzić pochówki
zgodnie z wytycznymi innych religii,
• utworzenie regionalnej agencji antydyskryminacyjnej,

• wprowadzenie szkoleń międzykulturowych dla nauczycieli.
We wszystkich miastach, w których działają Rady Obcokrajowców, współistnienie
Niemców i cudzoziemców przebiega
lepiej, jest mniej sytuacji poszkodowania
i dyskryminacji.
Obecnie w Radzie Obcokrajowców reprezentowane są już wszystkie największe
mniejszości narodowe oprócz Polonii.

Wybory 14 marca 2021 – co należy
wiedzieć
W tym dniu odbędą się podwójne wybory
do Rady Miasta i Rady Obcokrajowców:
• Nazwa naszej listy to: „DAJ ZNAK
Polnische Dialoginitiative für Frankfurt”.
• Wybierać mogą osoby zameldowane
we Frankfurcie (Rada Obcokrajowców:
konieczny paszport inny niż niemiecki;
Rada Miasta: paszport kraju EU).

Rada Miasta (Stadtverordnetenversammlung) jest najwyższym organem
decyzyjnym miasta Frankfurt nad
Menem. Liczy 93 członków, radnych
miejskich, którzy pracują na zasadzie
wolontariatu i są wybierani na okres 5 lat.
Rada ma wiele zadań. Między innymi
wybiera zarząd miejski – z wyjątkiem
burmistrza – i kontroluje zarządzanie
administracją miasta. Ponadto decyduje
o budżecie i wydaje specjalne ustawy,
np. o poborze podatków i opłat miejskich
czy o planach rozwoju. Podejmuje wiele
indywidualnych decyzji dotyczących
ważnych spraw lokalnych. Uchwały Rady

Tak możesz pomóc
Kolejna fala COVID-19 uniemożliwiła
organizowanie imprez wyborczych i większych wydarzeń w celu osobistego poznania
się. Obecnie kontakt z nami możliwy jest
dzięki mediom społecznościowym, mejlowo i telefoniczne. We Frankfurcie
zarejestrowanych jest około 13 tysięcy
Polaków, którzy chcą dowiedzieć się o nadchodzących wyborach. Miasto nie udziela
dostępu do danych adresowych i dlatego
ważna jest Twoja pomoc – pisz lub dzwoń
do nas i opowiedz o nas swoim znajomym!
Wybory planowane są na wiosnę, ale
już teraz możesz dać nam znać, żebyśmy
Ci o nich przypomnieli przez SMS/WhatsApp lub na czas przesłali instrukcję, jak
oddać ważny głos. Możesz również już teraz powiadomić nas, jeśli wolisz głosować
wygodniej – korespondencyjnie. Pamiętaj,
Twój głos może trwale polepszyć życie Polaków i Polek we Frankfurcie!
Daj Znak, żeby Polonia we Frankfurcie
stała się widzialna i słyszalna. Te wybory
to nasza sprawa!
Daj Znak – Frankfurt
Miasta przygotowywane są w ramach
obrad wyspecjalizowanych komisji, które
współpracują m.in. z KAV. Dla posiadania
polskiego przedstawicielstwa w Radzie
Miasta potrzeba Twojego i ok. 1000 innych głosów oddanych w wyborach 2021.
Kandydatka Barbara Lange – prawnik,
od 17 lat zamieszkała we Frankfurcie,
zaangażowana w sprawy Polonii: Od sześciu lat przewodnicząca Stowarzyszenia
na Rzecz Polskiej Szkoły w Eschborn k.
Frankfurtu / M e.V., z którym organizuje
polskojęzyczne imprezy edukacyjne
i kulturalne dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla organizacji polonijnych
i polonijne spotkania integracyjne.
Założycielka i prowadząca „Daj Znak
Polnische Dialoginitiative”, współzałożycielka Inicjatywy „Rodzice Polskojęzyczni
Hesja”, przewodnicząca polskich komisji
wyborczych, członek grupy kontaktu z heskim Ministerstwem Oświaty
w sprawie nauczania języka polskiego
w heskich szkołach publicznych HSU
(Herskunftssprachlicher Unterricht).
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Telefonieren auf Deutsch
Mieszkasz w Niemczech i uczysz się niemieckiego od wielu lat, a mimo to nadal
popełniasz błędy? Jeśli tak, z pewnością
dobrze poczujesz się w tym miejscu, ponieważ stworzyliśmy je z myślą o Tobie.
Na pierwszy ogień zajmiemy się telefonowaniem w języku niemieckim. Wiem, co
czujesz: unikasz tego jak ognia, na samą myśl
pocą Ci się ręce. Przygotowałam dla Ciebie
kilka wskazówek, jak poradzić sobie w takiej sytuacji. Zajmijmy się najpierw różnicą
pomiędzy czasownikiem „anrufen” i „telefonieren”. Czasownik „anrufen” oznacza
„dzwonić do kogoś” i w języku niemieckim
nie wymaga użycia żadnego przyimka („Ich
habe gestern Thomas angerufen”). Oznacza
to jednak tylko i wyłącznie, że dzwoniłam do Thomasa, ale jeszcze nie wiadomo,
czy się do niego dodzwoniłam i czy udało
nam się porozmawiać. Z kolei czasownik
„telefonieren” wymaga użycia przyimka
„mit” i przekazuje informację, że z kimś
rozmawialiśmy przez telefon. Przykładowe
zdanie: „Ich habe gestern eine Stunde lang
mit Thomas telefoniert“.
Kolejny czasownik to „klingeln”, mylony często z „klingen”. Gdy ktoś nie słyszy,
że dzwoni jego telefon, możemy go poinformować o tym następująco: „Dein
Handy klingelt gerade”. Z kolei czasownik
„klingen” oznacza „brzmieć” i najczęściej
słyszę go w zdaniu: „Das klingt gut”, które
oznacza, że coś dobrze brzmi i użyjemy go
w sytuacji, gdy np. chcemy wyrazić nasz entuzjazm dla jakiejś propozycji czy pomysłu.
Praktyczne porady, które mogą Ci się
przydać, gdy musisz wykonać telefon:
1) Przygotuj się do rozmowy. Jeżeli
będą potrzebne jakieś dokumenty, po-

22

szukaj ich wcześniej, aby mieć pod ręką
takie informacje, jak numer klienta, dane
z umowy itp.
2) Zastanów się, o co dokładnie chcesz
zapytać, sformułuj i zanotuj pytania, które
chcesz zadać.
3) Znajdź spokojne miejsce, w którym będziesz mógł porozmawiać bez obawy o to,
że hałasy z zewnątrz lub inne osoby uniemożliwiłyby Ci swobodną komunikację.

4) Dopytuj, jeśli czegoś nie rozumiesz.
Jeżeli czegoś nie dosłyszałeś, powiedz: „Ich
habe Sie akustisch nicht verstanden”, lub
poproś: „Könnten Sie bitte wiederholen?”.
Świetnie sprawdzi się również parafraza:
„Habe ich Sie richtig verstanden? Soll
ich am Montag um 12 Uhr kommen?”
Pamiętajcie, że lepiej dopytać, niż później
zachodzić w głowę i zastanawiać się, co
nasz rozmówca chciał nam powiedzieć.
5) Wyobraź sobie, że dzwonisz w imieniu kogoś innego. Pozwoli Ci to nabrać
dystansu do całej sprawy i zredukuje stres.
Warto również budować proste zdania,
wyrażać się precyzyjnie, aby rozmówca nie
miał trudności ze zrozumieniem, w jakiej
sprawie dzwonimy.
I jeszcze na koniec – co powiedzieć, gdy
zadzwoniliśmy do kogoś przez przypadek?
Przepraszamy i mówimy: „Entschuldigung, ich habe Sie/dich aus Versehen
angerufen“. A jeżeli pomyliliśmy się przy
wybieraniu numeru i telefon odebrał ktoś,
do kogo wcale nie chcieliśmy się dodzwonić? Wystarczy powiedzieć: „Ich habe
mich verwählt”.
Mam nadzieję, że te porady będą dla Was
przydatne i pamiętajcie również o tym, że
„Übung macht den Meister“. Powodzenia!

Agnieszka Madej

Sprachschule Auf Deutsch

Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” powstał w 2019 roku. Jego członkami są Polki
i Polacy mieszkający na terenie Niemiec. Utworzony został, by pielęgnować
nasze korzenie, promować polskie tańce, kulturę i tradycje również wśród
młodego pokolenia Polonii. Występujemy podczas różnego rodzaju wydarzeń i spotkań dla Polaków w Niemczech. Próby zespołu odbywają się
w poniedziałki o godzinie 20.00 przy Auf dem Mühlberg 14, 60599 Frankfurt am Main. Zapraszamy! Tel. kontaktowy: 017 682 430 015

Jacek W. Fischer

RECHTSANWALT / KANCELARIA PRAWNA
Doradzam i reprezentuję dwujęzycznie w następujących sprawach:

Justyna Nowak
• Ubezpieczenia zdrowotne, rentowe,
na auto z zaliczeniem polskich
zniżek, wypadkowe i wiele innych...
• Pomagamy w uzyskaniu rodzinnego
na dzieci na terenie Niemiec

▪ 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
Rheinstr. 18
64319 Pfungstadt
www.fischer-law.eu

tel. +49 / (0)173 713 25 92
fax +49 / (0)6142 920 97 19
e-mail: rajwfischer@yahoo.de

• 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

Annette Ballon
Rechtsanwältin

Damian Ballon
Rechtsanwalt

• prawo pracy • prawo ruchu drogowego • szkody komunikacyjne
• prawo karne i wykroczeń • KINDERGELD
Alt-Griesheim 18, 65933 Frankfurt
telefon: 069 / 67739093

e-mail: kanzlei@kanzleiballon.de
fax: 069 / 67738742

www.adwokat-frankfurt.pl

