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„My, widzialni” – rozmowa
z dr Kamilą Schöll-Mazurek

Oddaję w Wasze ręce kolejny numer magazynu „Twoje Miasto”, w nieco
zmienionej formie. Od tego wydania regularnie ukazywać się będą materiały
opowiadające o polskich firmach działających na naszym terenie. Mam nadzieję, że pomoże to niemieckiej Polonii w łatwiejszym odnalezieniu polskojęzycznych usług i sklepów, a przedsiębiorcom w dotarciu do potencjalnych
klientów. Na stronie 14 przeczytacie, jakie wielkanocne wypieki przygotowuje
działająca we Frankfurcie i w Offenbach polska cukiernia. Poza tym w numerze porcja świeżych informacji z życia Polonii, wywiad z Rektorem PMK
w Niemczech, księdzem Michałem Wilkoszem, i wiele innych ciekawostek.
Wielkimi krokami zbliżają się święta wielkanocne i wszystko wskazuje na
to, że znowu upłyną nam one pod znakiem pandemii. Życzymy Wam, abyście
pomimo trudnych okoliczności spędzili je – o ile pozwolą na to warunki –
w gronie najbliższych. Niech Zmartwychwstanie Pana napełni nasze serca
nadzieją na lepsze jutro.
Dziękuję wszystkim autorom tekstów oraz reklamodawcom za owocną
współpracę przy powstaniu marcowego wydania „Twojego Miasta”. Miłej
lektury!
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Kobiecy Challenge

TWOJE MIASTO możesz otrzymać w polskich sklepach w czterech niemieckich landach:
Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen. W niedzielę pod polskimi kościołami:
Frankfurt nad Menem, Offenbach, Hanau, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Worms i Mannheim.
Redakcja przyjmuje ogłoszenia/reklamy, pobierając opłatę naliczaną od 1 cm2.
1 cm2 = 1,20 €. Najmniejsza wielkość reklamy/ogłoszenia wynosi 50 cm2. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych,
ponadto zastrzega sobie prawo do skrótów i adiustacji tekstów przyjętych do druku. Nie ponosi również odpowiedzialności
za treść reklam i ogłoszeń. Przedruki tylko za pisemną zgodą redakcji.
Uwaga: Czytelnicy, którzy chcą zapewnić sobie dostarczenie magazynu „Twoje Miasto” do domu, proszeni są o przysłanie
na adres redakcji prośby o wysyłkę pod wskazany adres i załączenie znaczka pocztowego wartości 1,55 €.
W ramach takiego jednorazowego zamówienia wysyłamy, zgodnie z życzeniem od 1. do 5. egzemplarzy. Zamówienie należy
powtórzyć przed kolejnym wydaniem (co dwa miesiące).
TWOJE MIASTO
Pallaswiesenstrasse 63
64293 Darmstadt
Tel.: 0163-25 09 975
info@twojemiasto.eu
www.twojemiasto.eu

Wydawca:
Michael Kochanski

Skład graficzny gazety, korekta:
FILIPson & Marek Urbaniak
W wydaniu zostały użyte fotografie autorstwa firmy Profesjonalne Studio Foto– Video FILIPson


oraz z portali: www.wikipedia.pl, flaticon.com, freepik.com

3

kobieta może wszystko

stronę redaguje
Renata Stępień

Otoczenie ma
znaczenie, część 2

Myśli i słowa –
ich moc sprawcza
Wyobraź sobie. Jest gorący letni dzień,
wracasz z zakupów, pracy, joggingu,
szkoły – niepotrzebne skreślić. Wchodzisz do mieszkania i kierujesz się do
lodówki. Wyjmujesz zimną cytrynę.
Czujesz w dłoni jej chłód. Kładziesz na
desce do krojenia, przekrawasz na pół
i uderza Cię świeży zapach. Podnosisz
połówkę cytryny do ust i wgryzasz się
w nią jak w jabłko. Czujesz jak zimny
i kwaśny sok cytrynowy spływa do ust
i atakuje kubki smakowe. Znowu odgryzasz kawałek, razem ze skórką… Mam
pisać dalej czy poczułaś już szczękościsk
i wzmożoną pracę ślinianek?
Słowa i myśli mają moc. Nie tylko opisują rzeczywistość, ale też ją tworzą. Słowa,
które przeczytałaś, uaktywniły procesy
w Twoim organizmie podobne do tych,
które następują, kiedy naprawdę czujesz
kwaśny smak cytryny. Ten prozaiczny
przykład służy mi często jako wstęp do
warsztatów, które prowadzę z moim zespołem. W ten sposób praktycznie zdajemy
sobie sprawę, jak ważne jest to, jakimi myślami się otaczasz i jakie masz nastawienie.
Zmiana sposobu myślenia i nastawienia
naprawdę zmienia życie. Koncentrując
się wyłącznie na tym, czego chcesz, możesz bardzo szybko osiągnąć zamierzone
rezultaty. Ta zmiana jest możliwa i zależy
wyłącznie od Ciebie! Założę się, że słyszałaś to już wiele razy, a jeśli interesujesz się
rozwojem osobistym i zmianą, to właściwie znasz na pamięć te slogany. Aby więc
to nie był kolejny slogan, chętnie podeprę
się nauką:
Sieć neuronów tworząca mózg ma niezwykłą zdolność zmian i tworzenia nowych
połączeń. Cecha ta znana jako neuroplastyczność umożliwia nam zmianę myślenia
niezależnie od wieku.
Cała holistyczna medycyna opiera się
na założeniu, że umysł oddziałuje na ciało, a ciało na umysł. Neuroprzekaźniki
to związki chemiczne, które przekazują
impulsy nerwowe, pozwalając na komunikowanie się mózgu z resztą ciała. Te
same neuroprzekaźniki, które znajdują się
w mózgu, mogą być wytwarzane również
przez inne organy. Tak więc na poziomie
neuroprzekaźników nie ma rozróżnienia
na umysł i resztę organizmu.
Myśl jest falą energii i jak każda energia,
może niszczyć i budować. Każda myśl wibruje z określoną częstotliwością, która
przyciąga do siebie podobną częstotliwość.
W zależności od jakości naszych myśli oraz wypowiadanych przez nas słów
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przyciągamy do siebie różne wydarzenia
i ludzi. Patrząc z perspektywy odkryć fizyki kwantowej, codziennie stwarzamy
swoją rzeczywistość za pomocą myśli,
emocji, pragnień, przekonań, wyobrażeń
i oczekiwań.
Robimy to najczęściej nieświadomie.
Im częściej powtarzamy te same słowa,
tym bardziej doświadczamy tego, co sobą
reprezentują. Tak działa prawo przyciągania – uniwersalne prawo działające we
wszechświecie. Odwołują się do niego fizycy kwantowi i niektórzy psycholodzy.
Podkreślają, jak wielką wagę mają myśli
i wypowiadane słowa oraz emocje towarzyszące tym słowom. Kto z nas nie zna
„Sekretu“? Czy to film, czy książka, polecam się zapoznać z szeregiem argumentów
i przykładów podawanych przez psychologów i fizyków kwantowych. „Potęga
podświadomości” Murphy'ego to kolejny
klasyk, po który warto sięgnąć.
Kształtujemy życie swoimi myślami
i przekonaniami. Często nie wiemy do
końca, czego pragniemy, natomiast doskonale wiemy, czego chcemy unikać.
Podświadomość nie czyta negacji, zatem
skupiając swoje myśli i słowa na zdaniu:
„Nie chcę być chory”, programujesz swoje ciało i umysł właśnie na tę chorobę.
Lepiej mówić: „Jestem zdrowy”. Pamiętaj! Wzmacniasz to, na czym się skupiasz.
Twój umysł jest jak żyzna ziemia. Urodzi
to, co posiejesz i co będziesz podlewać.
Jemu jest obojętne, czy to chwasty, czy
kwiaty. To Twoja decyzja, co wybierzesz.
Jeśli zaczniesz sięgać po materiały na ten
temat – ogólnodostępne w ogromnej ilości

w internecie – i zaczniesz bacznie zwracać uwagę na to, co myślisz i mówisz, to
z czasem zaczną przeszkadzać Ci takie
słowa jak „problem”, nie będziesz mówiła
„porażka”, tylko „lekcja” i nie powiesz, że
„udało Ci się zdać egzamin”, tylko „dzięki
swojej pracy i nauce zdałam ten egzamin!”.
Jak się nauczyć pozytywnego myślenia?
Naukowo jest udowodnione, że mózg
może się nauczyć myśleć inaczej dzięki
neuroplastyczności. Teraz już nie masz
wymówek! Stawiając pytanie, jak nauczyć
się myśleć pozytywnie, zakładam, że
niektórzy mają z tym problem. Tego doświadczam boleśnie na co dzień, poznając
kobiety z potencjałem wielkości Grand
Canion i wiarą w siebie mierzoną w mikrometrach. W grę wchodzą przekonania,
nawyki, samoocena i... OTOCZENIE. Rad
w internecie jest wiele, podobnie jak informacji, które właśnie przytoczyłam. Nic
tutaj odkrywczego nie napisałam – i nic
się też nie wydarzy po tym, jak przeczytasz
ten tekst. Może on być jedynie inspiracją do rozpoczęcia świadomego procesu
„pilnowania i zwracania uwagi na myśli”.
Zmiana musi zacząć się w Tobie. Kiedy
jestem pytana o to, skąd mam tyle pozytywnego nastawienia i od czego zacząć,
odpowiadam najczęściej: jesteśmy wypadkową pięciu osób z naszego najbliższego
otoczenia. Otaczaj się ludźmi, którzy są
tam, gdzie Ty chcesz być. Otoczenie ma
ogromne znaczenie.
I tym optymistycznym akcentem zapraszam na kolejną, ostatnią część cyklu. Tym
razem przyjrzymy się LUDZIOM, jako
ważnemu elementowi naszego otoczenia.

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

dobra książka

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

111 powodów, by kochać Polskę
Wyznania niemieckiego pisarza
Ile znajdziemy powodów, by kochać
Niemcy? Kto zdecydował się na emigrację,
powinien to wiedzieć, nawet jeżeli na decyzję wpłynęła sytuacja polityczna w kraju,
poprawienie swojej sytuacji życiowej czy
statusu społecznego. Łatwiej taki powód
znajdą ci, którzy wyemigrowali ze względu
na swoje niemieckie pochodzenie lub ślub
z niemieckim partnerem lub partnerką.
Ale czy tych powodów znajdzie się dużo?
Na przykład aż 111? Tyle powodów do pokochania, tyle że w odwrotnym kierunku
– czyli Polski – znalazł urodzony w Bawarii dr Matthias Kneip, naukowy pracownik
Deutsches Polen-Institut w Darmstadzie,
publicysta, prozaik i pisarz.
Książka jego autorstwa „111 Gründe,
Polen zu lieben” (Verlag Schwarzkopf
und Schwarzkopf 2015), skierowana była w pierwszej kolejności do niemieckiego
czytelnika. Każdy ze 111 powodów jest
swego rodzaju dyskusją na temat stereotypów, mitów i wyobrażenia współczesnej
Polski, przy czym chodzi tu np. o określone
zjawisko, zwyczaj, przesąd czy mentalność.
Czy wszystko to ze sobą połączone może
zainteresować czytelnika? Z całą pewnością. Autor nie ucieka nawet od podjęcia się
trudnego tematu wspólnej historii, zwłaszcza dotyczącego drugiej wojny światowej.
Wydawałoby się, że w książce napisanej
przez Niemca polski czytelnik nie znajdzie
nic nowego – i tu się bardzo zdziwimy. Jak
nas postrzegają nasi niemieccy sąsiedzi, co
się im u nas podoba, co fascynuje, a co może zaskoczyć? Warte uwagi są podróże dr.
Kneipa po Polsce, w których często zagląda
do mniej turystycznych miejsc, zwracając
naszą uwagę na wyjątkowe postacie, historię i kulturę, o których wielu Polaków nie
ma pojęcia. Takimi miejscami są np.: Pławna Górna i artysta Dariusz Miliński oraz
jego kopia biblijnej Arki Noego, w której
mieści się muzeum, Nowa Sól i największy na świecie krasnal (5,41 m wysokości),
Sieraków Sławieński i wioska Hobbitów,
gdzie odbywają się ciekawe warsztaty i wiele atrakcji, Bolegorzyn i muzeum w byłym
PGR, Świebodzin i figura Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata (36 m z koroną), Zalipie z wyjątkowymi, malowanymi kwiatami.
Poza tym wspomina o wielu pomnikach
w Polsce, niektórych żartobliwych, jak
chrząszcz w Szczebrzeszynie, czy patriotycznych, jak pomnik Zaślubin Polski z morzem
w Kołobrzegu. Postać malarza Nikifora,
karykaturzysty Andrzeja Mleczki, noblistki
Wisławy Szymborskiej autor również zalicza do swoich „powodów”. Bardzo ciepło
wspomina Tadeusza Różewicza, który był
przyjacielem domu i z sentymentem opisuje znajomość z nim od strony prywatnej.
W książce znajdziemy również takie ciekawe
informacje, jak np. ta, że w Bóbrce znajdują
się najstarsze szyby naftowe na świecie, tak

samo dotyczy to cyklicznej transmisji radiowej hejnału mariackiego, nadawanej od
1927. To tylko niektóre ciekawostki wymienione ze 111 powodów. Inne nawiązują do
zwyczajów, jak ten, dlaczego nie podajemy
sobie ręki przez próg, a kobiety nie stawiają
torebki na podłodze.
Warto także zwrócić uwagę na inną z wielu książek autora – jeszcze
nietłumaczoną – „Polen in Augenblicken”
(Verlag Friedrich Pustet 2019), wzbogaconą w przepiękne zdjęcia wyjątkowych
i znanych nam miejsc w Polsce, od Bałtyku
po Tatry. Krótkie opisy oddają w sposób
poetycki polską rzeczywistość, sprawiają,
że człowiek ma ochotę od razu pakować
walizki i ruszyć w podróż.
Ciekawej audycji z autorem – po polsku
– możemy posłuchać na stronie internetowej Radia Szczecin lub odwiedzić jego
stronę na Facebooku: matthias.kneip.31.

Jerzy Chareza
Ackermannstr.43
60326 Frankfurt

Polska, która w 1972 roku została mistrzem
olimpijskim, wyeliminowała Anglię z mundialu i zapewne zostałaby także mistrzem
świata, gdyby… no właśnie, gdyby…
nie owa słynna bitwa wodna przeciwko
Niemcom na stadionie we Frankfurcie
nad Menem, która położyła kres polskim
marzeniom o tytule. Gwałtowne opady
deszczu wypełniły płytę stadionu do tego
stopnia, że piłka toczyła się praktycznie z
jednej kałuży do drugiej. Niemcy wygrały
ten hazardowy mecz 1:0, a Polska dzięki
zwycięstwu nad Brazylią zajęła „tylko” trzecie miejsce.

Fragment książki – Matthias Kneip

Natomiast informacje na temat projektów,
spotkań, wydarzeń kulturalnych opisane są
obszernie na stronie internetowej autora:
www.matthiaskneip.de. Autor prowadzi
działalność edukacyjną i jest to projekt
„Polen in der Schule”. Wspólnie z Manfredem Mackiem, który jest współautorem
wielu materiałów do tego projektu, dotarli
już do blisko 170 szkół w Niemczech.
Dr Matthias Kneip od lat jest jednym
z najsłynniejszych propagatorów kultury polskiej w Niemczech. Laureat m.in.
Kulturpreis Schlesien des Landes Niedersachsen 2011 i Krzyża Kawalerskiego
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
2012. „111 powodów, by kochać Polskę”
zostało wydane po polsku w 2017 roku
przez wydawnictwo Grupa M-D-M.

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

E-Mail: chareza@t-online.de ▪ www.chareza-gutachter.de ▪ Facebook: Jerzy Chareza
Rzeczoznawca samochodowy
▪ Wycena szkód
▪ Wycena wartości pojazdów
dla urzędu skarbowego
▪ Zgłaszanie szkód do ubezpieczalni
i pomoc prawna

Tłumacz przysięgły jęz. polskiego i niemieckiego
▪ Tłumaczenia sądowe
▪ Tłumaczenia symultaniczne
▪ Tłumaczenia różnych dokumentów
(akty urodzenia, dyplomy, świadectwa, itp.)
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wieści polonijne

Drogie Dzieci!
Wkrótce Wielkanoc i ferie świąteczne.
Niektórym w tym czasie trochę się nudzi,
dlatego chcielibyśmy was zachęcić do
kreatywnych zabaw i czytania. Możecie
na przykład wyciąć z dużego kartonu
ogromnego zająca, pięknie pomalować,
a w miejscu pyszczka wyciąć otwór
i zorganizować zawody w rzucaniu
marchewkami, również wykonanymi
z papieru, najlepiej ze sklejonego kartonu,
inaczej taka marchewka będzie zbyt lekka

i daleko nie poleci. Zająca można oprzeć
o ścianę. Jest to bezpieczna zabawa, a za
każde trafienie marchewką w otwór
będzie punkt. Wiele dekoracji można
stworzyć z różnych przedmiotów znajdujących się w domu, może to być papierowy
talerzyk, rolka po papierze toaletowym,
plastikowa butelka, jakieś sznurki czy
guziki. Przy odrobinie fantazji wyczarujecie przepiękne zajączki, kurczaczki albo
baranki. A dzieci, które chętnie czytają,

Bal w kurniku
Kukuryku! Kukuryku!
Dzisiaj będzie bal w kurniku!
Przyszły kurki hen z podwórka.
Każda kurka w pięknych piórkach,
Każda zerka do lusterka,
Każda tańczyć chce oberka.
Kogut przywdział krawat w groszki.
Zachwyciły się kokoszki.
Zewsząd słychać „Och!” i „Ach!”
Kogut dumny jest jak paw.
Kaczki wolno przyczłapały,
Choć zaproszeń nie dostały.
Ustawiły się gęsiego,
Każda tańczy „dreptanego”.

zapraszamy Na „Bal w kurniku” Anny
Gratkowskiej. To tylko jeden z dziesięciu
wierszy. Przy nim i pozostałych uśmiech
nie zejdzie wam z twarzy. Bo jak się
nie uśmiechać, czytając o humorzastej
chmurze, skarpetce, która postanowiła
wyruszyć w podróż, czy jak poradzić
sobie z nudą paskudą. Książeczkę w formie e-booka rodzice mogą zamówić na
stronie wydawnictwa: www.ksiegarnia.
wydawnictwobialepioro.pl.

Gąski w kącie podrygują,
Nasłuchują, bluesa czują,
Chociaż wszystkie, daję słowo
Są ubrane na rockowo.

Ale kurki wrzask podniosły,
Szybko z balu się wyniosły.
Kaczki z żalem oddreptały.
Choć bal cały rozkręcały.

Nagle hałas! Coś się dzieje!
Lis chce zostać wodzirejem!
Macha kitą w cztery strony,
Choć jest gościem nieproszonym!

Kogut krzyknął rozgniewany:
„Ach, ty lisie farbowany!
I odwrócił się na pięcie,
By opuścić to przyjęcie.

Podtrzymując się pod boki,
Zerka ślepiem tam gdzie kwoki
Puszcza oczko do kokoszek:
„Każdą z pań do tańca proszę!”

Zaraz za nim gęsi wyszły,
Choć dopiero co tu przyszły.
Za gąskami też indyki
Wszystkie wyszły w rytm muzyki.

Każdej damie obiecuję:
Nóg nie deptać, bo rytm czuję.
Czy w podskoku, czy w obrocie
Ja się znam na tej robocie.”

Tak w ten wieczór, pośród krzyków
Dobiegł końca bal w kurniku.
Anna Gratkowska

Wiosna 2021
Kto rozsypał w parku zieleni tyle?
Kto wypuścił w sadzie kolorowe motyle?
Cóż to za stadko ptaków z ciepłych krajów wraca?
Dlaczego sprawia radość w ogródku praca?

Gdy wokół ograniczeń przybywa
Ona robi swoje, na nią to nie wpływa
Maluje obłoki, kwiatom daje barwę
Rozlewa w przyrodzie kolorową farbę.

To wiosna wyczarowała zielone listeczki
Ona nie potrzebuje na twarzy maseczki
Gość wyczekiwany przez tysiące ludzi
Dmucha ciepłym wiatrem, świat do życia budzi.

Dzięki niej słoneczko buzie wam ogrzewa
Patrzycie z uśmiechem, na trawy i drzewa
Wiosna da wam siłę, precz nudę przegoni
Wszystkim złym wirusom przychodzić zabroni.
Małgorzata Urszula Laska
Rys. Przemysław Polak
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świat młodych

John Green – „Gwiazd naszych wina”
Romanse nigdy mnie nie interesowały,
zawsze uważałem, że są liniowe i schematyczne. Praktycznie zamknąłem się
na nie, mówiąc samemu sobie, że niczym
mnie nie zaskoczą. Zrozumiałem, że byłem w błędzie, po przeczytaniu „Gwiazd
naszych wina” Johna Greena.
Sama książka opowiada o 16-letniej Hazel
Grace Lancaster. Zdiagnozowano u niej raka tarczycy w IV stopniu zaawansowania z
guzami w płucach, ale udało jej się przeżyć
dzięki dawkom eksperymentalnego leku o
nazwie Phalanxifor, który nie istnieje poza książką. Przez swoją chorobę opuściła
szkołę w wieku 13 lat, a jej jedynymi przyjaciółmi są rodzice oraz Peter van Houten,
autor jej ulubionej książki, który wyjechał
do Amsterdamu. Hazel zapisała się na grupę wsparcia, której to po pewnym czasie
nienawidzi. Na jednym ze spotkań poznaje
Augustusa Watersa, 18-latka z mięsokostniakiem (nowotwór), przez którego stracił
nogę. Bohaterowie szybko zakochują się
w sobie, obawiając się, że śmierć jednego
z nich nadejdzie niebawem.
Trudno jest mi stwierdzić, czy zawiodłem
się, czy jednak nie. Książkę czytało się
bardzo przyjemnie, historia Hazel i Augustusa wciągnęła mnie, a kiedy skończyłem,

przez tydzień nie mogłem wyrzucić ich
z głowy. Bohaterowie darzą się uczuciem
tak prawdziwym, że aż trudno uwierzyć,
że to nie wydarzyło się naprawdę. Cała
historia jest w wielu momentach lekka.
Z drugiej jednak strony, gdzieś z tyłu głowy miałem wrażenie, że zaraz wydarzy się
coś złego, że coś nie pójdzie po ich myśli, ale w inny sposób niż ktokolwiek by
się spodziewał. I oczywiście ten moment
nastąpił. Pod koniec książki, kiedy myślałem, że wszystko wspaniale się ułoży,
moje wyobrażenia zostały mi wyrwane,
spalone, zgniecione i oddane z wrednym
uśmiechem. Nie powiem Wam, co się wydarzyło. Przeczytajcie sami… Jest wtedy
nadzieja, że ta książka Was także poruszy.
Ogólnie rzecz ujmując, książkę polecam,
zakończenie nie zaskoczyło mnie, co nie
zmienia tego, że bolało, bolało jak diabli,
co nie jest czymś złym, ponieważ wciąż jest
to książka o ludziach chorych na raka. Nie
zaskoczy ona kogoś, kto z podobnymi książkami ma wiele wspólnego, ale przekona go
jeszcze bardziej do tego gatunku literatury.
Tak jak to było ze mną. Okładka na zdjęciu
jest jedną z nowszych wersji, osobiście wolę
tę starszą, jednak ta też jest ładna.

Remek

XI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Od wielu lat organizowana jest Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla
uczniów polskich szkół na całym świecie.
Młodzież bardzo chętnie bierze udział
w eliminacjach olimpijskich. Etapy zmagań olimpijczyków z literaturą, poezją oraz
gramatyką języka polskiego nawiązują do
starożytnej idei współzawodnictwa, w którym ważne jest nie samo zwycięstwo, lecz
droga do niego. Nieustannie poszerzają swoją wiedzę, sprawdzają i doskonalą
własne umiejętności i pokonują własne
ograniczenia podczas spotkań i rywalizacji z rówieśnikami podzielającymi te same
humanistyczne pasje.
Olimpiada to nie tylko sprawdzenie
swojej wiedzy, ale również możliwość
uzyskania wymiernych korzyści. Finaliści
i laureaci zostają zwolnieni z egzaminu
maturalnego z języka polskiego. Niejednokrotnie otrzymują indeksy na renomowane
wyższe uczelnie w Polsce.
W tym roku w XI Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego brało udział czworo
uczniów ze Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą
we Frankfurcie nad Menem. Szkołę reprezentowali: Karol Niewiadomski, Kinga
Osińska, Laura Połońska, Maja Porębska.
Za nimi już dwa etapy eliminacji. Młodzież
poradziła sobie doskonale z tematami tegorocznej olimpiady. GRATULUJEMY!

Panie nauczycielki, Agnieszka Połońska oraz Agnieszka Rzepka, bardzo
angażowały się w przygotowanie uczniów
do tego wydarzenia. Konsultacje odbywały się online, ale Olimpiada odbyła się „po
staremu”, w szkolnych ławach.
– Fajnie było wrócić do szkoły – wspominają spotkanie uczestnicy.
Do trzeciego etapu zakwalifikowały się
dwie uczennice: Laura Połońska i Kinga Osińska. To ogromny sukces naszych
uczniów. Dziewczęta w sobotę 6 marca
zmagały się z pytaniami od członków
komisji. O wynikach trzeciego etapu poinformujemy w następnym numerze.
Trzymamy kciuki! 
Kinga Osińska
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Idzie nowe
Idzie czas zmian. Nie przegapmy go. Pokażmy, że jesteśmy w Niemczech i mamy
własne potrzeby i żądania. Tak z łowickim przytupem. Jak? Idąc we wrześniu
do wyborów w Niemczech. Pokazując, że
jesteśmy poważnym elektoratem, którego
potrzeby niemieckie partie powinny brać
pod uwagę. Protestując przeciwko nierównoprawnemu traktowaniu na rynku
pracy. Tworząc koalicje i sojusze. Wchodząc w dialog z politykami.
Zbliżają się wybory. 2,3 mln osób
polskiego pochodzenia mieszka w Niemczech, prawie kolejny milion przebywa
w Niemczech i nie posiada niemieckiego obywatelstwa, ale część z nich może
głosować w wyborach lokalnych. Brak zainteresowania udziałem w wyborach,
tak jak było to do tej pory, oznacza brak
zainteresowania nami przez niemieckich
polityków. Duża mobilizacja wyborcza daje nam szansę na skuteczniejsze działania
w kolejnych latach.
Napływ nowych ludzi z Polski
Od lat mówi się o Polakach w Niemczech,
że są niewidzialni, że się wtopili w niemieckie społeczeństwo. Z dumą mówiło
się o udanej integracji Polaków w Niemczech.

Polacy uczyli się języka niemieckiego,
niektóre dzieci zapominały język polski.
Niektórzy oddawali za to swoją tożsamość.
A inni wzmacniali się w swojej polskości.
Wielu oddawało możliwość kształtowania
swego życia według tego, co mogą mieć tu
i teraz. Część z nich robiła to z własnej woli, a inni czynili to z braku strukturalnych
możliwości innego urzeczywistnienia. Na
przykład pracy na miarę ich kwalifikacji.
Nie wszyscy posiadali odpowiednie możliwości. Musieli się dopasować do kształtu
łóżek w barakach dla przesiedleńców albo
do szpachli na niemieckiej budowie.
W końcu nadszedł rok 2004 rok, Polska
weszła do Unii Europejskiej, dołączyła
do reszty wspólnoty europejskiej. Ale to
dopiero od 2011 roku Polacy mogli przybywać do Niemiec bez konieczności
zakładania firmy, korzystając w pełni z europejskiej swobody przepływu osób.
Obecnie do Niemiec przyjeżdżają Polacy z rozmaitych środowisk: eksperci,
pracownicy budowlani, naukowcy, matki,
opiekunki. Część z nich zna tylko język angielski, inni nie znają żadnego języka poza
polskim. Musimy być świadomi, że istnieje ogromna masa ludzi, która nie jest ujęta
w żadnych statystykach. Nieobejmowana
programami pomocowymi. Zaniedbani
przez niemieckie państwo i zapomniani
przez polskie.
Do nadrobienia
Wiele badań naukowych
wskazuje na deficyt demokratycznej reprezentacji wśród
organizacji
imigranckich,
niedobór
przedstawicieli w niemieckich gremiach,
w administracji oraz w służbie publicznej. Niski stopień
reprezentacji to też deficyt
demokracji w Niemczech,
a także duży problem europejski. Czy ktoś przemyślał,
w jaki sposób zachęcić państwa przyjmujące migrantów
z innych Unii Europejskiej
do stworzenia im możliwości
udziału w życiu społecznym
i politycznym?
W międzyczasie niemiecki rząd sam się przyznaje, że
musi popracować nad lepszą
spójnością społeczną i nad
lepszym
porozumieniem
lokalnego
społeczeństwa
z migrantami. Jak to ma się
to dokonać, skoro większość
z nich jest traktowanych
głównie jak migranci zarob-
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Fot. Edyta Gontarski

My, widzialni

Dr Kamila Schöll-Mazurek bada zagadnienia
migracji, integracji, nierówności społecznych.
Współpracuje z Centrum Interdyscyplinarnych
Studiów o Polsce Europejskiego Uniwersytetu
Viadrina. Rzeczniczka Polskiej Rady Społecznej
oraz Polskiej Federalnej Sieci na rzecz Partycypacji
i Spraw Socjalnych, członek Rady Reprezentantów
Federalnej Konferencji Organizacji Imigranckich
w Niemczech. Dyrektor Programowy Międzykulturowego Centrum Poradnictwa i Pierwszego
Kontaktu dla Migrantów w Berlinie. Więcej na:
www.polskarada.de

kowi? Jak nasi rodacy mają się poczuć
częścią niemieckiej wspólnoty i wspólnie
z innymi narodowościami dbać o rozwój niemieckiego kraju? Przecież właśnie
o tym marzy niemiecki rząd federalny!
Polski rząd z kolei do niczego się nie
przyznaje. W kuluarach słychać tylko
tłumaczenia, że nie można wydawać pieniędzy publicznych na lepszą sytuację
Polaków w „Reichu”, bo co wtedy powie się
bezrobotnemu wyborcy z Białegostoku?
Może jest to po części zrozumiałe, dlatego
nie zauważyłam, by Polska zbytnio dbała
o poprawę sytuacji społecznej Polaków
w Niemczech. Są nawet politycy, którzy
otwarcie pytają: „Po co? Niech oni najlepiej do Polski wracają”. Choć ja twierdzę,
że to właśnie nasi rodacy mogą być najlepszymi ambasadorami naszego kraju poza
jego granicami. Mogą być prawdziwymi
budowniczymi dobrych relacji gospodarczych, kulturowych i społecznych między
Polską a Niemcami.

wieści polonijne
Co się otwiera, a gdzie trzeba jeszcze
dorobić klucz
Na fali debaty o roli migrantów z drugich
i trzecich pokoleń otwierają się nowe możliwości. Wykuwane są przez rząd federalny
plany, tak jak ten obecny prezentowany na
Szczycie Integracyjnym. Powstają kolejne
instytucje mające zajmować się sprawami
migrantów, takie jak: Akademia VAMOS,
Fundacja na rzecz Wolontariatu, DEZIM.
Tworzone są wizjonerskie plany, z wprowadzeniem kwot imigranckich w Berlinie,
czy też projekt nowej ustawy Federalnego
Prawa Partycypacyjnego przygotowywany
przez Federalną Konferencję Organizacji
Imigranckich.
Ale to za mało. Naukowcy od lat wiedzą,
że nierówności społeczne nie wyrównają
się same z siebie. Potrzebne jest wprowadzenie kwot, jak w przypadku kwot dla
kobiet. Wskazane jest również wdrożenie
instytucjonalnych regulacji, także między
Polską a Niemcami oraz UE.
Co trzeba zrobić
Tematów do uregulowania jest sporo: język polski w szkołach, informacje
urzędowe w języku polskim (szczególnie
w czasie pandemii), wykorzystywanie
na niemieckim rynku pracy, mała liczba
ofert partycypacji dla tych, którzy słabo
znają język niemiecki, niski stopień reprezentacji osób z polskim pochodzeniem
migracyjnym w niemieckiej administracji,

polityce i w organizacjach społeczeństwa
obywatelskiego. Tematem są też trudności z awansem społecznym dla polskich
dzieci, utrudniony dostęp do świadczeń
socjalnych, odmawianie dostępu do kursów integracyjnych dla polskich obywateli
Unii Europejskiej.
Te wszystkie trudności sprawiają, że
nie jesteśmy tam, gdzie moglibyśmy być
i nie zawsze wykorzystujemy swój potencjał tak, jak moglibyśmy. Szczególnie
ten tryb przypuszczający, niedokonany,
robi dużą różnicę, bo można się spytać,
kiedy w końcu w pełni wykorzystamy
nasze możliwości? I czy pełny dostęp do
możliwości jest przez niemieckie społeczeństwo mile widziany, czy jesteśmy
tylko potrzebni do wykonywania niskopłatnej pracy?
Aby w pełni wykorzystać nasze możliwości, musimy wspólnie wykrzesać z siebie
ogromny potencjał mobilizacyjny. Niestety, posiadamy w Niemczech bardzo słabe
struktury.
Jednak jestem przekonana, że mobilizację możemy sprawnie zaplanować.
Wspólnie z partnerami z Polskiej Sieci na
rzecz Partycypacji i Spraw Socjalnych (Patrycja Marek, PORADA – Polskojęzyczni
Psychologowie i Pedagodzy w Bawarii
e.V., Krzysztof Blau, Towarzystwo Polsko-Niemieckie Saksonii-Anhalt, Katarzyna
Werth, Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie
na rzecz Kultury i Integracji e.V, Me-

klemburgia-Pomorze Przednie, i Joanna
Szymańska z Polregio e.V., NRW) przygotowujemy pytania przedwyborcze
do polityków. Planujemy szereg debat
na tematy ważne dla Polek i Polaków
w Niemczech.
Jednym z naszych działań jest
podpisanie wraz z Konwentem Organizacji Polonijnych oraz Federalnym
Związkiem Nauczycieli Języka Polskiego
porozumienia o współpracy. Chcemy, aby
potrzeby Polek i Polaków w Niemczech
zostały ukazane podczas kolejnego polsko-niemieckiego „okrągłego stołu” z nowej
perspektywy, odpowiadającej naszym aktualnym potrzebom. 30-lecie podpisania
traktatu między Polską a Niemcami zaprasza do nowych rozwiązań i przede
wszystkim włączenia świeżego głosu do
debaty.
Nadszedł czas, aby między Polską, Niemcami i UE opracowana została strategia
dotycząca spraw integracji i współudziału
w życiu społecznym i politycznym oraz
zapobiegania negatywnym skutkom migracji Polaków do Niemiec.
Jeśli chcemy być skuteczni, musimy łączyć nasze siły, pomysły i możliwości.
Dlatego jeśli dla Was są te sprawy ważne,
chcecie się przyłączyć lub wesprzeć naszą
działalność, piszcie na adres: polnischesbundesnetzwerk@gmail.com.

się przede wszystkim z pedagogami społecznymi. Jeśli chcemy użyć nomenklatury
niemieckiej biurokracji, powinniśmy skorzystać z wyrażenia Eingliederungsmaßnahme.
Jeśli natomiast staramy się o uznanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą,
możemy zostać zobligowani przez niemiecki
urząd do odbycia tzw. stażu adaptacyjnego.
W Niemczech mówi się w tym kontekście
o Anpassungslehrgang lub Anpassungsmaßnahme.

Oczywiście staż może też oznaczać czas,
który upłynął od momentu rozpoczęcia
pracy. Wówczas użyjemy sformułowań
Dienstzeit lub Dienstalter (jeśli chodzi
o lata pracy urzędnika), Dauer der Betriebszugehörigkeit (jeśli mowa o pracowniku
zatrudnionym od lat w tej samej firmie)
lub neutralnie, Beschäftigungsdauer (czyli
po prostu okres zatrudnienia).

Tłumacz przysięgły
mgr Adam Gałamaga



Dr Kamila Schöll-Mazurek

Jak przetłumaczyć „staż”
na język niemiecki?
Praktikum to tłumaczenie nieprecyzyjne,
ponieważ staż to coś więcej niż praktyki.
Według słownika języka polskiego staż
to „praktyczna nauka zawodu odbywana w jakiejś instytucji przez absolwentów
szkoły lub studiów, czasem stanowiąca
próbny okres ich pracy”. W Niemczech
funkcjonuje kilka odpowiedników, które są stosowane w zależności od zawodu
i kontekstu. I tak, mając na myśli staż
dziennikarski, powiemy Volontariat. Staż
podyplomowy lekarza to Praktisches Jahr.
Staż dla absolwentów studiów wyższych
w branży bankowej i finansowej to zazwyczaj Traineeship.
Staż aplikacyjny przyszłego adwokata
lub prokuratora to Rechtsreferendariat.
Staż nauczycielski to analogicznie Lehramtsreferendariat, choć sprawa jest
skomplikowana, bowiem w systemie awansu zawodowego nauczycieli w Polsce
wyróżnia się „nauczyciela stażystę”, który
już posiada kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela (ale nie ma innego
stopnia awansu). W takim przypadku
trzeba użyć tłumaczenia opisowego.
Polskie urzędy pracy oferują staże zawodowe jako instrument aktywizacji zawodowej.
Można taki staż przetłumaczyć dosłownie
jako Berufspraktikum, ale zwrot ten kojarzy
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zdrowie

Piękny uśmiech – Twoją wizytówką!

Polskojęzyczna stomatolog Anna Weidemann-Maszewski
Uśmiech odgrywa w naszym życiu wiele ról. Poprawia nastrój,
a w mózgu wydzielają się endorfiny, czyli hormony szczęścia. Jest
również naszą wizytówką i pomaga budować relacje społeczne.
Aby był piękny, potrzebujemy zadbać o zdrowe zęby.
Wielu lekarzy mówi o tym, że profilaktyka
to klucz do dobrego zdrowia i lepiej zapobiegać niż leczyć. Nie inaczej jest w przypadku
zębów. I choć wizyta u stomatologa większości z nas nie kojarzy się pozytywnie, to
regularne kontrole zębów pozwalają uniknąć wielu bolesnych sytuacji, wynikających
z zaniedbań w tym obszarze.
Nowoczesna technologia dentystyczna pozwala rozwiązywać coraz więcej
problemów stomatologicznych. Polacy
mieszkający w Niemczech również mają
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możliwość skorzystania z usług polskojęzycznych dentystów. Jeden z takich
gabinetów prowadzony jest przez Polkę
Annę Weidemann-Maszewski i mieści
się w Bad Homburg przy Louisenstrasse
77. W ramach swojej działalności oferuje
szeroką gamę usług, m.in.:
• profilaktykę indywidualną,
• profilaktykę dziecięcą od 2,5 roku życia
z odpowiednim podejściem i uwzględnieniem potrzeb małego pacjenta,
przygotowaną dla niego poczekalnią z zabawkami,
• protezy z wykorzystaniem mostów,
protez, koron, licówek lub implantów,
• implantologię pozwalającą na zastąpienie pojedynczych zębów,
• periodontologię (leczenie chorób przyzębia i jamy ustnej),
• endodoncję (leczenie kanałowe),
• wybielanie zębów z powodów kosmetycznych lub estetycznych,
• profesjonalne czyszczenie zębów,

• leczenie pacjentów z lękiem,
• doradztwo i regulacja cruncherów,
osób chrapiących i szyn sportowców,

• prześwietlenie zębów z wykorzystaniem

nowoczesnego systemu rentgenowskiego pozwalającego na wczesne wykrycie
chorób stomatologicznych.
Gabinet oferuje również przegląd kosztów,
możliwość płatności ratalnych i wsparcie
w uzyskaniu dodatkowego ubezpieczenia
zębów, aby część kosztów leczenia pokryła
ubezpieczalnia. Zaletą jest również krótki
czas oczekiwania na wizytę.
Pamiętajmy, aby w ramach profilaktyki odwiedzić dentystę raz na pół roku, nawet jeśli
nie mamy dolegliwości bólowych. Stomatolog sprawdzi stan naszych zębów, dziąseł
i jeśli zachodzi taka konieczność, usunie kamień nazębny. Profilaktyka dotyczy również
dzieci posiadających zęby mleczne, które
mają cienkie szkliwo i są bardziej narażone
na powstawanie próchnicy. Przegląd profilaktyczny jest w Niemczech bezpłatny.

T W O J E M i a s to

motoryzacja

Wiosenne porządki Automaniaka
Nadeszła najpiękniejsza
pora roku. Wiosna! Robimy
domowe porządki, warto
jednak zadbać nie tylko
o nasz dom, ale również
o samochód, który dla wielu
z nas jest narzędziem pracy.
Luz w układzie kierowniczym, cieknące
przewody, zniszczone wycieraczki, olej
silnikowy nadający się jedynie do wymiany – to nie skutki kataklizmu a niskich
temperatur. Jedną z pierwszych rzeczy,
jaką powinniśmy zrobić, jest czyszczenie
samochodu, nie tylko karoserii i wnętrza,
ale również podwozia, które przez sól ulega zniszczeniu. Podwozie niszczy nie tylko
sól. Jeżdżąc po nieodśnieżonych drogach,
parkingach, uderzamy podwoziem o bryły
lodu czy śnieżne muldy. Może to prowadzić do uszkodzeń mechanicznych, np. do
luzu w układzie kierowniczym.
W trakcie zimy większemu zużyciu ulega
jeden z najważniejszych elementów auta
– hamulce. Częste hamowanie, brud, sól,
wzmożone użycie systemów ABS i ESP
oraz niskie temperatury mają negatywny
wpływ na nasze hamulce, warto więc dokonać ich sprawdzenia. W końcu chodzi
o nasze bezpieczeństwo.
Kolejnym elementem, dla którego zima
jest zabójcza, są wycieraczki. Wielu kierowców używa ich do odśnieżania, a to
prowadzi do nadmiernego ich zużycia.
W okresie zimowym większemu zużyciu
ulegają również wszelakie elementy gumowe. Warto zatem sprawdzić stan uszczelek,
przewodów oraz pasków. Jeśli widoczne są
jakieś uszkodzenia, należy niezwłocznie
dokonać ich wymiany.
Dla kierowców, którzy nie korzystają z opon całorocznych, wiosna to czas
zmiany ogumienia, jednak nie warto się
spieszyć. Opony letnie najlepiej sprawdzają się w temperaturach powyżej
7 stopni Celsjusza. Dokonując wymiany,
sprawdźmy, czy bieżnik, jaki pozostał po
zeszłorocznym sezonie, jest wystarczający,
żebyśmy mogli bezpiecznie poruszać się
po drogach.
Nie zapomnijmy również o sprawdzeniu stanu i poziomu płynów i olejów, tj.:
hamulcowego, chłodzenia, silnikowego
i wymiany płynu spryskiwaczy.
Polscy
kierowcy
wybierają
doświadczonych
producentów
olejów
samochodowych. Od klasy oleju silnikowego i częstotliwości jego wymiany zależy
kondycja jednostki napędowej, dlatego
kierowcy w tej kwestii są zgodni i decydują
się na produkty firm z długimi tradycjami
i doświadczeniem. Trzeba jednak pamiętać, że nawet najlepszy olej z czasem utraci

swoje właściwości, dlatego lepiej częściej
wymieniać tani olej niż rzadko zmieniać
drogi. W używanych samochodach dystanse pomiędzy wymianami warto skrócić do
10–15 tys. km.
Najbardziej popularne i godne polecenia
oleje silnikowe to (nazwy produktów podane alfabetycznie):
1. Castrol
2. Elf
3. Fuchs
4. GM
5. Liqui Moly
6. Lotos
6. Mobil

7. Millers Oil
8. Orlen
9. Petronas
10. Ravenol
11.Shell
12. Texaco
13.Total
14.Valvoline
Gdy już dokonamy tych wszystkich przeglądów i wymian, wsiądźmy do naszego
samochodu i cieszmy się jazdą w tą piękną
wiosenną pogodę, nie zapominając jednak o bezpieczeństwie i jeździe z rozwagą.

Życzę szerokiej drogi!

Krzysztof Bakalarczyk
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Życie bez słodyczy jest możliwe, ale nudne
„TM”: Jest Pan mistrzem cukiernictwa
– jak zaczęła się ta słodka przygoda? To
tylko zawód czy już pasja, hobby?
PIOTR LASKOWSKI: – Mając 16 lat, po
roku nauki w technikum samochodowym,
podczas obróbki metalu dowiedziałem
się, że w mojej miejscowości otwierają
cukiernię i szukają ucznia. Zgłosiłem się
bez wahania. Zawsze fascynował mnie
efekt cudownej przemiany zachodzącej po
połączeniu kilku składników. Satysfakcja
i przyjemność obserwowania, jak wypiek
daje radość bliskim, motywowała do poszukiwania coraz to bardziej wyszukanych
ciast i deserów. Zamieniłem pilnik na
paletkę cukierniczą, a metal na biszkopt.
Z pasją rozwijałem się. Nie zdawałem sobie sprawy, jak ciekawe, ekscytujące, ale
i ciężkie jest to rzemiosło.
Ma Pan dwie cukiernie. Kiedy otworzył
Pan pierwszą?
– W 2001 roku przyjechałem do Niemiec.
Do roku 2008 pracowałem dla różnych
cukierni, hoteli, restauracji, przygotowując torty, ciasta, desery. Zdobywałem
doświadczenie. Poznałem wspaniałych,
zaangażowanych ludzi z pasją, od których
bardzo dużo się nauczyłem. Pragnienie
przeniesienia smaków zapamiętanych
z Polski i wypiekania ciast – nie tylko dla
rodaków – spowodowało, że w maju 2008
roku powstała cukiernia w Offenbach,
a w 2012 we Frankfurcie nad Menem.
Czy oprócz tych dwóch punktów można
gdzieś jeszcze kupić Państwa wyroby?

– Tak. W kawiarence przy kościele, polskim sklepie w Wiesbaden, Hochheim
oraz kilku kawiarniach we Frankfurcie.
Czy cały czas pracuje Pan na polskich recepturach?
– Większość receptur przywiezionych
z Polski nie zmieniła się. Niektóre zmodyfikowałem dla potrzeb odbiorców.
Życzenia klientów się zmieniają. Wprowadzamy nowe smaki, kształty ciast,
tortów. Ich paleta kolorów i smaków jest
ogromna. Nieustannie się rozwijamy.
Staramy się, aby każdy znalazł u nas to,
co lubi. W dobie dostępu do internetu
musimy wykazać się ogromną kreatywnością, wyobraźnią, umiejętnościami, by
sprostać życzeniom klientów. Największe
zadowolenie odczuwamy, gdy dzieci cieszą się, widząc bajkowych bohaterów na
tortach.

Po raz 15. w darmsztadzko-frankfurckim terenie, ale
pierwszy raz wirtualnie
Od 31 stycznia 2021 roku, czyli od 29.
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, upłynęło już trochę czasu, jednak dzień ten był na tyle wyjątkowy, że
nie można pominąć go milczeniem. Co
tu wiele mówić, zorganizowaliśmy Finał
online, na miarę naszych czasów, nie tracąc wiele ani na jakości, ani ilości emocji.
Zresztą uzbierana kwota, jaką przesłaliśmy Fundacji, czyli ponad 46 tysięcy euro,
mówi sama za siebie!
Jak zorganizować Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w obliczu
pandemii? Czy ktoś w ogóle wyobraża
sobie Finał bez hucznych koncertów, spotkań z rodakami przy pierogach i bez akcji
prozdrowotnych? Organizując Finał, nieraz zadawaliśmy sobie te pytania. Mimo
wszystko, gdy jesienią podjęliśmy decyzję,
że zagramy, postanowiliśmy zrobić to na
jak najwyższym poziomie. Pomimo że
nikt z nas nie miał pojęcia o organizacji
imprez online, a hasła takie jak streaming
internetowy, crosspostowanie czy spotkanie na Zoomie dla wielu z nas brzmiały
jak czarna magia, to podjęliśmy się tego
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Wolontariuszka Agnieszka uzbierała 1746,32 euro
i 670 zł do e-skarbonki 
Fot. Andy Deja Foto

wyzwania. Z miesiąca na miesiąc, wraz
z kolejnymi obostrzeniami w Hesji, malały szanse na choćby najmniejsze spotkanie
w gronie WOŚP-owych przyjaciół. My
zaś za każdym razem modyfikowaliśmy
plany, pozostając przy okazji otwartymi
na sugestie z zewnątrz. Z wielką radością
przyjęliśmy propozycje naszych wolontariuszy, którzy w tym roku wsparli nas,
będąc wolontariuszami mobilnymi. Nie
inaczej było z mobilnymi SiemaWozikami,
wypełnionymi WOŚP-owymi gadżetami,
które w dniu Finału krążyły po okolicach
Darmstadt i Frankfurtu.

Czy Niemcom smakują polskie wypieki?
– Nasze torty, ciasta, ciasteczka, pączki
doceniają nie tylko rodacy, ale również
klienci innych narodowości. Napoleonka,
szarlotka, ciasto snickers, eklerki, tort chałwowy, bananowy, pączki, torty owocowe
są niezmiennie w naszej ofercie ze względu na życzenie kupujących. Nieustannie
poszerzamy asortyment i uzupełniamy tradycyjnymi wypiekami na święta, komunie
czy tłusty czwartek. Na Wielkanoc przygotowujemy tradycyjne mazurki, mazurek
wypełniony karmelizowanymi orzechami
włoskimi według własnej receptury, sernik
z rodzynkami, makowiec, baranki, zające,
babki w polewie czekoladowej lub lukrowane ze skórką pomarańczową z ciasta
ucieranego na parze.
W czym tkwi sukces Państwa cukierni?
– Z wypieków muszą być zadowoleni nasi klienci, a także my, pracownicy. Trzeba
zwrócić uwagę na smak, wygląd, estetykę, efekt „wow!”. Tego zawodu nie da się
wykonywać bez pasji. Kto dobrowolnie
wstawałby w nocy do pracy często w niedziele i święta, gdyby go nie fascynowała?
Czy osiągnęliśmy sukces? Robimy małe
rzeczy z wielką pasją. Bardzo dużo osiągnęliśmy ciężką pracą. Działamy od 12 lat.
To zasługa całego zespołu. Jesteśmy zgrani. Każdy jest indywidualistą, pasjonatem
zawodu i ma swój ogromny wkład w sukces cukierni. Weil das Leben ohne Kuchen
ist möglich, aber sinnlos!
Rozmawiała Iwa Osińska
Ponadto od początku stycznia, aż do
dnia Finału, dwa razy w tygodniu przeprowadzaliśmy aukcje online, których
popularność – oraz zaangażowanie licytujących – za każdym razem wywoływały
wielkie uśmiechy na naszych twarzach!
31 stycznia po raz pierwszy w historii
przeprowadziliśmy Finał online. Także
tego dnia nie zabrakło emocji, a nasz program przyciągnął tysiące widzów. Nic
zresztą dziwnego, gdyż do zaoferowania
mieliśmy nie tylko licytacje i cały program
rozrywkowy – czyli polskie kabarety, pozdrowienia od gwiazd czy koncerty – ale
także łączyliśmy się z innymi sztabami oraz
wieloma cudownymi gośćmi! Tego dnia
bowiem wspominaliśmy poprzednie 14 Finałów, rozmawiając z pierwszymi twórcami
Sztabu Darmstadt-Frankfurt i członkami
poprzednich sztabów. Ten Finał był dla nas
wyjątkowy – zorganizowany po raz 15.!
Ten Finał na pewno nie byłby tak
cudownym wydarzeniem, gdyby nie zaangażowanie wielu, wielu osób! W tym miejscu
bardzo chcielibyśmy podziękować naszym
cudownym wolontariuszom, sponsorom,
patronom internetowym i medialnym oraz
wszystkim WOŚP-owym przyjaciołom. Jesteście wielcy! Dziękujemy! Siema!

Dominika Ojczyk

Sztab Darmstadt-Frankfurt

wieści polonijne
Wiele wzruszeń
w Oberhausen
Zupełnie inaczej niż do tej pory swój 18.
Finał zagrał Sztab Oberhausen. Miała być
wielka impreza z ogromną liczbą zaprzyjaźnionych artystów. Wszyscy czekali, aby
wspólnie świętować osiągnięcie dojrzałości tego prawdopodobnie najstarszego
poza Polską sztabu WOŚP. Jak wiadomo,
stało się jednak inaczej. W grudniu nikt
nie wiedział, jak właściwie będzie wyglądało tegoroczne granie. Przedstawiano
czarne scenariusze. Sztab postawił sobie
za cel zebranie przynajmniej 10 procent
z ubiegłorocznych 33 tysięcy euro. Podjęto próby działalności przez internet.
Założona została grupa na WhatsApp
w celu przeprowadzania tam licytacji.
W grudniu natomiast już zorganizowana
została pierwsza aukcja online. Uczestniczyło w niej raptem 20 osób, w tym
większość wolontariuszy, ale zebrano ponad 500 euro. To zapaliło małe światełko
w tunelu. Postanowiono szybko zwiększyć liczbę aukcji wirtualnych i dojść do
większej grupy osób. Członkowie sztabu
dnie i noce spędzali przed komputerem,
aby informować ludzi o tej innej formie
tegorocznej działalności. Oprócz tego
kilkunastu wolontariuszy podjęło zbiórki
pod polskimi sklepami, których w NRW
jest bardzo dużo. W wielu punktach, gdzie
przychodzą Polacy, postawiono puszki stacjonarne. Nikt jednak nie liczył, że
tegoroczna, zebrana kwota zwali z nóg.

A jednak… tegoroczny Finał, choć zagrany po cichu, dostarczył wielu wzruszeń
i potwierdził wiarę w człowieka.
Sztab Oberhausen prowadził działalność
nieprzerwanie od 15 grudnia do 14 lutego.
Wykorzystano niemal wszystkie możliwości i w związku z tym chyba pracy było
jeszcze więcej niż podczas tradycyjnego
Finału. Brakowało jednak tej wielkiej radości, która towarzyszyła wolontariuszom
podczas poprzednich finałów. Mimo to
efekt przerósł najśmielsze oczekiwania.
W najśmielszych przewidywaniach nikt
nie miał odwagi nawet pomyśleć, że sumą
tegorocznego 18 Finału w Oberhausen,
będzie… 30 tysięcy euro, czyli raptem
3 tysiące mniej niż podczas wielkiego
ubiegłorocznego Finału.
Tegoroczne granie wzbogaciło Sztab
o wiele doświadczeń, które wykorzysta-

ne będą w przyszłym roku. Z pewnością
w kolejnych latach, obok tradycyjnego
Finału live, będzie działała wirtualna odnoga, która pozwoli dotrzeć do większej
liczby potencjalnych ludzi dobrej woli.
Cieszymy się, że Polonia niemiecka nie
zawiodła także w tym roku chorych dzieci w Polsce. Kolejny raz otrzymaliśmy
od anonimowych ludzi dobrej woli siłę
i zapał, które wystarczą do pracy przez
cały rok. W całych Niemczech działało
12 sztabów, które zebrały łącznie około
205 tysięcy euro. Po raz pierwszy, również dzięki specjalnej grupie WhatsApp,
wszystkie sztaby miały ze sobą nieprzerwany kontakt, wymieniano się pomysłami
i doświadczeniami. I tak pewnie będzie do
końca świata… i jeden dzień dłużej.
Siema z Oberhausen!

Leonard Paszek

29. Finał WOŚP – inny niż
do tej pory, a jednak udany
Mimo wielu obaw co do realizacji Finału,
udało nam się zebrać aż 34 507,34 złotych
i 2434,92 euro.
Produkcja LIVE, występy przed kamerą,
aukcje online i wszystko to, co w tym roku
musieliśmy przygotować, jak również problemy, z którymi musieliśmy się zmierzyć,
były inne niż do tej pory. Mimo to się nie
poddaliśmy, bo uważamy, że nie ma przeszkód, których nie da się pokonać!
Zapytacie, co się u nas w takim razie działo? Program, a raczej scenariusz, ułożony
był tak, by jak najbardziej zainteresować
naszych widzów i ich nie zanudzić. Licytacje przekazanych przez darczyńców
przedmiotów, z których prawdziwymi hitami były rękawice z autografem Manuela
Neuera i koszulka z autografem Roberta
Lewandowskiego, nagrania występów artystów, którzy niestety z powodu pandemii
nie mogli zagrać dla nas na żywo, pokaz
iluzji w wykonaniu Piotra Denisiuka znanego w Karlsruhe z ubiegłorocznego finału
– to tylko niektóre z atrakcji, jakie udało
nam się przygotować na tegoroczny Finał.
Nie zabrakło także programu dla dzieci,
jak również wywiadów z wolontariuszami

Sztab Karlsruhe: Maria Paszkiewicz, Krzysztof Siembida, Karolina Perek, Dariusz Wojtaszek,
Henia Mrowczyńska, Rafał Smereka

i sponsorami. Udało nam się też połączyć
LIVE z innymi niemieckimi sztabami oraz
ze sztabem głównym w Warszawie.
I choć w trakcie transmisji nie obyło się
bez małych wpadek, jesteśmy wdzięczni za
każdą pochwałę i słowa uznania skierowane w naszą stronę.
Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować wszystkim członkom sztabu,
sponsorom, wolontariuszom, przyjaciołom sztabu oraz przede wszystkim wielu
wspaniałym darczyńcom z naszego regionu. Bez Was ten sukces nie byłby możliwy.
Dziękujemy również wszystkim artystom
za dołożenie swojej cegiełki i poświęcenie
czasu w przygotowanie materiału, który
mogliśmy wykorzystać. To dzięki Wam

ten Finał na pewno jeszcze długo pozostanie niezapomniany.
Na wiele spraw spojrzeliśmy również pod
innym kątem, a to, co kiedyś wydawało się
niemożliwe, dziś stało się na wyciągnięcie ręki. Podczas tegorocznego Wielkiego
Finału mogliśmy się wiele nauczyć i zdobyć nowe, cenne doświadczenie. Za nami
rozliczenie z Fundacją i chwila na złapanie
oddechu.
Co dalej? Patrzymy z zaciekawieniem
w przyszłość. Mamy nadzieję, że do końca świata i o jeden dzień dłużej będziemy
mogli grać razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Siema!

Rafał

Sztab Karlsruhe
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Krzysztof Ibisz się zaręczył! Gwiazdor
Polsatu prowadzący „Taniec z gwiazdami”
podzielił się tą radosną nowiną. Nową narzeczoną Ibisza jest Joanna Kudzbalska,
była uczestniczka programu „Top Model”.
Jest ona młodsza od swego wybranka serca
o 27 lat. Jeśli dojdzie do ślubu, będzie to
już trzecie małżeństwo Krzysztofa Ibisza.
Pierwsza żona prezentera była dziennikarka Anna Zejdler, z którą doczekał się
syna Maksymiliana. W 2005 r. poślubił
Annę Nowak, aktorkę znaną z programu
„Pani Gadżet”. Mają razem syna Vincenta. Po drugim rozwodzie Ibisz łączony był
z wieloma kobietami, ale z żadną nie zalegalizował związku. Kim jest zatem Joanna
Kudzbalska? Ma 29 lat i od dłuższego czasu robi karierę w modelingu. Brała udział
w drugiej edycji programu „Top Model”
i zajęła w nim wysokie, bo czwarte miejsce. Wówczas studiowała medycynę, ale
po sukcesie w programie przerwała studia i skupiła się na karierze modelki.
Ostatecznie jednak nie osiągnęła spodziewanego rozgłosu i wróciła na uczelnię, by
dokończyć studia. Obecnie pracuje jako
lekarka w jednym z warszawskich szpitali.
Para zaręczyła się już podobno 1 stycznia,
a my dowiadujemy się dopiero teraz o tym
szczęśliwym wydarzeniu, gdyż Krzysztof
Ibisz od dawna bardzo chroni swoje życie
prywatne i wiele osób uważało, że jest singlem. Mamy tylko nadzieję, że o ślubie też
się dowiemy – prędzej czy później.

Marzena Rogalska rozstała się z TVP
po 12 latach pracy. Była jedną z twarzy
telewizji państwowej, tworzyła zgrany
i lubiany duet z Tomaszem Kammelem
w programie „Pytanie na śniadanie”,
prowadziła liczne programy rozrywkowe i koncerty. Jej decyzja o odejściu była
sporym zaskoczeniem dla kierownictwa
stacji, kolegów oraz sympatyzujących
z nią widzów. A tych, trzeba przyznać,
miała Marzena Rogalska bardzo wielu. Co
zdecydowało o tak zaskakującej i niespodziewanej decyzji? Dziennikarka wyznała,
że dzień ogólnopolskiego protestu mediów
przeciwko rządowym planom narzucenia
podatków był dla niej bardzo trudną chwilą. Przypomnę, że protest ten miał miejsce
10 lutego 2021. W swoim pierwszym wywiadzie po ogłoszeniu tej zaskakującej
decyzji dziennikarka powiedziała: „Jak
widać, tytuł mojego ostatniego programu
«Zacznij od nowa» okazał się proroczy. Bo
pamiętajcie, że zawsze można zacząć od
nowa”. A jak skomentował odejście Rogalskiej prezes TVP Jacek Kurski? Otóż
według niego stacja bez Marzeny Rogalskiej sobie poradzi, jednak to ona może
mieć trudności. Jacek Kurski powiedział:
„Jak śpiewa poeta, z tylu różnych dróg
przez życie każdy ma prawo wybrać złe”.
Kończąc, przypomnę, że ze stacją TVP
rozstali się m.in.: Maciej Orłoś, Grażyna
Torbicka, Beata Tadla, Robert Makłowicz
i wielu innych wspaniałych dziennikarzy.

Tulum czy Zanzibar? Oto jest pytanie.
Były to dwa najbardziej popularne, a może modne, kierunki podróży naszych
rodzimych celebrytów. Tulum to ulubiony kurort gwiazd, położony na półwyspie
Jukatan w Meksyku. Na cały miesiąc zimową Polskę opuścili w drugiej połowie
stycznia Małgorzata i Radosław Majdanowie z trójką dzieci i nianią. Na rajskich
plażach Tulum spotkali się z Natalią Siwiec (Miss Euro 2012), która przesiaduje
tu wraz z rodziną już tak długo, że być
może będzie mogła starać się o meksykańskie obywatelstwo. Pod meksykańskim
niebem urlop spędził również Krzysztof
Ibisz z narzeczoną, Blanka Lipińska (autorka bestsellerowej książki „365 dni”),
Sara i Artur Borucowie czy Oliwier Janiak z żoną Karoliną Malinowską. Na
malowniczą wyspę Zanzibar, położoną
na Oceanie Indyjskim, wybrali się wraz
ze swoimi najbliższymi Natalia Kukulska,
Basia Kurdej-Szatan czy też polska tancerka, jurorka „Tańca z gwiazdami”, Iwona
Pavlović. Modę na Zanzibar w okresie
pandemii zapoczątkowała młoda aktorka
Julia Wieniawa w towarzystwie swojego
nowego chłopaka Nikodema Rozbickiego,
także młodego, dobrze się zapowiadającego aktora.
A teraz kolej na naszych drogich
Czytelników – przemyślcie ze swoimi najbliższymi: Tulum czy Zanzibar? Sprzyjać
temu będzie nadchodzący świąteczny czas.
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Finanse i Ubezpieczenia

Leczenie zębów – jak ważna jest
dodatkowa polisa ubezpieczeniowa?

P

rzy wstawianiu nowego zęba kasy chorych pokrywają koszty tylko absolutnie
niezbędnego leczenia. Pacjenci, którym
zależy na estetycznych implantach, powinni
pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu (Zahnzusatzpolice).
W przypadku wstawiania nowego zęba
kasa chorych pokrywa tylko do 50 procent
kosztów. Dodatkowe ubezpieczenie pokrywa
pozostałą część. W zależności od wybranej
opcji, ubezpieczenie może pokryć nawet cały
rachunek. Pytanie tylko – czy opłacanie dodatkowych kosztów w ogóle się opłaca?
Oczywiście zawarcie nowej polisy ubezpieczeniowej powinno zawsze być indywidualne
i uzależnione od wieku, a także stanu uzębienia. Ogólnie rzecz biorąc, sprawa dotyczy
wysokości zwrotu poniesionych kosztów.
Tańsze polisy dotyczą przede wszystkim
kosztów wymiany korony zęba, mostków
lub implantów. Polisy komfort dopłacają
również do leczenia dziąseł lub paradontozy,
profilaktyki, plombowania, jak również profesjonalnego czyszczenia.
Z reguły korzystniej jest zawrzeć polisę bez
przeprowadzania wywiadu zdrowotnego –
ryzyko popełnienia błędu przez klienta jest
wtedy znacznie niższe. Często jednak zdarza
się, że ubezpieczalnie proponują tylko polisy,
które wymagają dokładnej opinii dentysty
– nierzadko chodzi o bardzo szczegółowe
i specjalistyczne kwestie. Podanie złych odpowiedzi może skutkować nawet zerwaniem
umowy przez ubezpieczalnię.
Przy wyborze polisy należy zwrócić uwagę
na procent pokrycia kosztów. Warto również
sprawdzić, czy nie istnieją jakieś ograniczenia
cenowe lub wykluczenia konkretnych zabiegów. Nie należy jednak zwlekać z zawarciem
dodatkowej polisy, ponieważ w grę wchodzi
czas – okres karencji, który kształtuje się
do ośmiu miesięcy pomiędzy podpisaniem
umowy a zwrotem kosztów leczenia. Jeżeli
pacjent już rozpoczął leczenie lub posiada
plan leczenia, tzw. kosztorys, ubezpieczalnia
odmawia ochrony.
Z reguły w pierwszych pięciu latach obowiązują pewne limity. Osobom, które nie
skorzystały z polisy w pierwszym roku jej
trwania, przysługuje w następnym roku podwójna suma – i tak aż do piątego roku.
Są jednak produkty ubezpieczeniowe, które
w łatwy sposób pozwalają uzyskać dopłatę do
kosztów leczenia stomatologicznego. Bardzo
popularny w ostatnim czasie jest produkt
„Zahnsofort”. Natychmiastowe polisy, które
podwajają dotację kasy chorych. Umowę taką
można zawrzeć bez wywiadu medycznego,
więc nie ma obawy, że źle odpowiemy na
pytania, co może spowodować odmowę wypłaty świadczenia z polisy ubezpieczeniowej.
W takim produkcie ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się wraz z początkiem

ubezpieczenia wskazanym w polisie. Program ochrony rozszerzonej polega na
wykonaniu zabiegów protetycznych w ciągu sześciu miesięcy przed rozpoczęciem
ubezpieczenia lub tych zabiegów, które są
w trakcie realizacji. Obejmują one:
• korony
• mosty

• protezy
• protezy na implantach
• naprawę
Praca laboratoryjna i materiały są wymagane w każdym przypadku.

Iwa Osińska

Polonijny Punkt Informacyjny
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Wspomnienia emigranta – odc. 53
W poprzednich odcinkach:
Po latach prawdziwej walki o otrzymanie
paszportu małżeństwo Dariusz i Marta
emigrują w maju 1985 roku do Włoch. Przebywają długie tygodnie w obozie emigracyjnym,
w Latinie k. Rzymu, po czym przenoszą się do
hotelu, gdzie znajdują pracę. Niespodziewanie zostają przeniesieni do obozu w mieście
Capua, skąd po tygodniu uciekają powrotnie
do hotelu w Latinie. Właściciele przywitali ich
z otwartymi ramionami. Oczekiwanie na wizę do Niemiec trwa.
„Listy do Polaków” – broszura redagowana
przez Czesława Maliszewskiego z Connecticut USA – te materiały były w dalszym
ciągu naszym duchowym pożywieniem
i cenną lekturą historyczną, jakże dalece
odmienną w treściach, których w swoim
czasie uczyliśmy się w szkołach PRL-u.
Teraz przeczytaliśmy m.in.: „Działaczowi
litewskiemu panu Petria Upitis z Willimantic, Connecticut, składam bardzo serdeczne
podziękowanie za pomoc w rozprowadzeniu
Petycji do Ojca św. Jana Pawła II o zaliczenie w poczet Błogosławionych ks. Jerzego
Popiełuszkę zamordowanego przez komunistyczne władze w zniewolonej Polsce. Panie
Upitis: serdeczne Bóg zapłać”.
Poczuliśmy się bardzo szczęśliwi, balsam
na nasze dusze, bo w swoim bagażu mieliśmy
fotografie grobu tegoż ks. Jerzego. Wtedy
znów miło wspomnieliśmy czas spędzony

z darczyńcami tychże zdjęć – Alicją i Markiem. Narażali się przecież, ale udało się im
bezkarnie przemycić wiele fotografii grobu,
demonstracyjnego pogrzebu zamordowanego ks. Jerzego, oraz parę sztuk zdjęć muru
berlińskiego. Te cenne pamiątki mamy do
dziś. Zamordowanie ks. Popiełuszki wpłynęło na zmniejszenie bariery społecznego
strachu przed ujawnianiem bezprawnych
działań organów władz PRL-u, działających
pod dyktando Moskwy. Właśnie ten strach
opuścił Alę i Marka, niechaj w USA dzieje
im się jak najlepiej. Nasze myśli często im towarzyszą. Nie napisali jeszcze żadnego listu,
ale nie można zbyt szybko spodziewać się
wiadomości od nich, bo zanim się zainstalują, to potrwa. Znamy takie sytuacje. Na razie
wystarczą nam wspomnienia.
A tymczasem Dariusz, otrzymawszy gotówkę od Luciano, udał się do Nicolae, aby

jeszcze raz obejrzeć i kupić tę jego Ładę.
Załatwiliśmy ubezpieczenie, Nicolae się
pożegnał i za parę dni odleciał do USA.
Następny szczęśliwiec. Obóz w Latinie nie
zmniejszał jednak liczby podopiecznych,
gdyż władze bloku komunistycznego nie
zamierzały zwalniać tempa przeróżnych wymyślnych sankcji, aby upodlić narody, więc
ludzie uciekali różnymi sposobami i obozy
emigracyjne były przepełnione. Podobna
sytuacja była również w obozach w Austrii.
Stamtąd otrzymywaliśmy listy od znajomych teraz, jak i uprzednio jeszcze na adres
w Polsce. Wtedy myślałam sobie: jak można
tak żyć, jak przetrwać przeróżne, opisywane
sytuacje, tego bym nie chciała, itp., itd. Dziś
jesteśmy w analogicznych sytuacjach i wydaje się aż niemożliwe, że to wytrzymujemy.
Dariusz ma coraz częściej przytłaczające nastroje. Mam nadzieję, że samochód trochę
go zainteresuje i pomoże w zmianie nastroju i podbudowaniu psychiki, bo w ostatnim
czasie swoim zachowaniem rujnował i moje
pozytywne nastawienie. Dzięki Bogu potrafię pracować nad samą sobą do tego stopnia,
że umiem się animować w najwyższym stopniu. A jednak czasami brakowało mi siły,
gdy obserwuję jego postępowanie. Niechże
zajmie się teraz tym autem, a ja zdam się na
spokojny upływ czasu. Jeśli nie ma się wpływu na bieżące sytuacje, robi się samemu, co
się da – a brak efektów oznacza, że przeczekanie jest konieczne. Świat idzie przecież
stale do przodu, tylko my musimy zachować
logiczną cierpliwość. Tego nauczyła mnie
babcia Antosia.
Cdn. 
SGL

*

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

18

T W O J E M i a s to

Porady prawne
Obowiązkowe
ubezpieczenia
chorobowe
w Niemczech

O

d 2009 roku w Niemczech istnieje
obowiązek posiadania ubezpieczenia
chorobowego,
inaczej
zdrowotnego, tzw. Krankenversicherung.
Dotyczy to również wszystkich Polaków,
jako obywateli Unii Europejskiej, wykonujących pracę na terenie Niemiec, którzy nie
są do tej pracy delegowani na podstawie
zaświadczenia A1, czyli kiedy nie opłacają
więcej składek na ZUS w Polsce. Każdy Polak prowadzący własną działalność gospodarczą w Niemczech musi się ubezpieczyć
na wypadek choroby, a jako pracownik
jesteśmy automatycznie ubezpieczeni
przez naszego pracodawcę.
W Niemczech mamy ustawowe, czyli
państwowe kasy chorych, podobnie działające jak nasz Narodowy Fundusz Zdrowia,
i prywatne kasy chorych, które w Polsce nie
istnieją. Jako osoba wyłącznie prowadząca
działalność gospodarczą, czyli która nie
podlega innemu ubezpieczeniu, mamy ten
wybór, że możemy ubezpieczyć się również
prywatnie. Oczywiście kosztuje to znacznie
więcej niż kasa ustawowa, ale otrzymujemy
w zamian luksusowy pakiet opieki zdrowotnej, bez czekania na terminy.
Państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech, czyli ubezpieczenie
ustawowe tzw. gesetzliche Krankenversicherung, jest możliwe do zawarcia
w jednej z 130 państwowych kas chorych.
W państwowych kasach chorych wysokość
składki jest stała, a zakres świadczeń jest
ujednolicony – bardzo zbliżony dla każdego
ubezpieczonego. Wszystkie świadczenia
z zakresu ubezpieczenia ustawowego pokrywa kasa chorych, a rozliczenie dokonywane
jest bezgotówkowo, wystarczy przedłożyć
jedynie kartę ubezpieczenia zdrowotnego,
która wygląda jak karta płatnicza i na której
są zarejestrowane wszystkie nasze dane
osobowe niezbędne do przyjęcia nas u lekarza. Jeśli mamy niepracujących członków
rodziny, to w ustawowej kasie chorych są oni
najczęściej współubezpieczeni, np. w AOK,
bez dodatkowych opłat z naszej strony. Za
leczenie szpitalne płaci się 10 euro za dzień,
przy maksymalnie 28 dniach pobytu, a przy
chorobach przewlekłych można zostać
zwolnionym z opłat, jeśli wynoszą one więcej niż 2% rocznych dochodów. Dodatkowe
świadczenia extra, jak np. stomatologiczne,
ambulatoryjne i szpitalne, jak osobny pokój,
można uzyskać w prywatnych klinikach
lub gabinetach za dodatkową opłatą lub
dodatkowym ubezpieczeniem.
Natomiast prywatne ubezpieczenie zdrowotne (PKV – Private Krankenversicherung)
znacznie różni się od ustawowego. Składki
i zakres ubezpieczenia ustalane są indywidualnie na podstawie wieku, płci i stanu zdrowia. Ubezpieczając się prywatnie możemy

odpowiednio do naszych możliwości finansowych wybrać różne taryfy, od tej tańszej
podstawowej, aż do maksymalnej, najbardziej
luksusowej. Ubezpieczenia w prywatnej kasie
chorych w Niemczech, np. DKV, nie należy
mylić z prywatną wizytą u lekarza w Polsce.
W Polsce sami ponosimy opłaty za wizyty
prywatne i to bezzwrotnie. Tu w ramach
ubezpieczenia prywatnego zawieramy umowę ubezpieczenia chorobowego z daną kasą
prywatną, na podstawie, której opłacamy
składki ubezpieczenia, w wysokości uzależnionej od ww. czynników i wybranej taryfy.
W zamian za to kasa pokrywa koszty naszego leczenia. Inaczej niż w kasie ustawowej,
to my otrzymujemy rachunek od lekarza za
wykonaną usługę, który to musimy przedłożyć do naszej prywatnej kasy chorych i która
to nam zwraca na konto kwotę rachunku.
W zależności od taryfy, jaką wybierzemy,
otrzymujemy albo całą kwotę rachunku, albo
musimy z własnej kieszeni dopłacić do niego,
ponieważ to my jesteśmy w tym przypadku
zobowiązani samodzielnie zapłacić rachunek lekarzowi. Częstym przypadkiem jest
refundowanie lekarstw tylko w określonym
procencie, np. 90% ceny lekarstwa. Wtedy
od początku wiemy, że kasa prywatna zwróci
nam tylko 90% tej kwoty na konto, po tym
jak w aptece zapłaciliśmy 100%. W przypadku ubezpieczenia prywatnego, za każdego
niepracującego członka rodziny opłaca się
oddzielną składkę.
Aby zawrzeć w Niemczech umowę
z ubezpieczalnią, należy mieć ze sobą
następujące dokumenty: ważny dokument
tożsamości, zaświadczenie o meldunku,
umowę o pracę lub dokument poświadczający zgłoszenie działalności gospodarczej,
niemieckie konto bankowe.
Korzyści z posiadania niemieckiego
ubezpieczenia chorobowego polegają na
tym, że ustawowa kasa chorych pokrywa
wizyty u lekarzy, a także zalecane przez

nich formy leczenia. Refundowana jest też
większość leków. Oprócz tego w przypadku
dłuższej choroby należy się tzw. Krankengeld, czyli chorobowe. Polega to na tym, że
w pierwszych sześciu tygodniach choroby
pracodawca wypłaca nam nadal wynagrodzenie. Po upływie tego okresu kasa chorych
przejmuje
zobowiązania
pracodawcy
i wypłaca 70 proc. dotychczasowego wynagrodzenia. Także jeżeli prowadzimy samodzielną działalność gospodarczą, możemy
być na chorobowym. Nie dotyczy to osób
ubezpieczonych prywatnie i chorych ponad
te 6 tygodni. Wtedy muszą wykupić dodatkowe ubezpieczenie w przypadku wystąpienia dłuższej choroby, tzw. Krankentagegeld.
Osoby, które są zameldowane w Niemczech, a nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego muszą się liczyć z następującymi
konsekwencjami, a mianowicie powstaje
im zadłużenie z dużymi odsetkami. Osoby
nieopłacające składek na ubezpieczenie
zdrowotne w Niemczech prędzej czy
później zapłacą je i to z nawiązką, czego
dopilnuje komornik. Wprawdzie w ten
sposób powstały dług można rozłożyć na
raty, ale trzeba go spłacić w całości. Bez
ubezpieczenia zdrowotnego nie ma możliwości zarejestrowania się w urzędzie pracy
czy uzyskania innych świadczeń.
W przeciwieństwie do państwowych
ubezpieczalni, prywatne mogą odrzucić
wniosek osoby ubiegającej się o ubezpieczenie. Taka sytuacja może mieć przykładowo miejsce wtedy, jeśli u danej osoby
wystąpiły w przeszłości liczne komplikacje
zdrowotne lub choroby.
Anna Golan
LL.M. Prawnik polsko-niemiecki
S&G Inkasso Köln/info@sg-inkasso.de
WG Rechtsberatung – Doradztwo prawne
info@waldemar-golan.de
Text copyright by autor / Wszelkie prawa
do tekstu zastrzeżone przez autora
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wywiad w twoim mieście
Jesteśmy otwarci na potrzeby lokalnych wspólnot

– ks. dr Michał Wilkosz, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech
1 stycznia 2021 roku ksiądz
dr Michał Wilkosz został
Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Rektorat
PMK od lat mieści się w Hanowerze. Nowy Rektor jest
kapłanem Archidiecezji
Krakowskiej. Święcenia
prezbiteratu przyjął w 2011
roku. Od 2017 pełnił funkcję
sekretarza Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Ksiądz
Michał Wilkosz zastąpił na
stanowisku Rektora PMK
księdza prałata Stanisława
Budyna, który zajmował je
przez wiele lat.
„TM”: Co sprawiło, że ksiądz znalazł
w sobie powołanie i postanowił poświęcić
swoje życie w służbie Bogu?
KS. DR MICHAŁ WILKOSZ: – Muszę przyznać, że w tej sprawie moja
decyzja zapadła dość wcześnie. Pochodzę
z religijnej rodziny, mieszkaliśmy blisko
kościoła i księża byli dość częstymi gośćmi w naszym domu. Wtedy to ich ideały,
które reprezentowali, poświęcenie się Bogu i drugiemu człowiekowi, bardzo mnie
zainspirowały. Pamiętam, że wspólnie
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Ksiądz dr Michał Wilkosz objął funkcję Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech

z moim bratem bliźniakiem już wtedy mówiliśmy, że chcemy zostać księżmi. Mój
brat zmienił zdanie i został informatykiem,
jest zaręczony. Natomiast ja trzymałem się
mojego dziecięcego pragnienia i po maturze wstąpiłem do seminarium w Krakowie,
podjąłem studia teologiczne na Uniwersytecie Jana Pawła II. Tak zostałem wpierw
diakonem, a następnie księdzem.
Jak ksiądz trafił do misji w Niemczech?
– Po święceniach zostałem skierowany
do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
na Osiedlu Teatralnym, tam prowadziłem
katechezę w XI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Po roku pracy zostały
mi zaproponowane studia doktoranckie
na Uniwersytecie Alberta Ludwika we
Freiburgu. Choć wcześniej nie myślałem
o studiach w Niemczech, to przyjąłem ten
fakt jako wolę Bożą. Tak więc, mimo obaw
i niepewności, wyjechałem do Freiburga,
gdzie rozpocząłem dalsze 5-letnie studia
z zakresu teologii pastoralnej. W tym czasie pełniłem także posługę w Polskiej Misji
Katolickiej, we Freiburgu i w Karlsruhe,
a po zakończonych przeze mnie studiach
ks. Rektor Stanisław Budyn zaproponował mi funkcję sekretarza w Rektoracie
Polskiej Misji Katolickiej. Bardzo miło
wspominam czas spędzony we Freiburgu.
To jest miasto bardzo życzliwych ludzi,
nie tylko wśród Polonii, ale i wśród Niemców. Bardzo mi pomogli, a z częścią z nich
przyjaźnię się do dziś.
W jaki sposób został ksiądz Rektorem
Polskiej Misji Katolickiej? Kto wybiera
nowego Rektora na misjach w Europie?
– Jeśli chodzi o Niemcy, Rektora PMK
w tym kraju deleguje Rada Stała Konferencji Episkopatu Niemiec. Kandydata na to
stanowisko przedstawia strona polska. To

znaczy, że kandydat na Rektora musi być
najpierw zatwierdzony przez Polski Episkopat oraz otrzymać pozytywną opinię
niemieckiej Komisji ds. Migracji. Rektor
jest jednak delegatem Niemieckiego Episkopatu ds. Duszpasterstwa Polonijnego i to
Niemiecki Episkopat podejmuje ostateczną decyzję o wyborze odpowiedniej osoby
pełniącej funkcję Rektora PMK. Moją kandydaturę zaproponował biskup Lechowicz,
który jest przedstawicielem Episkopatu Polski ds. Migracji Polonijnej. Polski Episkopat
tę kandydaturę zatwierdził, następnie zostałem zatwierdzony przez Episkopat
Niemiecki na stanowisko Rektora.
Czy może nam ksiądz powiedzieć, na
czym polegają zadania Rektora PMK?
Jak wygląda księdza dzień?
– Głównym zadaniem rektora jest
koordynowanie pracy Polskich Misji
Katolickich w całych Niemczech. Musi
dbać o to, by parafie miały swojego proboszcza, ingerować, jeśli w parafiach
powstają jakieś problemy, kontaktować się
z poszczególnymi kuriami. Jego zadaniem
jest również wspieranie duszpasterstwa
poprzez wydawanie miesięcznika „Nasze
Słowo” i innych publikacji, z których korzystają księża. Poza tym do obowiązków
Rektora należy udział w różnych gremiach
i dyskusjach, które działają przy niemieckim episkopacie oraz udział w Radzie ds.
Polonii Europy Zachodniej, przy polskim
episkopacie. Są to więc działania koordynacyjne polskich parafii w Niemczech, jak
i funkcja reprezentacyjna, gdzie Rektor reprezentuje parafie wobec wielu instytucji.
O ile wiem, polskie parafie podlegają
niemieckim biskupom? Jak wygląda
współpraca polskich misji z kościołem
w Niemczech?

T W O J E M i a s to

– Jeśli mówimy o współpracy, to trzeba
ją podzielić na różne diecezje w Niemczech, bo na tej płaszczyźnie może się
głównie odbywać współpraca obu stron.
Są to np. projekty dla rodzin, polegające na budowie dobrych relacji między
polskimi i niemieckimi rodzinami w poszczególnych parafiach. Natomiast jeśli
chodzi o współpracę ogólnoniemiecką, to
zaangażowaliśmy się w pracę z młodzieżą
i realizujemy projekty dla studentów. Nasz
aktualny projekt jest realizowany wspólnie
z Niemcami, Rosją i Gruzją. Jest to projekt
naukowy, poświęcony różnym formom
zagrożenia demokracji, jak nacjonalizm,
populizm, ekstremizm. Staramy się tu
szukać, wspólnie z naukowcami z różnych
krajów, chrześcijańskiej odpowiedzi na
tego typu zagrożenia. W sumie przeprowadziliśmy już osiem różnych projektów
dla studentów, które cieszą się dużym
zainteresowaniem. Przy tego typu projektach warto kierować się słowami papieża
Franciszka, który powiedział, że „łatwiej
jest budować mosty niż burzyć mury”.
W dzisiejszych czasach kościoły niemieckie, poza Bawarią, nie są zbyt licznie
odwiedzane. Natomiast polskie msze są
zazwyczaj przepełnione. Czy istnieją plany powstania nowych polskich parafii lub
nowych miejsc, gdzie będą odprawiane
msze w języku polskim?
– My jesteśmy zawsze otwarci na potrzeby lokalnych wspólnot i powstawanie
nowych parafii. To jest oczywiście także
zadanie Rektoratu, aby prowadzić rozmowy na temat potrzeby organizacji nowych
punktów parafialnych. Aktualnie powstaje parafia w Singen
koło Freiburga i są plany powołania nowej misji w Heilbronn
koło Stuttgartu. Jednak trzeba
pamiętać, że w tym przypadku
ostateczna decyzja o powstaniu nowej polskojęzycznej
parafii należy do biskupów
diecezjalnych w danym regionie Niemiec.
Kościół,
zwłaszcza
na
obczyźnie, odgrywa także
ogromną rolę kulturowospołeczną. Jak wyglądają
księdza plany, gdzie widzi
ksiądz możliwości do rozwoju
i wsparcia naszych rodaków?
– Myślę o tym, by rozwój następował w wielu kierunkach
i na każdym etapie życia, dlatego nasza misja zawsze będzie
wspierała inicjatywy, które
mają na celu rozwój człowieka,
czy to duchowy, czy intelektualny, czy też społeczny. Przy
tym muszę powiedzieć, że
mamy
pewne
priorytety.
Ogromną troską otaczamy
młodzież, która dorasta tu
na pograniczu dwóch kultur.
Młodzież potrzebuje wsparcia,
aby potrafiła się w tej sytuacji
odnaleźć, poznać tradycje obu
krajów i nie wypierała jednej

kultury kosztem drugiej. Jest to nie tylko
praca ze studentami. Mamy również grupy młodzieżowe, takie jak Orły i SFM,
gdzie młodzi ludzie się spotykają i nawiązują wzajemne relacje. Drugim ważnym
punktem jest wsparcie dla rodzin. W tym
celu powstała organizacja Familiaris we
Freiburgu, która wspiera narzeczonych
i małżonków w rozwoju wiary i pomocy
w różnych sprawach związanych z życiem

na emigracji. Do tematów, którymi będziemy się chcieli bardziej zająć, należy
problem bezdomności. Jesteśmy tu na etapie analizy i szukania możliwości wsparcia
bezdomnych Polaków w Niemczech. Jesteśmy w kontakcie z Panią Sylwią Jasion,
o której Wasza gazeta pisała w ostatnim
numerze. Mamy zamiar wykorzystać jej
doświadczenia z Hanoweru. Jesteśmy
świadomi, że ten problem się nawarstwiał
i chcemy stworzyć inicjatywy, które zajmą
się wsparciem dla bezdomnych Polaków.
Mamy także zamiar rozwijać projekty dla
naszych seniorów, takie jak np. wspólne
święta. Mam nadzieję, że już niebawem
w obu ostatnich tematach będziemy mogli
zaprezentować konkretne projekty.
Pod opieką PMK jest fantastyczny
ośrodek Concordia. To jest świetne miejsce, zwłaszcza dla młodzieży. Ma ksiądz
jakieś pomysły, jak rozwinąć działania
tego ośrodka?
– Tak, Concordia, która jest własnością
Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia
Kultury i Języka Polskiego, to wspaniałe
miejsce i cieszymy się bardzo, że mamy
taki ośrodek w Niemczech. To miejsce jest
ogromnym wsparciem naszych działań
misyjnych i społecznych. Jest miejscem
spotkań nie tylko dla nas, księży, ale przede
wszystkim dla polskich rodzin i młodzieży. Ośrodek Concordia daje ogromne
możliwości do organizacji różnorodnych
szkoleń, zlotów czy letnich kolonii dla
dzieci. Mamy już też nowe pomysły, jak
np. szkolenia liderów grup młodzieżowych. Liczymy na to, że kiedy uwolnimy
się już od pandemii, ośrodek
znów powróci do życia.
Czy myśli ksiądz o odwiedzeniu polskich parafii po
zakończeniu pandemii? Czy
zobaczymy księdza w naszych
kościołach?
– Oczywiście, ja bardzo
chętnie przyjeżdżam na parafie. Bardzo chętnie spotykam
się z naszymi rodakami. To
pozwala mi zaangażować się
i, jeśli tylko mogę, wesprzeć
poszczególne misje czy lokalne środowiska polonijne.
Dlatego, kiedy tylko skończy
się pandemia, zamierzam jak
najwięcej czasu spędzić w terenie, aby rozmawiać z naszymi
rodakami o ich sprawach,
problemach, aby następnie,
poprzez konkretne projekty,
odpowiedzieć na potrzeby,
które mi przedstawiają.
W takim razie dziękuję bardzo i do zobaczenia.
– Szczęść Boże i do zobaczenia.
Rozmawiał

Michał Kochański
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kobiecy challenge

Po co Ci silna marka online?
Prowadzisz, rozwijasz lub
planujesz założyć własną
firmę na emigracji? Aby
robić to efektywnie, potrzebujesz być tam, gdzie są
Twoi klienci, potrzebujesz
silnej marki online. Jeśli
zastanawiasz się, czy naprawdę jest Ci potrzebna
i dlaczego, odpowiedź znajdziesz w tym artykule.
Mówi się, że jeśli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje – i trudno się z tym nie
zgodzić. Miejscem, w którym w pierwszej
kolejności szukamy produktów lub usług,
jest niewątpliwie internet. Robimy to często nawet wtedy, gdy chcemy tylko poznać
cenę, a zakupu dokonać w realu. To tylko jeden z wielu powodów, dla których
dobrze jest być obecnym i widocznym
w sieci.
Strona www i co dalej?
Strona www to fundament działań w sieci i wirtualna wizytówka. Jednak samo
jej posiadanie to za mało. Aby spełniała swoją rolę, powinna być nowoczesna,
intuicyjna (prosta w obsłudze) i dobrze
pozycjonować się w wyszukiwarce Google. Tym ostatnim zajmują się specjaliści
od SEO, ale część działań możemy zrobić
samemu.
Aby strona www dawała odbiorcom
powód, by na nią wracać, nie może być
jedynie wspomnianą wizytówką. Z marketingowego punktu widzenia dobrze jest
prowadzić firmowego bloga, na którym
będziemy dzielić się wiedzą, pisać o problemach, potrzebach klientów i o tym, jak
nasz produkt czy usługa odpowiadają na
nie. Pisanie bloga z uwzględnieniem w treści słów i fraz kluczowych (wpisywanych
do wyszukiwarki przez użytkowników)
przynosi korzyść w postaci wyższej pozycji w wyszukiwarce. Google lubi świeże,
wartościowe treści i nagradza strony, które
ich dostarczają wyższą pozycją.
Działania w social mediach
Drugim niezwykle ważnym kanałem komunikacji z potencjalnymi klientami są
niewątpliwe social media. Jak czytamy
w Globalnym raporcie Digital 2021*, z internetu korzysta obecnie 4,66 mld ludzi, co
stanowi ponad połowę populacji. 4,20 mld
to użytkownicy mediów społecznościowych. Dlatego tak ważne jest posiadanie
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firmowego fanpage’a tam, gdzie znajduje
się nasza grupa docelowa i publikowanie
ciekawych treści zarówno słownych, jak
i graficznych. Regularne publikacje:
• pomagają budować pozycję eksperta
w swojej dziedzinie,
• pozwalają zaistnieć w świadomości odbiorców,
• sprawiają, że marka jest rozpoznawalna,
• wyróżniają na tle konkurencji,
• wspierają sprzedaż produktów i usług.

w sieci to większe szanse na dotarcie do
szerokiego grona odbiorców.
Jeśli potrzebujesz wsparcia w budowaniu
marki, zapraszam do kontaktu mailowego:
kontakt@kobiecychallenge.com. W ramach projektu „Kobiecy Challenge”
wspieram w rozwoju początkujące biznesy Polek na emigracji. Możesz skorzystać
ze wsparcia graficzki, coach, copywriterki
tworzącej treści na potrzeby internetu oraz
promocji w naszych kanałach komunikacji i bezpłatnym e-magazynie.

Szukasz klientów czy dajesz się znaleźć?
W prowadzeniu własnej firmy nie chodzi
tylko o to, by szukać klientów, ale także o to, by dać się im znaleźć. Obecność



Izabela Tomiczek-Pitlok

* https://blog.hootsuite.com/simon-kemp-social-media/
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