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Główni kandydaci
na liście

do Rady Miasta:
Dariusz Kalinowski, 

Barbara Lange, 
Maximilian von Bronk
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Mamy  
bogatą ofertę!

AUTOKARY DO POLSKI

Telefon:

(069) 23 33 49

Poniedziałek do piątku:
10.00 - 13.00
13.30 - 19.00
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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 

Fellnerstr. 7-9, 60322 Frankfurt am Main

DABROWSKI
kancelaria adwokacka

Rechtsanwalt
PRAWO PRACY (POMOC W DOCHODZENIU 
NIEWYPŁACONYCH WYNAGRODZEŃ)
PRAWO BUDOWLANE 
PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE
PRAWO RUCHU DROGOWEGO
(WYPADKI, ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE) 
PRAWO KARNE 
WINDYKACJA I EGZEKUCJA WIERZYTELNOŚCI
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KOBiEcy cHaLLEnGE

Od jakiegoś czasu w ramach naszych 
działań wspieramy początkujące kobiece 
biznesy na emigracji w budowaniu profe-
sjonalnego wizerunku marki w sieci. Tak 
powstał pakiet usług „Kobiecy Challenge 
dla biznesu”. Już w lutym zapraszamy Was 
na cykl 3 live’ów, podczas których swoją 
wiedzą podzielę się z Wami ja i dwie za-
proszone ekspertki. 
•	coach nLP iwona Kopacz podpo-

wie, jak znaleźć odpowiedź na pytanie: 
„dlaczego chcę to robić?”, przekuć ją 
w motywację do działania i jasno okre-
ślić realistyczny cel. Dowiecie się 
również, jak zbudować pewność siebie, 
wyjść ze strefy komfortu i zacząć dzia-
łać w kierunku spełniania marzeń. 

•	 Ja – izabela Tomiczek-Pitlok – po-
dzielę się z Wami wiedzą w temacie 
budowania marki osobistej online. 
Dowiecie się, od czego zacząć swoje 
działania w sieci i jak prowadzić anga-
żujący fanpage w social mediach. 

•	angelika Sobieniecka opowie o kon-
kretnych narzędziach do rozwoju 
i  zarabiania w network marketingu, 
działaniach, które dobrze jest podejmo-
wać, by efektywnie sprzedawać w sieci 
i poza nią. 

Cykl live’ów, które będą odbywać się przez 
cały luty, zakończy się webinarem. Wtedy 
to podsumujemy wiedzę zdobytą podczas 
wcześniejszych spotkań i podzielimy się 

Trzy kobiety, trzy tematy, trzy 
spotkania online pełne wiedzy!

z  Wami dodatkowymi wskazówkami od-
nośnie motywacji, rozwoju własnej firmy 
i sprzedaży online.

Live’y i webinar obywać się będą na żywo 
na naszym fanpage’u na Facebooku. Będzie 
również możliwość zadawania pytań. Znaj-
dziecie nas pod nazwą Kobiecy Challenge.

Pierwszy live 7 lutego (niedziela) o godz. 
20.00. Więcej informacji na naszym fanpa-
ge'u. Zapraszamy!
 izabela Tomiczek-Pitlok

co jest potrzebne, by  
wystartować i efektywnie 
rozwijać swój biznes on-
line? Motywacja, wiedza 
i działanie w określonym 
kierunku. Pierwsze dwa 
elementy znajdziecie na 
naszych lutowych live-
’ach i zamykającym je 
webinarze. Jeśli chcecie 
wystartować z własnym 
biznesem lub właśnie go 
rozwijacie, te spotkania 
są dla Was! Poniżej  
zamieściłam szczegółowe 
informacje. 

Znajdziesz nas na:

•	 www.kobiecychallenge.com

•	 Facebooku:	https://www.	
facebook.com/kobiecychallenge

•	 Kontakt	mailowy:	
kobiecychallenge@gmail.com
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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

Dlaczego ja znowu wymyślam i nie 
napiszę normalnie części 2, tak jak za-
powiedziałam, tylko wprowadzam Was 
w coś „pomiędzy”, jak Joanne Rowling 
Harry'ego Pottera w peron 9 i ¾? no bo 
jak się jest sangwinikiem z natury, to 
tak można. Zasłoniłam się właśnie de-
terminizmem genetycznym, co nie do 
końca mi wolno, bo owszem, geny wpływ 
mają, ale pracować nad uwarunkowa-
niami trzeba, da się i powinno się. O tym 
z grubsza właśnie dzisiaj będzie. 

Zamysłem tego cyklu, który miał in-
augurację w poprzednim numerze 
(artykułem o efekcie Wertera), jest zwró-
cenie uwagi Waszej, drodzy Czytelnicy, na 
to, jak bardzo otoczenie na nas wpływa... 
wróć – może wpływać, bo uważny Czy-
telnik, przepełniony nową wiedzą, będzie 
od tego wpływu wolny i będzie potrafił 
mu się przeciwstawić i wybierać reakcje 
na bodźce! No właśnie. Bodźce i reakcje. 
Na potrzeby artykułu wprowadziłam wy-
nikającą z mojego „widzimisię”, nieopartą 
na żadnych badaniach, definicję „otocze-
nia” (nie polecam jej cytować, bo nie ma 
naukowego pokrycia). Składa się ono 
z  3  rzeczy: informacji, myśli i ludzi. Jest 
jednak coś, co wymaga zwrócenia uwagi. 
To jest nasza umiejętność wyboru reakcji 
na bodziec zewnętrzny lub wewnętrzny. 
Dlatego dzisiaj coś przez pryzmat, czy po-
winniśmy czytać kolejne części i wrócić 
do poprzedniej. Zastanów się teraz przez 
chwilę, w jakim jesteś nastroju, nazwij 
go, nazwij uczucia, zdefiniuj Twoje myśli. 
Możesz to zrobić? I teraz uważaj! Możesz 
to zrobić tylko Ty, bo jesteś człowiekiem! 
I to różni nas od świata zwierząt i jest bez-
pośrednią przyczyną dominacji naszego 
gatunku. To samoświadomość. To dzięki 
niej możemy analizować i korzystać z do-
świadczeń innych, tworzyć nawyki lub je 
wykorzeniać. 

Nie jesteśmy tym, co czujemy, nasz na-
strój to nie my. Nasze myśli to nie my. 
Mamy na nie wpływ, możemy je zmieniać. 
I ta samoświadomość daje Ci wybór re-
akcji na bodziec, czyli ludzi, informacje, 
myśli. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. 

Nie mogę powiedzieć, żeby to było 
proste, bo pracuję regularnie nad tym, 
postępy widać, ale do ideału daleko. Dla-
czego? Bo składową każdej jednostki są 
3 czynniki, które determinują (złe słowo 
– nie używamy takich słów – na wszystko 
mamy wpływ dzięki świadomości!) nasze 
reakcje na bodźce. Determinant genetycz-
ny to wina babci lub dziadka, bo to po 
którymś z nich odziedziczyłem w genach 

zamiłowanie do hulaszczego życia i  brak 
stabilizacji. Determinant psychologiczny 
mówi, że to wina rodziców, bo w dzie-
ciństwie dostałeś ścierką po plecach od 
mamy, gdy wiedziony ciekawością po-
znawczą wpadłeś na genialny w Twoich 
oczach pomysł, który jednak okazał się 
niebezpieczny i teraz boisz się przejawiać 
działania proaktywne w  obawie przed 
karą lub odrzuceniem. Determinizm śro-
dowiskowy to wina polityki rządu, która 
uniemożliwia Ci działanie, mimo szcze-
rych chęci. Tutaj może Cię też ograniczać 
mąż, żona lub szef. Niepotrzebne skre-
ślić. U podstaw tych teorii leży założenie, 
że niczym psy Pawłowa reagujemy bez-
warunkowo jakąś reakcją na konkretny 
bodziec. Ominę argumentację, że tak nie 
jest, bo to już wprawne oko Czytelnika 
i  jego świadomy umysł sam wywniosko-
wał. Posłużę się jednak historią Viktora 
Frankla i jego badaniami. Doktor Frankl 
był psychiatrą żydowskiego pochodzenia, 
wychowanym na teorii Freuda, że to, jaki 
jesteś, zostało zaprogramowane w dzieciń-
stwie i nic z tym nie możesz zrobić. Podczas 
II wojny był więźniem niemieckiego obo-
zu koncentracyjnego, wymordowano mu 
rodzinę, a on sam znosił tortury i nie wie-
dział, czy doczeka kolejnego dnia. W tych 
warunkach, ograniczających jego swobodę 
do zera, wolność wyboru i decydowanie 

o  czymkolwiek, Viktor wy-
kształtował w sobie rodzaj 
wolności, którego naziści zabrać mu nie 
byli w stanie – wolność decydowania 
o  swoim wnętrzu i o tym, w jaki sposób 
przeżywa wszystko, co go spotyka. Jego 
siła wewnętrzna rosła i stał się inspiracją 
dla innych, pomagając im odnaleźć ludzką 
godność w tych poniżających warunkach. 
Odkrył fundamentalną podstawę natury 
ludzkiej: między bodźcem a reakcją jest 
wolność wyboru – dana tylko nam. Mamy 
wolną wolę, która umożliwia nam działa-
nia według własnych zasad, niezależnie 
od jakichkolwiek wpływów. I mam tu na 
myśli wpływy zarówno zewnętrzne, jak 
i wewnętrzne – nas samych i nasze prze-
konania. 

Jak mówi stare chińskie przekleństwo: 
„Obyś żył w ciekawych czasach”. Czy ktoś 
nas jako ludzkość przeklął? Nie wiem. 
Wiem, że mam wybór, jak zareaguję na te 
ciekawe czasy. Wiem, że nie zdeterminu-
ją one moich działań, zachowań i planów. 
Wiem, że mam możliwość i umiejętność 
selekcjonowania informacji, ludzi i sa-
moświadomość kierowania własnymi 
myślami, aby te ciekawe czasy nie były 
dla mnie chińskim przekleństwem. Czego 
i Wam życzę. 

W następnym odcinku: myśli i ich moc 
sprawcza.

Otoczenie ma
znaczenie, część 1½ 

Między bodźcem
a reakcją

KOBiETa MOżE WSZySTKO stronę  redaguje
Renata Stępień

ŚWIĘTUJEMY RAZEM 
Z WAMI!

Redakcja magazynu
"Twoje Miasto"
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Od ponad roku proboszczem Polskiej 
Misji Katolickiej w parafii niepokalanego 
Serca Maryi we Frankfurcie jest ks. dr Rafał 
Orłowski. niewielu parafian wie, że ksiądz 
Rafał posiada wieloletnie doświadczenie 
w pracy misyjnej. W latach 2007–2014 był 
bowiem misjonarzem w  mieście Bouafle 
na Wybrzeżu Kości Słoniowej. 

„TM”: Skąd wziął się pomysł wyjazdu na 
misję do innego kraju?

KS. RaFaŁ ORŁOWSKi: – Byłem mi-
sjonarzem na Wybrzeżu Kości Słoniowej 
w latach 2007–2014. Dla nas, misjonarzy 
klaretynów, nie jest to niczym nadzwy-
czajnym, nasza Prowincja ma misję w tym 
kraju od 1990 r. Ja dołączyłem do współ-
braci, którzy tam wcześniej pracowali. 
W jaki sposób trafił Ksiądz na Wybrzeże 
Kości Słoniowej? 

– Wyjazd na misję to każdorazowo de-
cyzja indywidualna. Moim pragnieniem, 
od momentu wstąpienia do zgroma-
dzenia, była chęć wyjazdu na misję. Jak 
tylko nadarzyła się okazja, zgłosiłem swoją 
kandydaturę. Było to dla mnie wielkie wy-
zwanie i wielka przygoda misyjna. 
Jak wygląda życie w tym kraju? Co 
jest głównym źródłem utrzymania dla 
mieszkańców? 

– Wybrzeże Kości Słoniowej to wy-
jątkowy kraj, położony na kontynencie 
afrykańskim. Jest on wielkości Polski, jego 
powierzchnia to ponad 300 tys. km2. Jego 
południowa część leży w strefie tropikalnej 
i jest wykorzystywana głównie pod upra-
wy. Kraj ten jest najbardziej znany z uprawy 
kakao, ponad 50% światowej produkcji tej 
rośliny pochodzi właśnie z Wybrzeża Ko-
ści Słoniowej. Osoby przyjeżdżające na 
Wybrzeże są często zdziwione, że nie ma 
tam krajobrazów tropikalnych. 30% ob-
szaru kraju pokrywają plantacje kakao, 
kawy, kauczuku oraz palmy olejowej. 
Jakie były Księdza obowiązki na misji? 
Czy w ramach misji było organizowane 
jakieś wsparcie dla miejscowej ludności? 

– Po przyjeździe na Wybrzeże Kości 
Słoniowej przez rok byłem wikariuszem, 
następnie przez kilka kolejnych lat pro-
boszczem parafii. Z jednym ze współbraci 
budowaliśmy nowy kościół i  tworzyliśmy 
parafię. To było moje główne zadanie, 
które trwało do końca mojego pobytu. 
W ramach misji, która jest zdecydowanie 
większa od parafii w Polsce czy Eu-
ropie, jest organizowana pomoc dla 
miejscowej ludności. Na terenie naszej 
misji była szkoła, przedszkole, apteka, były 
także domy, które użyczaliśmy miejsco-
wym rodzinom. Jednym z ważniejszych 
miejsc była stolarnia, to w niej tworzyli-
śmy wraz z miejscowymi rzeczy niezbędne 
w codziennym życiu. Oczywiście każdora-
zowo przyjeżdżając do Polski, prosiłem 
swoich przyjaciół o wsparcie. Zebrane 

fundusze przeznaczałem na katechistów, 
którzy tam są wyjątkowo ważni, są oni 
naszą prawą ręką. Pod opieką mieliśmy 
ponad 40 wiosek, niektóre z nich były od-
dalone od siebie o kilkaset kilometrów. 
To właśnie tam obecność katechistów jest 
niezastąpiona, to właśnie dzięki nim mo-
gliśmy dokonywać ewangelizacji. 
Od ponad roku jest Ksiądz proboszczem 
parafii Niepokalanego Serca Maryi we 
Frankfurcie. Czy ma Ksiądz jakieś re-
fleksje, porównując pracę we Frankfurcie 
i w odległej Afryce? 

– Praca na misjach przebiega dwutoro-
wo. Praca w mieście, na parafii, jest bardzo 
podobna do tej we Frankfurcie. Codzienna 
msza święta, sakramenty, katechezy i inne 
obowiązki związane z rokiem liturgicznym. 
Praca w wioskach to głównie zadanie kate-
chistów. Za tę formację odpowiedzialny jest 
proboszcz. Wioski odwiedzane są maksy-
malnie 3–4 razy w roku. Dlatego też tamta 
rzeczywistość jest zupełnie inna. To, czego 
możemy się uczyć od ludności afrykańskiej, 
to na pewno poczucie wspólnoty. Tam decy-
zje podejmowane są wspólnotowo, wszystko 
jest dyskutowane przez społeczność. Każdy 
odczuwa więź z  grupą plemienną, może 
liczyć na wsparcie, pomoc ze strony współ-
plemieńców. Tego my, Polacy, powinniśmy 
się od Afrykańczyków uczyć. 
O ile wiem, parafia we Frankfurcie akty-
wnie włącza się także w życie polonijne 
i społeczne. Jak Księdza zdaniem powin-
ny wyglądać relacje kościoła z wiernymi? 

– W języku ojczystym modlimy się i mó-
wimy do końca życia. Nasze tradycje, 
nasza kultura są nierozłącznie związane 
z naszą wiarą. Przy naszej parafii od 25 

lat funkcjonuje Szkoła Polska. Staramy 
się uczestniczyć w edukacji dzieci i mło-
dzieży. Prowadzimy katechezy w języku 
polskim. Wielu rodziców pragnie, żeby ich 
dzieci przygotowywały się do sakramentu 
Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowana 
w języku ojczystym. Staramy się uczest-
niczyć w życiu parafian, wychodzimy 
naprzeciw ich potrzebom. Przy parafii 
działają różne grupy, np. grupa ministran-
tów, grupa AA, grupa biblijna, Domowy 
Kościół, Róża Żywego Różańca, Pastoraler 
Raum, Ruch Szensztacki, poradnictwo ro-
dzinne czy Polonijny Punkt Informacyjny. 
W salce parafialnej odbywają się spotkania 
mężczyzn z ojcem Andrzejem, działa chór 
Soli Deo prowadzony przez ojca Antonie-
go, schola dziecięca, lekcje nauki gry na 
gitarze, spotkania Kobiecego Challenge’u 
oraz próby Zespołu Pieśni i Tańca Jawor. 
Czy ma Ksiądz pomysły, jak wspierać 
Polaków także w ich codziennych proble-
mach związanych z życiem poza krajem? 

– Powtórzę: relacji wiernych z kościołem 
powinniśmy uczyć się od Afrykańczyków 
– rodzina, więź, poczucie przynależności, 
hołdowanie tradycjom, wsparcie oraz prze-
żywanie i celebrowanie Tajemnic Wiary. 
Jesteśmy otwarci na propozycje wiernych, 
chcę uczestniczyć w ich życiu, dzielić ich 
troski oraz prowadzić drogą wiary. Mam 
nadzieję, że parafianie to czują. 
Na koniec muszę zapytać… Słyszałam 
o Ojca wyjątkowym chlebie i pizzy – czy 
to prawda, że Ojciec sam piecze chleb? 

– Tak, naturalnie. Mieszkając w Afryce, 
trzeba było umieć robić wszystko. Pod-
stawowym pokarmem jest chleb, więc 
piekę. Obdarowuję nim każdego, kto ma 
ochotę na mój wypiek. Ciasto na pizzę też 
chętnie robię. Często piekę taką pizzę dla 
dzieci, np. kiedy mają próbę scholiki, ale 
nie tylko. Jeszcze przed wybuchem pan-
demii zorganizowaliśmy spotkanie Rady 
Parafialnej przy pizzy. Ja zrobiłem ciasto, 
a pozostali zorganizowali farsze. 
 Rozmawiała iwa Osińska

Misyjne ścieżki ojca Rafała Orłowskiego

Od Afrykańczyków możemy się uczyć poczucia 
wspólnoty – zapewnia ks. Orłowski
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WiEści POLOniJnE

14 marca 2021 r. we wszystkich heskich 
gminach odbędą się wybory samorządo-
we. Wyłonią one rady miasta, powiatu lub 
gminy (w Darmstadt: Stadtverordneten- 
versammlung) oraz rady obcokrajowców 
(w Darmstadt: Ausländerbeirat). 

Zadaniem Rady Miasta jest podejmo-
wanie uchwał decydujących o przydziale 
środków z budżetu miasta i kontrolowa-
nie pracy zarządu miasta (tj. burmistrza 
i innych członków zarządu). Rada repre-
zentuje interesy wszystkich mieszkańców 
miasta, w podkomisjach zajmuje się 
sprawami związanymi z infrastrukturą, 
sprawami bytowymi i finansami, które 
rozstrzygane są na płaszczyźnie samorzą-
dowej. 

Zadaniem Rady Obcokrajowców jest 
reprezentowanie interesów migran-
tów wobec samorządu lokalnego, a więc 
naświetlanie różnych aspektów życia 
w gminie z perspektywy, która „tutejszym” 
może być nieznana (np. specyficznych dla 
migrantów kłopotów na rynku pracy, przy 
poszukiwaniu mieszkania, w systemie 
szkolnictwa czy opieki zdrowotnej, lub 
przy uzyskiwaniu środków na działalność 
społeczną), oraz proponowanie rozwiązań 
konkretnych problemów. 

Zadania i kompetencje Rady Miasta i Rady Obcokrajowców

Wybory do Rady Miasta (Kommunalwah-
len): głosować mogą wszyscy obywatele 
UE (a więc Niemcy, Polacy, i obywatele 
pozostałych 25 państw) powyżej 18. roku 
życia, zameldowani co najmniej od 3 mie-
sięcy w danej gminie w Hesji. 

Wybory do Rady Obcokrajowców (Au-
sländerbeiratswahlen): głosować mogą 
tylko obcokrajowcy, czyli nieposiadający 
niemieckiego obywatelstwa (obywatele UE 
oraz innych państw całego świata) powyżej 
18. roku życia, zameldowani co najmniej 
od 3 miesięcy w danej gminie w Hesji. 
•	Każdy wyborca kilka tygodni wcze-

śniej pocztą otrzyma zawiadomienie 
o wyborach w danej gminie z adresem 
właściwego lokalu wyborczego i godzi-
nami otwarcia.

•	Na wybory należy zabrać dowód osobi-
sty lub paszport.

•	Głosów każdy może oddać tyle, ile 
w  danej gminie będzie miejsc w danej 
radzie, np. w Radzie Miasta Darmstadt 

(Stadtverordnetenversammlung): 71, 
w darmsztadzkiej Radzie Obcokra-
jowców (Ausländerbeirat): 21; na 
każdego z kandydatów można oddać 
maksymalnie 3 głosy. 

•	Można głosować na poszczególnych 
kandydatów (krzyżyki stawiać przy 
kandydatach) lub też oddać wszystkie 
swoje głosy naraz na listę (jeden krzy-
żyk postawić u góry przy nazwie listy, 
aby poprzeć wszystkich kandydatów tej 
listy). 

•	 Jeśli wyborca w dniu wyborów nie będzie 
mógł stawić się w lokalu wyborczym, 
może wziąć udział korespondencyjnie; 
w zawiadomieniu otrzyma odpowied-
ni formularz z instrukcją do wysłania 
pocztą; należy przestrzegać podanych 
tam terminów, inaczej głos będzie nie-
ważny. 

14 marca 2021 r. 
Twόj głos się liczy!

Głosuj i namów rodzinę
oraz znajomych!

chodzi o reprezentację
Twoich interesów!

Udział w heskich
wyborach samorządowych

14 marca 2021 r.
jest prosty!

aleksandra Piotrowska: – Warto być reprezentowanym w Radzie 
Obcokrajowców, bo to umożliwia i stabilizuje widoczność nasze-
go polskojęzycznego środowiska w strukturach administracyjnych 
i politycznych naszego miasta – pokazuje nas jako obecnych, zaanga-
żowanych, i pozwala na aktywne współkształtowanie rzeczywistości 
w prawnie określonych ramach.

Darmsztadzka Rada Obcokrajowców. Wnioski z lat 2015–2021
W kadencji 2015–2021 w darmsztadzkiej Radzie Obcokrajowców zasiadały przedstawicielki
Polonii Darmstadt. co do niej wniosły, co z niej wyniosły?

Beata Korzewska: – Jako uczestniczka i koordynatorka międzynaro-
dowych projektów mam na co dzień do czynienia z Polakami, często 
z całymi rodzinami. Działalność w Radzie Obcokrajowców daje nam 
możliwość wglądu i wpływu na politykę komunalną miasta. Podczas 
posiedzeń mamy możliwość dzielenia się aktualnymi problemami 
dotyczącymi naszych rodaków oraz wpływu na decyzje dotyczące in-
nych grup narodowościowych.

Dorota Mondry: – Poznałam różnorodne działania miasta zmierzają-
ce m.in. do otwarcia administracji na wielokulturowe społeczeństwo 
czy zachęcania do partycypacji w sprawach publicznych. Dało mi to 
poczucie sprawczości, nawet jeżeli jest ona ograniczona. Poznałam 
także problemy, różnice w interesach oraz sposoby działania grup 
migranckich z krajów spoza UE, związane z wpływami kulturowymi 
i religijnymi.
natalia Zawadzka: – Kadencję w Radzie Obcokrajowców wspominam 
jako bardzo miłe i cenne doświadczenie. Działalność Rady przyczynia 
się do polepszenia sytuacji obcokrajowców w wielu aspektach, takich 
jak np. integracja ze społecznością niemiecką, przy jednoczesnym za-
chowaniu własnej tożsamości kulturowej. Udział w Radzie umożliwił 
mi również poszerzenie horyzontów, bliższe poznanie różnych kultur 
oraz nawiązanie bardzo wartościowych kontaktów.

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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Kandydatami na liście ugrupowania „Teilhabe in Darmstadt” są:

1. Dorota Mondry
2. adam Smiarowski
3. Stanisław Kubalok
4. agnieszka naim
5. Marek Walasek
6. Radosław Karabowicz
7. Magdalena Jankowski
8. Kinga śmiarowska
9. anna Klich
10. Beata Korzewska
11. Krzysztof Lis
12. antoni Stelter
13. Elżbieta Heller
14. Magdalena Formel
15. iwona Stelter
16. Sławomir Heller
17. alicja Schuck
18. agnieszka Siemasz-Kałuża
19. aleksandra Piotrowska
20. Eduard Folie

Dlaczego warto na nich głosować? Jeśli znasz następujące pro-
blemy, z jakimi spotykają się mieszkańcy Darmstadt, np.: 
•	wysokie czynsze i niewielka dostępność odpowiednich po-

wierzchni mieszkaniowych,
•	niska jakość usług miejskich, socjalnych, oświatowych, zdro-

wotnych z przyczyn braku personelu,
•	zły stan techniczny budynków miejskich, infrastruktury dro-

gowej i cyfrowej, 
•	niewystarczające finansowanie działalności kulturalnej, 

to w gronie kandydatów znajdziesz ludzi, którzy od lat znają te 
sprawy, wyciągają wnioski i fachowo je oceniają. Jeśli zostaną oni 
członkami Rady Miasta, będą mogli do jej obrad i decyzji wnieść 
doświadczenie osobiste i zawodowe. 

nie spełniamy marzeń, ale potrafimy starać się o to, by o na-
szych życzeniach usłyszano i brano je pod uwagę. 
Oddaj głos na TEiLHaBE in DaRMSTaDT – zaznacz krzy-
żykiem tę listę, zapewnij reprezentację swoich interesów, 
wywieraj wpływ na to, co się dzieje z Tobą i wokół ciebie. 

https://www.facebook.com/Tei lhabe-in-Darmstadt- 
105510831505260

TEiLHaBE in DaRMSTaDT
Lista kandydatów nr 12 do Rady Miasta 
– Stadtverordnetenversammlung (StaVo)

Kandydatami na liście ugrupowania „Polonia Darmstadt” są: 

1. Dorota Mondry
2. aleksandra Piotrowska
3. agnieszka naim
4. Marek Walasek
5. Radosław Karabowicz
6. Magdalena Jankowski
7. Kinga śmiarowska
8. anna Klich
9. Beata Korzewska
10. Krzysztof Lis
11. antoni Stelter
12. Renata Heinz
13. Elżbieta Heller
14. Magdalena Formel
15. iwona Stelter
16. Sławomir Heller
17. alicja Schuck

Dlaczego warto na nich głosować? Jeśli znasz następujące pro-
blemy, z jakimi spotykają się migranci w Darmstadt, np.: 
•	dyskryminacja na rynku pracy, rynku mieszkaniowym, 

w dziedzinie szkolnictwa i opieki zdrowotnej czy w innych sy-
tuacjach, 

•	 trudności z uznaniem posiadanego wykształcenia, 
•	brak punktu „pierwszego kontaktu” dla osób sprowadzających 

się do Niemiec, 
•	brak informacji dla rodziców i uczniów o heskim systemie 

szkolnictwa, o nauce języka polskiego w szkołach państwo-
wych i społecznych, 

to w gronie kandydatów znajdziesz ludzi, którym te problemy nie 
są obce. Jeśli zostaną oni członkami Rady Obcokrajowców, będą 
o powyższe zabiegali, wywierali wpływ na zmiany czy pośredni-
czyli wobec instytucji miejskich w sytuacjach trudnych. 

Oddaj głos na listę POLOnia DaRMSTaDT – zaznacz krzy-
żykiem tę listę, zapewnij reprezentację swoich interesów, 
skorzystaj z możliwości działania! 

https://www.facebook.com/Rada-Obcokrajowcow-Polonia-
-Darmstadt-1642941769312036

POLOnia DaRMSTaDT
Lista kandydatów nr 3 do Rady 
Obcokrajowców – ausländerbeirat (aB)
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Już 14 marca 2021 roku odbędą się we 
Frankfurcie wybory do Rad Obcokrajow-
ców KaV i do Rady Miasta. Dla tutejszej 
Polonii to duża szansa wybrania pierw-
szych reprezentantów do partnerskiego 
dialogu na  poziomie władz lokalnych 
(#nasiwmiescie). Polacy i Polki będą mo-
gli to zrobić, głosując na listy o nazwie: 
DaJ ZnaK Polnische Dialoginitiative 
für Frankfurt (lista nr 27)

W poprzednich numerach pisaliśmy już 
o inicjatywie „Polnische Dialoginitia-
tive”, która pod hasłem „DaJ ZnaK” 
działa na rzecz Polonii i zachęca do 
głosowania 14 marca w wyborach komu-
nalnych miasta Frankfurt. Dziś więcej na 
ten temat z perspektywy samej inicjator-
ki Daj Znak – Barbary Lange: 

Polubiłam Frankfurt od pierwszej chwi-
li. Pamiętam, jak wysiadłam z pociągu 
z Bonn, gdzie wcześniej mieszkałam. Żeby 
dojść do centrum, musiałam przejść przez 
wtedy jeszcze inaczej niż dziś wyglądają-
cą Kaiserstrasse. Doszłam do ogromnego 
otwartego terenu w okolicy Rossmarkt i od 
razu spodobała mi się ta przestrzeń, słońce 
i ruch, kawiarnie, biznes oraz młodzi lu-
dzie. Już na tym krótkim odcinku miasto 
zrobiło na mnie wrażenie miejsca ener-
gicznego, młodego i międzynarodowego. 
Od razu się tu dobrze poczułam. Dziś, po 
17 latach od przyjazdu, założeniu rodziny, 
obok pracy zawodowej i sześciu lat inten-
sywnych działań społecznych na rzecz 
Polonii, pragnę zaangażować się właśnie na 
rzecz tego miasta. Chcę również przekonać 
polską społeczność do tego, by poszła mo-
im śladem. 

cZaS ZacZĄĆ DZiaŁaĆ
niE TyLKO ZE WZGLĘDU na naSZĄ 

LicZEBnOśĆ, aLE POniEWaż 
STanOWiMy aTUT DLa MiaSTa

Jesteśmy czwartą co do wielkości mniej-
szością narodową we Frankfurcie. 
Charakteryzuje nas pracowitość i wszech-
stronność zdolności, wykształcenia 
i  kwalifikacji zawodowych. Bardzo dobrze 
się integrujemy i wtapiamy w obraz miasta, 
nie wyróżniając się wśród innych. Przyby-
wamy do Niemiec i, koncentrując się na 
pracy, rodzinie, życiu towarzyskim, znika-
my w swoim własnym, mniej lub bardziej 
polonijnym świecie. Dla frankfurckiego 
otoczenia pozostajemy jako grupa „nie-
zauważalni”. Jednocześnie nie wszyscy 
z  nas czują się tutaj faktycznie jak u sie-
bie. Wiadomo, że duży wpływ na poczucie 
przynależności do danego miejsca ma 
znajomość języka, otwarcie na sąsiedztwo 
i  lokalną aktywność. Według mnie powin-

DaJ ZnaK. inicjatywa wyborcza dla Polonii
i z Polonią dla Frankfurtu. Obie listy nr 27

niśmy się dodatkowo zainteresować samym 
miastem, w którym żyjemy – nie tylko pod 
względem mieszkania czy pracy – i przejąć 
odpowiedzialność za jego rozwój i kształt. 
Chociażby dlatego, że w mieście tym będą 
kiedyś żyć nasze dzieci. Tym sposobem zy-
skamy poczucie sprawczości, a Frankfurt 
stanie się naszym domem. 

„MÓJ DOM FRanKFURT”
– DLa WSZySTKicH

Polacy słyną z tego, że są dobrymi gospo-
darzami, zarówno w swoim domu, jak 
i w biznesie. Dlaczego nie zaznaczyć naszej 
obecności w mieście, którego największą 
zaletą jest jego międzynarodowy charak-
ter? Jednym z celów założonej przeze mnie 
inicjatywy Dialoginitiative Daj Znak jest 
uświadomienie Polkom i  Polakom o ist-
niejących prawach i możliwościach oraz 
uwrażliwienie ich na znaczenie aktywnego 
udziału w inicjatywach i polityce komu-
nalnej. Jesteśmy ambitni, otwarci, dużo 
podróżujemy, chętnie się dokształcamy 
i nie boimy wyzwań. Z takimi kwalifi-
kacjami i predyspozycjami możemy się 
przysłużyć miejscu, w którym żyjemy. 
Najlepiej za pośrednictwem własnych re-
prezentantów w gremiach politycznych 
Frankfurtu. Moim zamiarem jest zachęcić 
do tego naszych rodaków. 

DLa POLOnii i Z POLOniĄ
DLa MiaSTa

Od sześciu lat działam „oddolnie” dla pol-
skiej społeczności we Frankfurcie i w Hesji, 
przede wszystkim na poziomie kultural-
nym oraz edukacyjno-rozwojowym dla 
dzieci i młodzieży. Jestem przewodniczącą 

Stowarzyszenia na rzecz Polskiej Szkoły 
w Eschborn e.V., z którym utworzyłam gru-
pę zerówkową dla młodszego rodzeństwa 
uczniów i z którym prowadzimy warsztaty 
czytelnicze dla dzieci, spotkania z autorami 
czy „Małe Targi Książki”. W 2018 r. udało mi 
się przeprowadzić dla frankfurckiej Polonii 
kilkuczęściowy cykl imprez kulturalnych 
„Rok Niepodległościowy we Frankfurcie”. 
Na poziomie miejskim szczególnie chętnie 
angażuję się w temat partnerstwa Frankfur-
tu z Krakowem. W ramach tej idei od kilku 
lat organizuję we frankfurckim kościele 
Deutschordenskirche warsztaty szopek 
krakowskich, a w 2019 r. przeprowadziłam 
wymianę młodzieży „Szopka partnerska dla 
Krakowa”. Dodatkowo, od kilku lat i dzięki 
udanej współpracy projektowej z Konsu-
latem RP w Kolonii, organizuję szkolenia 
organizacji polonijnych, aby mogły efek-
tywnie działać i jednoczyć się. W  obecnej 
sytuacji projekty przeniosłam na płaszczy-
znę online – są to m.in. polsko-niemiecka 
konferencja „Digitalizacja na rzecz kształce-
nia i rozwoju dzieci i młodzieży”, spotkania 
z psychologiem czy szkolenie partycypacyj-
ne dla rodziców. 

POSiaDaJĄc W MiEściE SWOicH 
REPREZEnTanTÓW, MOżEMy 

ZDZiaŁaĆ WiEcEJ

Po kilku latach mojej społecznej działal-
ności, po tym kiedy często spotykałam się 
z przeciwnościami, zrozumiałam, że posia-
dając w mieście własnych, demokratycznie 
legitymowanych reprezentantów, możemy 
zdziałać więcej dla tutejszej Polonii. Moja 
dotychczasowa działalność dała mi bardzo 
ważne doświadczenie i umożliwiła pozna-
nie potrzeb i problemów, z którymi borykają 

Frankfurt Römer. Przekazanie czapki krakowskiej Burmistrzowi Frankfurtu Uwe Beckerowi
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się polscy mieszkańcy Frankfurtu. Pomaga-
jąc im, zorientowałam się, że te działania 
pozostają jednak często krótkoterminowe 
i mało efektywne, jeśli nie znajdą przeło-
żenia na trwałe zmiany strukturalne. Mam 
tu na myśli chociażby dostęp do środków 
finansowych, pomieszczeń na imprezy 
kulturalne, uznania znaczenia polskich wy-
darzeń historycznych i kulturalnych dla 
miasta, braku wśród obcojęzycznych infor-
macji miejskich w języku polskim. Jestem 
przekonana, że nasz status i punkt wyjścia 
do dalszych rozmów może się zdecydo-
wanie poprawić, kiedy zajmiemy miejsca 
w miejskich gremiach – Radzie Miasta 
i Radzie Obcokrajowców. Da nam to moż-
liwość dialogu i zaakcentowania naszej 
obecności we Frankfurcie. Widzę to bardzo 
wyraźnie na przykładzie działań na rzecz 
Herskunfstspracher Unterricht (HSU), 
czyli popołudniowego nauczania języka 
polskiego w heskich szkołach publicznych. 
Jako przedstawicielka polskich rodziców 
brałam udział w rozmowach z przedsta-
wicielami heskiego Ministerstwa Kultury 
oraz pracownikami kuratorium. Podczas 
tych negocjacji zauważyłam, jak ważna 
jest z jednej strony znajomość potrzeb pol-
skich rodzin i uczniów oraz konsekwentne 
i suwerenne ich artykułowanie, a z drugiej 
strony zrozumienie zobowiązań strony nie-
mieckiej. Te doświadczenia negocjacyjne 
z heskimi władzami mogą bardzo przydać 

się podczas dalszych rozmów z politykami. 
Liczę na trwałe zmiany, które pozytywnie 
odczuje nasza polska społeczność. 

Nadchodzące wybory niosą ze sobą 
pierwszą realną szansę na wybór polskiej 
reprezentacji w dwóch ważnych gremiach 
miejskich. Kandyduję, aby pośredniczyć 
pomiędzy Polonią a władzami miasta po-
przez skuteczną komunikację i rzetelny 
dialog. Chciałabym, aby działania poli-
tyczne miasta uwzględniały m.in. potrzeby 
mieszkających tu Polek i Polaków. 

W polityce komunalnej potrzeba wię-
cej społecznie zaangażowanych osób, 
będących w stałym kontakcie z ludźmi, 
znających i rozumiejących ich potrzeby. Ja 
wiem, że praktycznie każdy z nas napotkał 
lub nadal mierzy się z tego samego rodzaju 
problemami: brak lub za drogie mieszkania; 
trudności z uznaniem wykształcenia i zdo-
bytych w Polsce kwalifikacji; przeszkody 
językowe w kontaktach z urzędami; brak 
uznania naszego języka za atut i wsparcia 
polsko-niemieckiej edukacji wielojęzycznej 
dzieci; trudności w nauce języka niemiec-
kiego i zwiększaniu kwalifikacji dla osób 
aktywnych zawodowo. Warto poruszyć te 
tematy we właściwym miejscu, czyli tam, 
gdzie zapadają ważne decyzje. Uważam, że 
trzeba pracować nad wyrównaniem szans 
Polaków i Polek, bo kto zrobi to za nas, 
jeżeli sami nie weźmiemy sprawy w swoje 
ręce? 

Co zrobić, żeby oddać ważny głos? Dla Rady Miasta i Rady Obcokrajowców obowiązują różne zasady odda-
wania głosów. Nie ma poradnika w języku polskim i dlatego Daj Znak będzie o tych zasadach informować 
w swoich postach w mediach społecznościowych oraz newsletterze. Zapraszamy do kontaktu przez maila 
lub telefon. Istnieje również możliwość wpisania na grupę WhatsApp i uzyskania pomocy w zgłoszeniu na 
wybory korespondencyjne – po prostu daj znać! UWAGA: możesz głosować nawet, jeśli nie masz obywatel-
stwa niemieckiego! 
Pamiętaj, te wybory to nasza sprawa, a każdy jeden głos może zadecydować o sukcesie naszej inicjatywy 
i naszej społeczności. Daj Znak, żeby Polonia we Frankfurcie stała się widzialna i słyszalna. 
#Te_wybory_to_nasza_sprawa. 

Prawnik, matka trójki dzieci, mieszka od 17 lat 
we Frankfurcie, angażuje się w sprawy Polonii. 
Od sześciu lat przewodnicząca Stowarzy-
szenia na rzecz Polskiej Szkoły w  Eschborn 
k. Frankfurtu/M e.V.. Założycielka i prowa-
dząca „Daj Znak Polnische Dialoginitiative”, 
współzałożycielka Inicjatywy „Rodzice Pol-
skojęzyczni Hesja”, przewodnicząca polskich 
komisji wyborczych, członek grupy kontaktu 
z heskim Ministerstwem Oświaty w spra-
wie nauczania języka polskiego w heskich 
szkołach publicznych HSU (Herskunfts-
sprachlicher Unterricht). Dzięki regularnym 
spotkaniom i  rozmowom z mieszkającymi 
tu Polkami i Polakami dobrze rozumie ich 
potrzeby: polskie wersje dokumentów urzę-
dowych, ułatwienia w uznawaniu dyplomów, 
honorowanie dwujęzyczności dzieci, lepsze 
możliwości pielęgnowania polskiej kultury 
i historii, lepsza dostępność pomieszczeń na 
imprezy kulturalne i dofinansowań dla pol-
skich stowarzyszeń, możliwość dokształcania 
się i nauki języka niemieckiego po godzinach 
pracy, dostęp do istotnych informacji i porad 
w języku polskim (procedury przyznawa-
nia mieszkań socjalnych, heskiego systemu 
szkolnictwa). Chcesz uzupełnić te postulaty? 
Przekaż swój temat (kontakt poniżej).

FACEBOOK:	Daj	Znak	Frankfurt
INSTAGRAM:	@dajznak_frankfurt

STRONA	INTERNETOWA:	dajznak.blog
E-MAIL:	kontakt@dajznak.blog
TELEFON:	0179,	39	54	555,

0160	69	32	490

Barbara Lange, główna 
kandydatka do Rady Miasta 
z listy „DaJ ZnaK Polnische 
Dialoginitiative für Frankfurt”
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Magistrat Miasta Kraków. Przekazanie szopki partnerskiej
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anna antoniak-Pietrzak 
„Mój cel to wspierać rodaków na emigracji”. Coach, hipnotyzer, trener, 

specjalista zmiany osobistej. Prywatnie żona i mama trójki dzieciBLiżEJ LUDZi

Pierwsze półrocze 2020 roku dla wszyst-
kich było absolutnym zaskoczeniem. 
nadchodząca pandemia była raczej 
mglistym wyobrażeniem czegoś niewia-
rygodnego, dziejącego się gdzieś tam na 
końcu świata. 

czy znasz kogoś, kto zachorował? Lu-
dzie zadawali sobie wciąż te same pytania. 
Nagonka w mediach męczyła i dzieliła 
społeczeństwo. Dyskusjom nie było końca. 

Gdy lockdown stał się faktem, a licz-
ne ograniczenia i restrykcje dotknęły 
całe rodziny, nadszedł pierwszy kryzys. 
Zazwyczaj spędzamy ze sobą około trzech 
godzin na dobę, a tu nagle czeka nas pod 
jednym dachem kilka tygodni. Mnogość 
konfliktów, frustracja, agresja rozwijała się 
w wielu domach. Ucierpieli także ci, którzy 
na co dzień w relacje społeczne wchodzą 
głównie w pracy, gdyż z wyboru lub splo-
tu okoliczności wybrali samotność zwaną 
często samodzielnością. Kolejna grupa to 
osoby starsze. Strach przed przyszłością, 
obawa przed utratą pracy, środków do 
życia czy spłatą kredytów, to kolejny ele-
ment, który na stałe wszedł do dyskusji 
publicznej. 

– Zaszła w nas duża zmiana – mówi dr 
antoni Brański, psychiatra oraz hip-
noterapeuta z Wrocławia. – Najpierw 
zetknęliśmy się ze skutkami lockdow-
nu, a teraz z realnymi konsekwencjami 
pandemii. Zdaliśmy sobie sprawę ze śmier-
telności. COVID-19 nie jest czymś 
nadzwyczajnym, tyle że my odwykliśmy 
od chorowania. Przed wynalezieniem an-
tybiotyków tak wyglądał przebieg wielu 
chorób. Dziś na nowo doceniamy życie 
i bycie w relacji. Okazuje się, że posiadanie 
schodzi na dalszy plan i niepotrzebna nam 
do szczęścia kolejna para butów. 

Niepewność, bezsilność plus lęk – to 
bardzo toksyczne połączenie, uważa dr 
Brański. Dziś to, co możemy zrobić, to 
koncentrować się na rzeczach mierzalnych 
i realnych zarazem. Jeśli boisz się o pracę, 
szukaj nowych, alternatywnych sposobów 
na zarabianie. Jeśli Twój poziom emocji 
jest zbyt wysoki, odczuwasz bezradność, 
bezsilność, stany depresyjne, być może 
podanie leków jest dobrym rozwiązaniem. 
Należy jednak pamiętać, że jest wiele al-
ternatywnych sposobów redukcji złych 
emocji. Autohipnoza, joga, mindful-
ness czy modlitwa – to od wieków znane 
ludzkości metody wpływania na stan emo-
cjonalny. 

W naturze lęk ma to do siebie, że po-
wstaje, by nas ostrzec przed potencjalnym 
zagrożeniem. Inaczej mówiąc, boimy się 
tego, co dopiero ma nadejść. W naszych 
umysłach tworzymy wizję i to bardzo 
dosłownie. Potencjalny scenariusz przy-
szłości jest poparty często nie tylko samym 

Boimy się tego, co ma dopiero nadejść
– jak radzić sobie w czasach pandemii

wrażeniem czy przeczuciem, ale również 
obrazem. Boimy się więc, wyobrażając 
sobie nieuniknione, często odczuwając 
skutki emocji w ciele. 

Już od około roku żyjemy w napięciu 
związanym z COVID-19. Może to czas, by 
pracować nad sobą. Odbudowywać swoją 
wewnętrzną siłę, spokój, by bez proble-
mów dawać sobie radę z nadchodzącymi 
wyzwaniami. Nie obawiajmy się także ko-
rzystać ze wsparcia fachowców. 

HiPnOTERaPia JaKO TERaPia
naSZEGO UMySŁU 

Podczas rozmowy z dr. Markiem 
Bartkowskim, anestezjologiem i hipno-
terapeutą z Poznania, dowiaduję się, że 
wśród ozdrowieńców jest wiele przypad-
ków powikłań, a okres rekonwalescencji 
trwa nawet do sześciu miesięcy. Pacjenci, 
po przechorowaniu COVID-19 cierpią na 
zespół stresu pourazowego. W ciele mogą 
odczuwać szereg objawów psychosoma-
tycznych, chociażby uczucie duszności 
lub wciąż utrzymujące się poczucie zmę-
czenia i braku witalności. Każda osoba, 
która przechorowała wirusa, a odczuwa 
jego następstwa w swoim organizmie, nie 
powinna ignorować tych symptomów.  
Jednym ze sposobów skutecznej pracy jest 
hipnoterapia, podczas której usuwa się 
blokady na poziomie podświadomości. 
Stres związany z poważnym zachorowa-
niem może rodzić szereg następstw, także 
natury mentalnej. – Polecam hipnoterapię 
jako szybką i bezpieczną metodę pracy 
z  ozdrowieńcami, ale także z wszystkimi 
osobami, które odczuwają strach przed za-
chorowaniem – dodaje dr Bartkowski. 

Moje doświadczenie w pracy poka-
zuje, że klient podczas procesu zmiany 
w  hipnozie może poczuć się spokojnie 
i  bezpiecznie. Łatwiej radzi sobie z sytu-
acjami stresującymi. Nabiera dystansu do 
świata zewnętrznego, pogłębia wewnętrz-
ny spokój. 

Uczucie ulgi oraz braku cierpienia, któ-
re jeszcze przed chwilą paraliżowało i nie 
pozwalało wstać z łóżka, daje siłę. Spokój 
i harmonia ugruntowana nowymi wizjami 
bezpiecznej przyszłości trwale zapisuje się 
w umyśle. Przekłada się to także na objawy 
cielesne. Mijają bóle głowy, kłucie w klatce 
piersiowej, poprawia się sen, wraca uczu-
cie spokojnego oddechu. 

Zmiana naszego nastawienia względem 
choroby czy możliwości zachorowania 
wzmacnia podświadomie układ immuno-
logiczny. 

Grzegorz Marć, hipnoterapeuta z Opola, 
opowiada, jak już sam proces wyobrażania 
sobie zdrowia głęboko wpływa na nasze 
postępowanie i samopoczucie. – Uleczanie 
na poziomie komórkowym, transformacja 
obciążających emocji w dobre, wspierają-
ce, to mechanizmy powrotu do zdrowia. 
Strategia odnalezienia się w nowej sy-
tuacji w świecie realnego zagrożenia 
koronawirusem, której towarzyszy uczu-
cie bezpieczeństwa, daje fenomenalne 
rezultaty. Podczas procesu hipnoterapii 
można zaakceptować potencjalne ryzyko 
i żyć w poczuciu wewnętrznej harmonii – 
dodaje. 

W wielu umysłach rodzi się poczucie lę-
ku. Co będzie, jak zachoruję? Co będzie, 
jeśli choroba spotka moją rodzinę? Przede 
wszystkim warto racjonalizować strach. 
Jeśli poziom emocji jest zbyt wysoki, trze-
ba działać szybko i stanowczo, zanim nasz 
umysł dokona generalizacji i nasili uczucie 
lęku. 

Działania profilaktyczne to nie tylko 
wizyta u psychologa, hipnoterapeuty czy 
innego specjalisty pracy z emocjami. Pa-
miętajmy, że najważniejszą grupą wsparcia 
jest nasza rodzina i przyjaciele. Spokój we-
wnętrzny można odzyskać także poprzez 
kontakt z przyrodą. Wiele trudnych emo-
cji mija fizjologicznie, gdy zmęczymy się 
fizycznie lub wyśpimy. 

Nie ignorujmy jednak oznak stanów lę-
kowych. Dbajmy o siebie nawzajem.
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Małgorzata U. Laska
lektura@twojemiasto.eu

We wrześniu 2021 roku przypada 
setna rocznica urodzin Stanisława 
Lema. Z tej okazji warto wspomnieć 
tego najpoczytniejszego polskie-
go pisarza science-fiction, którego 
książki przetłumaczono na ponad 
czterdzieści języków, osiągając łączny 
nakład ponad trzydzieści milionów 
egzemplarzy. 

Skąd bierze się fenomen popularno-
ści najczęściej tłumaczonego i czytanego 
za granicą przedstawiciela polskiej fan-
tastyki? Atrakcyjność twórczości Lema 
wynika z wnikliwych analiz społecznych, 
zamkniętych w złożonej fabule. Naukowe 
rozważania przeplatane są futurystycznymi 
domysłami i refleksją filozoficzno-nauko-
wą. Tematyka skupia się wokół podróży 
kosmicznych, rozwoju cywilizacji, odkryć 
naukowych, techniki i ludzkiej natury. Jest 
to odniesienie do stanu współczesnego 
i rozmyślań na temat miejsca człowieka 
we Wszechświecie oraz próba literackiego 
uporządkowania świata. 

Co jeszcze niezwykłego wiąże się z twór-
czością Stanisława Lema? Są to jego 
przepowiednie, które do dzisiaj nie straci-
ły na swojej aktualności. Już w latach 50. 
przedstawiał w „Dialogach” możliwość 
łączenia komputerów jako realny kie-
runek rozwoju technologicznego w  celu 
zwiększenia ich możliwości przetwarza-
nia danych. „Biblioteka Trionów” to nic 
innego, jak wirtualna baza danych, którą 
oferuje nam dzisiaj Google. Triony według 
Lema były kryształkami kwarcu, których 
„strukturę cząsteczkową można było trwale 
zmieniać”. W 1961 roku przewidział w „Po-
wrocie z gwiazd” zanikanie papierowej 
formy książki. Wyobrażał sobie nadejście 
ery czytników, e-booków i innych forma-
tów elektronicznych w formie kryształków, 
na których zapisywano treści, by następ-
nie odtworzyć je na urządzeniu zwanym 
optonem. Opisywał to jako jedną stronicę 
między okładkami, którą za dotknięciem 
zmieniała się na następną. Również audio-
booki w wyobraźni Lema wyprzedziły te, 
które znamy dzisiaj. Nazwał je lektonami, 
ich zadaniem było głośne czytanie, można 
też było ustawić głos, tempo i modulację. 
W „Obłoku Magellana” wizja smartfonu 
okazała się również niezwykle trafna. Był 
to mały, przenośny telewizorek, umoż-
liwiający dostęp do bazy danych, czyli 
„Biblioteki Trionów”. Ziemia została tu 
przedstawiona jako globalna wioska, w któ-
rej powszechnie wymieniano informacje. 
Wystarczyło w kieszonkowym odbiorniku 
wywołać centralę „Biblioteki Trionowej” 
i  w  ciągu sekundy potrzebne dzieło zna-
lazło się na telewizorku. Natomiast wizja 
wytwarzania towarów i zaprezentowany 
przez niego proces to nic innego jak współ-
czesna technologia druku 3D. 

A jaki był wpływ Lema na twórców 
gier? Sam Will Wright przyznał, że za-
fascynowany „Cyberiadą” stworzył „The 
Sims”. Inspirowany opowieścią o upadłym 
dyktatorze, który ma możliwość rządzić 
minikrólestwem zamkniętym w pudełku, 
postanowił zaprojektować grę, w której 
gracz tworzy własny świat, obserwuje i rzą-
dzi losami jego mieszkańców. W innych 
powieściach – „Niezwyciężony” (1964) 
i  „Wizja lokalna” (1982) – Lem zaprezen-
tował wizję nanotechnologii. Motywy 
zaczerpnięte z tej dziedziny wykorzystywał 
w swoich książkach na przykład w opisach 
modyfikowania i poprawiania ludzkiego 
ciała, a  w  jego „nanorobotyce” koncepcja 
„nanochmury” składała się z dużej ilości 

małych robotów. Analizę tego zjawiska mo-
żemy zaobserwować w takich filmach jak 
„Matrix” czy „Westworld”. Jedno z  opo-
wiadań – „Kongres futurologiczny” (1971) 
– zostało sfilmowane w 2013 roku przez 
Ariego Folmana, zaobserwujemy tam 
oddziaływanie na mózg substancji che-
micznych. Bohaterowie mogą wypić eliksir 
i znaleźć się w świecie iluzji. Daje im to, 
podczas halucynacji, możliwość ucieczki 
od problemów dnia codziennego. Pragną 
chociaż na chwilę stać się bogaci, sławni, 
wpływowi i atrakcyjni. 

Tematyka książek Lema i jego zaintereso-
wania sprawiły, że jego nazwiskiem została 
nazwana planetoida, a także pierwszy zbu-
dowany w Polsce satelita naukowy. Lem był 
nominowany do Literackiej Nagrody No-
bla, niestety ostatecznie jej nie otrzymał. 
Wyróżniono go jednak polskim odznacze-
niem państwowym Orderem Orła Białego 
i medalem Gloria Artis. W listopadzie 2020 
roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przy-
jął uchwałę w  sprawie ustanowienia 2021 
Rokiem Stanisława Lema, doceniając zna-
czenie autora dla rozwoju kultury polskiej 
i światowej w literaturze XX wieku. 

Większość przewidywań Lema została 
zrealizowana za jego życia. Zmarły w 2006 
roku pisarz do końca swoje dzieła pisał na 
maszynie, nie korzystając z komputera. 

Człowiek wyruszył na spotkanie innych 
światów, innych cywilizacji, nie poznawszy 
do końca własnych zakamarków, ślepych 
dróg, studni, zabarykadowanych, ciem-
nych drzwi („Solaris”, Stanisław Lem). 

Źródła: 
Wikipedia, k-mag.magazyn,

www.znak.com.pl, culture.pl,
www.urania.edu.pl

Rok Stanisława Lema
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święta Sylwia nie tylko od paszportów
W obecnych czasach wielu z nas dąży 
jedynie do kariery, pieniędzy. W erze, 
kiedy ilość lajków na Facekooku jest wy-
kładnią naszego statutu społecznego, na 
szczęście udaje się jeszcze spotkać osoby, 
dla których celem jest pomoc tym roda-
kom, którzy nie radzą sobie z życiem na 
emigracji. 

Sylwia Jasion to prawdziwy anioł, który 
już od 4 lat wspiera polskich bezdomnych 
w Hanowerze. Sylwia organizuje nie tylko 
żywność i odzież, ale także pomaga oso-
bom mieszkającym na ulicy pozyskać nowe 
dokumenty, pomoc lekarską, szuka pracy 
czy mieszkania. Jej zapał oraz umiejętności 
organizacyjne sprawiły, że potrafi angażo-
wać, a nawet jednoczyć zarówno polskie 
placówki, jak i niemieckie organizacje 
charytatywne w Hanowerze. Dziennikarka 
Grażyna Kamień-Söffker nazwała ją żar-
tobliwie „Świętą Sylwią od paszportów”, 
a  przy wręczeniu Sylwii nagrody Pro Vita 
Polonia 2018 Aldona Głowacka powiedzia-
ła, że otrzymuje ją osoba, która dopiero 
wtedy idzie spać, gdy wie, że miejsce do 
snu mają już jej podopieczni. Niemiecka 
organizacja SeVo e.V. powołała specjalnie 
dla niej projekt „Klucz – otwierając nowe 
drzwi”. Sylwia marzy, by swoją ideą zara-
żać innych, aby w kolejnych niemieckich 
miastach powstawały podobne inicjatywy, 
a dobro szerzyło się jak choroba. 

„TM”: Sylwio, muszę przyznać, że kiedy 
pierwszy raz usłyszałem o tym, co robisz 
dla bezdomnych, czułem się ogromnie 
poruszony. Powiedz nam, proszę, jak 
rozpoczęła się Twoja praca z osobami 
mieszkającymi na ulicach Hanoweru? 

SyLWia JaSiOn: – To jest dziwna hi-
storia. Miałam kiedyś małą niemiecką 
knajpkę, moim gościem był niemieckoję-
zyczny pracownik socjalny, pomagający 
bezdomnym. On nie znał języka polskiego, 
ja miałam czas i tak wciągnęłam się w tę 
pracę. Najpierw sporadycznie, w zależno-
ści od potrzeb, jeździłam i tłumaczyłam. 
Z czasem stwierdziłam, że sporadycznie to 
jest zbyt rzadko, aby zdobyć jakieś zaufanie 
w społeczności bezdomnych, a bez zaufa-
nia ta praca nie ma sensu. Nordbahnhof 
zezwolił mi raz w tygodniu przyjeżdżać 
i spędzać czas z rodakami, wysłuchując 
problemów, próbując pomóc – i tak przez 
trzy lata, jako wolontariusz, próbowałam 
swoich sił w ratowaniu bezdomnych. 
Czy istnieją statystyki, ilu jest bezdom-
nych w Hanowerze? Czy jesteś w stanie 
oszacować, ilu z nich to Polacy? 

– Według ostatnich statystyk z 2019 
roku, jest od 3 do 4 tysięcy osób, któ-
re nie posiadają własnego dachu nad 
głową, przebywają kątem u znajomych 
(Wohnungslose), natomiast około 500 
osób przebywa na ulicy (Obdachlose). 

Osobiście uważam, że statystyki są zani-
żone, a tendencja niestety jest wzrostowa. 
W  pierwszym roku mojej pracy miałam 
stały kontakt z 80 osobami z ulicy, ostatnią 
wigilię dla bezdomnych robiliśmy na 100 
osób, a nie wszyscy byli. Chyba się nie po-
mylę zbytnio, twierdząc, że około 150 osób 
to Polacy. Gazeta uliczna „Asphalt” pisze: 
„Na ulicach Hanoweru coraz częściej sły-
chać język polski”. Niestety mają rację… 
Co sprawia, że nasi rodacy trafiają na 
ulicę? Czy można temu jakoś zapobiec? 

– Powodów jest wiele. Chociażby polskie 
firmy pośredniczące w ściąganiu ludzi do 
„świetnej” pracy w Niemczech, z zakwa-
terowaniem. Bywa, że po miesiącu takiej 
pracy, po 12 godzin dziennie, zostaje np. 
300 euro na życie. Później przychodzi 
wstyd, że się nie udało, i strach przed po-
wrotem do kraju z niczym. Alternatywa 
to dworzec – a dworzec wciąga. Pojawia 
się alkohol, czasem narkotyki. Bywa też, 
że alkohol pojawia się już wcześniej i jest 
powodem zwolnienia z pracy. W zasadzie 
nie ma reguły, dlaczego ludzie lądują na 
ulicy. Wiem jednak, że nikt nie żyje na uli-
cy, bo tak chce. Na pewno ważne jest, aby 

skrupulatnie sprawdzać firmę, przez którą 
jedzie się tutaj do pracy. Ważna jest też 
znajomość praw, które tutaj posiadamy. 
A przede wszystkim umiejętność scho-
wania naszej „polskiej dumy” w kieszeń. 
Organizacji pomocowych jest dużo, trzeba 
sprawnie umieć je znaleźć i nie wstydzić 
się poprosić o pomoc. 
W jaki sposób pomagacie osobom bez-
domnym? 

– Ja spotykam się z osobami bezdomnymi 
raz w tygodniu w świetlicy środowiskowej 
Nordbahnhof. Wysłuchuję problemów 
i próbuję im zaradzić, choć nie zawsze jest 
to możliwe. Pomagam jak umiem, a  jak 
ja nie potrafię, to mamy adwokatów i in-
ne osoby wspierające naszą działalność. 
Wtedy staję się tylko osobą tłumaczącą. 
Czasami uda się pokierować kogoś do 
pracy, czasami wypisać dokumenty na 
zasiłek socjalny, bo ktoś nie wiedział, że 
się należy. Czasem uda się znaleźć miej-
sce w całodziennym schronisku dla osób 
bezdomnych. Kilka osób chciało wracać 
do rodziny, a nie wiedzieli, jak to zrobić 
bez pieniędzy na bilet. Czasem szukamy 
rodziny w Polsce, ale tylko w sytuacjach, 
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Sylwia Jasion: – Moim marzeniem jest stworzenie dla ludzi bezdomnych polskojęzycznego punktu pomocy 
w Hanowerze
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WyWiaD W TWOiM MiEściE

gdy dana osoba sobie tego życzy. Bywa, 
że rodzina pisze do mnie, czy znam i czy 
mogę pomóc kogoś odnaleźć. Oczywiście 
wyłącznie za zgodą osoby bezdomnej po-
średniczę w takim kontakcie. 
Twoja inicjatywa się rozrosła. Kto wspie-
ra Cię w Twoich działaniach? 

– Ja nie prowadzę żadnej organizacji. Za-
wsze mówię: niech ktoś ją założy, a ja będę 
siłą wykonawczą, bo na tym się znam. Pra-
ca papierkowa nie jest moją mocną stroną, 
wolę działać niż siedzieć w dokumentach. 
Od roku jestem pracownikiem projektu 
„Klucz – otwierając nowe drzwi”, prowa-
dzonego przez SeWo e.V „Samopomoc 
dla osób bezdomnych w Hanowerze”. 
Projekt trwa do końca tego roku, a póź-
niej zobaczymy. Mam opłacane 6 godzin 
tygodniowo, pracuję około 30, ale nie na-
rzekam. Praca z bezdomnymi uzależnia, 
a ja to moje uzależnienie lubię. Każdy ma-
ły sukces wywołuje radość i jest dowodem, 
że warto wierzyć w ludzi i im pomagać. 
Moim wzorem jest siostra Małgorzata 
Chmielewska, która „ceruje” świat. Wzór 
do naśladowania dla wszystkich. 

Przede wszystkim wspiera mnie rodzina, 
mój mąż i moje wspaniałe dzieci. Trady-
cją rodzinną stało się pakowanie paczek 
wielkanocnych i dostarczanie ich w jeden 
dzień świąt na Nordbahnhof. Wieczory, 
które spędzam na rozmowach, moja cór-
ka zwykle komentuje: „Znów ze swoimi 
bezdomnymi musisz porozmawiać”. Mój 
syn w czasie zamknięcia szkoły jeździ na 
Nordbahnof charytatywnie, pomaga, tłu-
maczy, sprząta. Mąż jeździ po Hanowerze 
i odbiera ubrania od prywatnych osób 
chcących pomóc. A kiedy jestem u kresu 
wytrzymałości, zadzwonię do Reni lub 
Grażynki i mnie zawsze wysłuchają. Bez 
takich przyjaciół chyba nie da się zacho-
wać dystansu. 

Przez kilka lat działalności na rzecz 
bezdomnych zaczęło się angażować wie-
le organizacji i instytucji. Momentem 
przełomowym było spotkanie z Grażyną 
Kamień-Söffker, która robiła materiały ra-
diowe o bezdomności w świetlicy Kompass. 

Grażyna i ludzie z jej redakcji PolenflugNeo 
pomogli mi przetrzeć szlaki. Grażyna pilo-
towała tez kilka osób, tak że na pierwszym 
etapie nie byłam sama. Z czasem dołączali 
inni – obym nikogo nie pominęła… A więc 
jest to Konsulat Generalny RP w Hambur-
gu, Polska Misja Katolicka w Hanowerze, 
redakcja PolenflugNeo, polski sklep Lukul-
lus Garbsen, Druckpoint-Hannover, Biuro 
Łączności Organizacji Polonijnych, S.C.Po-
lonia, Salonik Literacki, Print Service Roj 
oraz – nie przesadzając – setki prywatnych 
ludzi chcących pomóc. 
Wydaje mi się, że nie jest łatwo dotrzeć 
do bezdomnych w taki sposób, by się 
otworzyli, opowiedzieli i pozwolili na 
ingerencję z zewnątrz. Jak Ty rozmawiasz 
z tymi osobami? 

– Moim sposobem na rozmowę jest 
szczerość. Nie zawsze jestem miła, ale 
zawsze szczera. Czasem trzeba przekląć, 
często motywować, próbować takiej oso-
bie uwierzyć w siebie. Zaufania nie da 
się zbudować w kilka minut. Dużo cza-
su upłynęło, zanim osoby bezdomne się 
otworzyły i powiedziały mi prawdę o swo-
im życiu. Kilka miesięcy zajęło nam, zanim 
przyzwyczaili się, że Sylwia chce pomóc, 
ale tylko jak zna prawdę. Znam większość 
ich życiorysów. Dla mnie są to wiadomo-
ści poufne i tego się trzymam. 
Czy udało Ci się pomóc komuś na tyle, 
aby ktoś rozpoczął nowe życie? 

– Oczywiście, jest kilka osób, które sta-
nęły na własnych nogach – mają pracę, 
mieszkanie, dzieci i żyją normalnie, jak ja 
i ty. Mam kontakt z tymi osobami i wiem, 
że są przykładami na to, że warto pomagać 
i wierzyć w ludzi. 
Jakie są Twoje cele, w jaki sposób chcesz 
rozwijać swoją organizację? Jakie akcje 
chcecie zorganizować? 

– Ważne są stałe akcje, które organizu-
ję we współpracy z PMK, czyli np. „Akcja 
Koszyczek”, kiedy na Wielkanoc zbieramy 
dary z koszyczków i robimy z nich paczki. 
Druga to „Wigilia dla bezdomnych i samot-
nych” na Boże Narodzenie. Krąg rodzin 
przy PMK dołączył i od prawie dwóch lat, 

raz w tygodniu, gotuje dobre polskie zupy, 
które dostarczają nam na Nordbahnhof. 
Czasami są szybkie akcje, typu – ktoś zdo-
był mieszkanie i meblujemy je z ludźmi 
dobrej woli. Działająca z nami grupa AA 
odwiedza ludzi w szpitalach i pomaga wy-
trwać w trzeźwości. Czasem trzeba znaleźć 
rodzinę osoby ciężko chorej, czasem zorga-
nizować pogrzeb, często zdobyć pieniądze 
na nowy paszport lub jedzenie. 

Nie wiem, co przyniesie nam czas i co 
będziemy robić za kilka miesięcy. W obec-
nych dziwnych czasach może naszą akcją 
będzie np. zbieranie maseczek, nie wiem. 
Ciężko powiedzieć, co się wydarzy. Ma-
rzeniem jest dla mnie stworzenie dla osób 
bezdomnych punktu polskojęzycznej 
pomocy socjalnej w Hanowerze. Mamy 
plany stworzenia kinoterapii, ale czy się 
uda, zobaczymy… 
W jaki sposób mogą Cię wesprzeć nasi 
Czytelnicy? 

– Przede wszystkim chciałabym, aby 
uwierzyli, że warto pomagać i że nikogo 
nie można skreślać, bo nie znamy historii 
danej osoby i nie wiemy, dlaczego znala-
zła się na ulicy. Nie wolno nam wrzucać 
wszystkich do jednego worka. Absolutnie 
nie! Każdy zasługuje na szansę, bo jesteśmy 
tylko ludźmi i mamy prawo do błędów. Pa-
miętajcie – pomagając jednej osobie, nie 
zmienisz całego świata, ale możesz zmie-
nić cały świat dla jednej osoby.
 Rozmawiał Michał Kochański

Selbsthilfe für Wohnungslose e.V.
Postkamp 16
30159 Hannover
tel.: +49 (0) 511 53 55 89 89
e-mail: info@sewo-online.de
internet: www.sewo-online.de

Spendenkonto
Evangelische Bank
IBAN: DE52 5206 0410 0100 6006 79 
BIC: GENODEF1EK1
z dopiskiem Polnische Obdachlose
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Każdy zasługuje na pomoc, bo jesteśmy tylko ludźmi i mamy prawo do błędów

Wydajemy zupę ugotowaną z darów z polskiego 
sklepu Lukullus Garbsen, od Dagmary. Na początku 
pandemii, kiedy wszystko się zamykało, my działa- 
liśmy bez przerwy
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„czytanie książek to najpiękniejsza za-
bawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” 
– mówiła Wisława Szymborska. Jak za-
chęcić nastolatka do czytania książek? 
Może uda się, gdy zrobi to jeden z nich?

Gdyby ktoś zapytał o jakąś serię fantasy, 
zapewne większość z was odpowiedziała-
by: „Hobbit / Władca Pierścieni”, „Harry 
Potter” albo kultowy w Polsce „Wiedźmin”. 
Moim zdaniem istnieje wiele serii fantasy, 
które pod pewnymi względami przewyż-
szają te kultowe. Jedną z nich jest cykl 
„Teatr węży” autorstwa Agnieszki Hałas. 

Łącznie książek tej serii jest pięć, 
a  wszystkie opowiadają historie Bruna 
Keare’a, później znanego pod imieniem 
„Krzyczący w ciemności”, który po utra-
cie pamięci zostaje znaleziony przez grupę 
śmieciarzy. Zamieszkuje z nimi w pod-
ziemiach portowego miasta Shan Voala, 
powoli przypominając sobie swoją prze-
szłość i ucząc się na nowo korzystać ze 
swojej czarnej magii. 

W fabule książki przedstawione są dwa 
rodzaje magii: czarna oraz srebrna. Srebr-
ni magowie, którzy pełnią władzę zza 
kulis, mają za zadanie pilnować magicz-
nej bariery, która od czasu opuszczenia 
przez bogów tego świata strzeże ludzi od 
niebezpieczeństw z innych wymiarów. 
Obowiązkiem ich jest również znajdo-
wanie i zabijanie czarnych magów, którzy 
uważani są za skażonych. Czarni magowie, 
chcąc przeżyć w tych nieprzychylnych dla 
nich okolicznościach, są zmuszeni do po-
pełniania skrajnie złych czynów. 

Sama książka nie zainteresowała mnie 
od razu, jednak byłem ciekaw podgatunku 
„dark fantasy”. Jak na pierwszy raz i nowe 
doświadczenie, książka zadowoliła mnie 

cykl „Teatr węży” – agnieszka Hałas

i moją ciekawość. Pokazała mi dobre stro-
ny tego gatunku, przedstawiła wspaniałą 
historię pełną interesujących i żywych bo-
haterów oraz podsyciła chęć na więcej. 
Sam główny bohater jest na tyle żywy, na 
tyle prawdziwy, że momentami czułem się, 
jakby to on opowiadał mi swoją historię. 
Inne postacie również nie odstępują mu 
kroku, każda ma swój potencjał, który jest 
wykorzystany w 100 procentach. Nie je-
stem w stanie przypomnieć sobie sytuacji, 
w której powiedziałbym, że ta czy inna 
postać jest niepotrzebna. Kolejną wspa-
niałą rzeczą jest fabuła. To, co aktualnie 
napisałem, jest jedynie małym skraw-
kiem wszystkiego, co dzieje się w samej 
pierwszej książce. Mimo że śledzimy tylko 
i wyłącznie przygody Bruna, dodatkowych 
wątków nie brakuje. Pomijając same inne 
wymiary, których jest łącznie dwanaście, 
a które to on sam odwiedza, jest przed-

stawione jeszcze codzienne życie ludzi 
mieszkających w Shan Voala, a raczej w je-
go podziemiach. Jest tam równie ciekawie, 
co poczynania naszego protagonisty. 

A skoro o nim mowa, to trzeba też wspo-
mnieć o antagonistach, którzy mają swoje 
powody, tkwiące nie tylko w ich osobistej 
niechęci do naszego bohatera, ale i w tym, 
gdzie się wychowali albo czym są. Opis 
historii jest mroczny, tajemniczy, jednak 
tworzy piękną, spójną całość. Książkę 
czyta się bardzo przyjemnie, jest napisana 
językiem zrozumiałym dla każdego, mo-
że tylko na początku sprawić trudności 
w zrozumieniu tego zawiłego świata. Ak-
tualna wersja okładki bardzo ładnie się 
prezentuje, zachęca do zapoznania się 
z treścią. Jestem szczęśliwy, że ostatecznie 
zdecydowałem się na przeczytanie tej serii, 
którą serdecznie polecam. 

 Remek Osiński, 15 lat

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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WiEści POLOniJnE

Daniel Urban, pseudonim Deemon
Raper urodzony w 1978 roku w Polsce. 
W Bydgoszczy spędził swoją młodość 
i to właśnie tu zetknął się z old-school 
rapem, a potem go pokochał. Jest mu 
wierny do dzisiaj. 

Ma za sobą młodzieńczą karierę rapo-
wą. Regularnie grywał koncerty w Polsce, 
jednak wybrał emigrację, której ceną jest 
mniejsza popularność niż w kraju. Ak-
tualnie swoich fanów zdobywa wśród 
rodaków na obczyźnie, głównie w Niem-
czech, w których od wielu lat mieszka. 

Wykorzystując potencjał emigracji, 
stworzył markę odzieżową „Emigrant Fa-
milia”, która kierowana jest do Polaków 
mieszkających poza granicami kraju, iden-
tyfikujących się z ideą, że wszyscy jesteśmy 
jedną rodziną emigrantów z polskim 
sercem. Marka już wkrótce ujrzy światło 
dzienne. 

Swoją przygodę z muzyką zaczął 20 lat 
temu. Po ośmioletniej przerwie, ponow-
nie tworzy z pasją polski rap, nierzadko 
we współpracy z innymi artystami. Grał 
koncerty w Niemczech, Polsce, Holandii, 
Belgii i Anglii. 

Deemon uwielbiany jest między innymi 
za autentyczność. Jego teksty niejednokrot-
nie poruszają trudne tematy i wzruszają, 
często pisane są „językiem ulicy”. Treści 
piosenek Deemona są odzwierciedleniem 
jego życiowych zasad i poglądów życia 
prywatnego. Utwory są niejednokrotnie 
przeplatane osobistymi doświadczeniami 
i faktami z życia artysty. 

Jego determinacja urzeka wielu, a ciągły 
progres jest jej wynikiem. Swoje życiowe 
obserwacje ubóstwa, którego doświad-
czył w dzieciństwie, oraz wpływ otoczenia 
i zasad ulicy, z którymi się zetknął, ukształ-
towały teksty jego utworów. Często odnosi 
się także do sytuacji politycznej naszej oj-
czyzny, jak np. w utworach: „Podzielona 
Polska”, „Emigranci wrócą”, „Polska, kra-
ina cudów” oraz ostatni kontrowersyjny 
utwór „Nie dacie rady”, dotyczący aktual-
nej sytuacji w czasie pandemii. 

Jako artysta korzysta z możliwości do-
tarcia do większego grona ludzi, by być 
głosem tych, którzy nigdy nie zostają 
wysłuchani, a identyfikują się z jego po-
glądami. Niektóre utwory mają naturalne 
zasięgi organiczne nawet do prawie dwóch 
milionów odsłon na Facebooku. 

Poza tematami politycznymi artysta po-
rusza również tematy życia codziennego 
i dzieli się swoją determinacją, by inspiro-
wać do ciągłej walki o siebie i swoje życie. 

Deemon nigdy nie patrzył na swoją 
twórczość komercyjnie. Wierzy, że miłość 
do tego, co robi i intencja, z jaką to robi 
same kiedyś przyniosą adekwatne owoce 
jego twórczości. Charyzmatyczny, z duszą 
artystyczną, tworzy z miłością to, w czym 
się spełnia. Największą satysfakcją są jego 
oddani, zadowoleni słuchacze. 

Ceniony jest za wartości i dobre serce, 
a co za tym idzie, bezwarunkową chęć nie-
sienia pomocy potrzebującym, angażując 
się nierzadko w akcje charytatywne. 

W show biznesie muzycznym nie znosi 
wykreowanych, nieautentycznych osobo-
wości i niesprawiedliwości. 

Jest otwarty i szczery, a jego największą 
pasją jest tworzenie. Łącząc ciekawe bi-
ty z  tekstami, tworzy unikatową muzykę, 
dzięki której dostarcza innym niesamowi-
tych emocji. Wdzięczność jego słuchaczy 

sprawia, że czuje się spełniony i ciągle na 
nowo ma energię twórczą. 

Ma sentyment do rapowego podziemia, 
dlatego jego celem jest stworzenie miejsca 
z duszą i charakterem dla nowych talen-
tów rapu. Pragnie wspierać nieznanych 
artystów, poprzez możliwość występów 
live w miejscu stworzonym z pasją. 
 agnieszka Skwirut

Facebook: Deemon
Instagram: Deemon_music

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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Gumowe ucho
W jeden z sobotnich wieczorów obej-
rzałam w telewizorze 86. Galę Mistrzów 
Sportu 2021. Do walki o tytuł Najlepszego 
Sportowca Roku 2020 stanęły wybitne na-
zwiska i ten właśnie fakt przyczynił się do 
powstania pomysłu na dzisiejszą Plotkarę. 
Tegoroczny Plebiscyt „Przeglądu Sporto-
wego” wygrał, zgodnie z oczekiwaniami, 
Robert Lewandowski. O tym wybitnym 
piłkarzu i jego rodzinie pisaliśmy już 
nieraz w Gumowym Uchu, dlatego tylko 
krótko dodamy, że rok 2020 bez wątpienia 
należał do niego. W minionym roku FI-
FA, a także kapituła Globe Soccer Awards, 
zgodnie uhonorowały Polaka tytułem 
„najlepszego piłkarza ostatnich 12 miesię-
cy”. Pokonał takie gwiazdy jak Cristiano 
Ronaldo czy Gerard Pique. Państwo Le-
wandowscy wybrali się na organizowaną 
w Dubaju galę Globe Soccer Awards całą 
rodziną i przyznać należy z dumą, że pre-
zentowali się doskonale. Robert wybrał 
na ten wieczór biały smoking z czarnymi 
spodniami z kolekcji włoskich projek-
tantów Dolce & Gabana. Czarna suknia 
z  asymetrycznym drapowaniem, którą 
miała na sobie małżonka, była dziełem 
marki Saint Laurent. Polskim akcentem 
kreacji Ani była brylantowa kolia za 100 
tys. zł wyprodukowana przez firmę Apart, 
której Lewandowska jest ambasadorką. 
W ramach docenienia osiągnięć 
naszego sportowca wizeru-
nek Roberta Lewandowskiego 
wyświetlono na najwyższym 
budynku na świecie – Burj-
-Khalifa. Widok spektakularny. 

Z Dubaju wracamy do 
Warszawy na naszą Ga-
lę Mistrzów Sportu. Drugie 
miejsce zajęła iga świątek, 
19-letnia tenisistka, która ja-
ko pierwsza Polka wygrała 
prestiżowy turniej Wielkiego 
Szlema na kortach w Paryżu. 
Kim jest ta młoda dziewczyna, 
o której jeszcze często będzie-
my w  przyszłości słyszeć? Iga 
Świątek urodziła się w Warsza-
wie, a obecnie wraz z rodzicami 
mieszka w Raszynie. Pochodzi 
ze sportowej rodziny, od małe-
go pasjonowała się tenisem. We 
wszystkich wywiadach podkre-
śla rolę swojego ojca, który do 
dzisiaj towarzyszy jej w całym 
sportowym życiu. Początkowo 
ojciec trenował na tenisistkę 
starszą córkę Agatę, ta jednak 
nie wykazywała aż tyle entuzja-
zmu. Iga przyznaje, że podczas 
trudów sportowej dyscypliny 
życia miewała chwile zwątpie-
nia, ale nigdy nie zdecydowała 
się porzucić sportu. Jest osobą 
pracowitą, ambitną i jak na jej 

młody wiek bardzo poukładaną. Ma plan 
na życie i – co ważniejsze – bardzo się go 
trzyma, bo mimo ostrej dyscypliny tre-
ningowej zdołała również w 2020 r. zdać 
maturę i to z bardzo dobrymi wynikami. 
Nie jest tajemnicą, że Iga z dnia na dzień 
stała się osobą niezwykle sławną, ale tak-
że bogatą. Świątek za wygraną w Paryżu 
otrzymała 1,6 mln euro. Marzy jej się 
kupno jachtu, którym mogłaby pływać na 
Mazurach, ale na to trzeba mieć czas, a ona 
go przez najbliższe lata nie będzie miała, 
bo nadal ma bardzo duże plany i marze-

nia sportowe. Również duża popularność, 
jaka na nią gwałtownie spadła, wprawiła 
ją w zakłopotanie. Jak sama z obawami 
przyznała, będzie się to wiązało z ogromną 
presją i odpowiedzialnością, której ciągle 
musi się uczyć. My jesteśmy pewni, że ta 
19-latka świetnie sobie poradzi. 

Trzecim bohaterem Balu Mistrzów Spor-
tu był niezwykle utytułowany skoczek 
narciarski Kamil Stoch. W jego imieniu 
nagrodę odebrała żona, Ewa Bilan-Stoch. 
Zachwyciła nie tylko urodą, ale i kreacją, 
w której przypominała Elzę z „Krainy lodu” 
(kto ma dzieci, ten wie, o czym piszę). Pani 
Stoch tego wieczoru wychodziła na scenę 
dwa razy, gdyż odebrała również nagro-
dę przyznaną Dawidowi Kubackiemu, za 
10. miejsce w plebiscycie. Skoczkowie nie 
mogli osobiście uczestniczyć w gali – wia-
domo, że sezon sportów zimowych w pełni 
– a żona Dawida Kubackiego, Marta, przed 
paroma dniami urodziła córeczkę Zuzannę. 
Dodajmy, że Dawid Kubacki o narodzinach 
dziecka dowiedział się podczas Turnieju 
Czterech Skoczni. 

O sukcesach Kamila i Dawida, a także 
reszty skoczków, rozpisują się wszystkie 
media, ale kim są ich drugie połówki, czyli 
żony i  partnerki? O Marcie, żonie Dawi-
da Kubackiego, wiadomo niewiele. Para 
ceni sobie prywatność. Wiadomo, że po-

chodzi z  Katowic i trenowała 
szermierkę. Ma 30 lat i studio-
wała na AWF w Katowicach. 
Tam też para się poznała i za-
kochała w sobie. 1 maja 2019 r. 
zakochani stanęli na ślubnym 
kobiercu i obecnie mieszkają 
w  Zakopanem. Więcej wiado-
mo o żonie Kamila Stocha, Ewie 
Bilan-Stoch. Jest ona mena-
dżerką swojego męża oraz jego 
kolegów z reprezentacji. Z wy-
kształcenia jest pedagogiem 
i absolwentką Krakowskich 
Szkół Artystycznych. Pro-
wadzi wraz z Kamilem klub 
sportowy w Zakopanem, a tak-
że markę odzieżową Kamiland, 
otworzyła też własną firmę mar-
ketingową. Mimo tak licznych 
zajęć ma także czas na pasję, 
czyli fotografię. Ma na swym 
koncie wystawy w Zakopanem, 
a głównym obiektem zaintere-
sowania fotograficznego Ewy są 
oczywiście skoczkowie. Należy 
dodać, że państwo Stochowie 
mimo młodego wieku mogą 
pochwalić się już pokaźnym 
stażem małżeńskim. W  2020  r. 
zakochani świętowali 10. rocz-
nicę ślubu. A my życzymy 
naszym skoczkom tak udanego 
życia osobistego, jak ich skoki! 
 Plotkara
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FinanSE i UBEZPiEcZEnia

Zmiany w państwowych kasach chorych
– Gesetzliche Krankenversicherung

Opieka zdrowotna w Niemczech na-
leży do najdroższych na świecie, 
a  koszty cały czas rosną. Z da-
nych wynika, że osoby o średnich 

dochodach będą wkrótce musiały płacić za 
ubezpieczenie zdrowotne nawet o 50 euro 
miesięcznie więcej niż dotychczas. 

Blisko 40 państwowych kas chorych od 
1 stycznia 2021 r. podniosło składki ustawo-
wego ubezpieczenia zdrowotnego – od 0,3% 
do nawet 1,3%. Dlaczego składki na ubezpie-
czenie zdrowotne podrożały? Z jednej strony 
kryzys wywołany przez pandemię powoduje 
dodatkowe koszty dla ubezpieczalni. Z drugiej 
zaś wizyty w  szpitalu, które nie są spowo-
dowane zachorowaniem na COVID-19, 
będą miały kosztowne, długoterminowe 
konsekwencje. Zawał serca lub udar nieod-
powiednio leczone mogą skutkować długim 
i kosztownym leczeniem. 

Ważne jest również to, że miliony człon-
ków kas chorych w 2020 roku pracowało 
w niepełnym wymiarze godzin. Tym samym 
ich zarobki brutto się obniżyły i najpewniej 
nic się w tej sprawie w najbliższym czasie 
nie zmieni. W wyniku takiej sytuacji skład-
ki na ubezpieczenie zdrowotne są dużo 
niższe. Dziesiątki tysięcy członków kas cho-
rych przynajmniej czasowo straciły pracę 
i  składki z tytułu ich wynagrodzeń w ogó-
le nie wpływają do kas. W AOK jest kilka 
milionów członków, którzy są ubezpieczeni 
w kasach chorych, ale nie opłacają składek. 

Dodatkowo wydatki na opiekę zdro-
wotną wzrastają szybciej niż zarobki 
ubezpieczonych. Eksperci wyliczyli, że skład-
ki na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne 
podwoją się w przeciągu następnych czte-
rech lat. 

A to dopiero początek. Wzrastające kosz-
ty opieki zdrowotnej sprawiają jednak, że 
pieniędzy w  Krankenkasse brakuje. Żeby 
uzupełnić braki, kasy 
chorych podwyższyły 
składki od 1  stycznia 
2021 r. W związku z tym 
nastąpiły cztery ważne 
zmiany dotyczące Usta-
wowego Ubezpieczenia 
Zdrowotnego – Gesetzli-
che Krankenversicherung: 

1. Pracodawcy nie otrzy-
mują już certyfikatu 
członkostwa dla no-
wych pracowników 
w  formie papierowej, 
ale elektronicznie. 

2. Okres zobowiązania 
wobec obecnej ka-
sy chorych zostaje 
skrócony z 18 do 12 
miesięcy. 

3. Brak dwumiesięcznego okresu wy-
powiedzenia: jeśli chcesz zmienić 
firmę ubezpieczeniową, wystarczy 
złożyć wniosek w nowej Kranken-
kasse. 

4. Członkowie podlegający obowiązko-
wemu ubezpieczeniu zdrowotnemu 
mogą zmienić fundusze natychmiast 
po podjęciu nowej pracy. 

Teraz będzie łatwiej przejść do nowej ka-
sy chorych: osoby, które chcą ją zmienić, 
nie muszą już wypowiadać poprzednie-
go funduszu, ponieważ zajmie się tym 
nowa kasa. Ponadto ubezpieczony nie 
otrzyma już potwierdzenia wypowiedze-
nia ze swojego poprzedniego funduszu. 
Pracownicy powinni jedynie poinfor-
mować swoich pracodawców o wyborze 
nowej Krankenkasse. 

Podejmując decyzję o zmianie kasy 
chorych, zwróć uwagę na oferowane 
przez nią usługi. Własny portfel może 
i  powinien odgrywać ważną rolę przy 
wyborze kasy, ale nie jest to jedyny 
aspekt, który należy wziąć pod uwagę. 
Nie powinien zmieniać kasy ten, kto 
ma dobre doświadczenia z opieką w do-
tychczasowej Krankenkasse. Każdy, kto 

uważa, że istotne są dla niego świadcze-
nia dodatkowe z kasy chorych, takie jak 
dopłaty do kursów sportowych, progra-
my bonusowe itp., powinien sprawdzić, 
czy nowa kasa chorych również je oferu-
je. Wszystkie państwowe kasy chorych 
w  Niemczech muszą oferować podsta-
wowe usługi zdrowotne, ale szczegóły 
dotyczące świadczenia tych usług często 
się różnią. Jeden fundusz płaci za szcze-
pienia w tropikach, drugi bardziej wspiera 
młode rodziny, oferuje profilaktykę albo 
medycynę alternatywną. Dlatego warto, 
aby członkowie funduszu, którzy cenią 
sobie dodatkowe usługi, oprócz spojrzenia 
na wysokość składki sprawdzili również 
dodatkowe usługi oferowane przez pań-
stwową ubezpieczalnię. 

Analizuje je co roku Finanztip, łącznie 
z przeglądem wydajności ubezpieczenia. 
Legendarne jest badanie z 2017 roku, 
z którego wynika, że ubezpieczenia zdro-
wotne często początkowo odrzucają 
świadczenia rehabilitacyjne, ale w ponad 
połowie przypadków płacą po wyrażeniu 
sprzeciwu przez członków. 

2021 rok będzie bez wątpienia rokiem 
kas chorych, a wybór nie jest łatwy. 
Jak podjąć dobrą decyzję? 

1. Oceń swoją kasę chorych. 
2. Porównaj wysokość składek. 
3. Zapoznaj się z ofertą usług dodatko-

wych. 

I zdecyduj! Jeżeli potrzebujesz pomocy 
w  wyborze Krankenkasse, skontaktuj się 
z  doradcą, który porówna świadczenia, 
według potrzeb ubezpieczonej osoby. 

 iwa Osińska
 Polonijny Punkt Informacyjny
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Wspomnienia emigranta – odc. 52
Dariusz, odkąd go znam, jest radosnym 
i energicznym człowiekiem. nie taki weso-
łek jak jego brat, ale humoru mu nie brak. 

Od paru miesięcy, jeszcze przed pobytem 
w Capui, mocno przycichł, a do jedzenia 
muszę go namawiać. Capua przyspieszyła 
i utrwaliła to przygnębienie. Teraz, choć 
ma dużo pracy, bo życie na boisku kwit-
nie, ożywia się tylko na chwilę i zaraz 
przygasa. Depresja rozwija się powoli, ale 
permanentnie. Luciano natomiast tryska 
energią i pomysłami, bo boisko przynosi 
już rezultaty i prawdziwe zyski. Chłopcy 
trenują, wygrywają mecze, kibiców coraz 
więcej, a Dariusz w kasie robi całkiem nie-
złe obroty – jest się z czego cieszyć. Luciano 
w dalszym ciągu zaprasza Darka na męskie 
wieczory do restauracji, gdzie z całym za-
rządem klubu jedzą, piją, żartują, planują 
i przesiadują do połowy nocy. 

Moje życie natomiast upływa bardzo 
przyziemnie, ale nie narzekam. Klientów 
w hotelu jak na lekarstwo, więc i w kuchni 
nie ma zbyt wiele pracy. Ten szał latem, to już 
melodia przeszłości. Pracuję sobie bardzo 
spokojnie i wyłącznie z Luisą. Potem piszę 
listy, marzę o przyszłości, której absolutnie 
nie widać i projektuję detale do wystroju na-
szego mieszkania, którego brak. To mnie nie 
uspokaja, ale co mogę zrobić, skoro konsulat 
milczy w naszej sprawie? Modlimy się w nie-
dzielę w naszej obozowej kaplicy, ksiądz 
Andrzej ofiarował mszę św. w naszej intencji 

i czekamy dalej. Co mogłam, już zrobiłam – 
napisałam miły list do Dariusza ciotki Agaty, 
do ciotki Wiktorii, która wzięła nas w opiekę 
i jest w kontakcie z Agatą, pilnuję terminów, 
aby meldować się telefonicznie u Wiktorii, 
aby pisać listy do rodziny w Polsce, choć te są 
najtrudniejsze. Muszę stale kłamać i zachwa-
lać naszą pracę tutaj, uspokajać ich w sprawie 
przedłużających się spraw formalnych itd. 
Dariusz unika podobnych obowiązków, ale 
przynajmniej się uzupełniamy. Z Luisą wy-
jeżdżam na zakupy dla hotelu i dla jej domu, 
gdyż ona nie ma prawa jazdy i wtedy Lucia-
no zostawia nam swój samochód. 

Pewnego dnia Dariusz wrócił z pracy 
mocno podekscytowany. Nasz znajomy 
z  obozu, Nicolae z Rumunii, po sześciu 
miesiącach oczekiwania otrzymał prome-
sę wizy do Stanów i musi sprzedać ładę, 
którą przyjechał do Włoch. 

– Co o tym myślisz, Marta? 
– Przecież nie mamy wizy, po co nam auto? 
– Racja, to już siódmy miesiąc, ale w koń-

cu kiedyś będzie wiza. 
– Nie jestem przeciwna, tylko naszych 

pieniędzy nie wolno nam naruszyć, roz-
mawiaj z Luciano. 

– Ile jest nam winien? 
– Na auto wystarczy, jeszcze zostanie, daj 

Boże, na opłaty i benzynę. 
– Ale Kotuśku, ty porozmawiaj z nim. 
– Ty z nim pracujesz, pijesz, jesz, a ja 

mam załatwiać męskie sprawy? 
– Proszę, zrób to, dzięki ci serdeczne. 
– Okay, pogadam z nim, jest nam winien 

za parę miesięcy pracy. 
Dariusz znał się trochę na mechanice, ja-

ko amator. Mimo że jest chemikiem, auta 
były od dawna jego hobby. Stwierdził, że 
samochód jest w bardzo dobrym stanie. 
Gdybyśmy przed wyjazdem z Polski nie 
sprzedawali naszego mercedesa i zamiast 
potem tłuc się 3 dni starym autobusem biura 
podróży, mogli wyjechać z kraju indywidual-
nie, nie byłoby teraz tej rozmowy. Socjalizm 
trzymał nas w szponach, ale robił z nas też 
ludzi „z pomyślunkiem”. Polacy wyróżniają 
się polotem, samodzielnością w  sposobie 
pracy, jej jakości i organizacji, oraz wieloma 
innymi cechami osobowości. 

I z tego jestem zawsze dumna, podzi-
wiam moich Rodaków.

Cdn.  SGL

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

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

&&&&
www.STEPS-Therapie.de

Oferuję Państwu:
- terapię i poradnictwo systemowe

- terapię rodzinną

- Coaching

- MPU/przygotowanie do egzaminu 
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Obowiązek noszenia masek w sklepach 
i środkach publicznej lokomocji w ce-
lu ograniczenia rozprzestrzeniania 

się wirusa SARS-CoV-2 trwa w Niemczech 
od 29 kwietnia 2020 r. W międzyczasie 
obowiązuje on nawet na ulicach, w centrach 
większości miast, w urzędach, kościołach 
i w innych miejscach publicznych. Noszenie 
masek przez społeczeństwo w życiu codzien-
nym to idealistyczna ochrona osób starszych 
i schorowanych przed zarażeniem ich wiru-
sem i wydaje się być bezkonkurencyjna. A co 
jeśli ze względu na własną chorobę człowiek 
nie może nosić zakrycia ust i nosa? 

Dolegliwości zdrowotne, które mogą po-
wstać w związku z długotrwałym noszeniem 
maski, to m.in. bóle i zawroty głowy, dusz-
ności, zmęczenie, brak koncentracji, ataki 
astmy, migreny, a nawet utrata przytomności. 
Te dolegliwości wynikają, według informacji 
medyków, z faktu, że nosząc maseczkę, 
wdychamy wydzielony przez nas dwutlenek 
węgla, który w normalnych warunkach bez 
noszenia maski swobodnie uwalnia się do 
powietrza i wymieniany jest na powietrze 
nasycone tlenem. Istnieją dziedziny pracy, 
gdzie muszą być noszone maski ochronne. 
Wszędzie tam, gdzie przy czynnościach pracy 
powstaje pył zawieszony lub wydzielane są 
substancje trujące, istnieje obowiązek nosze-
nia maski ochronnej przez pracownika, aby 
nie wdychał substancji, które są niebezpieczne 
dla jego zdrowia. „Koronawirusowy” nakaz 
noszenia masek stanowi ewidentnie inną 
sytuację niż obowiązek noszenia 
maski w ramach ochrony własnej 
przed szkodliwymi substancjami. 
Maski „koronawirusowe” mamy 
nosić, aby chronić nie siebie, ale 
inne osoby przed zarażeniem 
przez nas, na wypadek gdybyśmy 
byli „bezobjawowymi nosicielami 
wirusa”. Ta teoria bezobjawowych 
zakażeń chorobą nie została 
wprawdzie dotychczas naukowo 
udowodniona, ale propagowana 
jest w mediach. Na tej podstawie 
budzi się lęk, że każdy człowiek 
to potencjalny nosiciel wirusa. 
Nie każdy człowiek może jednak 
pracować w masce. Praca w  ma-
sce obciąża organizm i dlatego 
osoby, których stan zdrowia, wiek 
i  kondycja wywołują obciążające 
dolegliwości, nie mogą być zobo-
wiązane do pracy w masce. 

Czy pracownik może odmówić 
wykonywania pracy w masce, jeśli 
istnieją powody zdrowotne? Od-
powiedź na to pytanie zależy od 
rodzaju pracy i organizacji miejsca 
pracy. Jeśli pracodawca nie ma 
prawa wymagać noszenia maski 
od pracownika, to pracownik ma 
prawo tego odmówić, o ile z usta-
wy lub rozporządzenia prawnego 

nie wynika bezpośrednio dla pracownika 
taki obowiązek. W pierwszej kolejności na-
leży zaznaczyć, że nie istnieje w Niemczech 
ogólnokrajowa ustawa „Gesetz” nakazująca 
generalne noszenie maski w miejscu pracy ze 
względu na ochronę przed zakażeniem wiru-
sowym. Poprzez decyzję krajów federalnych 
Niemiec – „Bund-und Länder Beschluss” z 25 
listopada 2020 r. – zostało ustalone zaostrze-
nie zasad zwalczania rozprzestrzeniania się 
koronawirusa. Każdy z krajów federalnych 
wprowadza na podstawie tej decyzji, według 
swojego uznania, obostrzenia poprzez wyda-
nie rozporządzenia „Infektionsschutzverord-
nung”. Dlatego istnieją różnice pomiędzy 
regulacjami np. w Berlinie, Bawarii czy Hesji. 

Przedstawię sytuację prawną w Hesji. 
Każdy z Czytelników mieszkający w innym 
kraju federalnym zobligowany jest spraw-
dzić obowiązującą regulację rozporządzenia 
we własnym zakresie. W Hesji zasadniczo 
nie ma, według rozporządzenia rządu 
generalnego, obowiązku noszenia maseczek 
w miejscu pracy, pod warunkiem że pracow-
nik jest w stanie zachować dystans 1,5 metra 
do innych osób. Jeśli więc pracujesz w biurze, 
to obowiązek noszenia maski może nałożyć 
na Ciebie pracodawca w miejscach, gdzie nie 
możesz zachować odstępu 1,5 metra do in-
nych osób. W pierwszej kolejności sprawdź 
zatem, jaki regulamin pracy wprowadził 
pracodawca w Twoim zakładzie pracy. 
Najbezpieczniej będzie, jeśli zapytasz, czy 
pracodawca nałożył na Ciebie obowiązek 

noszenia maseczki i w jakich sytuacjach. 
Pracując przy własnym biurku, nie powinie-
neś być do tego zobowiązany. Jeśli pracujesz 
w kontakcie z klientami, zapewne zostałeś 
zobowiązany przez pracodawcę do noszenia 
maseczki. Jeśli odmówisz jej noszenia bez 
powodu, naruszasz swoje obowiązki jako 
pracownik i ryzykujesz otrzymanie ostrze-
żenia tzw. Abmahnung, a przy powtórnym 
bezpodstawnym naruszeniu pracodawca 
byłby uprawniony do wypowiedzenia umo-
wy o pracę w trybie natychmiastowym. 

Obowiązek pracodawcy do podjęcia 
stosownych kroków ochrony pracowników 
wywodzi się z ustawy o bezpieczeństwie 
i higienie pracy i z § 618 BGB (niemieckiego 
kodeksu prawa cywilnego). Pracodawca 
znajduje się w dwuznacznej sytuacji. Z jednej 
strony zobowiązany jest chronić zdrowie 
swoich pracowników przed zarażeniem 
wirusem, a z drugiej strony – nie zagrażać 
ich zdrowiu poprzez podjęte obostrzenia, 
a zatem mieć na uwadze, że długotrwałe 
noszenie masek przy wykonywaniu pracy 
fizycznej obciąża organizm. Jak stwierdza 
regulamin o bezpieczeństwie i higienie pracy 
SARS-CoV-2 z 10 sierpnia 2020 r. – numer 
4.2.13 (3) – obciążenie organizmu pracowni-
ków w masce powinno zostać zredukowane 
poprzez zmniejszenie czasu noszenia maski, 
przerwy w pracy lub stworzenie takich wa-
runków pracy, aby noszenie maski nie było 
konieczne, np. wstawienie szyby ochronnej, 
jak przy kasach w sklepach. Jeśli jesteś zo-

bowiązany nosić maskę w pracy 
i cierpisz przez to na dolegliwości 
zdrowotne, stosownym jest udać 
się do lekarza, w celu wystawienia 
pisemnego atestu, że ze wzglę-
dów zdrowotnych nie możesz 
wykonywać pracy w maseczce. 
Następnie należy złożyć u praco-
dawcy wniosek o umożliwienie Ci 
takiego miejsca pracy, w którym 
nie jest konieczne noszenie maski. 
Nie musisz ujawniać konkretnej 
diagnozy. Należy brać pod uwagę, 
że jeśli nie ma organizacyjnych 
możliwości do stworzenia miejsca 
pracy bez noszenia maski, to 
możliwe jest zakończenie umowy 
o  pracę przez pracodawcę. Jedy-
nym wyjściem z sytuacji byłoby 
wtedy zwolnienie lekarskie, jeśli 
praca w masce wywołuje u Ciebie 
objawy chorobowe. 

Pracownik ma prawo do miejsca 
pracy, które nie zagraża jego zdro-
wiu, a pracodawca jest zobowią-
zany do przestrzegania przepisów 
Ustawy o bezpieczeństwie i higie-
nie pracy „Arbeitsschutzgesetz” 
– obojętne, czy została ogłoszona 
pandemia ptasiej, świńskiej grypy 
czy też innego wirusa. 

 Rechtsanwältin Joanna Kröll

O obowiązku noszenia maski w miejscu pracy. Konflikt
pomiędzy ochroną innych i zagrożeniem własnego zdrowia

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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#Od protestu do podestu!
W połowie 2020 stowarzyszenie agitPol-
ska w Berlinie rozpoczął drugą edycję 
programu mentorskiego PolMotion. Po 
raz pierwszy program odbywa się online. 
Oferta skierowana została do Polek miesz-
kających w Berlinie. 

Głównym celem projektu jest pro-
mowanie zaangażowania politycznego 
i  społecznego oraz większa widoczność 
kobiet polskiego pochodzenia. 

Poprzez ten projekt chcemy, aby 
uczestniczki lepiej poznały struktury 
i  możliwości zaangażowania się w par-
tiach politycznych, stowarzyszeniach, 
związkach zawodowych lub w radach ds. 
integracji i migracji, przede wszystkim na 
poziomie samorządowym. 

– Jestem zaangażowana w politykę od 
wielu lat i mogę sobie wyobrazić, że do-
stęp do polityki nie jest łatwy, dlatego chcę 
pomóc przełamać tę barierę i moim celem 
jest włączenie przynajmniej jednej kobiety 
w politykę partyjną. Program mentorski 
wiele dla mnie znaczy, ponieważ nie tylko 
poznaję wiele nowych, silnych kobiet, ale 
również daje mi możliwość rozwoju oso-
bistego poprzez ponowne uczenie się lub 
pogłębianie umiejętności jako mentorka 
– mówi Karina Filusch, z wykształcenia 
adwokatka, mentorka w PolMotion. 

Szczególnie ważne jest dla nas, aby Polki 
więcej dyskutowały o sprawach istotnych 
z  politycznego punktu widzenia, angażo-
wały się w strukturach i miały swój głos. 

– Dzięki PolMotion poznałam wspa-
niałą mentorkę Karinę Filusch, z którą 
spotkania nie tylko mnie inspirują, ale 
także pomagają zidentyfikować moje prio-
rytety w życiu politycznym i zawodowym. 
W  ramach programu mentorskiego ob-
rałam dwa konkretne cele. Po pierwsze, 
zależało mi na tym, aby zapisać się do 
partii politycznej – do CDU – a po drugie, 
chciałam aktywnie uczestniczyć w życiu 
politycznym tej partii, tak jak w przeszło-
ści działałam w Polsce. Pierwszy cel już 
osiągnęłam, drugi jest w trakcie realiza-
cji. Dzięki spotkaniom z moją mentorką 
odważyłam się nareszcie zaangażować po-
litycznie, co w mojej głowie układało się 
od wielu miesięcy. Jest to dla mnie milo-
wy krok i jestem z siebie bardzo dumna 
– mówi Małgorzata Masłyk, aplikantka 
adwokacka, uczestniczka PolMotion. 

Polska społeczność jest drugą co do 
wielkości grupą z historią migracyjną 
w Berlinie i jedną z największych w Niem-
czech, dlatego niezwykle ważne jest, 
abyśmy uczestniczyli w gremiach, w któ-
rych podejmujemy decyzje dotyczące nas. 
Przy okazji, liczy się to również w kontek-
ście polsko-niemieckim. 

Digitalny program mentorski PolMotion
– druga edycja na półmetku!
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#cyfryzacja
Wyniki pierwszej edycji programu men-
torskiego oraz obecna sytuacja związana z 
pandemią koronawirusa stały się okazją do 
przeprojektowania koncepcji i zaoferowa-
nia projektu cyfrowego. Spotkania online 
w tandemie dają mentorkom i mentees 
możliwość wymiany informacji i doświad-
czeń. Podczas spotkań w grupie poruszane 
są tematy związane z  empowermentem, 
sieciowaniem i rozwojem kompetencji. 

– Program PolMotion łączy prawdziwie 
wspierające się kobiety. Jesteśmy jedna dla 
drugiej i w tym widzę przyszłość i ogrom-
ną siłę. Bardzo się cieszę, że mogę być 
częścią tak wyjątkowego programu. Gdyby 
nie PolMotion, mijałybyśmy się na ulicy, 
nie wiedząc, jakie wspaniałe osobowości 
mijamy – dodaje Małgorzata Masłyk. 

Jest to unikalny i innowacyjny projekt 
w Niemczech, zwłaszcza ze względu na 
format online, temat uczestnictwa w ży-
ciu politycznym i grupę docelową kobiet 
polskiego pochodzenia. Jest to zatem 
z  jednej strony wyzwanie, ale z drugiej 
strony szansa, aby tą drogą przy tak dużym 
zaangażowaniu uczestniczek poruszyć 
konkretne tematy, ważne dla Polek w Ber-
linie, jak np. udział Polek i Polaków 
w  wyborach komunalnych, temat digita-
lizacji, klimatu czy większej widoczności 
w społeczeństwie i w mediach. Poprzez 
własne video talk, który jest publikowany 
w mediach społecznościowych, pokaza-
ne są Polki odnoszące sukcesy w Berlinie 
w  obszarze zaangażowania polityczno-
-społecznego. 

– Program mentorski utwierdza mnie 
w  przekonaniu, że jestem na dobrej dro-
dze, jeśli chodzi o zaangażowanie się 
w politykę partyjną, jako kobieta z polskim 
pochodzeniem, ponieważ widzę w progra-
mie, że są inne kobiety, które walczą w tym 
samym celu, żeby zwiększyć liczbę kobiet 
i  liczbę imigrantek w polityce i dlatego 
wierzę, że możemy to zrobić razem – do-
daje Filusch. 

#Partycypacja w polityce niemieckiej 
i dialogu polsko-niemieckim
Jesteśmy na początku szczególnego roku, 
w którym świętujemy 30 lat „Polsko-nie-
mieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie 
i przyjaznej współpracy“, który dał nam 
solidne podstawy do zaangażowania. 
Ostatnie kilka lat pokazało, że niezależnie 
od sytuacji politycznej, a także pandemii 
koronawirusa, stosunki między społe-
czeństwami obywatelskimi w obu krajach 
są dość stabilne. 

W nadchodzącym roku wykorzystajmy 
różne drogi: online, hybrydowe i miej-
my nadzieję, że niebawem także osobiste, 
i poszukajmy wspólnie rozwiązań związa-
nych z przyszłością polskiej społeczności 
w Niemczech i w kontekście polsko-nie-
mieckim, które nas dotyczą. 

Jest to również szansa na większy dia-
log ze społeczeństwem obywatelskim 
i stworzenie innowacyjnych projektów na 
kolejne lata. 

I nie zapomnijmy, że społeczeństwo 
obywatelskie jest cennym dobrem, które 
wymaga również profesjonalizacji, a pro-
jekty stabilnych zasobów i widoczności. 
A  zatem miejmy nadzieję do zobaczenia 
czy usłyszenia niebawem na wspólnym 
„podeście” z uczestniczkami PolMotion! 

 anna Stahl-czechowska
koordynatorka programu mentorskiego 

PolMotion, członkini zarządu
stowarzyszenia agitPolska

Więcej informacji o projekcie na: 
www.agit-polska.de 

https://www.facebook.com/agitPolska

Finał pierwszej edycji programu mentorskiego PolMotion, 2019
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Żegnając stary rok, życzymy sobie, że-
by ten nadchodzący był lepszy i mamy 
przekonanie, że rozpoczyna się nowy 
okres w naszym życiu. To z kolei powo-
duje, że jesteśmy skłonni podejmować 
tzw. noworoczne postanowienia (die 
Neujahrsvorsätze). Często jednak są 
one nieprzemyślane, nierealistyczne, nie 
mamy żadnego planu na ich realizację 
i niejednokrotnie bardzo szybko rezygnu-
jemy z wdrażania ich w życie. Towarzyszą 
temu wyrzuty sumienia, poczucie winy 
i  przeświadczenie, że nigdy nie uda nam 
się schudnąć (abnehmen) czy rzucić pale-
nia (mit dem Rauchen aufhören). 

A co jeśli wśród postanowień noworocz-
nych znajdzie się nauka języka obcego 
(eine Fremdsprache lernen)? Pomysł wy-
daje się świetny, ale tylko w teorii. Dlatego 
zamiast kolejnego postanowienia, zrób 
tym razem coś innego: 

Krok 1
Przeanalizuj:
•	 jak dotychczas uczyłeś się języka (np. 

rozwiązywałeś ćwiczenia gramatyczne, 
wkuwałeś słówka, wielokrotnie je czy-
tając) i jakie efekty to przyniosło; 

Dlaczego nowy Rok nie jest dobrym momentem
na rozpoczęcie nauki języka obcego

Ben Rose to polscy ambasado-
rzy kultury muzyczno-teatralnej. 
Róża i Benedykt reprezentują 
i upowszechniają polską piosen-
kę, polską poezję, polską muzykę 
i polski teatr nie tylko w Niem-
czech, gdzie obecnie żyją. 

Róża i Benedykt od wielu lat 
współpracują z różnymi klubami, 
organizacjami i teatrami polonij-
nymi. Należą do sceny aktorskiej 
prężnego Teatru „Gdańska“ 
w Oberhausen, gdzie są od roku 
2015 członkami grupy teatralnej 
„Poezjada”. 

Kolejnym ciekawym formatem 
muzycznym w karierze arty-
stów Ben Rose jest współpraca 
z zespołem Bohemian Street 
Musicians. To czternastoosobo-
wa formacja muzyczna, która od lat gra 
i  śpiewa podczas słynnego „Oktoberfest” 
w Kalifornii. 

W roku 2018 otrzymali za swoje zasługi 
dla Polonii i Polaków w zakresie muzyki 
nagrodę „Polonicus”. Prowadzony i dy-
rygowany przez Benka chór Benediktus 
niemal od początku zajmuje się oprawą 
muzyczną uroczystej Gali Polonii, któ-
ra odbywa się w sali uczt koronacyjnych 
w akwizgranskim ratuszu. 

Zespół Ben Rose i nowa płyta „Ja jestem”

•	 ile czasu poświęcałeś do tej pory na 
naukę (bądź szczery, bo jeżeli było to 
5 minut raz w miesiącu, to warto zdać 
sobie z tego sprawę). 

Czy te metody były skuteczne, a efekty za-
dowalające? Jeżeli nie, to czas na zmiany. 
Analiza tego, jak do tej pory się uczyłeś, 
pozwoli uniknąć Ci powtarzania tych sa-
mych błędów w przyszłości. 

Krok 2
Zaplanuj swoją naukę na krótszy okres, 
np. na miesiąc lub dwa. Wybierz materiał, 
który chciałbyś przyswoić i przemyśl na-
stępujące kwestie: 
•	kiedy będziesz z nim pracować, 
•	 jak dużo czasu zamierzasz na to po-

święcić, 
•	gdzie będziesz się uczyć. 

Pamiętaj, że lepiej zacząć od 5 minut 
dziennie i po tygodniu ewentualnie wy-
dłużyć ten czas, niż zacząć od 2 godzin 
dziennie, bo to może być za dużo naraz, 
szczególnie jeśli do tej pory nie uczyłeś się 
systematycznie i codzienna nauka nie jest 
jeszcze Twoim nawykiem. 

Krok 3
Zapisz to w swoim planerze  lub kalen-
darzu, a potem po prostu  trzymaj się 
PLanU. I każdego dnia zaznaczaj, czy 
udało Ci się go zrealizować. 

Życzę Ci powodzenia w kształtowaniu 
nowych nawyków! 

 agnieszka Madej
 Sprachschule Auf Deutsch

W roku 2019 Róża zadebiutowała w ro-
li Ewy Demarczyk w ogromnie ciekawej 
kompozycji muzyczno-teatralnej „Powrót 
czarnego Anioła”. 

W sierpniu 2020 wydali wspólną płytę 
BenRose „Ja jestem”, która zawiera własne 
kompozycje zespołu i znane interpreta-
cje muzyczne. Poruszający serce wokal 
Róży, na tle niepowtarzalnie brzmiącego 
saksofonu i klarnetu Benka, porywa nas 
w lepszy, bardziej empatyczny świat. 

Kompozycje utworów „Ben 
Rose” wzbogacają lekkie i za-
razem mądre, wysublimowane 
teksty, które dają duchowe odprę-
żenie i moment do zastanowienia. 
Utwory: „Witajcie”, „Płynie czas”, 
„Piano Bar (życiowa groteska)” 
i „Senna miłość” wyrażają wyjąt-
kową wrażliwość emocjonalną na 
subtelności przeżywania świata. 
Natomiast „Laleczki”, „Miss po 
50-tce” i „Ja jestem” porywają słu-
chaczy w swej radosnej formie do 
tańca i do nucenia poprzez cały 
dzień. 

Płyta „Ja Jestem” inspiru-
je nas do odkrywania życia na 
nowo w  ciepłych rytmach na 
każdą porę roku. Mamy nadzie-
ję, że te melodie rozgrzeją serca 

wszystkich słuchaczy, a niebawem znów 
będziemy mogli się spotkać w teatrze i na 
koncertach. 

Płytę można nabyć pod adresami: kinga-
-piel-verhaegen@posteo.de (management 
Ben Rose) albo u artystów: b.frackiewicz@
gmx.de. Życzymy zdrowego i szczęśliwego 
Nowego Roku 2021! 
 Róża i Benedykt Frąckiewiczowie
 – BenRose – oraz menadżerka
 Kinga Piel-Verhaegen

Fot. Robert Widera
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Jak zostać właścicielem kury na Mada-
gaskarze? nie trzeba do tego posiadać 
specjalistycznej wiedzy, kwalifikacji czy 
miejsca na kurnik. Wystarczy trochę do-
brej woli i chęci czynienia dobra, aby 
zaangażować się w pomoc na rzecz dzieci 
z Madagaskaru. akcja „Kura dla dzieci 
z Madagaskaru” jest prowadzona przez 
Fundację Księdza Orione czyńmy Dobro 
w ramach projektu „Zwierzaki dla afryki”. 

– Akcja polega na zbiórce darowizn na 
zakup kur dla dzieci z rejonu Ankazo-
abo-Sud objętych wsparciem przez Misję 
Sióstr Orionistek. Koszt zakupu kury na 
Madagaskarze w przeliczeniu na naszą wa-
lutę wynosi 20 złotych. Dzięki tej pomocy 
ubogie malgaskie dzieci mają możliwość 
wzbogacić swój bardzo skromny posiłek 
o jajka i drób – wyjaśnia ks. Janusz Nowak 
fDP, prezes Fundacji. 

Madagaskar jest krajem słabo rozwinię-
tym i większość ludności żyje w biedzie, 
ale Malgasi starają się o polepszenie bytu 
i zmianę aktualnej sytuacji. Madagaskar 
(malg. Madagasikara, Republika Ma-
dagaskaru) to państwo położone na 
wyspie w  zachodniej części Oceanu In-
dyjskiego, u  południowo-wschodnich 
wybrzeży Afryki. Madagaskar jest czwartą 
co do wielkości wyspą na świecie i pierw-
szą w Afryce. Ta leżąca w strefie tropikalnej 
wyspa jest często nękana, pomiędzy stycz-
niem a marcem, gwałtownymi cyklonami. 
Powodują one wiele szkód i zniszczeń. 
W  ciągu ostatnich 10 lat Madagaskar 
dotknęło wiele różnych klęsk i tragedii, 
w tym epidemia HIV i zamach stanu. Jest 
to kraj niestabilny gospodarczo, w nie-
których rejonach panuje skrajna bieda. 
Podczas gdy stale wzrasta tu liczba lud-
ności, ubóstwo staje się zjawiskiem coraz 
powszechniejszym. Wraz z ubóstwem 
nasila się problem niedożywienia i zagra-
żających życiu chorób. 

– Nasza Fundacja wspomaga małych 
Malgaszów poprzez zapewnienie eduka-
cji, która jest dla nich szansą na wyrwanie 
się z kręgu biedy i lepszą przyszłość. Cel 
ten jest realizowany w ramach projek-
tu „Adopcja na odległość dzieci z misji 
Ankazoabo-SUD”. Być może to wyda się 
nieprawdopodobne, ale 70 złotych mie-
sięcznie wystarcza, żeby zapewnić 
dziecku wyżywienie, ubezpieczenie, odzież 
i edukację. Dodatkowo, aby wspomóc do-
żywianie afrykańskich rodzin, Fundacja 
realizuje projekt „Zwierzaki dla Afryki”. 
Projekt ten, dzięki zaangażowaniu wielu 
osób indywidualnych, szkół, przedszkoli, 
parafii, wspólnot, firm i różnych instytu-
cji, daje wspaniałe efekty. Dzięki ofiarności 
darczyńców, w latach 2014–2019 zakupio-
no 1961 kur i 42 świnki dla podopiecznych 
misji Ankazoabo-SUD. Zakupiliśmy także 
wielbłąda, krowy i kozy dla misji oriońskiej 
w Kenii. Radość wśród dzieci jest ogromna 
– mówi prezes Fundacji. 

Akcja jest bezterminowa. Najczęściej 
zadawane pytania to: jak wygląda trans-
port kur z Polski na Madagaskar, drogą 
morską czy powietrzną? Czy są potrzebne 
szczepienia i paszporty dla tych ptaków? 
Ze względów etycznych, praktycznych 
oraz ekonomicznych najlepszą opcją jest 
przekazanie funduszy dla Misji. Zaś Sio-
stry Orionistki zakupią kury na lokalnym 
malgaskim rynku. Dlaczego? Ponieważ 
dla każdego zwierzęcia długa podróż, jak 
również zmiana strefy klimatycznej, są 
szokiem. Wskutek tego słabnie odporność 
organizmu, a wzrasta tym samym podat-

ność na wszelkie infekcje, na które rdzenne 
gatunki są odporne. Ponadto koszt trans-
portu, kwarantanny oraz administracji 
znacznie przewyższyłby wartość kury. 

Jak można nabyć kurę dla malgaskich 
dzieci? Wystarczy wpłacić darowiznę na 
wskazany rachunek Fundacji z dopiskiem 
„kura dla Madagaskaru”. Szczegóły akcji 
na www.czynmydobro.pl/projekty misyjne 
i humanitarne / Zwierzaki dla Afryki. Każdy 
właściciel kury otrzymuje w dowód wdzięcz-
ności Certyfikat Uczynku Miłosierdzia.

 Fundacja Księdza Orione
 czyńmy Dobro

Fo
t. 

Fu
nd

ac
ja

 K
się

dz
a 

O
rio

ne
 C

zy
ńm

y 
D

ob
ro

Poszukiwany właściciel kury na Madagaskarze

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



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

tel. +49 / (0)173 713 25 92
fax +49 / (0)6142 920 97 19

e-mail: rajwfischer@yahoo.de

Jacek W. Fischer
RECHTSANWALT / KANCELARIA PRAWNA

Doradzam i reprezentuję dwujęzycznie w następujących sprawach:

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

Damian Ballon
Rechtsanwalt

Annette Ballon
Rechtsanwältin

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

fax: 069 / 67738742

e-mail: kanzlei@kanzleiballon.de

telefon: 069 / 67739093

Alt-Griesheim 18, 65933 Frankfurt

www.adwokat-frankfurt.pl

Justyna Nowak

Ubezpieczenia zdrowotne, rentowe,
na auto z zaliczeniem polskich
zniżek, wypadkowe i wiele innych...

•

•

•

•

Pomagamy w uzyskaniu rodzinnego
na dzieci na terenie Niemiec

Nasze biuro zajmuje się również rozliczeniami
oraz wszelkimi biurowymi sprawami

Proszę o umawianie terminów telefonicznie
od poniedziałku do piątku w godzinach 10–19

Mozartstrase 7-9
64646 Heppenheim
E-Mail: justin555@interia.pl

Tel.: 06252/ 3053421
Handy: 015114918960

Fax: 06252/ 3053420




