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Pierwszy czerwca – święto dzieci –
niech wam słońce pięknie świeci,
niech spełniają się życzenia,
nawet najskrytsze marzenia.
 
W tym dniu wiatr szczęście przyniesie, 
radość, uśmiech, w serca wniesie.
Deszcz obmyje każdą troskę,
bo dzieciństwo jest beztroskie.

A gdy kłopoty staną w drzwiach
Zamknij je, nie jesteś sam!
Nie warto tracić na humorze  –
dorośli pomogą w każdym sporze.

I korzystajcie z młodych lat,
jak szeroki jest ten świat,
bo to Wasze życie i basta!
życzy Wam redakcja Twojego Miasta.

Z okazji minionego Dnia Dziecka życzymy wszystkim najmłodszym 
Czytelnikom „Twojego Miasta”, aby znów mogły cieszyć się ze wspólnych 
zabaw i spotkań z rówieśnikami, uczyć się i rozwijać w swoich grupach. Aby 
w pełni korzystały z radości życia! 

małgorzata u. laska
autorka działu „Kolorowe Miasteczko”

wraz z Redakcją

Dzień Dziecka
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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

Otoczenie ma
znaczenie, część 3 
(ostatnia)

luDzie
„uwaga, mały teścik, proszę wyciągnąć 
karteczki” – najbardziej traumatyczne 
zdanie czasów mojej podstawówki. kto 
uważał i kto pamięta, jak zakończył się 
ostatni artykuł? otóż: jesteś wypadko-
wą pięciu osób z najbliższego otoczenia 
(jim rohn). cały czas pracuję nad tym, 
żeby nie wartościować, ale mam ochotę 
powiedzieć, że ta część, choć ostatnia, 
jest najważniejsza! otaczaj się ludź-
mi, którzy są tam, gdzie ty chcesz być. 
i właściwie na tym mogłabym zakończyć 
i potraktować tę ostatnią część cyklu 
„otoczenie ma znaczenie” jako warsztat 
i pracę indywidualną. 

Popracujmy jednak dzisiaj nad pytania-
mi. Wyciągnijcie te karteczki i spiszcie 
wszystkie osoby, z którymi spędzacie naj-
więcej czasu. Być może, tak jak ja, nigdy 
o tym nie myślałaś. Czy zastanawiałaś się 
kiedyś, jakimi osobami się otaczasz? Jaki 
wpływ mają na Ciebie? Czy są to ludzie, 
którzy wyciągają z Ciebie energię, czy tacy, 
którzy doładowują Twoje akumulatory? 
Widzisz te osoby? A teraz zobacz siebie. 
Jakkolwiek jest to dla Ciebie zaskakujące 
i niewygodne, przyznaj, że tak właśnie jest. 
To, kto jest wokół Ciebie, ma bardzo duże 
znaczenie dla Twojej osoby i dla Twojego 
rozwoju. To, jakimi ludźmi się otaczamy, 

determinuje nasze życie. Otaczanie się 
ludźmi, którzy są marudni, mało ambitni, 
bez energii życiowej, chęci do działania, 
poznawania świata, sięgania po góry, jest 
bardzo demotywujące i blokujące naszą 
osobę. Możesz być pewna, że mając ta-
kie otoczenie, wcześniej czy później Twój 
umysł zacznie funkcjonować podobnie. 
Zaczyna się od klasycznego podcinania 
skrzydeł. Przypominasz sobie sytuację, 
w której wpadasz na genialny pomysł, je-
steś nim zachwycona, dostajesz od razu 
siły i energii do działania. Idziesz i dzielisz 
się ze znajomymi swoją myślą, licząc na 
taki sam entuzjazm, a spotyka Cię wręcz 
odwrotna sytuacja? Gaszenie, potępia-
nie, mówienie, że nie ma to sensu, że się 
nie da. Co wtedy dzieje się z Tobą? Twoja 
energia opada, gaśniesz. I pół biedy, jeśli 
chodzi o zmianę koloru włosów, spon-
taniczny wyjazd pod namiot albo kupno 
pomarańczowej kuchni zamiast tej nudnej 
szarej. Też nieprzyjemne, bo deprecjono-
wanie naszej odwagi, prób wprowadzenia 
zmian rokuje na nasze dalsze decyzje, 
zwłaszcza gdy skrzydła podcinają bliskie 
osoby. Niebezpieczne staje się, gdy po-
przez wielokrotne deprecjonowanie 
naszych proaktywnych zachowań zaczy-
namy sami wierzyć w to, że nie jesteśmy 
w stanie wymyślić nic ciekawego, nic z po-
tencjałem, i wszystkie nasze pomysły nie 
są wystarczająco dobre. Mało tego, że MY 
NIE JESTEŚMY WYSTARCZAJĄCO DO-
BRZY! Kiedy wkładane nam są do głowy 
przekonania, że to system taki jest i nic nie 
poradzisz, że tak zawsze było i nie zmieni 
się, bo SIĘ NIE DA, mój organizm reaguje 
psychosomatycznie na takich ludzi (czyt.: 
dostaje wysypki). 

To się przekłada na nasze życiowe decyzje: 
wybór studiów, partnera, pracy, odwagi w 
działaniu. Obserwuję to na co dzień i sama 
przeżywałam, dopóki... no właśnie, jaka jest 
recepta? Jedyna i sprawdzona to eliminacja 
takich osób ze swojego życia. 

Metoda drastyczna, ale najskutecz-
niejsza. Świadomie „oczyść” swoje życie 
z osób, które nic Ci nie dają, a tylko czer-
pią z Ciebie energię i hamują Twoje 
działanie! Uciekaj od nich i to jak najdalej, 
bo swoją obecnością mogą wyrządzić Ci 
bardzo dużą krzywdę. Otaczaj się ludźmi, 
którzy odnieśli sukces. UWAGA! Sukces 
rozumiany Twoją osobistą definicją suk-
cesu. Tutaj uważaj, żeby nie porównywać 
się z innymi. Sukces innych nie musi być 
Twoim sukcesem. Ty wiesz, co jest dla Cie-
bie sukcesem. Trwały partnerski związek, 
kariera zawodowa, stabilna sytuacja finan-
sowa, szczęśliwa rodzina itp. Otaczaj się 
ludźmi, którzy są tam, gdzie Ty chcesz być. 

Co wtedy, gdy nie da się odciąć? Gdy 
ludzie, którzy obciążają Cię energetycz-
nie, to Twoi bliscy i rodzina? Czasem 
wystarczy rozmowa, jasne powiedzenie, 
że potrzebujesz wsparcia, a nie negacji. 
Pomaga też nasz własny rozwój i zrozu-
mienie motywów działania tych osób. Nasi 
bliscy z reguły chcą dla nas jak najlepiej 
i chcą nas chronić. I bardzo często zatrzy-
mywanie nas w strefie komfortu, poprzez 
zniechęcanie do nowych, innowacyjnych, 
proaktywnych zachowań, jest w ich mnie-
maniu sposobem na uniknięcie ryzyka 
i  zapewnienie nam bezpieczeństwa. Oni 
nie chcą, żeby działa nam się krzywda. 

Czasem zadziała przemilczenie. 
Z czasem nauczycie się, z kim możecie roz-
mawiać o swoich planach – a pamiętajcie, 
że Wasze marzenia mają być tak bezczelnie 
zuchwałe i duże, żeby wstyd było o nich 
mówić. I nie bez powodu uczyłam Was 
w ostatnich dwóch numerach o sile myśli. 
Więc przywołajcie w myślach i spiszcie na 
kartce Wasze akumulatory energetyczne, 
Wasze baterie, ludzi, po spotkaniu z któ-
rymi jesteście w stanie góry przenosić, i... 
powiedzcie im o tym! 

Pamiętaj, to jest Twoje życie i Ty za nie 
odpowiadasz. 

Dziękuję, że byliście ze mną przez ostat-
nie trzy odcinki. Od następnego numeru 
pozwolę Wam odetchnąć od moich wywo-
dów i posłuchać ludzi, którzy w praktyce 
i świadomie praktykują kontrolę otoczenia 
złożonego z myśli, ludzi i informacji. 

Golly‘s Spezialitäten GmbH & Co. KG

Wierlings Esch 16 . 48249 Dülmen

Tel. 0 25 94 / 94 66 11

Tradycyjna jakosć́

Oryginalne
Slaskie
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„Niezwykłe Polki, które 
robiły co chciały” Andrze-
ja Fedorowicza to książka 
przedstawiająca losy jede-
nastu, wyjątkowych Polek. 
Dzięki własnemu uporowi 
i  inteligencji potrafiły stawić 
czoła przeciwnościom losu, 
realizując swoje plany i  ma-
rzenia. Pochodziły z różnych 
środowisk społecznych, 
o różnych poglądach, wywal-
czając samodzielną pozycję 
w świecie rządzonym przez 
mężczyzn. Czas, w którym 
żyły, nie sprzyjał buntow-
niczkom. Były zmuszone do desperackiego 
przełamywania stereotypów. Nie zgadzały 
się, że rolą kobiety jest wyłącznie zajmo-
wanie się domem i wychowywanie dzieci. 
Świadome własnych wartości, osiągnęły 
swoje cele, co wzbudza we współczesnym 
świecie ogromny respekt. Poniżej skrócony 
opis życia naszych buntowniczek, całość 
przeczytamy na 320 stronach tej ciekawej 
pozycji literatury faktu. 
•	maria konopnicka – znana nam po-

etka, zwłaszcza ze szkolnych lektur, 
w wieku 36 lat podjęła decyzję, by wraz 
z szóstką dzieci wyprowadzić się z za-
padłej wsi do Warszawy. Tam mimo 
ogromnego talentu walczyła z cenzurą 
i  krytyką, utrzymywała dzieci, kształ-
ciła, a nawet wykupiła synów ze służby 
w armii rosyjskiej. 

•	 jadwiga mrozowska-toeplitz – ak-
torka, podróżniczka, odkrywająca 
najdalsze zakątki świata, autorka licz-
nych relacji z podróży. 

•	regina salomea Pilsztyn – nie ma-
jąc żadnego wykształcenia w kierunku 
medycznym, uważana jest za pierwszą 
polską lekarkę. Z niewoli wykupiła au-
striackiego oficera, Józefa Fortunata von 
Pichelsteina (Pilsztyna), którego później 
poślubiła. Leczyła samą carycę i praco-
wała jako nadworna lekarka haremu 
sułtana Imperium Osmańskiego. 

•	maria Franciszka kozłowska – pierw-
sza kobieta ekskomunikowana przez 
Watykan. Założycielka i duchowa opie-
kunka mariawityzmu, zwana przez 
wyznawców Mateczką i uznana za świę-
tą w kościołach mariawickich. 

•	róża luksemburg – z jej zdaniem 
musieli liczyć się zarówno Ignacy Da-
szyński, jak i Lenin. Polsko-żydowska 
marksistka, filozofka, ekonomistka 
i  socjalistka. Działaczka i ideolog pol-
skiej i niemieckiej socjaldemokracji. 
Była zwolenniczką pluralizmu, wolności 
poglądów i prasy. Była też feministką i pa-
cyfistką. Została zamordowana w  1919 
roku w Berlinie, strzałem w skroń, a jej 
ciało odnaleziono dopiero po kilku mie-
siącach w Landwehrkanal. 

•	 janina lewandowska 
– polski pilot szybowcowy 
i samolotowy, podporucznik 
(pośmiertnie awansowana 
na stopień porucznika), pilot 
lotnictwa Wojska Polskiego 
II RP. Była pierwszą kobietą 
w Europie, która wykonała 
skok spadochronowy z wy-
sokości 5 kilometrów. Jako 
jedyna kobieta-żołnierz zgi-
nęła w Katyniu, ale dopiero 
w 2005 dokonano identyfi-
kacji czaszki i pochowano 
ją z honorami wojskowymi 
w  grobowcu rodziny Do-

wbor-Muśnickich. 
•	irena krzywicka – polska pisarka ży-

dowskiego pochodzenia. Propagatorka 
świadomego macierzyństwa, antykon-
cepcji i edukacji seksualnej. Publicystka 
i tłumaczka literatury pięknej. Była prze-
ciwniczką monogamii i głosiła wolność 
seksualną dla kobiet, jak i tolerancję dla 
homoseksualizmu. Uważana była z tego 
powodu za skandalistkę i gorszycielkę. 
Domagała się legalizacji aborcji, w wy-
padku gdy ciąża zagraża życiu matki. 
Była najbardziej znaną działaczką-femi-
nistką okresu przedwojennego. 

•	wanda krahelska – działaczka Polskiej 
Partii Socjalistycznej, członkini organi-
zacji bojowej PPS, współtwórczyni Rady 
Pomocy Żydom, plastyczka i wydaw-
ca. Walcząc o utworzenie niepodległej 
Polski, stosowała przeciw władzom ro-
syjskim akcje terrorystyczne. 

•	narcyza żmichowska – powieścio-
pisarka i poetka, autorka „Poganki”. 
Uważana za jedną z prekursorek femini-
zmu w Polsce. 

•	 joanna żubr – pod męskim mundu-
rem ukrywała swoją płeć. Uczestniczka 
wojen napoleońskich, sierżant Armii 
Księstwa Warszawskiego (pierwsza pani 
sierżant w Polsce) oraz pierwsza kobieta 
odznaczona krzyżem Virtuti Militari. 

•	Helena rubinstein – polska bizneswo-
man żydowskiego pochodzenia. Gdy 

literatura faktu: „buntowniczki”
andrzej Fedorowicz
Pisarz, redaktor, dziennikarz fre-
elancer. Pasjonat historii techniki, 
wyjątkowych biografii i podróży.
Historyczne dziennikarstwo śledcze 
to jego ulubione zajęcie. Publikował 
w czasopismach takich jak „Super 
Express”, „Focus”, „Polityka”,
„Newsweek Historia”, „Uważam
Rze Historia”, „Wsieci Historii”. 
Autor przewodnika po Wyspach Kana-
ryjskich (razem z Ireną Fedorowicz). 
Zajmował się przede wszystkim 
tematyką kryminalną. Napisał m.in. 
książki: „Druga Rzeczpospolita
w 100 przedmiotach”, „Warszawa, 
stolica szpiegów” oraz dwie czę-
ści „Słynnych ucieczek Polaków”, 
„Gladiatorzy z obozów śmierci”, 
„Buntowniczki. Niezwykłe Polki, które 
robiły, co chciały” i „Łamacz szyfrów”, 
a wspólnie z Ireną Fedorowicz
„25 polskich wynalazców i odkryw-
ców, którzy zmienili świat” oraz
„Wybranki fortuny. Niezwykłe Polki, 
które podbiły świat”. 
Zmarł nagle w grudniu 2020 roku. 

ojciec postanowił wydać ją za bogatego 
wdowca, zbuntowała się i wyjechała do 
Australii. Założycielka kosmetycznego 
imperium. Puderniczkę do jej pudru 
projektował sam Salvador Dali. Inicjały 
HR do dziś widzimy na najdroższych 
słoiczkach z kremem. Była jedną z naj-
bogatszych kobiet świata. 

Źródła: Wikipedia, wywiad z Andrzejem 
Fedorowiczem w Telewizji Republika

Dobra książka stronę redaguje:
małgorzata u. laska
lektura@twojemiasto.eu
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kącik Dla Dzieci

Drogie Dzieci!

„Opowieści Małej Gwiazdecz-
ki” Elżbiety Stępień, to bajkowo 
opisany świat wartości, takich 
jak: przyjaźń, ochrona przy-
rody, wytrwałość w chorobie 
czy akceptacja siebie. Autorka 
zaprasza do Gwiezdnego Przed-
szkola, w którym dochodzi do 
tajemniczych wydarzeń, a pełne 
przygód historie mieszkańców 
Gwiezdnej Krainy wywołają 
uśmiech i pobudzą wyobraźnię. 
Książkę znajdziemy na stronie 
polskaksiegarniainternetowa.
eu oraz w innych księgarniach, 
również w formie e-booka. 

Do naszego kącika przyleciały dzisiaj pszczółki. Każdy z nas zna 
te pracowite owady. Co o nich wiemy? Na pewno to, że przenosząc 
pyłek, zapylają kwiaty. Zbierają nektar i transportują go do ula 
w  wolu miodowym, natomiast pyłek na ich tylnych odnóżach 
formują w postać obnóży, zbitej kulki, którą podczas lotu wypy-
chają do specjalnych koszyczków pyłkowych. Pszczoły posiadają 
niezwykły zmysł powonienia i doskonały system nawigacyjny 
w postaci oczu i czułek. Nie lubią obcych zapachów, nie powinno 
się do nich podchodzić wcześniej wyperfumowanym. Potrafią 
nie wpuścić do ula nawet własnej pszczoły, gdy ta znalazła się 
na łące, gdzie były stosowane np. środki chemiczne. To wielka 
rodzina, gdzie każdy ma swoje zadania i obowiązki. Wszystko 
jest podzielone. Od pszczelej królowej zależy całe życie rodziny. 
Zajmuje się ona wyłącznie składaniem jajeczek, nie musi praco-
wać na łące, zbierać nektaru czy pyłku. Od tego są robotnice. To 
one czyszczą komórki, do których królowa matka składa jajeczka, 
budują plastry, dbają o larwy, pracują jako strażniczki, wentylują 
ul, odbierają nektar od zbieraczek, zaopatrują ul w pokarm, a naj-
starsze wykonują tysiące lotów i odwiedzają miliony kwiatów. To 
intensywna praca. Żeby wyprodukować łyżeczkę miodu, pszczoła 
poświęca na to całe swoje życie. A trutnie? Mają tylko jedno 
zadanie – bez ich pomocy jajeczka królowej pozostaną niezapłod-
nione. Poza lotem godowym nie mają większych zadań i gdy już 
nie będą potrzebne, czeka je smutny los. Na Ziemi w niektórych 
miejscach pszczoły już wyginęły. W niektórych rejonach Chin 
ludzie zmuszeni są sami zapylać kwiaty specjalnym pędzelkiem. 
Tracą na to wiele czasu i energii, przecież niezapylony kwiat nie 
wyda owocu. Inne rośliny również są zależne od pszczół, a od 
nich zwierzęta roślinożerne. To długi łańcuch i nie może wypaść 
z niego żadne ogniwo. Dlatego to tak ważne, żeby pszczoły nadal 

Opowieści
Małej
Gwiazdeczki

Którą drogę powinna wybrać pszczółka, by trafić na pachnący kwiatek? 1, 2, 3 czy 4?

Moje znajome pszczółki były szczęśliwe, 
że w okolicy, którą zamieszkiwały, była 
też lipowa aleja, bo one uwielbiają kwia-
ty lip. 

Pewnego poranka pani Gwiazdella 
zorganizowała nam wycieczkę, by odwie-
dzić te miłe owady. Tuż po przybyciu na 
miejsce zdziwiła nas ogromna cisza, jaka 
tam panowała. Pszczółki nie tańczyły, nie 
śpiewały, nie ścigały się, kto zbierze więcej 
pyłku. Tuż obok samotnej kępy kwiatów 
zobaczyłam małą Bzybzy. To była moja 
pszczela przyjaciółka. Pakowała swoje 
rzeczy i płakała. Przywitałyśmy się pięk-
nie, ona jednak nadal pochlipywała. 

–  Co się stało? Dlaczego płaczesz i gdzie reszta 
pszczółek? – zapytała pani Gwiazdella. 

Bzybzy otarła łzy i spojrzała smutnymi oczkami na 
naszą gwiezdną wycieczkę. 

–  Wyprowadzam się! Wszystkie pszczółki już się 
ustawiły do wylotu, czekają tylko na mnie. Ale mnie 
tak szkoda opuszczać tę okolicę. Niestety, muszę stąd 
odlecieć tak samo, jak reszta – odpowiedziała. 

– Ale dlaczego? Co się stało, że musicie się wypro-
wadzić? – zapytał przejęty Gwiazdor. 

– Nic nie zauważyliście? Nic was nie 
zdziwiło? – spytała z niedowierzaniem 
Bzybzy. 

Rozglądaliśmy się więc wokół, 
szukając przyczyny takiej smutnej 
decyzji. Wydawało nam się, że to ide-
alne miejsce dla pszczółek, ale wkrótce 
zobaczyliśmy, że nie ma już ich ukocha-
nych lip. 

–  Najpierw ludzie wycięli lipy. Po-
dobno trzeba było poszerzyć ulicę 
i  cała aleja zniknęła. Nasza królowa 
już wtedy martwiła się, czy wystarczy 
nam pokarmu, bo kwiatów w okolicy 
też było coraz mniej. Ledwie zdołały 

zakwitnąć na łące, a już wjeżdżały ogromne maszyny 
i je kosiły. Cóż, cieszyliśmy się jeszcze z kwiatów rzepa-
ku, który rósł na polach wokół. Tylko wiecie, chyba coś 
tam było nie tak. Przyszli ludzie, czymś te rośliny spry-
skali. Mnie od tego zachciało się kichać… Potem było 
jeszcze gorzej, przez tę dziwną ciecz moje koleżanki za-
częły boleć głowy i z tego wszystkiego traciły pamięć! 
Wyobraźcie sobie, że nie mogły znaleźć drogi do domu 
i ginęły! – rozpaczała Bzybzy. 
 [fragment książki]

nam towarzyszyły – bez ich pomocy jest niemożliwe życie na Zie-
mi, chociaż czasami jakaś pszczółka przez pomyłkę lub w obronie 
własnej nas użądli. Robi to niechętnie, bo wtedy traci swoje żądło 
i  umiera. Miód, który wyprodukuje, jest nie tylko smaczny, ale 
posiada też właściwości lecznicze i  nigdy się nie psuje. Dlatego 
dbajmy o  ochronę środowiska, to pomoże przetrwać naszym 
małym pomocnikom. 
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miasto młoDycH

„szóstka wron” opowiada historię ka-
za brekkera, który wraz z piątką innych 
przestępców wyrusza na niebezpieczną 
misję do najpilniej strzeżonego wię-
zienia na świecie, by porwać stamtąd 
najważniejszego więźnia i dostarczyć go 
najważniejszemu człowiekowi na krechu. 
nagrodą jest ogromna ilość pieniędzy.

Opowieść nie ma typowych rozdziałów, 
zamiast tego jest podzielona na bohaterów, 
kolejno: Kaz, Inej, Dylan, Jesper, Matthias 
i Nina, każdy z własnymi przemyślenia-
mi i problemami. Inej próbuje wykupić 
swój kontrakt i wyruszyć na poszukiwa-
nie rodziców, Jesper stara się spłacić długi 
hazardowe, Dylan zmaga się z problema-
mi rodzinnymi przez swoje „kalectwo”, 
Matthias pragnie odzyskać honor i wrócić 
w szeregi „łowców czarownic”, Nina chce 
wrócić do swojego państwa i ponow-
nie wziąć udział w wojnie jako potężna 
„wiedźma”, a Kaz po prostu chce zarobić. 

Wszystko pięknie, ale kim są te „wiedź-
my”, jak to działa? Otóż sprawa wygląda 
bardzo prosto. Tak naprawdę nazywają się 
oni Griszowie. Nikt nie wie, skąd bierze 
się ich moc, jednak nie przeszkadza to im 
w wykorzystywaniu jej. W Ravce, kraju, 
z którego pochodzi Nina, Griszowie two-
rzą osobną armię, której to generałem jest 
Nazalensky. Podzieleni są oni na konkret-
ne grupy. 

Jeden z nich to „Somatcy”, czyli tak zwany 
„Zakon żywych i umarłych”, do którego na-
leżą Ciałobójcy i Uzdrowiciele. Ciałobójcy 
wykorzystują swoją moc, by spowalniać 
puls, zgniatać organy, łamać kości. Ich 
możliwości kontrolowania ludzkiego cia-
ła są wręcz nieskończone. Uzdrowiciele 
zajmują się zlepianiem ludzkich komórek, 
transplantacją krwi i ogólnym przywraca-
niem ludzi do zdrowia. 

Drugą grupą są „Eterycy”, czyli 
„Zakon przywoływaczy”, do których na-
leżą Szklawnicy, Piekielnicy i Akwatycy. 
Szklawnicy posiadają kontrolę nad wia-
trem, a jeżeli są wystarczająco potężni, 
mogą przyzywać błyskawice oraz burze. 
Piekielnicy panują nad ogniem, jednak nie 
mogą stworzyć go z niczego, dlatego każdy 
rozsądny Piekielnik nosi przy sobie krze-
siwo bądź też zapalniczkę. Akwatycy zaś 

„szóstka wron” – leigh bardugo
mają pełną kontrolę nad 
wodą, jednak, tak samo 
jak Piekielnicy, nie stworzą 
wody z niczego. 

Trzecią, a zarazem ostat-
nią z „podstawowych” grup 
są „Materialnicy”, czyli 
„Zakon fabrykatorów”. Na-
leżą do nich Substantycy 
i  Alchemiści. Substantycy 
są w stanie zajrzeć w skład 
dowolnego przedmiotu 
i  nim manipulować, nie 
mogą jednak zmienić skła-
du danego przedmiotu. 
Alchemiści zaś wykorzy-
stują swój talent do płynów 
i są w stanie na przykład 
sprawić, by jakaś trucizna 
przestała być śmiertelną poprzez wyjęcie z 
niej odpowiednich substancji. 

To są jedynie trzy podstawowe grupy, 
jednakże istniały kiedyś jeszcze inne, prze-
wyższające je dwie grupy. Pierwszą byli 
przywoływacze ciemności, drugą przywo-
ływacze światła. Nie będę się jednak o nich 
rozpisywał, więcej o nich można do-
wiedzieć się z pierwszej trylogii Leigh 
Bardugo, czyli „Trylogii Grisza”. 

O ile w Ravce Griszowie są traktowani 
w  miarę jak ludzie, tak w innych pań-
stwach nie jest już tak kolorowo. We 
Fjerdzie, krainie wiecznie skutej lodem, 
do której wybierają się nasi bohaterowie, 
został stworzony specjalny oddział „?”, 
specjalnie szkolony do neutralizowania 
Griszów, a następnie mordowania ich, 
ponieważ są oni tam uznawani za „czyste 
zło”, niczym za czasów średniowiecza. 

Ostatni kraj, który ma „odmienne” za-
miary co do Griszów, to Shu Han. Shu 
Hanie próbują zrozumieć, jak działa moc 
Griszów, skąd się ona bierze, dlatego też 
porywają każdego Griszę, jakiego spotkają 
i prowadzą na nich różne eksperymenty, 
mające na celu dowiedzenie się, jak ona 
działa. 

Krechańskiej radzie kupieckiej, która peł-
ni rolę dowódców małej, ale bogatej wyspy, 
obojętny jest los Griszów. Nie reagują oni 
na wszystko, co z nimi związane, jak długo 
nie przeszkadza im to w zdobywaniu pie-

niędzy. Pozostaje jeszcze 
kwestia Nowoziemia, które 
też pozostaje obojętne dla 
Griszów.  

Autorka ewidentnie 
postarała się, by świat, 
jaki tworzyła, był dopra-
cowany i nieprzesłodzony. 
Bohaterowie często spra-
wiają pozory zimnych 
drani i równie często 
w  tych pozorach zostają. 
Nie przeszkadza to jednak 
w lubieniu ich. Sam Kaz 
jest typem człowieka, 
którego nie chciałoby się 
spotkać gdzieś w ciemnej 
uliczce, ale po dogłębnym 
poznaniu jego historii 

można zrozumieć go oraz jego działania. 
Tak samo z innymi bohaterami – każdy 
pod warstwą szarości skrywa kolorowe, 
ciekawe oblicze, które tylko czeka, aby je 
poznać. 

A więc, całą Duologię („Szóstka Wron” 
i „Królestwo Kanciarzy”) serdecznie po-
lecam, a jeżeli komuś, tak samo jak mi, 
będzie mało opowieści ze świata Griszów, 
wcześniej wspomniana trylogia oraz jej 
kontynuacja „Król z Bliznami” są również 
godne polecenia. 

 remek

Praca dla kierowcy zawodowego
klasy C+E w branży spożywczej!!!

Miejsce pracy: Worms 
Praca w systemie zmianowym 

Atrakcyjne i konkurencyjne zarobki

Więcej informacji pod numerem telefonu: 015118829261
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czy to  Śrubka Pełna zalet?
Implant zęba to  śruba wkręcana przez le-
karza w kość szczęki lub żuchwy. Implant 
zastępuje korzeń zęba. Dopiero przymo-
cowana do samego implantu porcelanowa 
korona stanowi wraz z nim kompletną re-
konstrukcję zęba. 

roDzaje imPlantÓw – jakie najle-
piej wybrać? 
W zależności od sposobu wszczepiania, 
kształtu oraz materiału wykorzystanego do 
budowy, wyróżnia się następujące rodza-
je implantów stomatologicznych, które ze 
względu na materiał dzielimy na: 

implanty tytanowe – to najczęściej spo-
tykany rodzaj implantu, wykonywany 
z tytanu, o kształcie przypominającym tu-
leję lub śrubę. 

implanty ceramicz-
ne – zalicza się je do 
implantów najnowszej 
generacji. Tradycyjnie 
wykorzystywany w  im-
plantach tytan został 
zastąpiony w nich tlen-
kiem cyrkonu. 

Implanty tytanowe 
i  ceramiczne są w pełni 
biozgodne, odporne na 
korozję, skrajne tem-
peratury czy działanie 
kwasów. 

zalety
imPlantÓw
Lista zalet implantu jest 
imponująca:

– Implanty są rozwiąza-
niem trwalszym, a przez 
to bardziej ekonomicz-
nym. 

– Podstawową zaletą 
implantów zębowych jest 
ich wysoka trwałość oraz 
komfort użytkowania 
przez wiele lat.

– Są też wygodniejsze 
niż proteza, ponieważ 
nie musimy ich wyjmo-
wać do czyszczenia. 

imPlant zęba  – czym dokładnie jest?
– Implanty stomatologiczne są bez-

pieczne nawet dla alergików – wykonane 
z  tytanu lub porcelany nie powodują uczu-
leń i są doskonale przyjmowane przez 
organizm człowieka. 

– Implanty są bezpieczne. Kiedy już 
znajdą się w naszej jamie ustnej, nie 
uszkadzają bowiem sąsiednich zębów, 
jak to się często dzieje w przypadku mo-
stu i protezy. Bardzo ważne jest, że do 
wstawienia implantów nie ma potrzeby 
szlifowania  zębów, które są przed i za im-
plantem. 

– Nowoczesne techniki ich wykonania 
pozwalają na idealne wkomponowanie 
w uzębienie – dzięki temu zapewniają lep-
szy fizyczny i psychiczny stan zdrowia. 

– Implanty możemy wykorzystywać do 
dalszych konstrukcji, tzn. w przypadku 
kiedy inny ząb ulegnie rozpadowi i trzeba 
go usunąć, a obok mamy implanty, to mo-
żemy swobodnie na nich umieścić nową 
konstrukcję. 

– Mamy świadomość, że są trwałe, za-
pewniają piękny uśmiech i odejmują kilka 
lat z metryki.

– Implanty oznaczają większą pewność 
siebie. 

ile  kosztuje imPlant zęba?
od czego zależy cena implantu? 
Ceny implantów kształtują się na pozio-
mie od 980 do 1200 euro. Który implant 
będzie pasował do naszej jamy ustnej, 

zależy od systemu. Obydwa systemy są 
bardzo dobre, a o ich zastosowaniu decy-
duje stomatolog. W tej kwestii bierze się 
pod uwagę grubość kości na wertykalnej 
i horyzontalnej części jamy ustnej u pa-
cjenta. Jeżeli kość jest za cienka, należy 
ją nadbudować. Wówczas koszt implantu 
z rekonstrukcją kości kształtuje się na po-
ziomie ok. 2000 euro. 

implant zębowy –
Przeciwskazania do zabiegu? 
Na implantację nie pozwalają następujące 
choroby: 

- nowotwór kości z chemioterapią lub ra-
dioterapią, 

- cukrzyca,
- paradontoza w zaawansowanym sta-

dium,
- brak kości w wertykalnej lub horyzon-

talnej części jamy ustnej. Istnieją metody 
nadbudowywania kości, ale tutaj moż-
liwości są ograniczone. Kość ludzka po 
przeszczepie przyjmuje się tylko do 4 mi-
limetrów. 

Zabieg implantacji wykonuje się w znie-
czuleniu miejscowym, tak więc nie boli. 

Zapraszam do konsultacji. 
 

 dr anna weidemann-maszewski

implanty zębowe to nowo-
czesna gałąź stomatologii. 
Dzięki nim możliwa jest 
doskonała rekonstrukcja 
brakującego uzębienia. im-
planty nie maskują ubytków, 
w sposób trwały i estetyczny 
spełniają wszystkie funkcje 
naturalnego zęba. 

centrum zDrowia
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centrum zDrowia stronę  redaguje
sonia Porebska

Codziennie powinniśmy dbać o to, aby na 
naszym talerzu znajdowały się produkty 
z różnych grup żywieniowych (owoce i wa-
rzywa, produkty zbożowe, zdrowe tłuszcze, 
nabiał), Oczywiście w odpowiednich pro-
porcjach, dostarczając odpowiednich 
składników odżywczych naszemu organi-
zmowi. Gdy odżywiamy się zdrowo, nie 
grozi nam niedobór składników, które są 
istotne dla prawidłowego funkcjonowania, 
a możemy cieszyć się dobrym zdrowiem. 

Odpowiednio zbilansowane posiłki 
są kluczem do lepszego samopoczucia, 
szczupłej sylwetki i poprawy Twojego 
zdrowia. 

Podstawą zdrowego odżywiania jest 
opracowana przez Instytut Żywności 
i  Żywienia piramida żywieniowa. Może 
ona pomóc w ułożeniu codziennej zbi-
lansowanej diety. U jej podstaw znajdują 
się produkty, które należy spożywać jak 
najczęściej (owoce i warzywa, produk-
ty zbożowe, nabiał), natomiast w miarę 
zbliżania się ku jej szczytowi znajdują się 
produkty, których w diecie spożywamy 
w małych ilościach, czyli mięso, tłuszcze. 

Aby uniknąć spowolnieniu metaboli-
zmu, należy regularnie spożywać posiłki, 
w odstępie 3-4 godzin, a ich liczba powin-
na wynosić 4-5 w ciągu dnia. Zwyczaj ten 
przyczyni się do ograniczenia podjadania 
pomiędzy posiłkami, a także do utrzyma-
nia prawidłowego poziomu cukru we krwi. 
Śniadania należy jadać do 1-2 godzin po 
wstaniu z łóżka, a kolacje nie później niż 
3 godziny przed snem.
 
co powinno znajdować się na naszych 
talerzach?
Warzywa i owoce powinny zajmować co 
najmniej połowę tego, co jemy. Badania 
pokazują, że każda ilość warzyw i owoców 
zwiększa działania prozdrowotne. Im wię-
cej różnych warzyw i owoców jemy, tym 
lepiej dla naszego zdrowia. Przeciwdziała 
to także występowaniu chorób, takich jak 
cukrzyca, otyłość czy też chorób układu 
krążenia. 

Drugą grupą produktów, które po-
winny znaleźć się na naszym talerzu, są 
produkty zbożowe. Warto zadbać o ich 
różnorodność. Produkty zbożowe również 
powinny być składnikiem większości po-

Podstawy zdrowego odżywiania
Dwie podstawowe zasady zdrowego 
odżywiania, które pozwalają nam 
cieszyć się dobrym zdrowiem i samo-
poczuciem, to zapewnienie naszemu 
organizmowi urozmaiconych skład-
ników odżywczych pochodzących 
z różnych produktów – czyli różno-
rodność – oraz dostarczenie sobie 
z pożywieniem takiej dawki energii, 
jaką jesteśmy w stanie każdego dnia 
spożytkować – czyli równowaga. 

siłków. Oprócz pieczywa pełnoziarnistego 
(graham i razowy) zalecany jest makaron 
razowy oraz kasze. Zawierają one witami-
ny z grupy B, składniki mineralne i błonnik 
pokarmowy. 

W przypadku kolejnego produktu, jakim 
jest nabiał, także możemy wybierać spo-
śród różnych produktów. Dobrej jakości 
mleko oraz produkty mleczne zawierają 
wiele wartości, są źródłem wapnia, białka, 
witamin z grupy B, kwasu foliowego, wita-
miny A i magnezu. 

a co z tłuszczami? 
Spożywanie tłuszczów roślinnych i ryb jest 
korzystne dla naszego organizmu. Warto 
więc tłuste mięso i wędliny zamienić na 
tłuste ryby morskie, a smalec i masło na 
oleje roślinne, natomiast śmietanę na od-
tłuszczony jogurt. 

O różnorodność smaków potraw po-
zwolą nam zadbać zioła. One także mają 
w sobie prozdrowotne składniki, a jedno-
cześnie poprawiają smak potraw. 

Pamiętajmy o piciu wody! 
Woda to jeden z niezbędnych składni-
ków pokarmowych. Jej niedobór szybko 
prowadzi do odwodnienia, gorszego samo-
poczucia, osłabienia organizmu, mniejszej 
koncentracji. Starajmy się pić co najmniej 
1,5–2 litry wody dziennie. Woda zapew-
nia środowisko do zachowania reakcji 
chemicznych, a także usuwa szkodliwe 
produkty przemiany materii. 

czego unikamy? 
Jak powszechnie wiadomo, należy 
unikać spożywania cukru, słodyczy i na-
pojów słodkich (zastępujemy je owocami 
i orzechami). Cukier i słodycze są bardzo 
kaloryczne, bo oprócz tego, że zawiera-
ją sacharozę, glukozę i fruktozę (syrop 
glukozowo-fruktozowy), wiele z nich za-
wiera tłuszcz, np. ciastka, batoniki, lody, 
wyroby cukiernicze. Słodycze nie dostar-
czają nam cennych witamin i składników 
mineralnych. Często w produktach tych 
znajduje się tłuszcz niekorzystny dla na-
szego zdrowia, sprzyjający chorobom 
układu krążenia i nowotworom. Dodat-
kowo słodycze i cukier są wrogiem dla 
naszych zębów i pomagają w rozwoju 
próchnicy. Dlatego warto ograniczyć 
cukier i nie dodawać go do potraw i na-
pojów. 

Słodycze warto zastąpić owocami bądź 
orzechami. Nie powinny one również 
zastępować wartościowego posiłku, np. 
kanapki lub owoców na drugie śniadanie. 

Kolejnym produktem, którego nale-
ży unikać w dużych ilościach, jest sól. 
Nadmierne jej spożywanie niekorzystnie 
wpływa na nasze zdrowie. Może prowa-
dzić do nadciśnienia, udaru i otyłości. 
Dlatego starajmy się unikać soli, słonych 
produktów oraz potraw. 

jedzenie daje moc 
Oprócz różnych składników odżywczych 
dostarczanych organizmowi, poprzez 
prawidłowe odżywianie dbamy także 
o  równowagę energetyczną. Znaczy to, 
że trzeba dostarczyć sobie tyle energii, ile 
jesteśmy w stanie spożytkować w ciągu 
całego dnia. Jeżeli np. planujemy zaszyć 
się pod kocem z książką, nasze posiłki po-
winny być inne aniżeli w dniu, w którym 
mamy zamiar pobiegać, a później pójść na 
zakupy ze znajomymi. Im większy czeka 
nas wysiłek, tym więcej będziemy wydat-
kować energii, dlatego powinniśmy sobie 
wtedy więcej energii dostarczyć poprzez 
posiłki, pamiętając o regularności oraz 
o tym, by posiłki nie były obfite. 

Dlatego dbajmy o to, co jemy, bo dobre 
i zdrowe jedzenie daje moc. 

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.)

Fo
t. 

A
nn

a 
Pe

lz
er

/U
ns

pl
as

h.
co

m



10 TWOJE MiasTO

weekenDowe wycieczki

Heppenheim 
– idealne na 
spontaniczny 
weekend!
Zaledwie kilka kilometrów od obszaru 
metropolitalnego Ren-Men-Neckar, tuż 
przy granicy Hesji i Badenii-Wirtembergii, 
znajduje się małe miasteczko – Heppenhe-
im! Należy ono do szlaku Bergstrasse, czyli 
do obszaru, o którym zwykło się mówić, 
że to właśnie: „Hier fängt Deutschland an, 
Italien zu werden“ (tutaj Niemcy zaczynają 
być Italią). Za tym swoistym wyróżnieniem 
kryje się wyjątkowy klimat tego regionu. 
Liczne wzniesienia chronią przed zimny-
mi wschodnimi wiatrami, a temperatury 
nierzadko są powyżej średniej krajowej. 
Potwierdzają to także rosnące tu migdały, 
brzoskwinie i morele typowe dla klimatu 
południowej Europy. Podczas gdy gdzie 
indziej jest jeszcze śnieg, mokra i zimna 
pogoda, w Heppenheim pojawia się już 
wiosna! 

Jednak nie tylko klimat jest wyznaczni-
kiem piękna tego regionu. Znajdujące się 
na szlaku miasta i miasteczka to nierzad-
ko perełki, o których milczą przewodniki. 
Tak właśnie jest w przypadku Heppenhe-
im, którego historia rozpoczyna się już 
w VIII wieku. Jest ona ściśle związana 
z  pobliskim Opactwem Benedyktynów 
w Lorsch, któremu to Heppenheim zosta-
ło podarowane przez Karola Wielkiego. 

Pamiątką z  tamtego okresu jest górują-
cy dziś nad miastem zamek Starkenburg, 
który powstał w  XI  wieku i należał do 
duchownych. Jego późniejsza historia by-
ła niezwykle burzliwa, gdyż po upadku 
opactwa w Lorsch zamek był w rękach 
biskupów z Moguncji, Hiszpanów, a na-
wet Francuzów. W XVIII wieku omal nie 
został rozebrany, ale na szczęście udało się 
go uratować. Dziś jest chętnie odwiedzaną 
budowlą, z której roztaczają się fantastycz-
ne widoki na okolicę, a wzgórze zamku 
okalają sielankowe winnice. 

Nie mniej imponujące jest centrum stare-
go miasta. Niektóre uliczki i domy istniały 
już w XV wieku. Warto zwrócić uwagę na 
kleine bach, o której była już mowa w do-
kumencie z 1480 roku. Znajdujące się 

przy niej domy o numerach 
12-16 są równie wiekowe, 
ale… nie są tu od zawsze. 
Zostały przeniesione z po-
wodu budowy parkingu 
podziemnego. Najstarszy 
dom jest pod numerem 14, 
został wybudowany w 1430 
roku. Nie wolno też prze-
gapić schunkengasse, przy 
której obecnie znajdują się 
domy mieszkalne. Daw-
niej była to ulica lokalnych 
rzemieślników, choć warto 
dodać, że w niektórych do-
mach nadal wykonywane są 
wszelakiego rodzaju usługi. 
W drugiej połowie XIX 
wieku do ulicy dobudowa-
no klatkę schodową, którą 
można przejść do kościo-
ła. Zanim jednak dotrzecie 
do tych uliczek, koniecznie 
zatrzymajcie się na rynku! 
Tutejsza zabudowa pocho-
dzi głównie z XVII wieku, 
ale wyjątkiem jest XVI-
-wieczny ratusz. Otrzymał 
on barokową konstrukcję 
i co ciekawe, jego sobowtó-

Autorka bloga Womenofpoland.pl, którego 
prowadzi ze swoim chłopakiem, oraz przewodni-
ków wydawnictwa Pascal po Niemczech, Berlinie 
i  Malmo. Mieszkała na południu Szwecji, w Mo-
nachium, w Lipsku, we Frankfurcie nad Menem, 
a teraz zdaje się, że osiadła na dłużej w Bad Hom-
burgu vor der Höhe. Uwielbia pływać, dlatego ma 
nadzieję zamieszkać kiedyś nad morzem. Tym-
czasem rozkoszuje się widokami winnic, których 
nie brakuje w pobliskich rejonach. Z przyjemno-
ścią odwiedza też zamki i urokliwie miasteczka. 
W  podróży szuka przede wszystkim niezwykłych 
krajobrazów i architektonicznych perełek. Ma 
ogromną słabość do muru pruskiego, dlatego wy-
brała Hesję na swoje miejsce zamieszkania.

• terapię i poradnictwo systemowe
• terapię rodzinną
• coaching
• MPU – przygotowanie do egzaminu

www.steps-therapie.de

e-mail:
praxis@steps-therapie.de

ADRES:
Knappenstr. 15
67547 Worms

KONTAKT:
Małgorzata Tomaszewska

tel.: 0176 22286215

Oferuję Państwu:

PORADY ONLINE

ra można spotkać we wspomnianym już 
Lorsch, które sto lat później otrzymało 
bardzo podobny ratusz. 

Jeśli myśleliście, że to już wszystko, to 
mam dla Was jeszcze jedną ciekawostkę. 
Czy spodziewaliście się kiedyś, że uliczne 
latarnie mogą być atrakcją miasta? W ta-
kim razie wybierzcie się do Heppenheim! 
W 2004 roku niemiecki artysta Albert 
Völkl ozdobił 150 latarni postaciami z he-
skich legend. Od maja do września w każdą 
sobotę o godzinie 22.00 odbywa się zwie-
dzanie z przewodnikiem, podczas których 
można posłuchać o legendach z Hesji. 

Heppenheim to idealne miejsce na spon-
taniczny weekend. Każdy znajdzie tu coś dla 
siebie! Jeśli lubicie piesze wędrówki i sielan-
kowe krajobrazy, to koniecznie zostawcie 
auto na zamkowym parkingu i wyruszcie 
na jeden z pieszych szlaków. Jeśli jednak 
jesteście bardziej miastowi, to wyjazd do 
Heppenheim można połączyć z wizytą 
w Lorsch i Bensheim. W tym pierwszym 
miasteczku możecie zobaczyć pozostało-
ści VIII-wiecznego klasztoru, który został 
wpisany na listę UNESCO. W tym drugim 
możecie nacieszyć oczy piękną architektu-
rą i spacerem po pobliskich winnicach. Jak 
widzicie, możliwości jest wiele – a który 
wariant wybierzecie, to już zależy od Wa-
szych preferencji i możliwości. 
 karolina zadrożna

rynek miasta. z lewej barokowy 
ratusz z XVi wieku.
w kółku: górujący nad miastem 
zamek starkenburg
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automania / wieŚci Polonijne

choć wiosna tego roku nas nie rozpiesz-
cza temperaturami, nadejdą w końcu 
gorące dni i przyda się coś, bez czego nie 
wyobrażamy już sobie jazdy samocho-
dem – klimatyzacja. Dziś postaram się 
w paru słowach napisać, co zrobić, aby 
działała ona poprawnie. 

Należy odróżnić kontrolę od 
serwisu. Kontrola układu klimatyzacji to je-
dynie sprawdzenie jego działania i ciśnienia 
w układzie. Jeżeli wszystko jest OK, wystar-
czy okresowa wymiana filtra kabinowego 
i czyszczenie wnętrza tzw. odgrzybianie. 

Serwis to już inne prace. Poza wymianą 
filtra kabinowego, przeprowadza się wy-
mianę czynnika i innych elementów. Jest 
to nieco droższe, ale daje pewność, że kli-
matyzacja nas nie zawiedzie. 

Jeżeli jesteśmy właścicielem nowego lub 
kilkuletniego auta, możemy pozwolić so-
bie na czynności podstawowe (wymianę 
czynnika, tzn. gazu, filtra kabinowego i od-
grzybianie). Jednak w autach nieco starszych 
warto przeprowadzić kompleksowy serwis: 

1) test elektroniki pokładowej. Pole-
ga on na podłączeniu testera do gniazda 
diagnostycznego i odczytaniu błędów ste-
rownika klimatyzacji. 

2) wymiana czynnika roboczego. Pod-
czas odsysania czynnika jest on ważony, 
dzięki czemu możemy sprawdzić, czy nasz 
układ jest szczelny. Naturalnym jest ulat-
nianie się czynnika w ilości około 10% 
rocznie. W czasie odsysania czynnika ro-
boczego wytwarzana jest próżnia, dzięki 
temu sprawdzana jest szczelność układu, 

lato, upał... czas sprawdzić klimatyzację 

ale nie tylko, następuje również proces 
osuszenia i jest on bardzo ważny. Kolejną 
czynnością jest napełnienie układu. Do 
czynnika dodawany jest olej, który służy do 
smarowania kompresora. Ważne, by ser-
wisant dobrał odpowiedni olej, ponieważ 
różne kompresory mają różne wymagania. 

3) sprawdzenie układu klimatyzacji 
pod kątem wydajności. Jednym ze sposo-
bów sprawdzenia wydajności jest pomiar 
temperatury. Przeprowadza się go specjal-
nym termometrem. 

4) odgrzybianie i wymiana filtra kabino-
wego. To niezbędna czynność przy serwisie 
układu klimatyzacji. W trakcie eksploatacji 
zbierają się niebezpieczne dla zdrowia złogi 

30 lat temu, 15 marca 1991 roku, ówcze-
sny Prezydent Katowic Jerzy Śmiałek 
i  Nadburmistrz Kolonii Norbert Burger 
podpisali umowę o partnerstwie miast. 
Tym samym oba miasta podpisały umowę 
jeszcze przed Traktatem między Rzecz-
pospolitą Polską a Republiką Federalną 
Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 
współpracy, zawartym 17 czerwca 1991 ro-
ku. Inicjatorem współpracy obu miast był 
ówczesny Nadburmistrz Kolonii, Norbert 
Burger, który od 1997 roku jest Honoro-
wym Obywatelem Miasta Katowice. 

Od początku współpracy Kolonia i Kato-
wice są doskonałymi partnerami, zarówno 
w sferze gospodarczej, jak i kulturalnej. 
Współpraca ta jest stale widoczna, m.in. w 
wielu wspólnych projektach i wydarzeniach, 
które co roku organizowane są w obu mia-
stach. Ponadto istnieje aktywna wymiana 
między uczniami i studentami z obu miast. 

Wszystko zaczęło się od zatrud-
nienia w  kolońskich szpitalach 
katowickiego personelu pielęgniarskiego. 
Następnie nastąpiła wzajemna wymiana 
młodych pracowników urzędów miast. 

30 lat partnerstwa między
kolonią a katowicami

Do współpracy obu miast należy także 
zaliczyć współpracę Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach 
z Zawodową Strażą Pożarną w Kolonii. 

Współpraca pomiędzy Katowicami a Kolo-
nią była i jest bardzo aktywna, obejmując wiele 
wspólnych przedsięwzięć i projektów, w tym 
bezpośrednich międzyinstytucjonalnych, ta-
kich jak: współpraca muzyków, organizacja 
koncertów, występów artystycznych i festiwa-
li. Ponadto po obu stronach zawsze odbywały 
się wystawy fotografii i sztuki. 

Partnerstwo zaowocowało również wspól-
nymi konferencjami i seminariami, różnymi 
turniejami i konkursami, takimi jak mi-

strzostwa kulinarne, w których udział 
biorą dzieci i młodzież niepełnosprawna, 
oraz turniejami sportowymi, w  tym me-
czami piłki nożnej i maratonami. 

Istotną rolę w umacnianiu kontaktów 
między Katowicami i Kolonią odgrywa 
działalność Stowarzyszenia Miast Part-
nerskich Kolonia–Katowice (Verein zur 
Förderung der Städtepartnerschaft Köln–
Katowic e.V.), które zostało powołane do 
życia w 1994 r. przez Burmistrza Kolonii. 
Zgodnie z mottem „Aktywne miasta part-
nerskie” stowarzyszenie przyczynia się do 
zacieśnienia partnerstwa między Rawą 
a  Renem, m.in. przez organizację wyda-
rzeń kulturalnych i wycieczek do Katowic. 

Zarówno Kolonia, jak i Katowice to mia-
sta o przemysłowym rodowodzie, które 
umiejętnie łączą swoje dziedzictwo z nowo-
czesnością, rozwojem uczelni i  środowisk 
akademickich, inwestycjami w kulturę 
i poprawą jakości życia mieszkańców. Wza-
jemne kontakty i wymiana doświadczeń 
sprzyjają dalszemu rozwojowi obu miast. 

Ponadto jedna z nowo powstałych ulic 
w Katowicach otrzymała nazwę „ulica Ko-
lońska”. Z drugiej strony ulica Katowicka 
w Kolonii jest żywym przykładem dobrej 
współpracy obu miast partnerskich. 

 monika moj

grzybów. Filtry kabinowe wytrzymują nie 
dłużej niż rok i po takim czasie należy je 
wymienić. 

5) wymiana osuszająca. Wiemy już, do 
czego służy osuszacz, ale przypomnę. że 
zbiera on wilgoć z czynnika roboczego, 
który przepływa przez osuszacz. Nie jest 
to część długowieczna, ma ona określoną 
pojemność i chłonność. Generalnie wy-
mienia się ją po 2-3 latach. 

Gdy już przeprowadzimy serwis naszej 
klimatyzacji, jazda w upalne letnie dni bę-
dzie przyjemnością, a nie męką. 

Życzę więc tylko przyjemnej jazdy i sze-
rokiej drogi! 
 krzysztof bakalarczyk
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wywiaD w twoim mieŚcie

Pamela to wielokrotna halowa mistrzyni 
Niemiec na dystansie 60 m przez płot-
ki oraz w sztafecie 4 x 200 m, dwukrotna 
mistrzyni Niemiec na 100 m przez płotki, 
półfinalistka olimpijska z Rio de Janeiro 
(2016). Jej największe sukcesy to: brązowy 
medal na Mistrzostwach Świata w  Lek-
koatletyce 2017 w Londynie oraz tytuł 
wicemistrzyni Europy zdobyty w 2018 
roku w Berlinie. Aktualnie jest studentką 
pedagogiki na uniwersytecie w Dortmun-
dzie, trenuje pod okiem trenera Rüdigera 
Harksena i całą swoją energię skupia na 
przygotowaniach do XXXII Olimpiady 
w  Tokio. Igrzyska zostały o rok przesu-
nięte i jeśli stan epidemiczny w Japonii na 
to pozwoli, odbędą się między 23 lipca 
a 8 sierpnia 2021 roku. 
„TM”: Pamelo, zamiłowanie do spor-
tu chyba wchłonęłaś już z mlekiem 
mamy. Powiedz proszę, jak to się stało, że 
wybrałaś właśnie bieg przez płotki? Nie 
byłoby łatwiej biec bez tych przeszkód? 
Pamela Dutkiewicz-emmericH: 
– Na pewno byłoby łatwiej. (śmiech) Sa-
ma się czasem nad tym zastanawiam, po 
co mi te płotki. Jestem pewna, że moje za-
miłowanie do sportu ma zawiązek z tym, 
że wychowałam się w domu, gdzie sport 
zawsze był ważny. Moi rodzice, po zakoń-
czeniu własnej kariery sportowej, nigdy 
nie rozstali się ze sportem. Pamiętam, 
kiedy spotykali się w niedziele ze znajo-
mymi, którzy często byli także związani ze 
sportem – grali w koszykówkę, biegali al-
bo w inny aktywny sposób spędzali czas. Ja 
jako dziecko też byłam ciągle w ruchu, np. 
jadąc za nimi na rowerku. Do tego docho-
dziły niekończące się historie i  anegdoty 
z  ich sportowej przeszłości oraz dyskusje 
o aktualnych zawodnikach, wydarzeniach 
czy sportowych nowinkach. Zafascyno-
wało mnie życie sportowca i  zaczęłam 
trenować lekką atletykę. Początkowo pró-
bowałam wszystkiego – rzutów, biegów 
na różnych dystansach, skoków. Szybko 
okazało się, że rzuty mi nie wychodzą, 
nie posiadam również predyspozycji do 
dłuższych dystansów, jak moja mama. 
Jednak potrafiłam dobrze ruszać się tech-
nicznie i dysponowałam szybkością na 

Pasja do sportu zrodziła się  w  moim rodzinnym domu
Pamela Dutkiewicz-Emmerich 
to 29-letnia reprezentantka 
Niemiec w biegu przez płotki. 
Urodzona w Kassel lekkoatlet-
ka często z dumą opowiada 
o swoich polskich korzeniach 
i o rodzicach, którzy mają za 
sobą karierę sportową w Polsce. 

krótkim dystansie. Tak rozpoczęła się moja 
przygoda w biegach przez płotki. Prawdą 
jest, że bieg przez płotki to jedna z  cięż-
szych dyscyplin, bo nie leży w naturze 
człowieka biec z maksymalną prędkością 
na jakąkolwiek przeszkodę. Poza pręd-
kością wymagana jest także siła fizyczna 
oraz mentalna, technika oraz umiejętność 
balansowania ciałem, aby zachować pe-
wien rytm i jak najszybciej pokonać tych 
10 przeszkód przed metą. 
Czy rodzice w jakiś sposób motywowali 
Cię do treningów, czy raczej sama byłaś 
zagorzałym sportowcem? 
– Myślę, że w moim przypadku był to pe-
wien miks. Każdy młody człowiek szuka 
tego, co sprawia mu najwięcej satysfakcji 
i chce to robić zawodowo. U mnie fakt, że 
wychowywałam się wśród sportowców, 
sprawił, że mogłam dość wcześnie odkryć 

w sobie talent i zamiłowanie 
do sportu. Rodzice zawsze 
starali się mi podpowiadać, 
co byłoby dla mnie dobre, po-
kazywali mi różne opcje, ale 
nigdy nie naciskali, bym coś 
musiała zrobić czy osiągnąć. 
Wszystkie decyzje pozosta-
wiali jednak mnie i moim 
szkoleniowcom. Dla nich 
ważne było po prostu, abym 
się poruszała i czerpała z tego 
satysfakcję. W końcu ukształ-
towały się we mnie pewne 
ambicje i kiedy rodzice pew-
nego dnia spytali się, czy 
chciałabym zrobić kolejny 
krok w kierunku zawodowe-
go sportu, to moja odpowiedź 
była oczywista. Mimo że było 
to trudne – przeprowadzka 
z Kassel do internatu w Bo-
chum, łączenie treningów 
z nauką – to byłam świadoma, 
że życie sportowca jest czymś, 
o czym tak naprawdę marzę. 
Jak wspominasz swój pierw-
szy sportowy sukces? 
– Pamiętam dokładnie, kiedy 
zostałam mistrzynią powiatu 
w Kassel. Startowałam wtedy 
w kilku dyscyplinach, m.in. 
w skoku w dal i w biegu przez 
płotki. Potem pamiętam, 
kiedy byłam trzecia w mistrzo-
stwach Hesji. Wtedy to była dla 
mnie zabawa, która sprawiała 
mi wiele radości. Kiedy zde-
cydowałam się uprawiać sport 
zawodowo i  przeniosłam się 
do internatu o profilu sporto-
wym, zaczęłam traktować to, 
co robię, bardziej poważnie. 
Może też wpływała na to ran-

ga zawodów. Zwycięstwo w mistrzostwach 
Niemiec juniorów, następnie sukces w se-
niorach, kiedy udało mi się zakwalifikować 
do najlepszej ósemki w Niemczech. Wyni-
ki przychodziły powoli, a pomiędzy nimi 
było też wiele porażek. 
Czy myślałaś kiedyś, by występować 
w polskiej reprezentacji? 
– Tak myślałam o tym. W końcu mam 
polskie korzenie, czuję się bardzo związa-
na z Polską, zwłaszcza w moim sercu. Do 
tego silna konkurencja w Niemczech przez 
pewien czas mnie blokowała. Byłam wtedy 
numerem cztery w Niemczech, a tylko trój-
ka mogła startować w międzynarodowych 
zawodach. W Polsce wsparcie dla spor-
towców jest trochę inaczej zbudowane niż 
w Niemczech. Tam młodzi sportowcy mo-
gą wcześniej razem trenować, wyjeżdżać 
na zawody i zgrupowania. Jednak wtedy 
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wywiaD w twoim mieŚcie

Pasja do sportu zrodziła się  w  moim rodzinnym domu
wypadłabym z niemieckiego klubowego 
programu wsparcia, który już świetnie 
znałam i którego byłam częścią. Bywają 
czasem momenty, że trochę zazdroszczę 
polskim reprezentantom, zwłaszcza kiedy 
widzę, jakimi bohaterami stają się w swo-
im kraju, jak o nich opowiada prasa, jak są 
uwielbiani wśród ludzi. To naprawdę robi 
wrażenie. 
Twoje największe sukcesy to brąz na MŚ 
w Londynie 2017 i srebro na ME w Ber-
linie 2018. Jak wspominasz oba turnieje? 
– To są momenty, których nigdy w ży-
ciu nie zapomnę. Zwłaszcza Londyn. Nie 
oszukujmy się, moja dyscyplina jest zdo-
minowana przez Amerykanki i Jamajki. 
Na MŚ w biegu przez płotki dostać się 
do finału to jest już ogromy sukces. Kie-
dy dostałam się do finału, wiedziałam, że 
teraz może się już zdarzyć wszystko. Sta-
rałam się opanować emocje i dać z siebie 
wszystko. No i udało się. Tej eksplozji 
emocji, która potem nastąpiła, nie jestem 
w stanie opisać. To było niesamowite prze-
życie. Rok później, kiedy startowałam na 
ME w Berlinie, ciążyła już na mnie pewna 
presja dobrego wyniku z Londynu i wy-
stępu we własnym kraju. Jednak udało się, 
a sukces przed własną publicznością to po-
dwójna satysfakcja. 

Właśnie, jak radzisz sobie z presją na za-
wodach?
– Nerwy towarzyszą mi zawsze. Obo-
jętnie, czy są zawody klubowe, czy MŚ. 
Każde zawody, każdy start jest dla mnie 
ważny. Kiedyś próbowałam z tym walczyć, 
regulować, ograniczać napięcie. W końcu 
zrozumiałam, że to jest część mojej pracy, 
że właśnie to napięcie i adrenalina napę-
dza mnie i pozwala łamać kolejne bariery. 
Twoja kariera to nie jedynie sukcesy. Twój 
wypadek w podwieszanej kolejce i liczne 
kontuzje na pewno dały Ci w  kość. Skąd 
czerpiesz siły, by po takich upadkach 
podnieść się i znów wspiąć na wyżyny? 
– To prawda, miałam wiele wzlotów, jak 
i wiele upadków. Tu ogromnym wsparciem 
są moi rodzice. To oni nauczyli mnie, że 
sukcesy w sporcie są dlatego piękne, bo ist-
nieją także porażki. Nikt ze sportowców nie 
cieszyłby się tak ze zwycięstwa, gdy nie zna-
libyśmy także smaku przegranej. W sporcie 
ważna jest też rozwaga. Trzeba ciężko tre-
nować, ale uważać, by nie przesadzić. To 
może się skończyć kontuzją. Sport jest nie-
przewidywalny i trzeba się z tym pogodzić. 
Cieszyć się z życia i każdych drobnych rze-
czy, które dane jest nam przeżyć. 
Ostatnio obserwujemy u Ciebie wiele 
zmian nie tylko w życiu prywatnym, ale 

„TM”: Panie Marianie, rodzice sportow-
ców często uparcie chcą, by dzieci szły 
w  ich ślady. Jak Państwo podchodzili do 
tej kwestii i do wychowania córki? 

marian Dutkiewicz: – Coś w tym 
jest, że rodzice chcieliby, aby ich dzieci po-
dążały zawodowo, tą samą drogą, co oni. 
Aby byli tacy sami, a najlepiej jeszcze lepsi. 
U Pameli, już w dzieciństwie widać było 

Rodzice Pameli to również 
byli sportowcy – mama, 
Brygida Brzęczek, pięcio-
krotnie stawała na podium 
mistrzostw Polski seniorów 
w biegu na 800 m, zajęła 
także czwarte miejsce na 
ME juniorów. Ojciec, Marian 
Dutkiewicz, jako 16-latek 
debiutował w piłkarskiej eks-
traklasie. Grał m.in. w zespole 
Olimpii Poznań. W repre-
zentacji Polski juniorów U18 
oraz reprezentacji młodzie-
żowej U21 rozegrał prawie 
50 meczów. Skomplikowana 
kontuzja nie pozwoliła mu 
jednak na rozegranie więcej 
niż nieco ponad 300 meczów 
w polskiej lidze. 

i sportowym. Zmiana trenera, trenin-
gi wraz z grupą Rüdigera Harksensa 
w Mannheim. Jak wyglądają Twoje przy-
gotowania do olimpiady w Tokio? 
– Wpierw muszę się jeszcze zakwalifiko-
wać. Nasza dyscyplina jest tak zwariowana, 
że kwalifikacje na olimpiadę trzeba sobie 
wypracować dopiero w roku olimpijskim. 
O miejsca na olimpiadę walczymy do końca 
czerwca. W obecnej sytuacji pandemicznej 
nie ma aż tak wiele zawodów. Oczywiście 
biorę w nich udział i wyjazd do Tokio to 
mój największy cel. Przyznam, że ostatnio 
dręczyły mnie kontuzje i nie czułam się zbyt 
dobrze. Ten czas nie jest też zbyt łaskawy dla 
sportowców. Treningi na pustych stadionach, 
brak zawodów, publiczności. Pomyślałam, 
że jeśli chcę coś zmienić, to właśnie teraz 
jest najlepszy czas na zmiany. Podjęłam więc 
pracę z nowym trenerem. Jestem coraz czę-
ściej w Mannheim. Robię wszystko co mogę, 
ale jak już mówiłam, w  sporcie nie można 
nic kalkulować, przewidywać, bo taki jest 
właśnie sport. W 2016 miałam okazję wystą-
pić na olimpiadzie w Rio i wiem, że w Tokio 
też chcę startować. 
Życzę Ci, aby to marzenie się spełniło! 
Będziemy trzymać za Ciebie kciuki! 
– Dziękuję bardzo i pozdrawiam. 
 Rozmawiał michał kochański

zamiłowanie do sportu. W pokoju gościn-
nym, zanim usiadła na fotelu, wpierw 
przeskoczyła sofę. Przy swoim biurku nie 
miała krzesła, tylko piłkę do gimnastyki. 
Na niej nie tylko siedziała, ale i klęczała. 
Kiedy szliśmy pobiegać do lasu lub roz-
mawialiśmy ze znajomymi o sporcie, to 
Pamela zawsze chciała być z nami. Jej 
pierwszym zorganizowanym sportem by-

ła szkoła tańca. Niestety trenerzy 
się przeprowadzili i tak skończył 
się jej trening. Wtedy przyszła 
kolej na lekkoatletykę, która bar-
dzo się jej spodobała, a klub TV 
Wattenscheid 01 gwarantował 
córce profesjonalny rozwój. 
Jak Pan i żona przeżywacie 
występy Pameli? Jak staracie się 
ją wspierać? 

– Kariera córki to nie był z na-
szej strony jakiś plan. Byliśmy po 
prostu przy niej przez cały czas. 
Czuliśmy, co się w niej dzieje, w 
dobrych, ale szczególnie w złych 
i ciężkich okresach. Tu szczególną 
rolę odgrywa moja żona, mama 
Pameli. Od samego początku 
jesteśmy na każdych zawodach 

naszej córki, zarówno w Niemczech, jak 
i w Polsce. Resztę występów oglądamy w 
telewizji, ale zawsze w skupieniu. Emocje 
są ogromne, ale jako byli profesjonali-
ści umiemy się z nimi obchodzić. Muszę 
przyznać, że Pamela pozwoliła nam w ja-
kimś sensie wrócić do sportu i znów z nim 
żyć. Często czujemy się, jakbyśmy to my 
sami stali na starcie. Czy nasza Pamela po 
tak długiej przerwie nawiąże do ostatnich 
sukcesów? Jeżeli będzie zdrowa, to z pew-
nością tak! 
 Rozmawiał michał kochański

Pamela razem z rodzicami i mężem Maikiem, po zdobyciu 
srebrnego medalu na 100 m przez płotki podczas mistrzostw 
Europy w Berlinie 2018
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PoraDy

W powszechnym mniemaniu za-
wód tłumacza – jak wiele innych 
– jest zagrożony wyginięciem. 

Programy do tłumaczenia automatyczne-
go, oferowane np. przez Google lub Bing, 
są dostępne bezpłatnie i w każdej chwili. 
Trzeba przyznać, że darmowe tłumaczenia 
online są z roku na rok coraz lepszej jakości. 
Jest to wygodne rozwiązanie dla prywat-
nych zastosowań, na przykład gdy jesteśmy 
za granicą i potrzebujemy szybkiej pomocy 
przy zapytaniu o drogę lub porozumieniu 
się z hotelarzem. Nawet jeśli nie można 
w pełni polegać na proponowanych tłuma-
czeniach, komunikacja staje się łatwiejsza. 

Sprawa wygląda inaczej, gdy mamy 
do czynienia z tłumaczeniami do celów 
nieprywatnych. Profesjonalni tłumacze 
„z krwi i kości”, świadczący usługi dla pod-
miotów gospodarczych lub publicznych, 
nie korzystają z uniwersalnych aplikacji 
typu Google Tłumacz lub Bing, lecz z tak 
zwanych narzędzi tłumacza (CAT tools), 
pozwalających na zarządzanie bankami 
danych i zapisywanie poszczególnych seg-
mentów tekstu. Tłumaczenie wspomagane 
komputerowo jest wręcz nieodzowne dla 
zachowania spójności terminologicznej. 
Narzędzie CAT pozwala na stworze-
nie pamięci tłumaczeniowych (TM) dla 
przeróżnych specjalizacji, klientów lub 
kombinacji językowych. Na przykład TM 
przeznaczony do konkretnych tekstów 
użytkowych firmy sprzedającej ubrania 
będzie „wiedział“, że słowo „zamek“ nie 
oznacza budynku warownego lub za-
mknięcia w formie kłódki, ale element 
odzieży (np. zamek w spodniach). 

Programy CAT znacząco zwiększają wy-
dajność procesu tłumaczenia, na którym 
zyskują wszyscy. Klient otrzymuje tłuma-
czenie wysokiej jakości szybciej i taniej, 

tłumacz Google dobrą alternatywą?

www.galamaga.eu
P O L S K I  |  N I E M I E C K I  |  A N G I E L S K I

Asystent zamówienia

ü
akty urodzenia świadectwa szkolne
wyciągi z księgi wieczystej dyplomy

testamenty wyciągi z rejestru handlowego 
akty małżeństwa akty notarialne

orzeczenia sądowe i wiele innych

a tłumacz może zająć się w tym samym 
czasie większą ilością tekstów. Narzędzia 
tłumacza nie są niczym nowym, tego typu 
oprogramowanie pojawiło się już na po-
czątku lat 90. Dzisiaj CAT jest absolutnym 
standardem w branży i istnieje cały szereg 
powodów, dlaczego popularne „translato-
ry” w internecie w najbliższych latach na 
pewno nie zastąpią ekspertów korzystają-
cych z profesjonalnych narzędzi: 
•	brakujący kontekst
Narzędzie tłumaczeniowe nie „rozumie” 

intencji, stylu i celu tekstu. Wynik tłuma-
czenia maszynowego to nic innego, jak 
wygenerowane automatycznie segmenty 
takich samych lub podobnych treści, bez 
uwzględnienia kontekstu, który w  ko-
munikacji międzyludzkiej jest zawsze 
niepowtarzalny. Rażące lub subtelne błędy 
znajdziemy w prawie każdym automatycz-
nie wygenerowanym zdaniu. 
•	brak oryginalności
Nikt nie chce, aby jego reklama za-

wierała te same wyrażenia, co reklama 
konkurenta. „Uniwersalny“ tłumacz online 
nie uwzględnia terminologii firmy, haseł 
reklamowych, specyficznych treści. 
•	brak bezpieczeństwa prawnego 

i ochrony danych
Nietrudno sobie wyobrazić, do czego 

może doprowadzić naiwne poleganie na 
tłumaczu online na rozprawie sądowej lub 
przy przekładaniu ważnej umowy. Kogo 
pozwać, gdy powstanie szkoda majątkowa 
lub dojdzie do uszczerbku na zdrowiu lub 
życiu? Jaką mamy gwarancję, że poufny 
dokument nie zostanie wykorzystany dalej 
do niecnych celów przez firmę oferującą 
translatora? 
•	brak weryfikacji jakości
Translatory korzystają z tłumaczeń ludz-

kich, stosując przy tym zazwyczaj metody 

statystyczne. Jakość różnych wariantów 
tłumaczeniowych trudno jednak zwery-
fikować. Ileż niepoprawnych i kiepskich 
tłumaczeń można znaleźć w internecie? 
Kto dokona korekty tekstu „napisane-
go“ przez narzędzie online, porówna go 
z tekstem wyjściowym i zapewni jakość 
przekładu, jeśli sensem tego rozwiązania 
ma być rezygnacja z tłumacza „z krwi i ko-
ści” i pozorne zaoszczędzenie kosztów? 
•	niemożliwość wykrycia merytorycz-

nych błędów
W wielu tekstach wyjściowych tłumacze 

napotykają na niejasne sformułowania 
lub błędy wynikające z niedopatrzenia 
lub pośpiechu. Poza tym niektóre teksty 
drukowane (w tym dokumenty urzędo-
we) zawierają uwagi na marginesie lub 
przekreślone fragmenty. Translator online 
nie uwzględni takich szczególnych przy-
padków, nie mówiąc nic o dokonaniu ich 
należytej oceny. 

Reasumując, można powiedzieć, że 
darmowe tłumacze typu Google Trans-
late znakomicie nadają się do sytuacji 
nieformalnych, gdzie ryzyko błędu tłu-
maczeniowego i brak zapewnienia jakości 
nie ma większych konsekwencji. Tam, 
gdzie chodzi o sprawy finansowe, repu-
tację przedsiębiorstwa, zdrowie i życie 
ludzkie oraz o konsekwencje prawne, 
tłumaczenie zdecydowanie lepiej pozo-
stawić specjalistom, chociażby ze względu 
na rękojmię i  stosowną ochronę ubez-
pieczeniową. Poza tym należy pamiętać, 
że w niektórych branżach wymagane jest 
sporządzenie wersji obcojęzycznych we-
dług normy ISO, a do celów urzędowych 
prawie zawsze konieczne jest tłumaczenie 
poświadczone i sporządzone przez tłuma-
cza przysięgłego. 

adam Gałamaga
tłumacz przysięgły
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Jubileusz 25-lecia traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy w Moguncji.  Horst M. Teltschik 
(bliski współpracownik Helmuta Kohla), Malu Dreyer (od 2013 premier Nadrenii-Palatynatu), Jan Krzysztof 
Bielecki (Prezes Rady Ministrów 1991), Jan Sobczak (Konsul Gen. w Kolonii 2014-2018).  Fot. M. Kochański

wieŚci Polonijne

Link do ankiety: https://www.surveymonkey.de/r/XLLs6YQ

trzydzieści lat temu Polska i niemcy pod-
pisały traktat o dobrym sąsiedztwie. było 
to wydarzenie bezprecedensowe, z szansą 
na miano epokowego. z jakimi nadzieja-
mi i trudami wiązało się wynegocjowanie 
traktatu, wiedzą przede wszystkim nego-
cjatorzy i pokolenia traktatowe. 

Ostatnie 30 lat traktatu to 30 lat inten-
sywnych przemian w Europie i na świecie, 
które przewidzieć mogli chyba tylko futu-
ryści, tacy jak Stanisław Lem. Cyfryzacja, 
mobilność wewnątrzeuropejska, ocieple-
nie klimatu, intensyfikacja emancypacji 
kobiet, postępująca demokratyzacja – to 
procesy towarzyszące nam na co dzień. 
A  traktat polsko-niemiecki, jak bastion 
zeszłej epoki, jak stał, tak stoi paragrafami 
stworzonymi w ubiegłym wieku. Para-
grafami stworzonymi przez naukowców 
i  głównie mężczyzn. W czerwcu wy-
powiadać się będą po latach o 30-leciu 
traktatu i świętować jego podpisanie. Pro-
gramy konferencji pełne są ówczesnych 
świadków historii. Tak jak na konferencji 
organizowanej przez Centrum im. Willego 
Brandta, gdzie są sami mężczyźni i  tyl-
ko jedna kobieta – Gesine Schwan – nie 
jest w stanie zapewnić parytetu płci pod-
czas panelu. Traktat bezapelacyjnie jest 
ważny, był drogowskazem przynajmniej 
pierwszych 15 lat w stosunkach polsko-
-niemieckich, a tym samym europejskich 
i międzynarodowych, przynajmniej przez 
pryzmat polityki bezpieczeństwa. 

Czy jednak ramy stworzone w 1991 ro-
ku są wystarczające, aby dać odpowiedź 
na wyzwania współczesnej zjednoczonej 
Europy, w której – jak nas przekonują od 
lat – pojednanie polsko-niemieckie pełni 
ważną rolę? 

Czy nie czas otworzyć debatę na temat 
potrzeb i oczekiwań współczesnych Polek, 
Polaków, Niemek i Niemców wobec tak 
ważnego dokumentu? Rola historyczna i 
wizjonerska traktatu wypełniła się, czas na 
odważną oddolną politykę realną, wręcz 
deliberatywną. 

traktat jak sprawa sercowa

Traktat leży mi na sercu. I to już od 1999 roku, 
kiedy to zaczęłam studiować politologię na 
Uniwersytecie Opolskim i uczyć się o traktacie 
i stosunkach polsko-niemieckich w różnych 
odcieniach – z perspektywy historycznej, 
z perspektywy politologicznej. A i z perspek-
tywy praktycznej, bo to dzięki działaniom 
wyrosłym na traktacie mogłam realizować 
projekty ze środków Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej i poznawać meandry 
działania mniejszości niemieckiej (włącznie 
z członkostwem w VDH, które z okazji wej-
ścia Polski do UE otworzyło się na polskie 
studentki) – dr Kamila Schöl-Mazurek. 

30. rocznica polsko-niemieckiego traktatu 
najpierw świętujmy i szanujmy

Elementy składowe traktatu były jak swego 
rodzaju poszukiwanie tożsamości, w  szcze-
gólności w byłych Prusach Wschodnich, 
splotu polskości, niemieckości i ukraińskości, 
jakże syzyfowa i zarazem próżna praca! Ko-
lejne festiwale, kick-off z każdym kolejnym 
managerem ds. kultury od nowa. W miej-
sce partycypacji i pragmatycznego dialogu 
pokoleń włożono zręcznie tożsamość, która 
dzisiaj jest dalej na styku lub pograniczu 
utartej już, bo nieprawidłowo definiowanej, 
europejskości – Joanna Szymanska. 

I dopiero po przyjeździe do Niemiec, 
po poznaniu różnych koncepcji, ruchów 
i współtworzeniu ich, po zajmowanie się 
tematyką UE, migrantów, rasizmem, par-
tycypacją, spójnością społeczną wracamy 
do traktatu i mamy wiele przemyśleń. 
Traktat, tworzony w paradygmacie geo-
politycznym, czyli takim, gdzie głównymi 
aktorami są państwa, ma stanowczo za 
małe horyzonty. 

najwyższy czas poszerzyć horyzonty

Ale dlaczego przez ostatnie 30 lat rządy obu 
krajów nie znalazły na tyle czasu i woli, aby 
dopasować traktat do współczesności? I czy 
jest taka potrzeba? I czy traktat napraw-
dę stworzył dobre ramy instytucjonalne? 
Doświadczenia z pogranicza polsko-nie-
mieckiego w czasie pandemii pokazują, 
że współpraca nie układała się wzorcowo.  
I czy traktat ma instrumenty wykonawcze 
do wykonywania poszczególnych paragra-
fów? Kto ponosi odpowiedzialność za ich 
sprawdzanie? Czy przewidziany jest moni-
toring, tak jak w nowoczesnych projektach? 
Czy traktat był tworzony z uwzględnieniem 
potrzeb kobiet i z włączeniem społeczeństw 
w  decydowanie? Czy ma możliwość par-
tycypacji dla szerszych grup? Czy jest 
sprawiedliwy? 

uczmy się od innych: francusko- 
niemiecki traktat z akwizgranu 

Podobnie epokowym aktem pomię-
dzy Niemcami a Francją był podpisany 

w  1963 roku Traktat Elizejski. Niemcy 
i  Francja wiele lat potrzebowały, aby bu-
dując na Traktacie Elizejskim, stworzyć 
nowy dokument – dwa lata temu pod-
pisano traktat w Akwizgranie. Traktat 
ten odnosi się do spraw bezpieczeństwa 
i migracji transnarodowej. Wspólnej prze-
strzeni gospodarczej i lepszej koordynacji 
w zakresie polityki europejskiej i polityki 
bezpieczeństwa. 

jakie tematy mogą odświeżyć traktat? 

W 2019 roku w Akwizgranie Niemcy 
i  Francja w szczególności odniosły się 
do rozszerzenia współpracy obu państw 
w dziedzinie polityki europejskiej, za-
granicznej i bezpieczeństwa, a także 
polityki gospodarczej, polityki kulturalnej 
i edukacyjnej, polityki w zakresie ba-
dań i  technologii, polityki w zakresie 
klimatu i  środowiska oraz współpracy 
między regionami przygranicznymi i spo-
łeczeństwami obywatelskimi, w całym 
tym procesie szczególną rolę przypisując 
młodym teraz i  młodym pokoleniom. 
Dokument tym samym zyskał miano 
instrumentu wykonawczego, ponieważ 
uwzględnia aktualne ramy społeczne, po-
lityczne i ekonomiczne. 

Podobnie jak w traktacie z Akwizgra-
nu należy zweryfikować wiarygodność 
zapisów traktatu w obliczu redefinicji 
aktualnej sytuacji geopolitycznej i zjed-
noczonej Europy, której filarami są nie 
tylko Niemcy i Francja, ale również zna-
cząco Polska, chociażby jako nieodzowna 
część Trójkąta Weimarskiego. Ponad-
to społeczeństwa obywatelskie, których 
wagę traktat z Akwizgranu dodatkowo 
podkreśla. 

Aby już dziś włączyć społeczeństwo oby-
watelskie, przygotowaliśmy dla Państwa 
krótką ankietę. Wypowiedzcie się. Co my-
ślicie na temat traktatu? Jakie jest Wasze 
zdanie? 

 kamila schöll-mazurek
 joanna szymanska
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Gumowe ucho
krzysztof krawczyk zmarł nagle 5 kwiet-
nia 2021 roku, ale zapewne większość 
naszych Czytelników wie o tym, gdyż 
uroczystości pożegnalne wielkiego arty-
sty transmitowała telewizja. Dla rodziny, 
przyjaciół i fanów był to ogromny cios. 
Nie wszyscy wiedzą, że żałobę po stracie 
ojca silnie przeżywa także jego jedyne 
biologiczne dziecko, Krzysztof Igor Kraw-
czyk junior. Jest on owocem małżeństwa 
z Haliną Żytkowiak, także niestety już 
nieżyjącą piosenkarką. Po rozstaniu z żo-
ną Krawczyk nie miał najlepszych relacji 
z synem i nie wpłynął na nie tragiczny 
wypadek samochodowy, któremu obaj 
ulegli. Syn piosenkarza odniósł wówczas 
poważne obrażenia pnia mózgu i po dzień 
dzisiejszy cierpi na padaczkę. Krzysztof 
Krawczyk obwiniał się za chorobę syna 
i przez lata łożył na utrzymanie jedyna-
ka i jego rodziny. Płacił także alimenty 
na swojego jedynego wnuka. Po śmierci 
artysty 47- letni Krzysztof junior znalazł 
się w trudnej sytuacji. Syn piosenkarza 
nie ma nawet własnego mieszkania, po-
mieszkuje kątem u wuja, który też jest już 
zmęczony tą sytuacją i chce się go pozbyć 
z mieszkania. W dniu pogrzebu artysty je-
go jedyny syn nie mógł nawet przedostać 
się w pobliże trumny. Pomogła dopiero 
interwencja długoletniego przyjaciela 
zmarłego artysty. Krzysztof Krawczyk ju-
nior znajduje się pod opieką Łódzkiego 
Studia Integracji i – jak twierdzi jego opie-
kun, także piosenkarz Krzysztof Cwynar 
– jego podopieczny talent wokalny odzie-
dziczył po rodzicach. W internecie można 
znaleźć jego interpretację piosenki Marka 
Grechuty. Jak ujawnił Krzysztof Cwynar, 
trzecia żona Krawczyka, macocha juniora, 
skutecznie odseparowała ojca od syna i la-
tami utrudniała ich kontakty. Ostatecznie 
głos w sprawie zabrała pani Ewa, wdo-
wa po artyście. Zapewniała, że juniorowi 
krzywdy nie zrobi i dostanie on wszystko, 
co się mu należy. W całym tym przykrym 
zamieszaniu bezpośrednio zainteresowa-
ny, czyli Igor Krawczyk, milczy. Czy ten 
rozgłos w okół osoby juniora przyczyni się 
do rozwoju jego wokalnej kariery? Nieba-
wem ponoć ma się ukazać jego płyta, którą 
nagrał z ojcem. My życzymy oczywiście 
sukcesów osobistych i zawodowych! 

beata kozidrak wydaje książkę! Tytuł: 
„Beata. Gorąca krew”. Jest jedną z najbar-
dziej lubianych wokalistek w kraju. Od 
ponad 40 lat porywa na scenie tłumy, a jej 
piosenki „Biała armia”, „Co mi Panie dasz”, 
„Szklanka wody” czy „Józek, nie daruje 
ci tej nocy” – i wiele, wiele innych – zna-
ją wszyscy. O czym będzie książka Beaty 
Kozidrak? Jak zapowiada wokalistka, jej 
książka to historia dziewczyny z Lubli-
na, która zna trudy życia, ale im się nie 

poddaje. Dzięki determinacji, wsparciu 
otaczających ją osób, przeczuwa, że czeka 
ją w życiu coś niezwykłego. I tak się staje, 
bo już dzięki pierwszej piosence „Piecho-
tą do lata” (Opole 1978 roku) z dnia na 
dzień zyskała popularność u szerszej pu-
bliczności. Książka „Beata. Gorąca krew” 
opowiada o barwnych epizodach kariery 
Beaty Kozidrak, zdradza kulisy narodzin 
największych przebojów, możemy tak-
że podróżować z wokalistką po świecie, 
a także zobaczyć jej codzienność i pry-
watne życie. Myślę, że w oczekiwaniu na 
kolejne przedsięwzięcia artystyczne Beaty 
Kozidrak wielu jej fanów z radością i za-
ciekawieniem sięgnie po książkę „Beata. 
Gorąca krew”. 

U anny i roberta lewandowskich maj 
upłynął pod znakiem rodzinnych uroczy-
stości. Najpierw była wspólnie spędzona 
z całą rodziną majówka na Majorce. A jak 
sami przyznają, taki wypad w czwór-
kę udaje im się nieczęsto, ze względu na 
napięty kalendarz zajęć Roberta. Pewna 
hiszpańska gazeta sugerowała nawet, że 
małżonkowie kupili posiadłość na wy-
spie. Podobno luksusowa willa znajduje 
się w okolicy miejscowości Calvia, a Polak 
miał za nią zapłacić 3,5 mln euro. Wiado-
mość ta okazała się fałszywa, przynajmniej 
według managementu Lewandowskiego. 

Prawdą jest, że Państwo Lewandowscy 
biorą pod uwagę zakup działki na Majorce, 
ale definitywna decyzja jeszcze nie zapa-
dła. 4 maja Lewandowscy byli już u siebie 
w Monachium, gdyż tego dnia ich star-
sza córeczka Klara kończyła 4 lata. Z  tej 
okazji rodzice przygotowali dla dziew-
czynki sporo atrakcji. Pokój dziewczynki 
przystrojony był balonami w kształcie jed-
norożców. Motyw jednorożca pojawił 
się także na urodzinowym torcie. W pre-
zencie Klara dostała okazały, drewniany, 
zabawkowy domek umeblowany całą ma-
są akcesoriów. Rodzina Lewandowskich 
długo nie mogła wypocząć po urodzi-
nowej imprezie Klary, bo już dwa dni 
później czekała na nich następna, równie 
przejmująca uroczystość: 6  maja święto-
wała swoje pierwsze urodziny ich młodsza 
córeczka Laura. I tym razem nie zabrakło 
urodzinowych niespodzianek i dekoracji. 
Laury balony były w różowych odcieniach, 
a urodzinowy tort przystrojony był białym 
lukrem i lawiną żywych kwiatków. Pojawił 
się także motyw wróżki Disneya, Dzwo-
neczka. Na Laurę czekał także pluszowy 
piesek na kółkach, na którym dziewczynka 
będzie mogła jeździć po całej posiadłości. 
Plotkara życzy wszystkim dzieciom i nie 
tylko równie udanych urodzin i innych 
uroczystości rodzinnych. 
 Plotkara
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jak znaleźć pracę 
w niemczech? 

Coraz więcej naszych rodaków 
poszukuje pracy w Niemczech. 
Decydując się na to, warto rozwa-

żyć, jakie kroki podjąć, by znaleźć dobrą 
i legalną pracę. Od czego zacząć i jak nie 
zagubić się w gąszczu informacji? 

Dla wielu osób pierwszą przeszkodą jest 
brak znajomości języka niemieckiego. 
Pocieszającym jest fakt, że również osoby 
niemówiące po niemiecku mogą znaleźć 
pracę, szczególnie w branżach logistycz-
nych oraz przetwórstwa żywności czy 
budownictwie. Branża budowlana, chyba 
najbardziej lubiana przez naszych roda-
ków, również oferuje wiele miejsc pracy. 
Jednak tutaj niestety najczęściej kryją się 
pułapki, związane z nieznajomością prawa 
pracy oraz języka niemieckiego. 

Zdawkowe ogłoszenia typu: „Zatrudnimy 
na budowę, na Gewerbe, stawka 15  euro 
za godz.” – taka oferta może się wydawać 
szalenie atrakcyjną… dla kogoś, kto nigdy 
nie pracował w Niemczech. Zacznijmy 
od tego, że zatrudnienie na tzw. Gewerbe 
jest formą samozatrudnienia, czyli trzeba 
udać się do właściwego urzędu w Niem-
czech i  założyć działalność gospodarczą. 
Do tego potrzebujemy mieć niemiecki ad-
res zameldowania. Wynajęcie mieszkania 
wiąże się z okazaniem trzymiesięcznych 
dochodów i wpłaceniem kaucji za mieszka-
nie. Jest to więc na początek spory wydatek. 
Czasami pracodawca oferuje pokoje dla 
pracowników, wtedy naturalnie łatwiej jest 
o meldunek. Decydując się na samozatrud-
nienie w Niemczech, musimy zdawać sobie 
sprawę z tego, że jesteśmy od tego momentu 
tzw. małym przedsiębiorcą, a nie pracowni-
kiem. Jest to kolosalna różnica, ponieważ 
pracownikowi zatrudnionemu pracodaw-
ca musi zapewnić pracę. Przedsiębiorca na 
takie gwarancje u zleceniodawcy nie może 
liczyć, chyba że podpiszą umowę określają-
cą, co i gdzie ma być wykonane oraz jaka 
stawka została przewidziana za taką usługę. 
Większa część osób niestety tego nie robi. 
Konsekwencje są często takie, że za wy-
konaną pracę nie otrzymują zapłaty i nie 
mogą się również o nią ubiegać w sądzie, 
ponieważ wszytko było „na słowo”. 

Kolejną rzeczą, o której musi pamiętać 
osoba na działalności gospodarczej, to 
opłacenie składki zdrowotnej do kasy cho-
rych. Składka ta obowiązuje od pierwszego 
dnia zarejestrowania Gewerby. Wiele osób 
tego nie robi, a konsekwencje niestety 
bywają ogromne. W  momencie kontro-
li niemiecka kasa chorych naliczy nam 
wszystkie składki do tyłu, od dnia rejestra-
cji firmy w najwyższej kwocie. Wychodzi 
to średnio około 860 euro za miesiąc. Poza 
obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowot-
nym musimy opłacać również podatki. 

Wracając do naszego ogłoszenia, widzi-
my jasno, że kwota 15 euro za godzinę 
wcale nie jest atrakcyjną stawką, jeśli weź-

miemy pod uwagę, jakie podatki i składki 
od tej sumy musimy odprowadzić. Mało 
tego, wychodzi na to, że praca na etacie, 
na zwykłej umowie o pracę, może być bar-
dziej opłacalna, ponieważ to pracodawca 
wtedy odprowadza za nas większą część 
składek. Warto zawsze w przypadku oferty 
pracy na tzw. Gewerbe wziąć te wszystkie 
czynniki pod uwagę. 

Jak w takim razie znaleźć pracę na eta-
cie?. Czytając ogłoszenia, zwracajmy 
uwagę na to, czy w ogłoszeniu jest adres 
e-mail firmy. Po tym prostym fakcie mo-
żemy już na wstępie ocenić, czy mamy do 
czynienia z prawdziwą firmą. Warto wtedy 
wysłać krótką wiadomość do takiej firmy 
i  sprawdzić, czy w wiadomości zwrotnej, 
w  stopce, będzie podany adres, numer 
telefonu, nazwisko właściciela i link do 
strony internetowej. Jest to pierwsza i nie-

zwykle skuteczna weryfikacja, którą każdy 
może przeprowadzić nawet bez znajomo-
ści języka niemieckiego. 

Oferty pracy możemy znaleźć na ta-
kich stronach, jak Poloniusz, Europa Job 
czy Gowork. Możemy być pewni, że są 
to oferty sprawdzone. Każdy pracodawca 
jest weryfikowany przez te portale. Nie ma 
więc tutaj mowy o żadnych nielegalnych 
ofertach czy pracy na czarno. 

Kolejnym ogromnym źródłem są social 
media, takie jak Facebook czy Instagram. 
Niestety Facebook nie sprawdza dokładnie 
wiarygodności firm. Sprawdzajmy dokład-
nie, czy w ogłoszeniach są podane numery 
telefonów do firmy, czy jest podany adres 
biura w Niemczech. Warto również wy-
szukać w Google, czy taka firma istnieje. 
Wtedy możemy mieć pewność, że trafimy 
do prawdziwego pracodawcy. 

iwona bieron
rekruterPraca w niemczecH
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wspomnienia emigranta – odc. 54
w poprzednich odcinkach: 
Po latach walki o otrzymanie paszportu mał-
żeństwo Dariusz i Marta emigrują w maju 
1985 roku do Włoch. Przebywają długie ty-
godnie w obozie emigracyjnym, w Latinie  
k. Rzymu, po czym przenoszą się do hotelu, 
gdzie znajdują pracę. Niespodziewanie zo-
stają przeniesieni do obozu w mieście Capua, 
skąd po tygodniu uciekają do hotelu w Latinie. 
Właściciele przywitali ich z otwartymi ramio-
nami. Oczekiwanie na wizę do Niemiec trwa. 

„Ale za to niedziela, niedziela będzie dla 
nas...” – tak brzmiały słowa zaprzeszłej 
polskiej piosenki, którą czasem nuciłam. 
I rzeczywiście coraz częściej Luisa nie potrze-
bowała w niedzielę mojej pomocy. Niedziela 
była spokojnym dniem, najczęściej bez hote-
lowych gości, bo morze burzyło się groźnie, 
fale huczały, słońce pokazywało się coraz 
rzadziej, co wpływało nieprzeciętnie także 
na humor Dariusza. Było mi trudno znosić 
jego wahania nastrojów, bo czasem pozwa-
lał sobie nawet na prostackie docinki. Czy 
ja byłam temu winna, że siedzimy tu jak 
para niechcianych czy zapomnianych przez 
świat dzieci? Właśnie niedziela ratowała nas 
przed złą atmosferą. O 10.00 była msza świę-
ta w kaplicy, więc jechaliśmy tam do obozu. 
Potem spotkanie i pogawędka z księdzem 
Andrzejem, który stale podnosił nas na du-
chu, a potem spotykaliśmy się ze znajomymi. 

Janina z 25-letnim synem Grzegorzem też 
narzekają, choć oczekują na wizę dopiero 10 
tygodni. Ale oczom nie mogłam uwierzyć, 
gdy zobaczyłam, że jakimś cudem – jak kiedyś 
my – powróciła z Capui Lucyna z synem Jur-
kiem. Jurek wpadł w totalną depresję, więc nie 
wiem naprawdę, jak ona sobie z nim poradzi. 
W Capui był jeszcze miły i kontaktowy. Teraz 
– wrak człowieka. Ledwie się przywitał, blady, 
bez chęci jakiejkolwiek rozmowy, na pytanie 
odpowiadał po długiej chwili, aż wstyd było 
wyczekiwać na tę odpowiedź. Do tego schudł 
niemiłosiernie i ma prawie szarą cerę. Byłam 
przerażona, znałam na co dzień podobne 
symptomy u Dariusza, ale nie z tak przeraża-
jącym spotęgowaniem. Gdy wracaliśmy do 
hotelu, rozmawialiśmy na ten temat, sam Da-
riusz robił wrażenie wystraszonego. Teraz 
już wiedział, co go czeka, jeśli nie weźmie się 
solidnie za siebie i nie zmieni nastawienia do 

codzienności. Po-
wiedziałam tylko 
jedno: 

– Czyżby nawet auto ci nie pomogło 
w oderwaniu się od tych myśli o konsulacie? 
Mówiłeś, że auto skupi twoją uwagę, uroz-
maici codzienność. Dariusz, to nie zabawka 
chłopczyka, jesteś dorosły. Widzieliśmy przed 
chwilą, jak może zmienić się 20-latek, jeśli 
nie ma pomocy, a ty ją masz. Jurek pozostaje 
z własnymi myślami, ty możesz się wygadać, 
jeśli tylko chcesz. Zawsze cię do tego nama-
wiam, bo to pomaga. Ja nie zawsze muszę być 
na posterunku, dbaj trochę też sam o siebie. 

– Widok Jurka mnie przeraził. Obiecuję, że 
postaram się, bo nie byłem za bardzo grzecz-
ny w ostatnim czasie, a ty się starasz, mój 
Miśku. Dobrze będzie, masz moje słowo. 

– A jeśli chodzi o obóz, to nic się nie zmieniło. 
– No tak, jak napadali na nowych ludzi, tak 

i dalej to robią, a policja śpi. 
– Daj Bóg, abyśmy już opuścili te miejsca. 

Choć trzeba przyznać, że u Luciano i Luisy 
to nam się udało. Gdzie mielibyśmy tyle spo-
koju i swobody działania. 

– Odpoczynek jest elementem dobrej pra-
cy, jak to ujęła jakaś mądra głowa, a więc 
korzystajmy dziś z niego. Popatrz, i auto się 
spisuje, jesteśmy prawie na miejscu. 

– A wiesz, Darku, już myślałam, że będę 
zmuszona długo cię namawiać do zmiany 
nastawienia życiowego. Cieszy mnie twoja 
obecna postawa i tego się trzymajmy, życząc 
sobie nawzajem miłej niedzieli. W tym tygo-
dniu powinniśmy zafundować sobie pobyt w 
teatrze, troszkę się odchamić. Luisa wspomi-
nała o Traviacie, wytrzymasz w operze? 

– Ale tylko dla ciebie. 
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

*
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nie tylko z zaciekawieniem, ale 
też nie mniejszym zdziwie-
niem przeczytałem ten arty-
kuł. zaskoczeniem dla mnie 

była jego treść, w której, w mojej opinii, 
fakty mieszają się z półprawdą i nie-
prawdą. okazuje się, że warto wyjaśnić 
kilka krążących i często powtarzanych 
mitów, które niekoniecznie są odzwier-
ciedleniem stanu prawnego.

sprostowanie dotyczące nieścisłości 
zawartych w artykule z nr. 68
„twojego miasta”: 

1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdro-
wotnego w Niemczech podlegają wszyscy, 
którzy posiadają tu stałe zameldowanie, 
a nie tylko ci, którzy tu pracują. Oznacza 
to, że osoba ze stałym zameldowaniem, 
niepracująca, też podlega takiemu obo-
wiązkowi. 

2. W Polsce nie ma co prawda pry-
watnych kas chorych, które całkowicie 
ubezpieczają pacjentów w razie choroby, 
jednak oprócz Narodowego Funduszu 
Zdrowia i KRUS-u istnieje kilka firm 
ubezpieczeniowych, które oferują ubez-
pieczenia zdrowotne uzupełniające, dzię-
ki którym ubezpieczony ma dostęp np. 
do prywatnych klinik i wielu świadczeń 
ponadstandardowych. 

3. Prawo wyboru między tzw. pań-
stwowym ubezpieczeniem (GKV) 
a prywatnym (PKV) mają nie tylko osoby 
prowadzące działalność gospodarczą 
(Gewerbe), ale również osoby zatrudnio-
ne na umowie o pracę (Arbeitnehmer), 
jeśli ich zarobki przekraczają 58 050 euro 
rocznie, czyli 4837,50 euro miesięcznie, 
brutto (Beitragsbemessungsgrenze, stan 
na 1 stycznia 2021). 

4. Osoby pracujące na własny rachunek 
(Gewerbe), chcąc mieć świadczenie 
pieniężne w przypadku choroby (Kran-
kengeld), zarówno w państwowym, jak 
i prywatnym ubezpieczeniu muszą je 
dodatkowo wykupić. 

5. To prawda, że prywatne ubezpieczenie 
może odrzucić wniosek o ubezpieczenie 
osoby z komplikacjami zdrowotnymi. 
Jednak dodać należy, że państwowa ubez-
pieczalnia też może odrzucić kandydata 
do ubezpieczenia, np. z powodu przekro-
czenia wieku (55 lat, a w ostatnich 5 latach 
nie był minimum 2 lata ubezpieczony 
w państwowym ubezpieczalni). 

sprostowanie błędów zawartych
w „Poradach prawnych”: 

1. „Kosztuje znacznie więcej niż kasa 
ustawowa”. Zdaniem autorki „Porad 
prawnych” ubezpieczenie prywatne jest 
strasznie drogie. Posłużę się przykładem. 
Mężczyzna 35 lat, dochód miesięczny 
3500 euro, ubezpieczenie państwowe 
– Techniker Krankenkasse: składka 
ubezpieczeniowa 532 euro, dodatek 
pielęgnacyjny 115,5 euro = 647,50 euro. 
Ubezpieczenie prywatne – Hanse Mer-
kur: składka ubezpieczeniowa 228,91 
euro, dodatek pielęgnacyjny 44,14 euro 
= 273,05 euro. Różnica wynika z faktu, 
że składka na ubezpieczenie państwowe 
zależna jest od dochodu ubezpieczonego, 
a w ubezpieczeniu prywatnym wpływ na 
składkę ma wiek ubezpieczonego w mo-
mencie zawarcia umowy ubezpieczenia. 

2. „W państwowych kasach chorych 
wysokość składki jest stała”. Jest to 
twierdzenie niemające odzwierciedlenia 
w rzeczywistości. Usługi medyczne są 
coraz lepsze zarówno pod względem 
technicznym, jak i farmakologicznym, 
a  także coraz droższe. Tym samym co 
jakiś czas składki są podnoszone zarów-
no w ubezpieczeniach państwowych, jak 
i prywatnych. Aktualnie składka w ubez-
pieczeniach państwowych wynosi 15,2% 
od zarobku, bez dodatku pielęgnacyjnego 
(Pflegeversicherung). Już dziś rozważana 
jest podwyżka na 17,2% od 2022 roku. 
Spowodowały to koszty pandemii. 

3. Twierdzenie zawarte w przytaczanym 
artykule, że w prywatnych ubezpie-
czeniach płeć ma wpływ na wysokość 
składki, jest od ponad 8 lat nieaktualne. 
21 grudnia 2012 roku wprowadzono tzw. 
unisex taryfy, w których składka dla 
mężczyzn i kobiet jest taka sama. Jest 
to zgodne z orzeczeniem Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości (ETS), który 
orzekł, że płeć nie może wpływać na 
wysokość składek ubezpieczeniowych. 

4. Nie jest prawdą, że prywatnie ubez-
pieczeni sami bezzwrotnie opłacają kosz-
ty pomocy lekarskiej w Polsce. W nagłych 
przypadkach ubezpieczyciel pokrywa 
konieczne koszty leczenia. Natomiast jeśli 
chodzi o planowane wcześniej leczenie czy 
zabiegi (np. protezy dentystyczne), jest to 
możliwe po uzyskaniu zgody ubezpieczy-
ciela. Dotyczy to zarówno państwowych, 
jak i prywatnych ubezpieczeń. 

5. Nie jest tak, że prywatne ubezpie-
czalnie nie pokrywają kosztów zakupu 
lekarstw w pełnej wysokości – zależy to 
od wcześniej wybranej przez klienta tary-
fy. Zdecydowana większość prywatnych 
ubezpieczeń zdrowotnych w najgorszym 
przypadku refunduje lekarstwa tak, jak 
państwowe ubezpieczenia. 

Reasumując, nie można stwierdzić 
jednoznacznie czy lepsze jest państwowe 
ubezpieczenie, czy prywatne. Jeśli chodzi 
o zakres świadczeń, z całą pewnością pry-
watne ubezpieczenie stawiałbym wyżej 
niż państwowe. Jeśli natomiast weźmie-
my pod uwagę wysokość składek, jest to 
sprawa bardzo indywidualna, gdyż – jak 
wyżej wspomniałem – w państwowym 
ubezpieczeniu jest ona zależna od zarob-
ków, a w prywatnym od wieku w momen-
cie podpisania umowy ubezpieczeniowej. 
Przy podejmowaniu decyzji należy brać 
również pod uwagę stan rodzinny. Jestem 
zdania, że Czytelnicy magazynu „Twoje 
Miasto” zasługują na rzetelną, profesjo-
nalną informację w każdej dziedzinie, 
również w ubezpieczeniach. 

 christof kochanski
 Financial Solutions

sprostowanie do artykułu pod tym tytułem, który ukazał się
w poprzednim wydaniu (nr 68) w rubryce „Porady prawne” 
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Zofia Morcillo
Tłumacz przysięgły
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68259 Mannheim
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„obowiązkowe ubezpieczenie
chorobowe w niemczech”

PoraDy Prawne
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nierucHomoŚci

Zacznijmy od najważniejszego pyta-
nia: czy Polak może nabyć bez problemu 
nieruchomość w Niemczech? 

olGa martin, pośrednik nierucho-
mości w niemczech: – Tak, zasadniczo 
w  Niemczech obcokrajowiec, niezależnie 
od przynależności państwowej, może na-
być nieruchomości. Nie ma żadnej ustawy, 
która ograniczałaby możliwość kupna nie-
ruchomości w Niemczech przez obywatela 
innego państwa unijnego. Nabywca musi 
mieć jedynie ukończony 18. rok życia, ale 
dotyczy to także nie-
mieckich obywateli. 
Co powinniśmy 
wiedzieć przy zaku-
pie nieruchomości? 

o.m.: – Kupno 
mieszkania jest nie-
wątpliwie poważną 
inwestycją w naszym 
życiu. Jest to nie 
tylko decyzja, któ-
ra często pochłonie 
całe oszczędności, 
ale jednocześnie jest 
spełnieniem naj-
większego marzenia 
o własnym domu. Dlatego warto podejść 
do zakupu mieszkania z odpowiednim 
przygotowaniem. 

Po znalezieniu wymarzonego mieszkania 
ważne jest sprawdzenie stanu prawnego 
nieruchomości. Jest to bardzo ważny punkt, 
o którym na pewno nie można zapomnieć. 
Wgląd do księgi wieczystej da nam pew-
ność, że nieruchomość nie jest obciążona 
długami, a osoba, która nam ją sprzedaje, 
jest prawomocnym właścicielem. Czasami 
zdarza się, że mieszkanie może należeć do 
kilku osób i do sprzedania będzie potrzeb-
na zgoda wszystkich właścicieli. 

W niemieckiej księdze wieczystej znaj-
dziemy także informacje o obciążeniach 
nieruchomości. Na przykład w przypadku 
kupna domu może tam znaleźć się zapis 

co jest ważne dla kupującego nieruchomość w niemczech?
Czy Polak może kupić nierucho-
mość w Niemczech? Jeżeli tak, 
to co powinniśmy wiedzieć przy 
zakupie domu lub mieszkania? 
O czym nie można zapomnieć? 
Z jakimi dodatkowymi kosztami 
musimy się liczyć? A także – gdzie 
szukać ofert nieruchomości? 

o  tym, że musimy 
rocznie płacić na-
szemu sąsiadowi 
opłatę w wyniku 
korzystania z  dro-
gi na jego gruncie, 
która prowadzi do 
naszego budynku. 
Znajdziemy tam 
także informację 
o wszystkich kredy-
tach zaciągniętych 
na nieruchomość. 

Ponieważ polskie 
i niemieckie prawo 
cywilne różni się od siebie, warto skorzy-
stać z porady profesjonalnego maklera 
nieruchomości, który pomoże zrozumieć 
nam specyfikę rynku, aby uniknąć przy-
krych i kosztownych konsekwencji. 

Na przykład w Polsce zasadniczo 
sporządza się umowę w formie aktu no-

tarialnego, która 
przenosi własność 
n i e r u c h o m o ś c i , 
natomiast tylko 
czasem sporządza 
się umowę przed-
wstępną, która 
zobowiązuje do za-
warcia tej pierwszej 
umowy. W Niem-
czech jest tylko 
jedna umowa, która 
jest połączeniem 
obu umów. A więc 
umowa sprzedaży 
nieruchomości za-

wiera dwie części: umowę zobowiązującą 
do przeniesienia własności nieruchomości 
(Kaufvertrag) oraz czynność rozporządza-
jącą (tak zwane Auflassung), wywołującą 
skutek rzeczowy w postaci przeniesienia 
własności na nabywcę. 
Jakie są dodatkowe koszty przy zakupie 
nieruchomości? 

o.m.: – Przy zakupie nieruchomości 
w Niemczech, oprócz ceny zakupu domu 
lub mieszkania, musimy wziąć pod uwagę 
także dodatkowe koszty. Te opłaty często 
różnią się w zależności od landu w Niem-
czech, dlatego warto się z nimi zapoznać, 
zanim zdecydujemy się na kupno. 

Na przykład, to kupujący ponosi koszty 
notariusza (notarkosten) i wpisu do księ-
gi wieczystej (Grundbuchkosten). Jest to 

związane z obowiąz-
kiem notarialnego 
potwierdzenia zaku-
pu nieruchomości 
w Niemczech. Kosz-
ty te wynoszą ok. 
1,5% ceny zaku-
pu, z czego ok. 1% 
stanowią koszty 
notarialne, a 0,5% 
– koszty księgi 
wieczystej. Jeśli 
na przykład zało-
żymy, że cena 
nieruchomości we 

Frankfurcie, która musi być poświadczona 
notarialnie, wynosi 300 000 euro, wówczas 
na koszty notarialne i koszty ewidencji 
gruntów zostanie wydane ok. 4500 euro. 

Ponadto, zakup nieruchomości podle-
ga podatkowi od nabycia nieruchomości 
(Grunderwerbsteuer), który opłaca na-
bywca. Podstawą do obliczenia jest cena 
zakupu, od której, w zależności od landu 
Niemiec, płacony jest podatek od nabycia 
nieruchomości w wysokości od 3,5% do 
6,5%. Podatek ten należy do dodatkowych 
kosztów zakupu i dlatego powinien być 
uwzględniony w planie finansowym przy 
zakupie nieruchomości. 

Jeżeli zdecydujemy się na pomoc po-
średnika nieruchomości, to także trzeba 
pamiętać o tym koszcie. Średnie stawki 
biur nieruchomości w Niemczech to od 
3,57% do 7,14% ceny sprzedaży. W zamian 
za to możemy mieć pewność, że dostanie-
my interesującą nas ofertę, a także pomoc 
nie tylko w negocjacjach, ale także w przy-
gotowaniu dokumentów. 
I na sam koniec, gdzie warto szukać ofert? 

o.m.: – Dużo osób szuka ofert na 
portalach internetowych, takich jakie 
ImmobilienScout24 czy Immowelt, gdzie 
sami możemy znaleźć mieszkanie. Jed-
nak na rynku niemieckim trudno jest 
kupić mieszkanie bez pośrednictwa wy-
specjalizowanego biura handlującego 
nieruchomościami, więc warto skontak-
tować się z nimi bezpośrednio, aby dostać 
interesujące nas oferty z pierwszej ręki, 
zanim ukażą się one online. 

Więcej informacji na temat kupna 
i  sprzedaży nieruchomości w Niemczech 
znajdą Państwo na stronie internetowej 
polskiego biura nieruchomości w Niem-
czech: www.immolla.com. 

Olga Martin
Licencjonowany
Pośrednik
Nieruchomości

www.immolla.com
+49 171-238-14-95

Moją specjalizacją jest zakup, wynajem i sprzedaż
nieruchomości w Niemczech. Pomagam moim klientom
przejść bezpiecznie przez każdy etap sprzedaży. 
Pracuję w pięciu językach: niemieckim, angielskim,
włoskim, hiszpańskim i oczywiście polskim.
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„TM”: Doroto, Aleksandro, to niesamowi-
te! Znów jesteście w darmsztadzkiej Radzie 
Obcokrajowców. Na dodatek Dorota 
Mondry została wybrana do zarządu Ra-
dy. Jak oceniacie kampanię i swój wynik? 

aleksanDra Piotrowska: 
–  W  minionych wyborach startowaliśmy 
równolegle do wyborów komunalnych, 
z  ugrupowania Teilhabe in Darmstadt, 
oraz do Rady Obcokrajowców pod nazwą 
Polonia Darmstadt. Mimo że zabrakło 
nam głosów, aby zająć miejsce w Radzie 
Miasta, to dwa miejsca w Radzie Ob-
cokrajowców, przy wzroście frekwencji 
wyborczej aż o ponad 100 proc., uważamy 
za wielkie osiągnięcie. 

Teilhabe in Darmstadt powstało jesienią 
2020 roku z zamiarem wejścia do parlamen-
tu miasta Darmstadt i żywego uczestnictwa 
w życiu politycznym naszej małej metropo-
lii. W kampanię wyborczą zaangażowało się 
całe środowisko – stowarzyszenia kultural-
ne i sportowe, czasopismo „Twoje Miasto”, 
Radio Radar, liczne osoby ze swoimi zaso-
bami kontaktów, pomysłów, finansów. To 
były bardzo intensywne i ciekawe doświad-
czenia, zgrane działania, które umacniały 
nas wszystkich w dążeniach do osiągnięcia 
celu. Polonia Darmstadt, jako już istniejący 
członek Rady Obcokrajowców, współpra-
cowała strategicznie z nowo utworzonym 
ugrupowaniem Die Internationalen. Wy-
bór Doroty Mondry do Zarządu Rady 
Obcokrajowców jest zarówno owocem tej 
współpracy, jak też świadectwem inten-
sywnego pięcioletniego zaangażowania 
członkiń Polonii Darmstadt w pracę Rady. 
Dorota Mondry, Aleksandra Piotrowska, 
Natalia Zawadzka i jej następczyni Beata 
Korzewska dały odpowiednio wielki wkład 

Polonia Darmstadt – w polityce ważna jest kontynuacja

aktywnego działania w wyznaczonych 
ramach polityki komunalnej miasta Darm-
stadt. 
Czy uda się również zdobyć miejsce 
w  Radzie Miasta, jako delegat Rady 
Obcokrajowców? Czy taka delegowana 
osoba może głosować  na zebraniach Ra-
dy Miasta? 

Dorota monDry: – Rada Miasta 
i Rada Obcokrajowców nie są ze sobą bez-
pośrednio związane, stąd nie ma prostego 
przejścia z jednego gremium do drugie-
go. Darmsztadzka Rada Obcokrajowców 
ma specjalne uprawnienia, które zdobyła 
w długich latach zaangażowania i walki. 
Ma ona prawo doradcze, tzn. może, ale 
i  musi być wysłuchana w Radzie Miasta, 
jeśli zgłosi taki zamiar. Ma również prawo 

do stawiania wniosków, które muszą być 
rozpatrzone. Jednak jak wszystkie Rady 
Obcokrajowców, nie ma – jeszcze – prawa 
głosu przy podejmowaniu decyzji na are-
nie polityki komunalnej. 

Ważne jest, że mamy wspólne tematy 
z  innymi ośmioma ugrupowaniami. Na-
leżą do nich: zwalczanie dyskryminacji, 
wspieranie integracji dla osób z wszyst-
kich grup migranckich, również unijnych, 
rozbudowa współpracy ze szkołami 
i lokalnie bardzo ważna poprawa w struk-
turach i funkcjonowaniu urzędu do spraw 
cudzoziemców w Darmstadt. Struktural-
nie istotna jest rozbudowa współpracy 
z AGAH – związkiem dachowym Rad Ob-
cokrajowców w Hesji. 
 Rozmawiał michał kochański

Zarząd Rady Obcokrajowców w Darmstadt. Od lewej: dr Singh Prabha (lista PAU), Arshad Ahmad Shahbaz 
(lista PAU), Dogan Nuriye (lista Die Internationale), Akbulut Ibrahim (lista Die Internationale, przewodniczą-
cy Rady) i Mondry Dorothea (lista Polonia Darmstadt). Fot. Hamide Küçüker

Barbara Lange,
członkini nowo
wybranej Rady
Obcokrajowców
we Frankfurcie

barbara lange pierwszą
przedstawicielką Polonii
we frankfurckiej radzie
obcokrajowców
Rada Obcokrajowców we Frankfurcie 
działa już od 30 lat, mimo to do tej pory 
nie była szczególnie znana tutejszej Polo-
nii. Tymczasem Rada nie tylko doradza w 
sprawie integracji – ma również możliwości 
sprawcze: poprzez składanie wniosków pod 
głosowanie na plenum Rady Miasta oraz in-
strument tzw. zapytania do magistratu. Ten 
ostatni umożliwia otrzymanie dokładnych 
informacji dotyczących działań admini-
stracji miejskiej. Poza tym KAV ma prawo 
zabrania głosu podczas obrad Rady Miasta 
w każdej sprawie, która dotyczy cudzoziem-
ców. Zważywszy na fakt, że około połowa 
mieszkańców Frankfurtu ma pochodzenie 
migranckie, teoretycznie każde działanie 
miejskie ma wpływ na nas jako migrantów. 
„TM”: Basiu, na początek ogromne gratu-
lacje! Powiedz nam proszę, jakie są Twoje 
spostrzeżenia dotyczące zainteresowania 
lokalnej Polonii polityką miasta?

barbara lanGe: – Drugi 
raz polska lista startowała w wy-
borach komunalnych. Poprzednio 
naszym kolegom nie udało się 
dostać do Rady Obcokrajowców, 
tym razem z Daj Znak – Polni-
sche Dialoginitiative für Frankfurt 
(DIALOGINITIATIVE) zdoby-
liśmy bardzo dobry wynik – 3,6 
proc. – i pewnie weszliśmy do tego 
gremium. Te wybory stanowiły nie 
lada wyzwanie. Frekwencja wy-
borcza podwoiła się w stosunku 
do poprzednich wyborów i star-
towało ponad 40 list. Nasz sukces 
to wynik ogromnego wsparcia ze strony 
frankfurckiej Polonii. Oprócz długotrwa-
łej kampanii aktywizującej i informującej 
o liście Daj Znak, na pewno zwiększyła się 
świadomość polityczna Polaków i Polek, 
a tym samym chęć partycypacji. Nielicz-
ne są już głosy naszych rodaków, według 
których „politykę niemiecką należy zosta-
wić Niemcom”. Wzrasta świadomość, że 
będąc podatnikiem, mamy jak najbardziej 
prawo, na równi z innymi, do współdecy-
dowania o kształcie polityki komunalnej, 

czyli sprawach dotyczących nas 
bezpośrednio jako mieszkańców 
Frankfurtu. Jestem przekonana, że 
w następnych wyborach Polonia 
znowu uda się na wybory, żeby 
postawić krzyżyk na kandydatów 
i kandydatki zaangażowanych dla 
swojej społeczności. 
Jakie są Twoje cele na obecną 
kadencję w Radzie Obcokrajowców? 

– Cieszę się, że po raz 
pierwszy na plenum Rady Obco-
krajowców będę mogła z ramienia 
Dialoginitiative mówić o tematach 
polskiej społeczności: wychowanie 

w wielojęzyczności, język polski w urzędach, 
nauczanie języka polskiego w szkołach czy 
zapobieganie dyskryminacji. Ponadto cały 
czas zgłaszają się do mnie wyborcy z kolej-
nymi tematami czy problemami, których 
trwałe strukturalne rozwiązanie jest naj-
bardziej prawdopodobnie w drodze działań 
politycznych. Przykładem takim są prakty-
ki niektórych urzędów, nieuwzględniające 
w pełni naszego statusu jako obywateli pań-
stwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 Rozmawiał michał kochański
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„TM”: Jak powstała i na czym polega ta 
nowatorska metoda nauki kilku języków 
jednocześnie? 

małGorzata mÜller: – Euro-
pejczycy uczą się coraz większej liczby 
języków. Metoda powstała w roku 2012 
na moim wydziale językowym jako meto-
da eksperymentalna, niekonwencjonalna, 
skierowana do osób dorosłych. Jest ona 
nowym modelem rozwoju ówczesnych 
rozwiązań dydaktyki wielojęzyczności, 
czyli koncepcji równoległego nauczania 
kilku języków obcych. Swoimi założeniami 
metodologicznymi moja metoda multi-
lingwalna wpisuje się w europejskie nurty 
wielojęzyczności i korzysta z narzędzi glot-
todydaktyki niemieckiej (B. Hufeisen, 
E. Allgäuer-Hackl, M. Grein etc.), która 
stawia na promocję wielojęzyczności i wie-
lokulturowości. Swoją politykę językową 
dopasowuje do lansowanej przez Radę 
Europy idei wielojęzyczności jako zjawiska 
społecznego dla całej Unii Europejskiej. 

Zatem na jednym kursie, tzw. Mehrspra-
chenkurs, uczą się dorośli kilku języków 
naraz – trzech, czterech, siedmiu, ośmiu, 
a nawet dziesięciu. Głównie są to języki eu-
ropejskie. Uczący, porównując języki, uczą 
się słownictwa, gramatyki, swobodnego 
przechodzenia z języka na język, konwersa-
cji, piszą, czytają i słuchają. Aby przełamać 
szybko bariery komunikacyjne i osłuchać się 
z różnymi akcentami w danym języku, pro-
wadzone są zajęcia komunikatywne z native 
speakerami. Interaktywny program z native 
speakerami z różnych grup językowych na 
jednych zajęciach, który wprowadzany jest 
po 100 godzinach lekcyjnych, ma na celu 
ćwiczenie switchingu, czyli swobodnego 
przechodzenia z języka na język oraz kon-

Polska poliglotka małgorzata müller 
opracowała nową metodę nauczania kil-
ku języków obcych jednocześnie, którą 
praktykuje na kursach wielojęzyczności 
w europie, a najczęściej w niemczech. 
studiowała germanistykę, romanistykę, 
neogrecystykę oraz filozofię i filologię 
średniowiecza. jest m.in. multilingwal-
nym językoznawcą i dyrektorem wydziału 
językowego na uniwersytecie ludowym 
(VHs) w eschweiler. oprócz tego pracuje 
jako docent dziesięciu języków w różnych 
szkołach i uniwersytetach europejskich, 
prowadziła m.in. kursy wielojęzyczności 
na uniwersytecie jagiellońskim oraz na 
uniwersytecie warszawskim. jest autor-
ką podręczników i materiałów do nauki 
kilku języków jednocześnie, prowadzi 
szkolenia dla nauczycieli języków obcych 
oraz sieć nauczycieli języka Polskiego 
w nrw. jest członkiem komisji języko-
wej w niemczech, występuje często na 
konferencjach i kongresach językowych. 

jak uczyć się kilku
języków jednocześnie
na jednym kursie
– i dlaczego?

troli nad słownictwem i gramatyką podczas 
komunikacji. Uczący rozumieją języki blisko 
spokrewnione stosunkowo szybko. Wy-
korzystując podobieństwo leksykalne oraz 
gramatyczne, są w stanie w bardzo krótkim 
czasie (200 godzin lekcyjnych) osiągnąć 
poziom B1 nawet w trzech językach romań-
skich, skandynawskich czy słowiańskich. 
I nie mylą się uczącym te wszystkie języki? 

– Nie. Czytanie jest najważniejszym 
elementem na etapie wprowadzania do 
nauki kilku języków naraz, „Kto czyta, 
nie błądzi” – jak mówi przysłowie. Jest to 
proces uczenia się łatwiejszy i dla mózgu 
bardziej skuteczny aniżeli nauka każde-
go języka z osobna, bowiem kodowanie 
słownictwa dla kilku języków oraz różnic 
gramatycznych (podobieństwa rozpoznaje 
i zapamiętuje umysł ludzki automatycz-
nie) jest dla mózgu procesem  prostym, 
porównywalnym z rozróżnianiem w szko-
le biologii od chemii czy matematyki od 
fizyki i kodowaniem informacji w tych 
przedmiotach. Rozwijanie kompetencji 
językowych i kompetencji kulturowej jest 
szybsze w porównaniu z kursami jedno-
języcznymi. Żaden poliglota nie uczy się 
języków po kolei, lecz równocześnie. 
Co jest szczególnym atutem tych kursów? 

– Oczywiście szybkość i kształcenie bie-
głości językowej dla kilku języków, czyli 
takich umiejętności, jak kompetencje ściśle 
językowe, rozwijanie świadomości socjokul-
turowej, rozwijanie wyobraźni oraz strategii 
uczenia się. Metoda multilingwalna pozwala 
na to, że języki europejskie traktujemy jak je-
den przedmiot w szkole, którego się uczymy, 
a w nim różnych tematów. 
A co z perfekcyjnością językową? 

– Tej w wielojęzyczności nie ma i jest to 
ściśle związane z pracą naszego mózgu. 
Powstają w nim bowiem leksykony men-
talne, a  ostatnie badania neurobiologiczne 
(Marion Grein) pokazują, że mózg nasz, 
zamykając wszystkie leksykony i  dopusz-
czając tylko jeden język do rozmowy, 
potrzebuje bardzo dużo energii i nie za-
wsze zdąży zamknąć dany język w danej 
sekundzie. Dlatego możemy wypowiedzieć 
w danym momencie inne słówko lub po-
służyć się gramatyką z  innego języka. 
W mojej metodzie multilingwalnej zawarte 
są odpowiednie ćwiczenia mające na celu 
wspomaganie i kontrolowanie tego procesu. 

Ano właśnie, ćwiczenia. Czym się różnią 
Pani podręczniki do wielojęzyczności od 
tych, które są produkowane do nauki jed-
nego języka? 

– Metoda nauczania multilingwalnego, 
rozpoczynająca się nauką czytania, daje szyb-
ką możliwość opanowania zasad czytania 
oraz wymowy w danym języku. To ułatwia 
zapamiętanie słownictwa. Porównując języ-
ki, szukamy podobieństw i różnic – zarówno 
gramatycznych, jak i leksykalnych – oraz 
uczymy mózg tzw. świadomej kontroli nad 
danym językiem. Dlatego wszystkie podręcz-
niki dla początkujących dla tego typu kursów 
uwzględniają te procesy. Zawierają kon-
kretne lekcje, teksty, dialogi, ćwiczenia, gry 
i zabawy, testy, płyty CD-MP4, tabele grama-
tyczne oraz wiedzę o kulturze danego kraju, 
trzymając się ściśle metody multilingwalnej. 
Moje podręczniki do nauki wielojęzyczności 
to seria „Ab in die Sprachen“, czyli „Hop do 
języków”, do nabycia na rynku niemieckim 
oraz w wydawnictwie MuLi-Verlag. Powstał 
podręcznik do nauki trzech języków ro-
mańskich, drukuje się podręcznik do nauki 
czterech języków słowiańskich, jest podręcz-
nik wprowadzający do nauki 18 języków. Są 
płyty. Wszystko można zobaczyć pod www.
muli-verlag.de. Z wszystkich materiałów 
można się uczyć samemu. 
Od czego zatem należy zacząć, aby zostać 
poliglotą? Pani zna 18 języków. 

– Najstarsi, którzy aktualnie uczęszczają 
na zajęcia, to osoby w wieku 78, 82 i 85 lat. 
Trzeba zatem zdobyć się na odwagę i  za-
inwestować w siebie. Nie bać się nowych 
wyzwań. Języki kształcą naszą osobowość, 
ucząc się, jesteśmy bardziej otwarci na świat, 
na ludzi, integrujemy się, pokonujemy na-
sze blokady komunikacyjne, słabości natury 
ludzkiej, zdobywamy nowe kompetencje – 
nie tylko te czysto językowe, które są nam 
potrzebne na rynku pracy. Komunikacja 
z innymi ludźmi staje się łatwiejsza, zaczyna-
my lepiej rozumieć świat. Dlatego warto być 
wielojęzycznym. Znajomość jednego języka, 
który jest w programie kursu, nie przeszka-
dza w  uczestnictwie. Wręcz przeciwnie 
– pomaga w nauce następnych języków. Ak-
tualnie kursy odbywają się również online, 
a zgłoszenia otrzymujemy często nawet przez 
Facebooka (Marga Müller, Lerne mehrere 
Sprachen). Zapraszam do inwestycji w siebie.

 Rozmawiał michał kochański
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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
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