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lekcje języka polskiego dla dzieci i młodzieży w Hesji w roku szkolnym 2021/2022
aSSlar
•		w	szkole	państwowej:	Grundschule	Aßlar;	
zgłoszenia	w	sekretariacie	szkoły

	
BaD HomBurG – noWe!
•	w	szkole	państwowej:	Friedrich-Ebert-
-Schule;	informacje	i	zgłoszenie:	sylwia.
slomkowski73@gmail.com,	tel.	0176-346-
780-76	

BenSHeim
•	w	szkole	państwowej:	Goethe-Gymnasium;	
zgłoszenia	w	sekretariacie	szkoły

ButZBaCH	
•	w	szkole	państwowej:	Stadtschule	Butzbach;	
zgłoszenia	w	sekretariacie	szkoły	

BÜRSTADT	
•	w	szkołach	państwowych:	Schillerschule	(kla-
sy	1–4),	Erich-Kästner-Schule	(klasy	5–10);	
zgłoszenia	w	sekretariacie	szkoły

DarmStaDt
w szkołach państwowych	–	informacje	i złgo-
szenie:
•	Schillerschule	(klasy	1–4):	harbuz@vp.pl,	tel.	
kontaktowy	0173-490-45-34

•	Ludwig-Schwamb-Schule	(klasy	1–4):	iwo-
na_kukulska@op.pl,	tel.	0160-947-922-88

•	Stadtteilschule	Arheilgen	(klasy	5–10):	
sylwia.slomkowski73@gmail.com,	tel.	0176-
346-780-76

•	Lichtenbergschule	(klasy	5–10):	lucynaS@
gmx.de,	tel.	0151-228-898-93

w szkole społecznej:	Deutsch-Polnischer	
Verein	Die	Brücke	e.V.,	www.diebruecke-
-darmstadt.de

DieBurG
•	w	szkole	państwowej:	Gutenbergschule;	zgło-
szenia:	sylwia.slomkowski73@gmail.com,	tel.	
0176-346-780-76	

DreieiCH
•	w	szkole	państwowej:	Wingertschule;	zgło-
szenia:	sylwia.slomkowski73@gmail.com,	tel.	
0176-346-780-76

FrankFurt naD menem – noWe!
w szkołach państwowych	(klasy	1–4):	
•	Viktoria-Luise-Schule,	Grundschule	Ried-
berg,	Riedhofschule	–	zgłoszenia:	t.weser@
poczta.fm,	tel.	0176-524-188-26

•	Theobald-Ziegler-Schule	–	zgłoszenia:	sta-
chura_m@hotmail.com,	tel.	0178-557-48-17

w szkołach państwowych:
•	IGS	15	(klasy	1–10)	-	zgłoszenia:	agnieszka.
krusemarck@gmail.com,	tel.	0176-540-635-
45;	

•	Heinrich-von-Gagern-Gymnasium	(klasy	
5–10)	–	zgłoszenia:	agnieszkaj@gmail.com

•	Neue	Gymnasiale	Oberstufe	(Oberstufen-
gymnasium)	–	zgłoszenia	w sekretariacie	
szkoły

w szkole społecznej: 
•	Deutsch-polnische	Elterninitiative	zur	
Förderung	der	Zweisprachigkeit	e.V.,	www.
krasnale.de

•	w	Szkolnym	Punkcie	Konsultacyjnym	MEN,	
www.szkolapl.de

•	przy	Polskiej	Misji	Katolickiej,	www.polska-
-szkola-frankfurt.eu

GernSHeim	
•	w	szkole	państwowej:	Peter-Schöffer-Schule;	
zgłoszenia	w	sekretariacie	szkoły

GieSSen
•	w	szkole	państwowej:	Wirtschaftsschule	am	
Oswaldgarten,	zgłoszenia	w	sekretariacie	
szkoły

Hanau
•	przy	Polskiej	Misji	Katolickiej:	www.pmk-
-hanau.de

HÖCHSt im oDenWalD
•	w	szkole	państwowej:	Ernst-Göbel-Schule;	
informacje	i	zgłoszenie:	iwona_kukulska@
op.pl,	tel.	0160-947-922-88

kaSSel
•	w	szkole	państwowej:	Georg-August-Zinn-
-Schule;	zgłoszenia	w	sekretariacie	szkoły

•	przy	Polskiej	Misji	Katolickiej:	www.pmk-
kassel.de

lanGen	–	patrz	DreieiCH

limBurG
•	w	szkole	państwowej:	Tilemannschule;	zgło-
szenia	w	sekretariacie	szkoły

marBurG
•	w	szkole	państwowej:	Martin-Luther-Schule;	
zgłoszenia	w	sekretariacie	szkoły

mÖrFelDen-WallDorF
•	w	szkole	państwowej:	Bürgermeister-Klin-
gler-Schule;	zgłoszenia	w sekretariacie	szkoły

mÜHltal (koło Darmstadtu) – noWe!
•	w	szkole	państwowej:	Schule	am	Pfaffenberg;	
informacje	i	zgłoszenie:	iwona_kukulska@
op.pl,	tel.	0160-947-922-88

oFFenBaCH
•	w	szkole	państwowej:	Mathildenschule;	in-
formacje	i	zgłoszenie:	ewa.banachowicz@
krasnale.de,	tel.	0173-598-67-48

•	przy	Polskiej	Misji	Katolickiej:	www.pmk-
-offenbach.de

PFunGStaDt
•	w	szkole	państwowej:	Friedrich-Ebert-Schu-
le;	informacje	i	zgłoszenie:	iwona_kukulska@
op.pl,	tel.	0160-947-922-88

raunHeim
•	w	szkole	państwowej:	Pestalozzischule;	zgło-
szenia	w	sekretariacie	szkoły

WieSBaDen
•	w	szkole	państwowej:	Leibnizschule;	infor-
macje	i	zgłoszenie:	lukneca@googlemail.
com,	tel.	0177-449	72	92			

•	w	szkole	społecznej:	Elterninitiative	Pollin-
gua	e.V.,	www.pollingua.de

•	w	szkole	społecznej:	Pro	Cultura	Christiana	
e.	V.,	www.szkola-wiesbaden.de

organizatorów punktów nauczania języka 
polskiego niewymienionych powyżej prosi-
my o zgłaszanie się do redakcji.

Frankfurt: nowe możliwości – język polski jako drugi 
język obcy i na świadectwie maturalnym

naBÓr Do nGo trWa 
O	 miejsce	 w	 klasie	 z	 językiem	 polskim	
mogą	 ubiegać	 się	 uczniowie	 uprawnieni	
do	nauki	w	Gymnasium.	Dotyczy	to	rów-
nież	 absolwentów	 Realschule,	 którzy	 na	
koniec	10.	 klasy	uzyskali	 świadectwo	qu-
alifizierter Realschulabschluss	 –	 i	 właśnie	
dla	nich	oferta	NGO	może	być	szczególnie	
ciekawa.	
Więcej	informacji	udzieli:
•	Barbara	 Lange,	 członkini	 grupy	 robo-

czej	ds.	j.	polskiego	jako	języka	obcego:	
kontakt@dajznak.blog;	

•	 szkoła	 NGO	 (pytania	 można	 kie-
rować	 też	 po	 polsku!)	 na	 adres:	
poststelle.neue-gymnasiale-oberstufe@
stadt-frankfurt.de.	

SPeCJalna oFerta Dla uCZniÓW, 
ktÓrZy mieSZkaJĄ W niemCZeCH 
krÓCeJ niŻ DWa lata – „WeCHSel 
Der SPraCHenFolGe”
Przy	okazji	warto	wspomnieć	o	ofercie	dla	
uczniów,	 którzy	 dopiero	 niedawno	 przyje-
chali	do	Niemiec	–	mogą	oni	złożyć	wniosek,	
by	w	 ramach	nauki	 szkolnej	 zaliczyć	 język	
polski	jako	jeden	z	języków	obcych.	
W	szkole	NGO	dla	takich	uczniów	z	róż-

nych	szkół	frankfurckich	prowadzony	jest	
międzyrocznikowy	 kurs	 języka	 polskiego	
(faza	wstępna	 i	 obie	 fazy	kwalifikacyjne).	
Członkowie	programu	mogą	przystąpić	do	
egzaminu	maturalnego	z	języka	polskiego.	
Więcej	informacji	udzieli	Barbara	Lange	

pod	adresem:	kontakt@dajznak.blog.

We Frankfurcie n. menem powsta-
ła nowa możliwość nauki języka 
polskiego – gimnazjum neue Gym-
nasiale oberstufe (skrót: nGo, 
www.ngo-ffm.de), jako pierwsza 
szkoła w Hesji od roku szkolnego 
2021/2022 proponuje naukę języka 
polskiego w kategorii „nowy język 
obcy” (neu beginnende Fremdspra-
che). oznacza to naukę tego języka 
przez trzy ostatnie lata gimnazjum 
i ocenę na świadectwie matural-
nym. Szkoła nGo zamierza również 
zintensyfikować wymianę między 
miastami partnerskimi, Frankfurtem 
i krakowem.

JęZyk PolSki W HeSJi
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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

Dla	 tych,	 którzy	mają	wydanie	 „Twojego	
Miasta”	 po	 praz	 pierwszy	 przed	 sobą	 lub	
zdecydowali	 się	 przeczytać	 rubrykę,	 bo	
na	 zdjęciu	 jest	 Radomska,	 przypominam:	
w  ostatnich	 czterech	 odcinkach	 pokazy-
wałam,	 jak	 nasze	 otoczenie	 –	 definiowane	
przeze	mnie	absolutnie	bezpodstawnie	jako	
myśli,	informacje	i	ludzie	–	wpływa	na	nas	
i determinuje	nasze	zachowanie.	Mówiłam,	
że	nasze	myśli	to	nie	my,	że	można	je	zmienić.	
Ostrzegałam	przed	wampirami	energetycz-
nymi	i	weryfikacją	informacji,	które	do	nas	
docierają.	 Jednym	 słowem,	 przeszłam	 od	
„Cierpień	 młodego	 Wertera”	 po	 Marylin	
Monroe.	 Wszystkie	 artykuły	 dostępne	 są	
w elektronicznym	wydaniu	„Twojego	Mia-
sta”,	na	stronie	www.twojemiasto.eu.	
Moim	 pierwszym	 gościem	 jest	 Ola	 Ra-

domska,	 z	 wykształcenia	 socjolożka,	
z  wyboru	 komik	 dnia	 codziennego.	 Co-
dziennie	koloruje	rzeczywistość	na	swoich	
kanałach	w	 social	mediach	–	 IG:	@rado-
smkaa,	 FB:	 @MamWątpliwość,	 https://
mamwatpliwosc.pl.	
Wydała	 bestseller	 „Mam	 wątpliwość”,	

występuje	 na	 scenie	 i	 nie	 wiem,	 co	 jesz-
cze	wymyśli.	Na	 swoich	kanałach	pośród	
kolorowych	 warkoczyków	 i	 kwiatów	
w niezwykle	 błyskotliwy	 i	 pełen	 humoru	
sposób	 komentuje	 rzeczywistość	 i	 dzieli	
się	 swoimi	 wątpliwościami.	 Sama	 poko-
nuje	 codziennie	 drogę	 w	 walce	 o	 siebie	
i  swoją	 tożsamość,	dlatego	wydała	mi	 się	
najlepszym	wyborem	na	ten	inauguracyj-
ny	artykuł.	

Renata Stępień: Olu! Bardzo 
dziękuję, że znalazłaś czas. Wiem, że 
u Ciebie dużo się dzieje, bo widać to na 
twoim blogu. Zmiany, które przechod-
zisz, zainspirowały mnie, żeby właśnie 
Ciebie zapytać o to, co nas definiuje. W ja-
kim stopniu, według Ciebie, środowisko 
zewnętrzne determinuje i określa nas? 

ola raDomSka:	–	To	bardzo	socjo-
logiczno-antropologiczne	 pytanie,	 wielu	
mądrzejszych	 ode	mnie	 dywaguje	 na	 ten	
temat	–	jak	wiele	z	„ja”	to	geny,	 jak	wiele	
otoczenie.	Dziś	jestem	świadoma,	że	każdy	
rodzi	 się	 z	 określonym	bagażem	 i	poten-

Otoczenie ma znaczenie
komentarze, czyli... „doppelt hält besser”
Dzień dobry w wakacyjnym wy-
daniu „Twojego Miasta”. Tak jak 
obiecałam, po czterech ostatnich 
artykułach mocno teoretycznych 
postanowiłam zapytać innych, czy 
myślą podobnie jak ja, pogrzebać 
w ich wątpliwościach dotyczących 
tego tematu i ich prywatnych 
doświadczeniach... oraz dać wam 
odpocząć od moich teorii.

cjałem,	ale	środowisko	może	mieć	na	nas	
tak	wielki	wpływ,	że	jest	w	stanie	zmieniać	
układ	 DNA.	 A	 odpowiadając	 prywatnie	
–	 środowisko	 zewnętrzne	 może	 budo-
wać	lub	niszczyć	–	wspierać	słabszych,	by	
rozkwitli,	 dojeżdżać	 silnych,	 aż	 zwątpią.	
Raczej	jednak	jestem	zwolenniczką	teorii,	
że	środowisko	ma	na	nas	ogromny	wpływ,	
co	nie	znaczy,	że	my	nie	możemy	wpływać	
na	środowisko	albo	je	zmieniać.	
Czy – jeśli możemy w ogóle mówić 
o  determinantach – któryś z trzech wy-

mienionych powyżej dominuje, jest 
najsilniejszy, najbardziej decydujący? 
–	Myślę,	że	odpowiedź	na	to	pytanie	jest	

bardzo	 indywidualna.	 Mówiąc	 o	 swoim	
doświadczeniu,	 widzę	 wyraźnie,	 że	 by-
łam	bardzo	 zewnątrzsterowną	 i	 jak	wiele	
zagubionych	 osób	 poszukujących	 siebie,	
słuchałam	zanadto	 innych,	ale	 z	wiekiem	
ten	wewnętrzny	głos	jest	na	szczęście	do-
nośniejszy	i	bardziej	asertywny.	
podzielisz się z nami swoimi 
doświadczeniami w których świadomie 

Aleksandra	Radomska				 Fot. Julia Wiszniewska

koBieta moŻe WSZyStko stronę		redaguje
renata Stępień
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zaczęłaś zauważać wpływ otoczenia na 
siebie, swoje poglądy, zachowanie? pozy-
tywny lub negatywny wpływ.
–	 Kiedy	 zaczęłam	 obcować	 z	 innością.	

Wyprowadziłam	się	z	małej	miejscowości,	
gdzie	to,	co	mnie	otaczało,	jawiło	się	jako	
PRAWDA	O	RZECZYWISTOŚCI.	Z cza-
sem	 przekonywałam	 się,	 że	 tych	 prawd	
może	 być	 masa,	 ba,	 mogą	 sobie	 nawza-
jem	 przeczyć.	 Drugim	 takim	 wyraźnym	
etapem	 było	 macierzyństwo	 –	 kiedy	 to	
ledwo	zaczynałam	cieszyć	się	niezależno-
ścią	 i	 decyzyjnością,	 a	 dowiedziałam	 się,	
że	 jako	matka	tracę	„niepodległość”	–	 je-
stem	zależna	od	 trybu	życia	malucha	 (co	
naturalne)	 i	 oczekiwań	 społecznych	 już	
nie	wobec	mnie	–	Oli	–	ale	jako	MATKI,	
której	stawia	się	określone	wymagania	i	na	
każdym	kroku	ocenia.	
Jak się przed tym bronić? 
–	 Pracować	 nad	 sztamą	 ze	 sobą.	 Będę	

to	 powtarzać	 do	 znudzenia.	 Musisz	 żyć	
w zgodzie	ze	sobą,	bo	jesteś	jedyną	osobą,	
z	którą	spędzisz	całe	życie.	Cały	czas	trze-
ba	 zadawać	 sobie	 pytania	nie	 o	 to,	 czego	
ktoś	chce,	a	my	sami.	Czy	to,	co	robię,	jest	
dla	mnie?	Czy	jest	moje?	Czy	tego	chcia-
łam?	 Czy	 nie	 zmieniłam	 zdania?	 Czego	
potrzebuję?	
Jak świadomie wybierać otoczenie? Masz 
jakieś sposoby? 
–	 Zaczynając	 od	 samoświadomości	 sie-

bie.	 Bez	 tego	 ani	 rusz.	 Jeśli	 wchodzisz	
w interakcje	ze	światem	z	niską	samooce-
ną,	 to	 będziesz	 selekcjonować	 zdarzenia	
i bodźce,	które	będą	utrwalać	kiepski	ob-
raz	siebie.	A	to	strasznie	wykańczające	być	
własnym	wrogiem.	
Co jest najtrudniejszego w zmianie 
środowiska, jeśli zauważamy, że jest ono 
toksyczne? 
–	 Wszystko!	 Lęk	 przed	 zmianą,	 oba-

wa	 przed	 konsekwencjami,	 niewiadomą,	
reakcją	 dotychczasowego	 otoczenia.	 To	
bardzo	wyraźne	w	terapii	lub	po	niej	–	że	
ludzie	 się	 zmieniają,	 a	 ich	 otoczenie	 się	
buntuje:	„co	ci	tam	ktoś	nagadał”,	„kiedyś	
byłaś	milsza”…	Zmiany	są	trudne.	Brutal-
nie	i	po	prostu	i	nie	ma	się	co	wstydzić,	że	
robi	się	w	gacie	ze	strachu.	Ja	mam	portki	
pełne	cały	czas,	boję	się,	ale	działam.	
Złota rada Radomskiej dla czytelników 
twojego miasta? 
–	Bój	 się	 i	 działaj.	 Paradoksalnie	 dzięki	

najtrudniejszym	doświadczeniom	dowiesz	

się	o	sobie	najwięcej,	a	ta	wiedza	jest	bez-
cenna.	
Dziedziczymy więcej, niż się wydaje... 
Kolejny interesujący temat, o którym 
mówisz. Bo nasze otoczenie to też nasza 
przeszłość i moc rzeczy do przepracowania 
z dzieciństwa, w którym rodzice zrobili co 
mogli i jak umieli, ale jakieś przekonania 
i bagaż nam włożyli do głowy. 
–	Co	do	dziedziczenia	–	owszem.	Bada-

nia	 wykazują,	 że	 dwa	 kolejne	 pokolenia	
miały	dokładnie	identyczne	objawy	soma-
tyczne,	co	ich	przodkowie	doświadczający	
holocaustu.	Badania	na	myszach	wskazują,	
że	jeśli	jedne	zostają	rażone	prądem	przez	
metalowy	pręt,	to	kolejne	pokolenia	wnu-
ków	 reagują	 identycznie	 na	 sam	 widok	
pręta,	mimo	że	nie	były	rażone.	To	spekta-
kularne	i	przerażające.	Ale	świadomość,	że	
moje	lęki,	moje	skłonności	do	depresji	nie	
są	może	do	końca	moje	i	muszę	je	poznać	
i	 nazwać,	 bardzo	 pomogły	 mi	 w	 rozwo-
ju.	 Ja	 to	 kombinacja	 dziedzicznych	 cech,	
okoliczności	ludzi,	których	spotykamy,	ale	
i wyborów,	których	dokonujemy.	A	mając	
świadomość	 swojej	 historii,	możemy	 po-
dejmować	je	bardziej	świadomie.	
„nie da się żyć, by nikogo nie skrzywdzić” 
– to tytuł jednego z twoich artykułów 
na stronie. Gdy przychodzi świadomość 
i potrzeba zmian otoczenia, pojawiają 
się osoby „życzliwe”, sugestie: „zmieniłaś 
się”, ludzie się odsuwają lub ty sama 
się odsuwasz. W niepewności wyborów, 
strachu i chaosie, w którym wtedy żyjesz, 
łatwo o poczucie winy. 
–	Nie	da	się	żyć,	nikogo	nie	krzywdząc.	

To	 chyba	 podsumowanie,	 które	 najczę-
ściej	 dociera	 do	 kobiet,	 bo	 to	 baby	mają	
skłonność	i	są	socjalizowane	do	życia	dla	
innych	i	zaspokajania	ich	potrzeb.	„Wspa-
niała	 kobieta”	 to	 oddana	 matka,	 urocza	
synowa,	wielozadaniowa	gospodyni,	żona,	

która	 jest	 szyją	 rodziny,	 itd.	Wmawia	 się	
nam,	że	jesteśmy	niezastąpione	i	szukamy	
szczęścia,	 zaspokajając	 potrzeby	 bliskich.	
Niektórym	to	wystarczy.	W	innych	budzi	
się	 głos	 –	 co	 ze	mną?	 I	 nagle	 się	 okazu-
je,	że	ta,	która	nie	chce	być	wyłącznie	dla	
innych,	która	nie	 jest	PRZYDATNA	KO-
MUŚ,	nie	 jest	 tak	mile	widziana,	a	 raczej	
niewidzialna,	bo	przyzwyczajamy	wszyst-
kich	 do	 wykonywania	 ciężkiej	 pracy	 po	
cichu	w	imię	„miłości	do	bliskich”	i	chęci	
bycia	 wystarczającą.	 I	 kiedy	 ośmielamy	
się	sięgać	po	siebie	i	poznawać	swoje	pra-
gnienia,	 to	 łamiemy	 schematy,	 które	 dla	
wszystkich	poza	nami	są	wygodne.	I	wte-
dy	się	zaczyna	–	jak	to	nie	ma	obiadu,	ale	
jak	wychodzisz	bez	 rodziny,	 co	 to	 za	po-
mysły,	zmieniłaś	się.	To	bardzo	trudne,	bo	
nikt	 nie	może	 obiecać,	 że	 na	 końcu	 tych	
poszukiwań	 czeka	 spełnienie	 i	 szczęście,	
ale	w moim	przypadku	ciekawość	jest	sil-
niejsza.	
A	jak	sobie	radzić	z	tym,	że	ludzie,	któ-

rym	byliśmy	na	rękę,	nas	odrzucają?	Każdy	
z	 nas	ma	określoną	historię,	 dom,	 rodzi-
ców	i	okoliczności,	które	go	kształtowały.	
Dorosłość	 i	 dojrzałość	 polega	na	wzięciu	
tego	na	klatę	–	z	wadami	i	zaletami.	Trze-
ba	się	rozliczyć	z	przeszłością,	nazwać	to,	
co	 trudne,	 podziękować	 za	 to,	 co	 dobre,	
ale	 jednocześnie	 mieć	 świadomość,	 że	
dorosłość	 poza	 masą	 wyzwań	 niesie	 też	
możliwość	wyboru	i	decydowania.	
I	 możesz	 wybrać	 –	 czy	 do	 końca	 życia	

będziesz	 oczekiwać	wsparcia	 od	 bliskich,	
którzy	nie	 są	w	 stanie	 go	okazać,	 czy	 za-
czniesz	 szukać	 ludzi,	 którzy	 zaspokoją	
Twoje	potrzeby,	a	Ty	ich.	U	mnie	taką	oso-
bą	stała	się	przyjaciółka.	
Miałam czuja, że to dobry wybór na wy-
wiad z tą Radomską! Olu, dziękuję za 
rozmowę i zapraszamy do nas!

” Cały czas trzeba zada-
wać sobie pytania nie 
o to, czego ktoś chce, 
a my sami. Czy to, co 
robię, jest dla mnie? 
Czy jest moje?
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kĄCik Dla DZieCi

Drogie Dzieci!
Dobra pszczoła
Na polanie mnóstwo kwiatów,
słychać dzieci śmiech.
Pszczoła kogoś użądliła!
To dopiero pech!

Ciało piecze, skóra swędzi,
z bólu płyną łzy.
Tak użądlić bez litości!
Co za owad zły!

Czy potrzebne nam te pszczoły?
Brzęczą, że aż strach!
Może zamknąć wszystkie ule?
Rzucić plastry w piach?

Nie! Nie wolno pszczoły krzywdzić!
To przyjaciel nasz!
Kto zapyli wszystkie kwiaty?
Skąd słój miodu masz?

To najlepszy w świecie owad,
choć użądlić zdoła.
Pracowita, pożyteczna,
mała, dobra pszczoła.

Dzikie pszczoły	 –	 zapylają	 rośliny,	 ale	
nie	 produkują	 miodu.	 Inaczej	 również	
wygląda	ich	życie.	Zamiast	ula	wystarczy	
im	otwór	w	 ziemi	 albo	 szpara	w	 starym	
drzewie.	 Mieszkają	 obok	 siebie,	 ale	 nie	
tworzą	 wielkich	 rodzin,	 jak	 pszczoła	
miodna.	 Jest	 wiele	 gatunków	 dzikich	
pszczół,	 w	 większości	 samotnie	 zajmują	
się	domem	i	dbają	o	potomstwo.	

trzmiele	 –	 tak	 samo	 jak	 pszczoły,	
zapylają	 rośliny.	 Są	 od	 nich	 jednak	 bar-
dziej	wytrzymałe	 i	 odporne	 na	warunki	
pogodowe.	 Delikatne	 futerko	 chroni	 je	
przed	 zimnem.	 Trzmiele	 żyją	 również	
w	 koloniach,	 ale	 nie	 komunikują	 się	 ze	
sobą.	Nie	produkują	miodu,	ponieważ	nie	
potrzebują	 zapasów	 żywności	 na	 zimę,	
tylko	królowa	przeżywa	mroźne	miesiące.	
Posiadają	 żądła,	 ale	 rzadko	 ich	 używają	
i nie	giną	po	użądleniu	ofiary.	

Biedronka	–	mały	drapieżnik.	Nazywa-
ny	też	bożą	krówką.	Już	jako	larwa	(warto	
sprawdzić,	 jak	 wygląda)	 potrafi	 zjadać	
ogromne	 ilości	 mszyc.	 Dorosły	 owad	
również	nie	narzeka	na	apetyt	i	pochłania	
w	ciągu	dnia	nie	tylko	mszyce,	ale	i inne	
szkodniki.	 Na	 świecie	 istnieje	 tysiące	
odmian	 tego	 gatunku,	 najbardziej	 nam	
znany	to	siedmiokropka	albo	dwukropka	
w	 czerwonym	 pancerzyku.	 Są	 bardzo	
pożyteczne.	

Złotooki	 –	 smukłe,	 zielonkawe	 owady	
o	przezroczystych,	delikatnych	skrzydeł-
kach.	W	 ciągu	 dnia	 są	 niewidoczne,	 ale	
z	 nastaniem	 jesiennych	 chłodów	 szukają	
schronienia	 w	 naszych	 domach.	Niektó-
rzy	mylą	je	z	molami	i	zabijają,	a	to	bardzo	
pożyteczne	 owady,	 dzięki	 nim	 mamy	
mniej	 szkodników.	 Ich	 larwy,	 podobnie	
jak	te	biedronki,	są	podłużne	i	płaskie.	

Małgorzata U. Laska

Skorki	 –	wyglądają	 groźnie,	 pospolicie	
nazywane	szczypawicami,	a	to	za	sprawą	
szczypiec	 umieszczonych	 na	 końcu	
odwłoka.	Tak	naprawdę	nie	służą	one	do	
szczypania	i	skorki	wcale	nie	są	agresyw-
ne.	 Uciekają	 w	 popłochu,	 gdy	 zauważą	
naszą	 obecność.	 Co	 prawda	 potrafią	

zniszczyć	płatki	kwiatowe	albo	ukryć	się	
w	 rozwieszonym	 praniu	 i	 nas	 przestra-
szyć,	ale	i	tak	odwdzięczają	się	w	walce	ze	
szkodnikami.	

Ważki	 –	 latające	 drapieżniki.	 Dzięki	
nim	komary	nie	mają	szans,	a	i	inne	drob-
ne	owady	stanowią	ich	posiłek.	

Pszczoły jeszcze nie odleciały z naszego 
kącika. W ostatnim numerze dużo na 
ten temat napisaliśmy. ale czy tylko 
pszczoły są pożyteczne? Znamy też inne 
gatunki owadów, które zapylają rośliny, 
nie tylko te uprawne, ale też ozdobne 
i dziko rosnące. ale czy tylko zapylające 
są pożyteczne? Warto przyjrzeć się także 
tym, które chronią nasze ogrody przed 
szkodnikami. to nasi sprzymierzeńcy, 
dzięki nim nie musimy stosować opry-
sków chemicznych. Dzisiaj przedstawi-
my wam kilku innych przedstawicieli ze 
świata owadów i ciekawostki o nich. 

rozwiąż
wakacyjny
rebus!
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WieśCi PoloniJne

Zazwyczaj	 staram	 się	 wybierać	 książki,	
które	 mógłbym	 polecić,	 jednakże	 obok	
tej	 pozycji	 niemożliwym	 jest	 przejść	
obojętnie.	 Byłem	 zaskoczony	 ilością	 po-
zytywnych	 recenzji,	 jakie	 znalazłem	
w internecie.	Zupełnie	jakbym	był	jedyną	
osobą,	której	 ta	książka	się	nie	podobała.	
Książką,	 o	 której	 mówię,	 to	 oczywiście	
„Upadające	 królestwa”	 autorstwa	Morgan	
Rhodes.	
Zacznijmy	 więc	 od	 próby	 streszcze-

nia	 tego	 dzieła	 literatury	 współczesnej.	
Przedstawiony	 świat	 podzielony	 jest	 na	
trzy	 królestwa:	 Limeros,	 Auranos	 oraz	
znajdująca	 się	 pomiędzy	 nimi	 Paelsia.	
Od	 księżniczki	 Auranosu	 i	 jej	 przyjaciela	
Aarona	 zaczyna	 się	 cała	 opowieść,	 pomi-
jając	 prolog.	 Aaron	 zabija	 brata	 Jonasa,	
który	postanawia	zemścić	się	na	Auranosie	
za	 niedolę,	 jaką	 sprawiają	 ludowi	 Paelsii.		
Dalej	 Księżniczka	 wraca	 do	 swojego	
królestwa,	 gdzie	 dowiadujemy	 się	 o	 cho-
robie	 jej	 siostry.	 Właśnie	 to	 sprawia,	 że	
Cleonia	 wyrusza	 na	 wyprawę,	 by	 od-

miasto młodych: „upadające królestwa”
naleźć	 magiczne	 kryształy	
mające	 uzdrowić	 jej	 siostrę.		
Następnie	poznajemy	Magnu-
sa,	nieszczęśliwie	zakochanego	
w	swej	siostrze	i	mającego	pro-
blemy	 z	 ojcem.	 Skostniała	
relacja	 zmienia	 się	 diametral-
nie	 po	 odkryciu	 przez	 Lucię	
mocy	magicznych.	
I	 od	 czego	 tu	 zacząć...	

Książka	 nie	 jest	 napisa-
na	 tragicznie,	 warsztatowo	
to	 po	 prostu	 rzemieślnicza	
robota,	dlatego	koneserzy	wy-
szukanego	języka	nie	mają	tu	
czego	 szukać.	 Problem	 leży	
we	 wszystkim	 innym.	 Sam	 świat	 przed-
stawiony	 jest	 ubogo	 i	 prostolinijnie,	 żeby	
nie	powiedzieć	łopatologicznie.	Podobnie	
z	 naszymi	 głównymi	 bohaterami.	 Jonas	
jest	buntownikiem,	bo...	No	właśnie.	Jego	
relacja	 z	 bratem	 nie	 została	 podbudowa-
na,	 więc	 gdy	 ten	 umiera,	 nie	 poczujemy	
nic.	 Podobnie	 jest	 z	 Lucią.	 Dziewczyna	

nie	 ma	 żadnego	
charakteru	 prócz	
posiadania	magicznych	mocy.	
Bardziej	 interesujący	 jest	 już	
Magnus,	 który	 w	 książce	 ma	
przynajmniej	 jakiś	 konflikt.	
Jako	 jedyny	 z	 bohaterów	 robi	
coś	 złego,	 za	 co	 mógłby	 być	
później	rozliczony.	
Na	 deser	 zostawiłem	 sobie	

Cleo.	 Dziewczyna	 usłyszała,	
że	 gdzieś	 są	 jakieś	 magiczne	
kryształy,	 więc	 co	 robi?	 Uda-
je	 się	 ze	 swoim	 głupkowatym	
kumplem	 do	 wrogiego	 pań-
stwa,	 bez	 planu,	 daje	 się	

porwać,	stawia	dobro	osobiste	ponad	MI-
LIONY	MIESZKAŃCÓW	JEJ	PAŃSTWA.	
W	tej	książce	naprawdę	nie	ma	ani	jednej	

dobrej	 rzeczy.	 Zaczynając	 od	 języka,	 po-
przez	przedstawiony	 świat,	na	postaciach	
kończąc.	 Osobiście	 odradzam	 sięgnięcie	
po	serię	„Upadające	królestwa”.
	 remek

Zredagowane	jesienią	2015	roku	dla	Kan-
celarii	 ówczesnego	 Premiera	 RP	 teksty	
zostały	przetłumaczone	na	język	niemiecki	
dzięki	wsparciu	Fundacji	Współpracy	Pol-
sko-Niemieckiej.	 W	 rezultacie	 powstała	
wystawa	objazdowa,	która	między	 lipcem	
2018	a	 lipcem	2021	gościła	 już	w	20	nie-
mieckich	miastach.	
Wystawa	ukazuje	życie	i	działalność	Bar-

toszewskiego,	który	aż	do	śmierci	w 2015	
roku	 niestrudzenie	 przyczyniał	 się	 do	
politycznego	 pojednania	 między	 Polską	
a	Niemcami,	 najpierw	 jako	 bojownik	 ru-
chu	 oporu	 przeciwko	 nazistom,	 później	
jako	 historyk,	 a	 po	 upadku	 komunizmu	
w	 Polsce	 także	 jako	 polityk,	 dyplomata	
i dziennikarz.	

Władysław Bartoszewski – prekursor
dobrego polsko-niemieckiego sąsiedztwa

Wielostronna	 osobowość,	 która	 przez	
dziesięciolecia	uczestniczyła	w	ważnych	pro-
cesach	historycznych.	Ocalony	z	Auschwitz,	
historyk,	laureat	Nagrody	Pokojowej	Księ-
garzy	Niemieckich,	dyplomata,	odznaczony	
Orderem	 Zasługi	 Badenii-Wirtembergii.	
Władysław	Bartoszewski	jest	jedną	z	sym-
bolicznych	postaci	walki	o prawa	człowieka	
i	porozumienie	między	narodami	w	XX	w.	
Nawet	 w	 najtrudniejszych	 czasach	 przez	
dziesięciolecia	 uosabiał	 tradycję	 euro-
pejskiej	 i  demokratycznej	 Polski	 i	 stał	 się	
pionierem	 polsko-niemieckiej	 wspólnoty	
w zjednoczonej	Europie.	
Władysław	 Bartoszewski	 utrzymywał	

intensywne	 kontakty	 m.	 in.	 z	 Fundacją	
Konrada	 Adenauera.	 Towarzysząca	 wy-

stawie	 głównej	 prezentacja	 „Władysław	
Bartoszewski.	 Partner	 dla	 wolności	
i demokracji”	zawiera	wybór	zdjęć	i	doku-
mentów	tego	partnerstwa	–	wspomnienia	
z	wykładów	Bartoszewskiego	w	latach	90.	
w	 Niemczech	 na	 zaproszenie	 KAS,	 jego	
znajomości	 i	 przyjaźni	 z	 ważnymi	 oso-
bistościami	 z	 kręgu	 Fundacji	 i	 chadecji.	
Niewiele	 było	 chyba	 w	 Polsce	 wydarzeń	
Fundacji,	 w	 których	 Bartoszewski	 nie	
uczestniczyłby	 w	 ten	 czy	 inny	 sposób.	
Również	w	Niemczech	pozostawił	po	so-
bie	wiele	śladów	w	kronikach	KAS.	
Dalsze	informacje	na	temat	wystawy	oraz	

materiały	multimedialne:	www.dpgberlin.
de/de/bartoszewski-initiative.	
	 krystyna Jezierzańska-Frindik

inicjatywa im. Władysława 
Bartoszewskiego towarzystwa 
niemiecko-Polskiego w Berlinie, 
Fundacja konrada adenauera, 
Forum kultury Polskiej Polonia 
w karlsruhe oraz Pełnomocnik 
rządu Federalnego ds. kultury 
i mediów w dniach 30.07–11.08.2021 r. 
prezentują w regierungspräsidium 
w karlsruhe wystawę „Władysław Barto-
szewski 1922–2015. Pod prąd – Pamięć 
– Pojednanie – Dialog kultur”, z okazji 
30. rocznicy podpisania polsko-niemiec-
kiego traktu o dobrym sąsiedztwie. Władysław	Bartoszewski	w	Kancelarii	Prezesa	Rady	Ministrów,	Warszawa	w	czerwcu	2009	r.	
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Piotr Banasch we Frankfurcie nad me-
nem mieszka już od 1981 roku. od 26 
lat prowadzi biuro przewozów autokaro-
wych, przy nowo wybudowanym dworcu 
autobusowym znajdującym się obok 
frankfurckiego dworca głównego.
„tM”: pana biuro istnieje już 26 lat – 
pamięta pan początki swojej działalności? 
–	 Oczywiście.	 Moją	 karierę	 w	 branży	

rozpoczynałem	 jako	 pracownik	 niemiec-
kiej	firmy	przewozowej	Deutsche	Touring	
GmbH,	 która	 w	 tamtych	 czasach	 by-
ła	 potentatem	 na	 rynku	 przewozów	
autobusowych	 w	 Europie.	 Dominowała	
ona	 także	 wśród	 połączeń	 autokarowych	
między	 Polską	 a	 Niemcami.	 Po	 kilku	
miesiącach	 pracy	 w	 biurze	 miejskim	 fir-
ma	powierzyła	mi	 nowy	 lokal	 po	 stronie	
południowej	dworca	głównego	we	Frank-
furcie,	 w	 którym	 miałem	 samodzielnie	
rozwijać	 sprzedaż	 biletów	 autokarowych	
do	Polski.	W	 ten	 sposób	w	 krótkim	 cza-
sie	zostałem	samodzielnym	agentem	firmy	
Touring.	Po	kilkunastu	latach,	po	wejściu	
Polski	do	Unii	Europejskiej,	sam	zostałem	
najemcą	lokalu	i	nawiązałem	własne	kon-
takty	z polskimi	firmami	przewozowymi.	
Wzbogaciło	 to	 znacznie	 ofertę	 mojego	
biura,	 z	 ogromną	 korzyścią	 dla	 moich	
klientów.	W	mojej	ofercie	miałem	również	
bilety	do	wielu	 innych	krajów	w	Europie,	
ale	 to	 na	 przewozie	 osób	 między	 Polską	
a  Niemcami	 zawsze	 koncentrowała	 się	
moja	działalność.	Aktualnie	sprzedaję	tak-
że	bilety	na	przewozy	krajowe.	
Jak zmieniły się sposoby podróżowania, 
a także oferta pana biura i przewoźników? 
–	 Jeśli	 chodzi	 o	 ofertę	 na	 podróże	 po	

Europie,	w	tym	także	do	Polski,	to	nastą-
pił	ogromny	rozwój.	Doszły	nowe	miasta	
jako	 cele	przejazdów,	 znacznie	poprawiła	
się	 też	 częstotliwość	 przejazdów.	 Oczy-
wiście	 znacznie	 poprawiło	 się	 także	
bezpieczeństwo,	 komfort	 oraz	 wyposa-
żenie	 autokarów.	Pojazdy	muszą	 sprostać	
coraz	 to	 wyższym	 wymogom	 prawnym,	
a	 na	 trasie	 musi	 być	 zawsze	 dwóch	 kie-
rowców.	 Przez	 pewien	 czas	 poważną	
konkurencją	 dla	 transportu	 autokarami	
stało	się	tak	zwane	tanie	latanie.	Linie	lot-
nicze	oferowały	bilety	także	do	Polski.	Od	
pewnego	czasu,	głównie	z	uwagi	na	prze-
ciwdziałania	zmianom	klimatycznym,	ten	
trend	 się	 zmienia.	 Również	 obostrzenia	
związane	z	pandemią	mają	duży	wpływ	na	
sposoby	podróżowania.	
Czy ma pan swoje spostrzeżenia dotyczące 
emigracji wśród polaków – tej sprzed 40 
lat i tej dzisiejszej? 
–	Przed	 stanem	wojennym,	 jak	 i	 po	 je-

go	 zakończeniu,	 dominował	 napływ	 tak	
zwanej	 Polonii	 solidarnościowej.	 Począt-
kowo	 to	 byli	 właśnie	 moi	 klienci.	 Wielu	
ludzi	 odwiedzało	 swoje	 rodziny	w	Polsce	
czy	wyjeżdżało	do	Polski	na	urlopy.	Z	cza-

autobusem do Polski

sem	doszły	także	polskie	firmy	budowlane,	
które	zatrudniały	i	nadal	zatrudniają	tysią-
ce	osób	na	kontraktach.	Sytuacja	zmieniła	
się	diametralnie	po	wejściu	Polski	do	Unii	
Europejskiej.	Głównymi	emigrantami	sta-
li	 się	Polacy,	którzy	przyjeżdżali	w	celach	
zarobkowych,	do	pracy.	Istotną	grupę	sta-
nowią	 rzemieślnicy	 prowadzący	 własne	
firmy	i	opiekunki	do	osób	starszych.	Bar-
dzo	raptownie	właśnie	tacy	ludzie	stali	się	
głównymi	 odbiorcami	 ofert	 przewozów	
na	 trasach	 Polska	 –	 Niemcy.	 Aktualnie	
sytuacja	 stała	 się	 urozmaicona,	 choć	 ra-
czej	 z	 usług	 przewozów	 autokarowych	
najczęściej	 korzystają	 osoby,	 które	 krót-
koterminowo	 przyjeżdżają	 do	 Niemiec	
w	 celach	 zarobkowych.	 Nieco	 mniej	 jest	
osób	 podróżujących	 w	 odwiedziny	 lub	
na	urlopy.	Po	części	stało	się	tak,	że	osoby	
pracujące	tu	w	Niemczech	sprowadziły	do	
Niemiec	swoją	najbliższą	 rodzinę.	Z	dru-
giej	 strony	 niestety	 zauważam	 także,	 że	
dzieci	polskich	emigrantów	coraz	rzadziej	
chcą	spędzać	w	Polsce	wakacje.	
Jak pana zdaniem zmienią się 
w przyszłości sposoby naszego poruszania 
się po europie czy po świecie? 
–	W	ostatnich	kilku	latach	niestety	znik-

nęło	z	rynku	wielu	polskich	przewoźników	
autokarowych.	 Szkoda…	 Ja	 osobiście	
stawiam	 na	 różnorodność.	 Klient	 powi-
nien	mieć	 wybór,	 a	 konkurencja	 między	
firmami	 przewozowymi	 ożywia	 interes	
i wzmaga	kreatywność.	To	jest	i	zawsze	po-
winno	być	w	 gospodarce	wolnorynkowej	
oczywiste.	Wierzę	 jednak,	 że	 po	kryzysie	
pandemii	 sytuacja	 zacznie	 się	 stopniowo	
zmieniać	i	dojdzie	do	nowych	przymierzy	

między	 polskimi	 przewoźnikami.	 Myślę	
także,	 że	w	 związku	 ze	 zmianami	 klima-
tycznymi	 i  związanymi	 z	 nimi	 nowymi	
przepisami	w przyszłości	 transport	 lotni-
czy	straci	na	popularności.	Paliwo	lotnicze	
będzie	stawało	się	coraz	droższe,	co	wpły-
nie	na	ceny	biletów.	Jestem	przekonany,	że	
nowe,	 bardziej	 ekologiczne	 rozwiązania	
techniczne	 zostaną	 dużo	 szybciej	 wdro-
żone	 w  autokarach	 niż	 w	 samolotach.	
Dlatego	wydaje	mi	się,	że	transport	auto-
karowy,	 jak	 i	 oczywiście	 kolejowy,	 będą	
odgrywać	wciąż	bardzo	ważną	rolę	w	ko-
munikacji.	
Czy jest coś, co panu się wyjątkowo podo-
ba we Frankfurcie i okolicy? 
–	Dla	mnie	Frankfurt	jest	bardzo	intere-

sującym	i	przyjaznym	miejscem	do	życia.	
Z	uwagi	na	fakt,	że	we	Frankfurcie	miesz-
ka	bardzo	dużo	obcokrajowców	z	bardzo	
wielu	krajów,	mam	wrażenie,	 że	nie	 czu-
ję	 się	 tu	 obco.	 Jestem	 po	 prostu	 jednym	
z	 wielu	 emigrantów,	 którzy	 postanowili	
zamieszkać	w	tym	mieście.	Frankfurt,	jak	
i	cały	region	pomiędzy	Renem	a	Menem,	
jest	 gospodarczo	 jednym	 z	 najbardziej	
rozwiniętych	regionów	w	Niemczech.	Da-
je	to	ogromne	możliwości	do	rozwoju	dla	
jego	 mieszkańców.	 Frankfurt	 ze	 swoim	
portem	 lotniczym	 jest	 ważnym	 węzłem	
komunikacyjnym,	takim	oknem	na	świat.	
Tu	znajduje	się	teren	targów	handlowych,	
świetny	 uniwersytet	 i	 oczywiście	 wiele	
banków,	z	Europejskim	Bankiem	Central-
nym	na	 czele.	To	wszystko,	 a	 także	wiele	
ofert	 kulturalnych	 i	 rekreacyjnych,	 spra-
wia,	że	czuję	się	tu	naprawdę	dobrze.	
	 Rozmawiał	michał kochański

WieśCi PoloniJne
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kapituła nagrody Polonicus już w zeszłym 
roku zdecydowała o kolejnych wyróżnie-
niach ważnych dla Polonii osobistości czy 
też instytucji w poszczególnych katego-
riach. Jednakże kolejne próby zarówno 
aktywności społeczno-kulturalnej, jak 
i organizacji wręczenia nagród Polonicus 
skutecznie blokowały powracające fale 
pandemii. Dopiero na początku czerwca 
2021 roku otworzyła się realna możliwość 
organizacji wręczenia nagrody – i już 28 
czerwca nagroda Polonicus 2021 została 
wręczona dwóm laureatom. 
Armin	 Laschet,	 przyjaciel	 Polek	 i	 Pola-

ków	w	NRW	–	tak	zdecydowała	Kapituła	
Nagrody	Polonicus	i	przyznała	honorową	
nagrodę	 Polonicus	 już	 w	 2020	 panu	 Ar-
minowi	 Laschetowi	 za	 wieloletnią	 realną	
współpracę	 z	 Polonią	 oraz	 ustawiczny	
wkład	w	polsko-niemiecki	dialog.	
Armin	Laschet,	urodzony	w	Aachen,	z	za-

wodu	prawnik	i	dziennikarz,	jest	niemieckim	
politykiem,	od	2021	roku	premierem	kraju	
Nadrenii	Północnej-Westfalii,	a	od	stycznia	
2021	 przewodniczącym	 CDU	 w  Niem-
czech.	 Obecnie	 jest	 też	 nominowanym	
przez	 CDU/CSU	 w	 jesiennych	 wyborach	
kandydatem	na	funkcję	Kanclerza	Republi-
ki	Federalnej	Niemiec.	Wręczenie	nagrody	
Polonicus	 niemieckiemu	 politykowi	 przez	
Polonię	wpisuje	się	w	czerwcowe	obchody	
30.	rocznicy	traktatu	o	dobrym	sąsiedztwie	
podpisanym	w Warszawie	w	1991	roku	oraz	
w	rocznicę	wspólnego	oświadczenia	„Okrą-
głego	Stołu”,	podpisanego	w	czerwcu	2011	
roku.	
Senat	Rzeczypospolitej	Polskiej	–	10	ka-

dencji	opieki	nad	Polonią	na	 świecie.	Do	
nadzwyczajnego	 podziękowania	 euro-
pejskim	 Wyróżnieniem	 Polonicus	 2021	
dołączyła	 Rada	 Polonii	 Świata	 z	 siedzibą	
w	kanadyjskim	Toronto,	a	zrzeszająca	naj-
ważniejsze	organizacje	dachowe	w	krajach	
na	wielu	kontynentach,	w	tym	też	EUWP	
(Europejską	 Unię	 Wspólnot	 Polonij-
nych	zarejestrowaną	w	Belgii,	a	z	siedzibą	
w Szwecji).	Wręczając	tę	nadzwyczajną	na-
grodę,	 Polonia	 wyraziła	 swoje	 najwyższe	
podziękowanie	 za	 długoletnią,	 wytrwałą	
i ofiarną	pracę	Senatu	RP	na	rzecz	łączenia	
wszystkich	Polaków	na	świecie.	
Sala	Koronacyjna	w	Akwizgranie	w	histo-

rycznym	 ratuszu	miasta	Karola	Wielkiego	
została	 przygotowana	 w	 warunkach	 pan-
demicznych	 na	 Galę	 POLONICUS	 2021.	
Honorową	nagrodę	Polonicus	2021	osobi-
ście	odebrał	Premier	NRW	Armin	Laschet,	
a	 nagrodę	 nadzwyczajną	 dla	 Senatu	 RP	
otrzymał	 urzędujący	 Marszałek	 Senatu	
RP	prof.	Tomasz	Grodzki.	W	uroczystości	
udział	wzięli	Senatorowie	RP	Ewa	Gawęda,	
Paweł	Arndt	i	Beniamin	Godyla.	Laudato-
rem	był	ambasador	dr	Marek	Prawda,	a	list	

Pierwsze tegoroczne nagrody 
Polonicus 2021 w akwizgranie

Na	zdjęciu	od	lewej:	Wiesław	Lewicki,	Aleksander	Zając,	przewodniczący	CDU	–	Armin	Laschet,	marszałek	
senatu	–	Tomasz	Grodzki,	nadburmistrz	Akwizgranu	–	Sybille	Keupen,	dr	Marek	Prawda,	senatorowie	RP:	
Ewa	Gawęda,	Paweł	Arndt	i	Beniamin	Godyla		 Fot. Jurek Uske

gratulacyjny	Rady	Polonii	 Świata	odczytał	
Aleksander	Zając,	 szef	Konwentu	Organi-
zacji	Polskich	w	Niemczech.	
Nagrodę	 POLONICUS	 przyznaje	 eu-

ropejska	 Polonia	 poprzez	 struktury	
Instytutu	o	tej	samej	nazwie,	we	współpra-
cy	 z	wieloma	 organizacjami	 zrzeszonymi	
w EUWP.	Honorowy	patronat	nad	nagro-
dą	Polonicus	objął	od	jego	pierwszej	edycji	
ambasador	 RP	 dr	 Marek	 Prawda,	 a  na-
stępnie	 Marszałek	 Sejmu	
Rzeczypospolitej	 Bogdan	
Borusewicz	 oraz	 obecnie	
Marszałek	 prof.	 Tomasz	
Grodzki.	 Od	 początku	 ist-
nienia	 nagrodę	 Polonicus	
wspiera	 swym	 doświad-
czeniem	i	zaangażowaniem	
należąca	 do	 Kapituły	 Na-
grody	 Polonicus	 senator	
Barbara	Borys-Damięcka.	
Już	 44	 wybitnych	 osobi-

stości	 życia	 politycznego,	
społecznego	 i	 kulturalne-
go	z	Polski,	Niemiec	 i	całej	
Europy	 otrzymało	 do	 tej	
pory	 to	 wyjątkowe	 euro-
pejskie	wyróżnienie.	Polacy	
z Zachodu,	pamiętając	o Po-
lakach	ze	Wschodu	Europy,	
w	 2014	 roku	 przyznali	 na-
grodę	Polonicusa	Andżelice	
Borys	–	prezes	Związku	Po-
laków	na	Białorusi,	aktualnie	
więzionej	i	walczącej	o	przy-
wrócenie	demokratycznych	
wyborów.	 W	 gronie	 Po-
lonicusów	 znaleźli	 się	
Europejczycy	 z	 Belgii,	 Da-
nii,	 Holandii	 i	 Wielkiej	

• 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

Brytanii.	 Więcej	 o	 historii	 nagrody	 euro-
pejskiej	 Polonii	 Polonicus	 można	 znaleźć	
na	stronach	portalu	Porta	Polonica.	
O	następnych	tegorocznych	nominacjach	

i	 uroczystościach	 będziemy	 informować	
na	 bieżąco	 na	 stronach	 www.institut-po-
lonicus.eu!	
	 Wiesław lewicki

Przewodniczący	Kapituły,	Europejski	
Instytut	Kultury	i	Mediów	Polonicus	VoG
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Uzbrojony w formularz kontrolny 
i długopis dyrektor strzelał oczami na 
prawo i lewo, udając zwykłego klienta. 
Zaznaczał  kratki  jak  popadło,  przez 
co  wyszło  mu,  że  pani  obsługująca 
w  trzecim  okienku  przy  pierwszych 
trzech klientach miała strój przepisowy 
i  nienaganny,  natomiast  przy  obsłu-
dze czwartego była już niekompletnie 
ubrana  i  nie  do  końca  przepisowo. 
Pani zaś w pierwszym okienku mówiła 
cicho, czyli nie mówiła wcale. Propo-
nowała  coś  klientce,  ale nie usłyszał 
co,  więc  zaznaczył,  że  nie  propono-
wała niczego  i w dodatku  tłumaczyła 
niekompetentnie,  bo  nic  nie  można 
było  zrozumieć.  W  końcu  kontrola 
polega na wykryciu nieprawidłowości, 
więc  te  musiały  zostać  wykryte.  Nie 
przeszkadzało mu  to, że cała załoga 
go znała  i doskonale wiedząc o kon-
troli,  gadała  wszystko  do  każdego 
klienta,  jak  ze  ściągi. Wyszedł  z  za-
łożenia,  że  te  dziewuchy  pyskate  są 

stronę	redaguje:
małgorzata u. laska
lektura@twojemiasto.eu

i  głupie  w  ogóle,  to  im  się  nauczka 
należy. Niech sobie nie myślą,  że są 
tu potrzebne. W końcu najważniejszy 
jest dyrektor. 

Reszta  kontrolujących  chodziła 
z ważnymi minami i notowała wszyst-
ko  skrupulatnie,  choć  zasadę:  byle 
dorwać cokolwiek do krytyki – wyzna-
wali  wszyscy  bardzo  zgodnie.  –  To 
jakiś nalot macie? – Klientka konspira-
cyjnie wyszeptała do Agaty pochylona 
przy okienku tak, by nikt za jej plecami 
nie słyszał, co mówi. – Tak. Kontrola. 
Sprawdzają,  jak  pracujemy.  Od  dziś 
będą nas nachodzić tajemniczy klienci 
– odpowiedziała półszeptem kasjerka. 
– Dziś robią popisówkę, żebyśmy się 
bały. Zachęcam panią do zapoznania 
się  z  naszą  ofertą  kredytową  –  do-
dała  głośno,  aby  kontroler  usłyszał 
i  mrugnęła  do  klientki,  która  notabe-
ne przychodziła  tu co drugi dzień, by 
nadawać listy służbowe.

 [fragment książki]

„Cela 78” – agnieszka kazała

Stojąc	 w	 kolejce	 do	 pocztowego	 okien-
ka,	wielu	klientów	 traci	 cierpliwość.	Ktoś	
chce	 tylko	wysłać	zwykły	 list,	 inny	nadać	
paczkę,	 wydawałoby	 się,	 że	 urzędniczki	
się	 guzdrzą,	 proponując	 zniecierpliwio-
nym	 klientom	 kredyt	 czy	 otwarcie	 konta	
w	banku	pocztowym.	Poczta	nie	przypo-
mina	 już	 tej	placówki	 sprzed	 lat,	o	której	
śpiewali	 Skaldowie.	 Dzisiaj	 znajdziemy	
tam	wszystko	 –	mydło	 i	 powidło.	 To	 nie	
jest	 już	 tylko	wydawanie	 i	 przyjmowanie	
przesyłek	 i	 listów,	 ale	 też	 sprzedaż	 usług	
bankowo-ubezpieczeniowych	 (turystycz-
ne,	 mieszkaniowe,	 OC).	 Polska	 Poczta,	
tak	 jak	 i	 w	Niemczech,	 oferuje	 dodatko-
wo	klientom	szeroki	wachlarz	produktów	
handlowych,	 prowadzi	 sprzedaż	 prasy,	
książek,	 a	nawet	produktów	 sezonowych.	
Zanim	 więc	 wyładujemy	 złość	 na	 nicze-
mu	 winnej	 „pani	 z	 okienka”,	 która	 tylko	
wywiązuje	 się	 z  obowiązków,	 proponując	

Agata,	 bohaterka	 książki	 „Cela	 78”	
Agnieszki	 Kazały,	 jest	 jedną	 z	 pracownic	
poczty.	Jej	życie	prywatne	przeplata	się	z za-
wodowym.	Ma	 kochającego	 męża,	 dzieci,	
do	szczęścia	niewiele	jej	brakuje,	ale…	Czy	
jest	 szczęśliwa?	Nie.	 Praca	 nie	 sprawia	 jej	
satysfakcji,	 chciałaby	zmienić	coś	w życiu,	
spełnić	 marzenia.	 W	 książce	 przedsta-
wionych	 jest	 kilka	 takich	 osób,	 tkwiących	
w  nieszczęśliwych	 związkach,	 przynoszą-
cych	 do	 pracy	 swoje	 domowe	 problemy.	
Bo	praca	to	przecież	nasz	drugi	dom.	Tam	
przeżywamy	rozterki,	śmiejemy	się,	płacze-
my,	zaprzyjaźniamy,	a	nawet	zakochujemy.	
Autorka	sprawnie	przeplata	życie	zawodo-
we	 bohaterów	 z	 ich	 życiem	 prywatnym.	
Porusza	 wrażliwe	 tematy,	 ale	 opisuje	 też	
sytuacje	zabawne.	Czy	uda	się	tym	ludziom	
odnaleźć	 swoje	miejsce	w	 świecie,	 zdobyć	
na	odwagę,	by	zmienić	coś	w	swoim	życiu,	
by	 być	 szczęśliwym?	 Książka,	 przy	 której	
można	 śmiać	 się	 i	 płakać,	 skłaniająca	 do	
refleksji.	 Bo	 czyż	 nie	ma	wśród	 nas	 osób,	
które	tkwią	w	takiej	życiowej	„celi”?

nam	 te	 wszystkie	 usługi,	 nabierzmy	 głę-
boko	 powietrza	 i  uśmiechnijmy	 się	 po	
prostu.	 Na	 pewno	 odwzajemni	 się	 nam	
tym	samym.	

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.)

„kapelusz przed pocztą 
zdejm” – tak kończy się 
znany utwór Skaldów, 
„medytacje wiejskiego 
listonosza”. to były lata 60. 
– a jak jest dzisiaj? 

DoBra kSiĄŻka
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Niemcy	 jako	 kulinarny	 cel	 podróży	 to	
raczej	rzadkość	wśród	odwiedzających	tu-
rystów,	zwłaszcza	że	u	naszych	zachodnich	
sąsiadów	częściej	niż	kiełbaski	na	 talerzu	
można	 znaleźć	 pizze,	 lasagne	 i	 spaghet-
ti.	Trudno	się	Niemcom	dziwić,	w	końcu	
większość	z	nas	uwielbia	włoską	kuchnię!	
Nie	 oznacza	 to	 jednak,	 że	 mieszkańcy	

Frankfurtu	 nie	mają	 powodów	do	 dumy!	
Czy	zdarzyło	Wam	się	podróżować	kiedyś	
Pendolino?	Sympatyczny	głos	z	głośników	
nowoczesnego	pociągu	zachęca	porannych	
podróżnych	 do	 skosztowania	 pożywnych	
frankfurterek	na	śniadanie.	Nazwa	nie	jest	
przypadkowa,	bo	to	właśnie	stąd	pochodzą	
popularne	 także	w	Polsce	 kiełbaski.	 Zna-
ne	są	 już	od	XII	wieku	 i	wciąż	są	chętnie	
spożywane	 jako	przekąska.	 Jeśli	w	 trakcie	
zwiedzania	miasta	zgłodniejecie,	 to	warto	
spróbować	 cienkich	 kiełbasek	 z	 wieprzo-
winy.	Zazwyczaj	serwowane	są	z	bułką	lub	
sałatką	ziemniaczaną	(Kartoffelsalat).		
Do	 popicia	 polecam	 apfelwein!	 To	 re-

gionalny	cydr	 jabłkowy,	który	ma	zwykle	
cierpki,	 kwaśny	 smak,	 ponieważ	 do	 jego	
produkcji	 tradycyjnie	 używa	 się	 cierp-
kich	 i	 kwaśnych	 jabłek.	W	 zależności	 od	
użytych	odmian	jabłek,	smak	niekoniecz-
nie	 musi	 powodować	 grymas	 na	 twarzy.	
Przekonaliśmy	 się	 o	 tym	 podczas	 kolacji	
w	Daheim	 im	Lorsbacher	Thal.	W	menu	
restauracji	można	znaleźć	wiele	lokalnych	
cydrów	zrobionych	z	jabłek	rosnących	na	
polach	 wokół	 Frankfurtu.	 Można	 więc	
spróbować	też	tych	owocowych	i	bardziej	
słodkich,	 jeśli	 tradycyjny	 Apfelwein	 nie	
jest	w	Waszym	guście.	Zimą	należy	nato-
miast	zamówić	Apfelwein	na	ciepło!	
We	 wspomnianej	 restauracji	 warto	 też	

zamówić	 lokalne	 potrawy.	 Tą	 najsłyn-
niejszą	jest	Grüne Soße,	czyli	zielony	sos	
przygotowany	 na	 bazie	 siedmiu	 ziół	 –	
ogórecznika,	trybuli,	rzeżuchy,	pietruszki,	
krwiściąga	 mniejszego,	 szczawiu	 i	 szczy-
piorku,	które	 są	dostępne	we	Frankfurcie	
nad	Menem	 i	 okolicach,	 jako	mieszanka	
świeżych	ziół	objętych	chronionym	ozna-
czeniem	geograficznym.	Warto	też	dodać,	
że	 w	 Europie	 występują	 różne	 warianty	
tej	potrawy,	która	oryginalnie	prawdopo-
dobnie	przybyła	do	Niemiec	z	rzymskimi	

Frankfurt na talerzu, czyli regionalne smaki prosto z Hesji!

legionami.	Mimo	 to	Niemcy	wypracowali	
sobie	swój	przepis	i	sos	najchętniej	serwuje	
się	z	gotowanym	jajkiem.	Jest	to	zatem	cie-
kawa	 opcja	 dla	wegetarian.	Danie	można	
wzbogacić	porcją	ziemniaków	i	sznyclem.	
Jeśli	 odwiedzicie	 Frankfurt	 latem,	 ko-

niecznie	 skosztujcie	 też	 szparagów.	 Ich	
niemiecką	 ojczyzną	 jest	 Dolna	 Saksonia,	
ale	zajadają	się	nimi	całe	Niemcy!	W	Lors-
bacher	 Thal	 możecie	 np.	 zamówić	 białe	
szparagi	z	sosem	beszamelowym	–	pycha!	
Wracając	 do	 naszej	 regionalnej	 kuchni,	

należy	 jeszcze	 wspomnieć	 o	 bardzo	 cie-
kawym	 daniu,	 jakim	 jest	 Handkäse mit 
musik.	 Pod	 tą	 poetycką	 nazwą	 kryje	 się	
ser	 z	 niskotłuszczowego	 twarogu,	 który	
rozgniata	 się	 trzepaczką	 i	dodaje	do	 sody	
oczyszczonej	i	soli.	W	przeszłości	sery	by-
ły	ręcznie	formowane	w	okrągłe	bochenki	
(stąd	 nazwa),	 a	 dziś	 odbywa	 się	 to	 zwy-

kle	 za	 pomocą	maszyny	do	 formowania.	
„Musik”	odnosi	się	natomiast	do	tradycyj-
nej	marynaty	z	cebuli,	octu	i	oleju,	pieprzu	
i	soli,	w	której	umieszczane	są	sery.	Skąd	
taka	 śmieszna	 nazwa?	 Podobno	 termin	
„z	muzyką”	nawiązuje	do	odgłosów,	jakie	
mogą	 powstawać	 podczas	 procesów	 tra-
wiennych	cebuli.	Inna	teoria	głosi,	że	ocet	
i	 oliwę	 przywożono	 osobno,	 i	 te	 butelki	
uderzały	 o	 siebie	 podczas	 serwowania,	
tworząc	„muzykę”.	Handkäse	można	tak-
że	spożywać	bez	marynaty	(ohne	Musik).	
Czy	macie	jeszcze	ochotę	na	deser?	W ta-

kim	razie	w	Goldene	Waage	(najpiękniejszy	
budynek	 we	 Frankfurcie)	 koniecznie	
skosztujcie	 Frankfurter kranz!	 Jest	 to	
tort	 kształtem	 przypominający	 koronę,	
złożony	 z	 kilku	 warstw	 biszkoptu	 i  kre-
mowego	 nadzienia,	 dodatkowo	 pokryty	
kremem	 maślanym	 z	 góry	 i	 po	 bokach	
oraz	posypany	kruszonymi	migdałami	lu-
b/i	orzechami.	Symbolizuje	on	Frankfurt	
jako	miejsce	koronacji,	a	historia	jego	wy-
pieku	sięga	XVIII	wieku!	
Jeśli	któryś	z	tych	smaków	macie	ocho-

tę	zabrać	ze	sobą	do	domu,	 to	większość	
z nich	można	też	znaleźć	w	sklepach.	My-
ślę,	że	dla	wielu	smakoszy	będzie	to	fajna	
pamiątka	 z	 wizyty	 we	 Frankfurcie	 nad	
Menem!
 karolina Zadrożna

Frankfurt nad menem –  
finansowa stolica europy, 
ze szklanymi wieżowcami 
i słynną giełdą, ale też zabytko-
we stare miasto i majestatyczna 
rzeka men. to kulturowy ty-
giel, niemiecka wersja nowego 
Jorku i siedziba europejskie-
go Banku Centralnego. tak 
w skrócie można opisać naj-
większe miasto Hesji. 

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 urokliwe 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.

www.womenofpoland.pl
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Paul Ziemiak: „Polityka to praca z ludźmi”
Paul Ziemiak urodził się w 1985 
roku w Szczecinie jako syn pa-
ry polskich lekarzy. Jego dziadek 
walczył w czasie ii wojny świato-
wej jako członek armii krajowej. 
Paul Ziemiak w wieku 13 lat został 
członkiem Junge union, którą od 
2014 roku przez pięć lat kierował, 
będąc jej przewodniczącym. Poli-
tyk jest członkiem niemieckiego 
Bundestagu od 2017 roku, a  od 
2018 sekretarzem generalnym 
CDu w niemczech. Jest ojcem 
dwojga dzieci i praktykującym ka-
tolikiem. Często odwołuje się do 
papieża Jana Pawła ii, który był 
ważnym źródłem jego inspiracji.

„tM”: Do niemiec przybył pan w wie-
ku 3 lat, ale mimo to świetnie posługuje 
się pan językiem polskim. Czy z rodziną 
nadal mówi pan po polsku? a może od-
wiedza pan Szczecin? 

Paul Ziemiak:	 –	 Jestem	 dumny	
z  faktu,	 że	 dobrze	 znam	 język	 ojczysty,	
co	 sprawia,	 że	 w	 każdej	 chwili	 obaj	mo-
żemy	 prowadzić	 kompleksową	 rozmowę	
w	 języku	 polskim.	W	 domu	 z	 rodzicami	
rozmawiałem	 tylko	 po	 polsku.	 Do	 dziś	
z  ojcem	 rozmawiam	 w	 języku	 polskim.	
Kiedy	 tak	 dyskutujemy	 po	 polsku,	 to	
mam	 ogromne	 poczucie	 przynależności	
do	mojej	rodziny	i	do	Ojczyzny.	Uważam,	
że	 język	 jest	 wyznacznikiem	 tożsamo-
ści.	 Twierdzę,	 że	 moja	 przynależność	 do	
dwóch	 krajów	 –	 Niemiec	 i	 Polski	 –	 jest	
przywilejem.	 I	 to	 jest	 pomocne	 w	 życiu	
codziennym,	np.	kiedy	wyjeżdżam	do	Pol-
ski	na	rozmowy	polityczne	albo	gdy	kilka	
tygodni	 temu	 przyjmowałem	 polskiego	
ministra	 spraw	 zagranicznych.	 Ostatni	
raz	byłem	w	Szczecinie	przed	wybuchem	
pandemii.	 Po	 wyborach	 powszechnych	
postanowiłem	to	robić	częściej.	
polityką interesował się pan już 
w  młodym wieku. Co przyciągało pana 
wówczas do polityki, a co obecnie wciąż 
pana inspiruje? 
–	 Szczególną	 cechą	 polityki	 jest	 pra-

ca	 z  ludźmi	 i	 dokonywanie	 zmian.	 Nie	
powinno	 się	 wstydzić	 czy	 unikać	 ludzi.	
I nigdy	taki	nie	byłem.	Nawet	jeśli	pierwsze	
lata	w	Niemczech	były	ciężkie,	kwalifika-
cje	 moich	 rodziców	 nie	 zostały	 uznane,	
a	 początkowo	 mieszkaliśmy	 w	 mieszka-
niu	 awaryjnym,	 bez	 łazienki,	 a	 później	
w	mieszkaniu	 socjalnym	–	 i	 tym	samym,	
przynajmniej	 wtedy,	 byliśmy	 na	 margi-
nesie	 społeczeństwa.	 To,	 co	 łączyło	 nas	
z wieloma	innymi	mieszkańcami	Iserlohn,	
to	wiara	katolicka,	wspólny	zestaw	warto-
ści.	Dlatego	droga	do	CDU	była	dla	mnie	

logicznym	 rozwinięciem,	 bo	 w	 pewnym	
momencie	poczułem,	że	jest	coś	więcej	niż	
tylko	 społeczność	 parafialna.	 Partia	 jest	
miejscem,	 w	 którym	 mogę	 coś	 zmienić	
politycznie.	 Kiedy	miałem	 13	 lat,	 po	 raz	
pierwszy	 składałem	 ulotki	 reklamowe	 na	
wybory.	 Rok	 później	 zostałem	 przewod-
niczącym	 parlamentu	 dzieci	 i	 młodzieży	
w	 naszym	mieście.	 Prawie	 20	 lat	 później	
byłem	 nie	 tylko	 członkiem	 niemieckiego	
Bundestagu,	 ale	 zostałem	 także	 sekreta-
rzem	generalnym	partii	rządzącej.	Możesz	
iść	tą	drogą	tylko	wtedy,	gdy	masz	mocne	
przekonania	 i	wierzysz	w	kraj,	w	którym	
pracujesz	na	co	dzień.	
Co powiedziałby pana dziadek, były 
żołnierz aK, słuchając pana przemówień 
w niemieckim parlamencie? 
–	Zakładam,	 że	 odnosi	 się	 Pan	 do	mo-

jego	 wystąpienia	 w	 Bundestagu	 z	 okazji	
budowy	pomnika	polskich	ofiar	 II	wojny	
światowej.	 Oczywiście	 historia	 dziadka	
mnie	 ukształtowała.	 Historia	 moich	
dziadków	 wyraźnie	 pokazuje,	 że	 nie	 jest	
rzeczą	oczywistą,	że	Niemcy	i	Polacy	żyją	
razem	w	 zjednoczonej	Europie,	 nie	 tylko	
jako	sąsiedzi,	ale	i	przyjaciele.	Jako	chrze-
ścijanin	 wierzę,	 że	 dziadek	 był	 ze	 mną	
duchem.	To	tu,	w	Reichstagu,	Adolf	Hitler	
usprawiedliwiał	 swój	 zbrodniczy	 atak	 na	
Polskę.	Jestem	pewien,	że	moi	dziadkowie	
są	 dumni,	 że	 jako	 członek	 demokratycz-
nego	 niemieckiego	 parlamentu,	 mogłem	
właśnie	w	Reichstagu	wspominać	polskie	
ofiary	wojny.	
Często przedstawia się pana jako dość 
konserwatywnego polityka, choć sam 
znam także pana liberalną stronę, jak np. 
w stosunku do par tej samej płci. Jak pan 
ocenia swoje poglądy? 
–	Być	konserwatywnym	oznacza	z	jednej	

strony	uznanie	i	obronę	wartości	naszego	
społeczeństwa,	 ale	 z	 drugiej	 strony	 także	
pozwalanie	 na	 zmianę	 tam,	 gdzie	 jest	 to	

konieczne.	 Oznacza	 to	 wspólne	 myśle-
nie	 o  wartościach	 oraz	 o	 rzeczywistości	
w  zmieniającym	 się	 świecie,	 a	 także	 od-
powiednie	 działanie.	 Oznacza	 to	 zawsze	
współczesne	 tłumaczenie	 wartości,	 któ-
re	 nas	 kształtują.	 Nawiasem	 mówiąc,	 to	
odróżnia	 nas	 od	 konserwatystów	 struk-
turalnych,	którzy	nie	chcą	żadnej	zmiany.	
Zachowuj	wartości	i	umożliwiaj	postęp	na	
tej	podstawie	–	to	właśnie	stanowi	politykę	
konserwatywną	dla	wartości.	
Do tej pory niewielu polaków w niem-
czech interesowało się lokalną polityką. 
Co by im pan powiedział? Dlaczego poli-
tyka powinna być dla nich ważna? 
–	Nie	wiem,	czy	Pana	założenie	jest	po-

prawne.	 I	 chyba	 nie	 muszę	 apelować	 do	
Polaków	 czy	 Niemców	 w	 naszym	 kraju,	
żeby	przekonywali	ich	do	większego	zain-
teresowania	 polityką.	 Naszym	 zadaniem	
jako	polityków	jest	pokazanie,	że	polityka	
wyznacza	 decydujące	 warunki	 ramowe,	
a	 tym	 samym	ma	bezpośredni	wpływ	na	
życie	ludzi	w	tym	kraju.	Jedno	jest	pewne:	
w	 nadchodzących	 wyborach	 federalnych	
ludzie	 będą	 musieli	 podjąć	 decyzję:	 czy	
chcą	 rządu	 kierowanego	 przez	 CDU,	
który	 odciąży	 obywateli	 i	 firmy,	 abyśmy	
mogli	szybko	wyjść	z	kryzysu,	czy	też	ma	
powstać	 rząd	 pod	 przewodnictwem	 par-
tii	 Zielonych,	 który	 by	 ludziom	 narzucał	
swoją	 wolę	 i	 ich	 sobie	 podporządkowy-
wał.	To	byłoby	 fatalne	dla	naszego	kraju.	
Naszym	zadaniem	jest	wypracowanie	tych	
zasadniczych	różnic	do	26	września.	
Myślę, że zarówno niemcy, jak i polacy 
dobrze pamiętają, co zrobił dla naszych 
narodów Helmut Kohl. Jak ocenia pan 
rządy i swoją współpracę z angelą Mer-
kel? Jakie trzy najważniejsze sprawy 
udało się załatwić podczas ostatnich 16 
lat pod kierownictwem pani kanclerz? 
–	Helmut	Kohl	jest	ojcem	jedności	Nie-

miec	i	jest	w	dużej	mierze	odpowiedzialny	

26	września	wybory	do	Bundestagu.	Kto	zastąpi	Angelę	Merkel	na	stanowisku	kanclerza	Niemiec?



13 

WyWiaD W tWoim mieśCie

Już we wrześniu odbędzie się kolejny kongres organizacji Polskich 
w niemczech. Ze względu na pandemię liczba uczestników spotkania 
będzie znacznie ograniczona. W programie interesująca debata 
z udziałem Paula Ziemiaka oraz pełnomocników ds. Polonii. Plano-
wany jest streaming spotkania na stronie www.forum-polonicum.de 
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za	pojednanie	Niemiec	z	sąsiednimi	kraja-
mi,	w	tym	z	Francją	i	Polską.	Jego	zasługi	
dla	naszego	kraju	są	wyjątkowe	w	historii.	
Angela	Merkel	skutecznie	i	przede	wszyst-
kim	dobrze	przeprowadziła	nasz	kraj	przez	
wiele	kryzysów,	np.	międzynarodowy	kry-
zys	finansowy,	kryzys	euro,	a	teraz	kryzys	
„koronowy”.	 Nasz	 kraj	 stoi	 teraz	 przed	
punktem	zwrotnym,	potrzebujemy	nowe-
go	początku	po	kryzysie.	Chodzi	o	 to,	 że	
wzmacniamy	 naszą	 gospodarkę.	 Stwarza	
to	 nowe	miejsca	 pracy	 i	 umożliwia	 nam	
przejście	 na	 gospodarkę	 neutralną	 dla	
klimatu.	 Potrzebujemy	 nacisku	 na	 mo-
dernizację	 i	 jak	 najlepszych	 możliwości	
edukacyjnych	 dla	 wszystkich	 dzieci.	 Nie	
chcemy	robić	wszystkiego	inaczej,	ale	mu-
simy	być	lepsi	i	iść	do	przodu.	
Czy myśli pan, że w decydujących gre-
miach CDU powinno być więcej młodych 
ludzi? Jak widzi pan to jako były 
przewodniczący Junge Union? 
–	W	naszych	komisjach,	prezydium	i fe-

deralnym	 zarządzie	 jest	 wielu	 młodych	
ludzi.	 Na	 ostatniej	 federalnej	 konferencji	
partyjnej	nasz	organ	zarządzający	 stał	 się	
znacznie	młodszy	i	bardziej	kobiecy.	Pro-
szę	zwrócić	uwagę	np.	na	Serap	Güler	jako	
młodą	 sekretarz	 stanu	 lub	 szefa	 naszej	
Mittelstandsunion	–	Carstena	Linneman-
na.	 Albo	 pomyślcie	 o	 Wiebke	 Winter,	
która	ma	25	lat,	jest	nie	tylko	najmłodszą	
kandydatką	do	Bundestagu,	 ale	 także	ak-
tywnym	 członkiem	 federalnego	 zarządu.	
Jens	Spahn	i	ja	zasiadamy	w	prezydium	–	
mamy	41	i	35	 lat.	Ale	oczywiście	ma	pan	
rację,	 chcemy	 jeszcze	więcej	młodych	 lu-
dzi	i	kobiet	w	naszej	partii.	
Jakie są najważniejsze sprawy, które 
chciałaby rozwiązać CDU, gdyby udało 
się wygrać jesienne wybory? Które z tych 
punktów są dla pana ważne? 
–	 Jak	 już	 wcześniej	 powiedziałem:	 po-

trzebujemy	 nowego	 przełomu,	 dekady	
modernizacji	 dla	 Niemiec.	 Musimy	 usu-
nąć	 przeszkody,	 przyspieszyć	 procesy	
planowania	 i	 zatwierdzania	 oraz	 nadać	
im	większy	rozmach.	Wzrost	gospodarczy	
doprowadzi	 do	 większych	 wpływów	 po-
datkowych.	Wskazywał	na	to	również	czas	
po	 światowym	 kryzysie	 gospodarczym.	
Mam	 wrażenie,	 że	 nadchodzący	 rok	 bę-
dzie	dla	Europy	niezwykle	ważny.	
Właśnie, też mam takie wrażenie. Wybo-
ry w niemczech i we Francji będą miały 
decydujący wpływ na kształt Unii euro-
pejskiej. Jak pan widzi przyszłość Unii? 
–	Jedno	jest	pewne:	Francja	jest	obok	Pol-

ski	 najważniejszym	 partnerem	 Niemiec.	
Francja,	Polska	 i	Niemcy	razem	mogą	być	
siłą	napędową	UE.	Ważnym	zadaniem	bę-
dzie	polityka	zagraniczna	i bezpieczeństwa.	
W	 tej	 dziedzinie	 razem	 możemy	 zrobić	
jeszcze	 więcej.	 W  tym	 roku	 obchodzimy	
również	30-lecie	polsko-niemieckiego	poro-
zumienia	sąsiedzkiego.	Możliwa	jest	dalsza	
współpraca	 np.	w	 zakresie	 niemiecko-pol-
skiej	 polityki	 obronnej.	 Dobrym	 znakiem	
byłoby	utworzenie	brygady	niemiecko-pol-
skiej,	na	wzór	sił	francusko-niemieckich.	
	 Rozmawiał	michał kochański

„Zachowuj	wartości	i	umożliwiaj	postęp	na	ich	podstawie”	-	Paul	Ziemiak	od	grudnia	2018	pełni	funkcję	
sekretarza	generalnego	CDU.	Wybrany	w	wieku	33	lat,	jest	tym	samym	najmłodszą	osobą	na	tym	stanowisku	
w	historii	CDU
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Sonia Porebska

Znaczenie warzyw i owoców w diecie
Warzywa i owoce to ważny element 
zdrowej i zróżnicowanej diety. 
Wszyscy – zarówno dzieci, jak i do-
rośli – są zachęcani do włączania ich 
do swojego codziennego jadłospisu.

Warzywa	 i	 owoce	 na	 piramidzie	 żywie-
niowej	 zajmują	 drugie	 miejsce,	 są	 one	
skarbnicą	 witamin	 i	 składników	 od-
żywczych.	 To	 dzięki	 tym	 substancjom	
możemy	 zapobiegać	 chorobom	 cywiliza-
cyjnym	oraz	wzmacniać	swoją	odporność.	
Ze	 względu	 na	 ogromne	 korzyści	 wyni-
kające	 ze	 spożywania	 warzyw	 i	 owoców	
należy	zjeść	600-700	g	dziennie.	Powinny	
być	dodawane	do	każdego	posiłku,	inaczej	
trudno	będzie	 spożyć	 taką	 ilość	 jednora-
zowo.	Świeże	warzywa	i	owoce	są	źródłem	
wielu	 witamin,	 które	 trudno	 dostarczyć	
organizmowi	w	inny	sposób.	

Warzywa
Wartość	 	 energetyczna	 100	 g	 warzyw	 to	
średnio	10-40	kcal.	Warzywa	zawierają	du-
żo	wody	i	mało	węglowodanów,	dzięki	temu	
nie	 podnoszą	 gwałtownie	 poziomu	 cukru	
we	krwi	 i	nie	powodują	nagłych	napadów	
głodu.	Kolejną	zaletą	jest	bogactwo	witamin	
i	składników	mineralnych,	które	pozwalają	
unikać	niedoborów	pokarmowych.	

Przyrządzanie warzyw 
Zdrowe	odżywianie	wymaga,	by	spożywać	
warzywa	 w	 postaci	 surowej,	 z  niewiel-
ką	 ilością	 oleju	 roślinnego,	 który	 ułatwia	
przyswajanie	witaminy	A	i	E,	lub	natural-
nego	 jogurtu.	 Powinniśmy	 je	 spożywać	
w	formie	surówki	bądź	sałatki,	ponieważ	
straty	 witamin	 zachodzące	 podczas	 ich	
przyrządzania	 są	 o	 wiele	 mniejsze	 niż	
podczas	 gotowania.	 Doskonałe	 również	
będą	warzywa	gotowane	na	parze	lub	du-
szone.	 Zimą	 warto	 sięgać	 po	 mrożonki,	
także	dodawać	je	do	przyrządzania	sosów.	
Unikamy	 zasmażanych	 czy	 panierowa-
nych	warzyw,	a	także	dużej	ilości	soli.	

owoce	
W	przeciwieństwie	do	warzyw,	które	moż-
na	 jeść	 w	 dowolnych	 ilościach,	 owoce	
trzeba	 ograniczyć	 do	 1-2	 porcji	 dziennie	
ze	 względu	 na	 wysoką	 zawartość	 cukru.	
Przykładem	 są	 winogrona	 (18%	 cukru),	
gruszki	 (14%),	 czarne	 porzeczki	 (15%),	
banany	 (23%).	 	 Dlatego	 banana	 możemy	
zastąpić	 jabłkiem,	 połówką	 grejpfruta,	
garścią	malin	lub	truskawek.	Od	czasu	do	
czasu	jedną	porcję	owoców	można	zamie-
nić	na	małą	szklankę	soku	owocowego,	ale	
bez	dodatku	cukru.	Zalecane	są	soki	bogate	
w	 witaminę	 C,	 ponieważ	 ułatwiają	 przy-
swajanie	żelaza		dostarczanego	z	posiłków.	
Owoce	suszone,	które	są	bogatym	źródłem	
błonnika	 ze	 względu	 na	 dużą	 zawartość	
cukrów	(60-80%)	i	wysoką	ilość	kalorii,	po-
winny	stanowić	raczej	dodatek	do	potraw.

Zalecane	 jest,	 aby	 jeść	 możliwie	 często	
różnorodne	 warzywa	 i	 owoce.	 Z	 pewno-
ścią	wyjdzie	nam	to	na	zdrowie.
Szczególnie	 wartościowe	 okazuje	 się	

spożywanie	 warzyw	 i	 owoców	 o	 różnych	
kolorach.	 Ze	względu	 na	 składniki	 ciem-
nozielone	 nadające	 barwę	 są	 źródłem	
cennych	 substancji,	 niezbędnych	 orga-
nizmowi	 do	 jego	 prawidłowego	 rozwoju.	
Dlatego	warto	próbować	ciemnozielonych	
warzyw	 liściastych,	 żywo	 czerwonych	
owoców	czy	żółtych	lub	pomarańczowych	
warzyw	 i	 owoców.	 Nie	 tylko	 nadają	 po-
siłkowi	nowych	barw,	 lecz	wzbogacają	go	
o wiele	wartościowych	składników.	

Warzywa i owoce a zapobieganie choro-
bom układu sercowo-naczyniowego 
Istnieje	wiele	dowodów	naukowych	potwier-
dzających	 tezę,	 że	 dieta	 bogata	w warzywa	
i  owoce	 obniża	 ryzyko	wystąpienia	 chorób	
układu	krążenia	i	zawałów	serca.	
Warzywa	 i	 owoce	 potencjalnie	wpływają	

pozytywnie	na	stan	naszych	naczyń	krwio-
nośnych	i	ogólną	kondycję	układu	krążenia.	
Wyróżnia	 się	 kilka	 grup,	 które	 posiadają	
szczególne	 wartości.	 Zalecane	 są	 zielone	
rośliny	liściaste,	takie	jak	sałata,	szpinak.	In-
ne	to	produkty	rodziny	kapustowatych,	np.	
brokuł,	kalafior,	kapusta,	brukselka	czy	jar-
muż.	Pośród	owoców	dobrze	wpływających	
na	kondycję	układu	krążenia	 są	pomarań-
cze,	cytryny	i	grejpfruty.	

Wspomaganie odporności 
Zarówno	warzywa,	jak	i	owoce	to	prawdziwe	
bomby	witaminowe.	 To	 właśnie	 witaminy	
chronią	organizm	przed	 infekcjami,	wpły-
wając	 na	 prawidłowe	 funkcjonowanie	

układu	 odpornościowego.	 Szczególną	 rolę	
odgrywa	tutaj	witamina	C,	w	którą	obfitują	
warzywa	 (brokuły,	 brukselka,	 kalafior,	 ce-
bula,	 szpinak,	ziemniak)	 i	owoce	 (cytrusy,	
kiwi,	 melony,	 porzeczki,	 jagody).	 Dlatego	
w	 sezonie	 jesienno-zimowym,	 a  najlepiej	
przez	cały	rok,	warto	regularnie	spożywać	
warzywa	i owoce	bogate	w	witaminę	C,	aby	
wzmocnić	organizm	i	ustrzec	przed	złapa-
niem	niechcianej	infekcji.	

Warzywa i owoce o przepis na młodość 
Są	 wyjątkowo	 bogatym	 źródłem	 witamin	
A,	C	i	E,	pełniących	rolę	naturalnych	prze-
ciwutleniaczy.	 Przeciwutleniacze	 chronią	
organizm	przed	 działaniem	wolnych	 rod-
ników	 tlenowych	 powstających	 na	 skutek	
zmian	metabolicznych,	palenia	papierosów,	
stresu,	 zanieczyszczenia	 powietrza	 oraz	
promieniowania	 ultrafioletowego.	 Wolne	
rodniki	uszkadzają	komórki,	przyspieszając	
procesy	 starzenia.	 Dlatego	 wzbogacajmy	
naszą	dietę	w	warzywa	i owoce,	co	pozwoli	
nam	na	dłużej	utrzymać	młody	wygląd.	

Oto	 kilka	 praktycznych	 wskazówek,	 jak	
zwiększyć	ilość	warzyw	i	owoców	w	diecie:	
•	dodawaj	 jak	 najwięcej	warzyw	 do	 zup	

oraz	dań	z	ryżu	i	makaronu,	
•	używaj	warzyw	w	zapiekankach	lub	so-

sach,	
•	przyrządzaj	kolorowe	kanapki	z	sałatą,	

rzodkiewką,	pomidorem	lub	papryką,	
•	przygotowuj	 sobie	pokrojone	warzywa	

i	 owoce	w	 pojemniczkach	 i	 chrup	 np.	
w trakcie	pracy,	

•	 rób	koktajle	owocowe,	
•	dodawaj	owoce	do	porannego	musli.	

WięC Do DZieŁa! i SmaCZneGo!
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PraCa W niemCZeCH iwona Bieron
rekruter

Czego nie robić, szukając pracy

Kandydaci	 często	 wysyłają	 standardowe	
CV	 i	 oczekują	 niestandardowych	 ofert	
pracy.	Podają	nieaktualne	dane,	jak	numer	
telefonu,	 lub	 powstają	 „luki	 w  życiorysie	
zawodowym”,	 ponieważ	 CV	 było	 pisane	
kilka	 lat	 temu.	 Największym	 koszmarem	
rekrutera	 są	 nadal	 życiorysy	 pisane	 dłu-
gopisem,	 na	 wyrwanej	 kartce	 z  brulionu.	
W	 internecie	 są	 darmowe,	 profesjonalne	
kreatory	 CV.	 Warto	 się	 wysilić	 i	 napisać	
spersonalizowane	CV.	Oprócz	zatrudnienia	
„od	do”	dobrze	jest	napisać,	jakie	konkret-
ne	zadania	wykonywaliśmy	w	danej	pracy.	
Szczególnie	 jest	 to	 istotne	 w  przypadku	
specjalistów.	Informacja	typu	„od	2010	do	
2020,	wykończeniówka”	jest	niestety	wielo-
znaczna,	a	nawet	komiczna.	
Kolejnym	błędem,	 jaki	 popełniamy,	 jest	

nieprawidłowe	 wysłanie	 swojej	 aplika-
cji.	E-mail,	w	którym	nie	pada	ani	 jedno	
słowo,	za	 to	w	załączniku	 jest	CV,	wpada	
od	razu	do	kosza.	W	dużych	firmach	nikt	
nie	ma	 czasu	 analizować	Waszych	 życio-
rysów	i	dopasowywać	do	Was	ofert	pracy.	

W	takim	mailu	koniecznie	trzeba	napisać,	
na	jakie	stanowisko	kandydujemy,	od	kie-
dy	 jesteśmy	dyspozycyjni	oraz	kilka	 słów	
o sobie.	Jeśli	nie	mamy	jakiejś	konkretnej	
oferty	na	myśli,	to	też	napiszmy	to	w	ma-
ilu	do	pracodawcy	konkretnie,	jakiej	pracy	
szukamy.	 Zapewniam,	 że	 w	 takim	 przy-
padku	szanse	na	zatrudnienie	wzrastają.	
Kolejny	 poważny	 błąd	 to	 wysłanie	 CV	

i natychmiastowy	telefon	do	pracodawcy:	
„Proszę	Panią,	bo	ja	wysłałem	przed	chwi-
lą	 swoje	CV”.	Przekreślacie	w	 ten	 sposób	
swoją	 szansę	 już	 na	 samym	 starcie.	 Nikt	
z	rekruterów	nie	siedzi	w	pogotowiu	i	nie	
czeka,	 aż	 Pan	 Kowalski	 napisze.	 Zanim	
dzwonimy	 do	 kandydata,	 analizujemy	
wcześniej	 jego	 CV,	 przygotowujemy	 się	
do	 rozmowy,	 a	 to	 trwa	 jakiś	 czas.	 Poza	
tym	 przysłowiowy	 Pan	 Kowalski	 nie	 jest	
jedynym	 kandydatem	 w	 firmie.	 Zalecam	
w kwestii	CV	dokładność	i	cierpliwość.	
Kolejnym	rażącym	błędem	jest	nieprzy-

gotowanie	się	do	rozmowy	kwalifikacyjnej	
z	 rekruterem.	 Przykładem	 może	 być	 np.	
to,	 że	 kandydat	 doskonale	 wie,	 ile	 chce	
zarabiać,	 ale	 niekoniecznie	 już	 kojarzy,	
na	 jakie	 stanowisko	 zgłosił	 swoją	 kandy-
daturę.	Na	pytania	rekrutera,	co	robił	Pan	
w ostatniej	pracy,	często	pada	odpowiedź:	
„wszystko”,	 czyli	 nic	 konkretnego.	Wrócę	
tutaj	do	słynnej	„wykończeniówki”.	Warto	
skonkretyzować,	czy	kładło	się	płytki,	czy	
robiło	wyciszenia	akustyczne.	Takich	kon-
kretnych	 informacji	 oczekują	 rekruterzy.	
Ponadto	warto	 znać	 swoje	mocne	 i	 słabe	
strony	 i	być	przygotowanym	na	 takie	py-
tanie	w	trakcie	rozmowy	kwalifikacyjnej.	
Kolejny	 temat	 to	zaangażowanie.	Osoba	

szukająca	zatrudnienia,	która	ma	większe	

doświadczenie	 w	 swojej	 branży	 i	 udzie-
la	 zdawkowych	 odpowiedzi,	 generalnie	
sprawia	 wrażenie	 zmęczonej	 samą	 roz-
mową.	Takie	zachowanie	można	odczytać	
jak	przymus	podjęcia	pracy.	Taki	pracow-
nik	 nie	 wykazuje	 żadnej	 motywacji,	 nie	
sprawia	dobrego	wrażenia	i	raczej	nie	ma	
szans	na	zatrudnienie.	Skrajnie	odwrotną	
sytuacją	 jest	 taka,	 w	 której	 nakręcasz	 się	
maksymalnie	na	daną	pracę	i	jesteś	gotowy	
zrobić	wszystko,	aby	zostać	zatrudnionym.	
Po	pierwsze,	wysyłając	komunikat	„jestem	
desperatem”	i	już	od	początku	pogarszasz	
swoją	 „pozycję	 negocjacyjną”.	 Po	 drugie,	
sam	na	sobie	wywierasz	niepotrzebną	pre-
sję,	idąc	zestresowany	na	rozmowę.	Lepiej	
podejść	 ze	 spokojem	do	 rozmowy	kwali-
fikacyjnej.	Pamiętajmy,	że	możemy	w	ten	
sposób	 tylko	 coś	 zyskać,	 bo	 nie	 można	
stracić	pracy,	której	się	nie	ma.	
Nie	pomogą	też	desperackie	telefony	do	

agencji	 zatrudniających	 pracowników.	
Często	 otrzymujemy	 takie	 telefony,	 gdzie	
ludzie	mówią,	 że	właśnie	 siedzą	w	 aucie,	
bo	z	poprzedniej	pracy	zostali	wyrzuceni	
i	nie	mają	gdzie	nocować.	Każdy	rekruter	
wtedy	zada	pytanie:	dlaczego?	Najczęstszą	
odpowiedzią	 jest:	 „nie	 wiem”.	 Dobrych	
pracowników	nikt	nie	wyrzuca	z	dnia	na	
dzień	na	bruk.	Jeśli	dochodzi	do	takich	sy-
tuacji,	to	znaczy,	że	coś	musiało	eskalować:	
nadmierne	 spożycie	 alkoholu,	 narkotyki	
lub	kradzieże.	Niestety,	 często	po	zatrud-
nieniu	takich	osób	scenariusz	się	powiela,	
więc	nie	liczmy,	że	po	takim	desperackim	
telefonie	otrzymamy	pracę.	
Pamiętajmy,	że	rekruterzy	mają	doświad-

czenie	 i	 umieją	 czytać	 również	 między	
wierszami.

Szukanie pracy nie jest 
tak prostym zadaniem, 
jak mogłoby się wydawać. 
Często osoby szukające 
pracy popełniają wiele 
błędów w tym kierunku. 
Przedstawię Wam, jak 
to wygląda ze strony 
pracodawcy. 
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Gumowe ucho
Jesienne zmiany w telewizji.	„Mam	talent”	
to	program,	który	 cieszy	 się	ogromną	po-
pularnością	 wśród	 polskich	 telewidzów.	
Jesienią	 zostanie	 wyemitowana	 już	 13.	
edycja.	 Zmieni	 się	 m.in.	 skład	 jury.	 Za-
miast	Augustina	Agurroli,	który	przeszedł	
do	 TVP,	 występy	 uczestników	 oceniać	
będzie	Jan	Kliment,	znany	jako	trener	pol-
satowskiego	„Tańca	z	gwiazdami”.	Nie	tylko	
w Polsce,	ale	także	w	Niemczech	program	
cieszy	 się	 sporą	oglądalnością.	W	składzie	
tamtejszego	 jury	także	szykuje	się	zmiana.	
Dietera	Bohlena,	wokalistę	zespołu	Modern	
Talking,	 zastąpi	 Lukas	 Podolski.	 Kim	 jest	
Lukas	Podolski,	wiedzą	zapewne	nieco	star-
si	Czytelnicy.	Młodzieży	przypomnę,	że	to	
niemiecki	 piłkarz	 polskiego	 pochodzenia.	
Od	 2004	 do	 2017	 roku	 grał	 w	 reprezen-
tacji	 Niemiec.	 Na	 Mundialu	 2006	 zdobył	
dla	 niemieckiej	 reprezentacji	 trzy	 bramki.	
Prywatnie	 ma	 żonę,	 także	 Polkę.	 Wspól-
nie	 wychowują	 dwoje	 dzieci,	 urodzonego	
w	 2008	 roku	 syna	 Louisa	 i	 5-letnią	 córkę	
Maye.	Tak	więc	i	w	niemieckim	„Mam	ta-
lent”	 będziemy	mieli	 „swojego	 człowieka”.	
Piłkarz	podpisał	 także	kontrakt	 z	drużyną	
Górnika	 Zabrze,	 gdzie	 zagra	 w	 kolejnym	
piłkarskim	sezonie.	

„m jak miłość”,	 serial	 cieszący	 się	 od	
20	 lat	 niesłabnącą	 popularnością	widzów	
TVP2,	 także	 zapowiada	 zmiany.	Na	 plan	
zdjęciowy	ma	wrócić	jedna	z	największych	
gwiazd	serialu.	Kto?	Z	nieoficjalnych	źró-
deł	wiadomo,	 że	 po	wakacjach	widzowie	
ponownie	 zobaczą	Kacpra	Kuszewskiego,	
grającego	w	serialu	rolę	Marka	Mostowia-
ka,	 syna	 Barbary	 i	 ojca	 Mateusza,	 który	
w	 obliczu	 życiowej	 tragedii	 postanawia	
zniknąć.	 Marek	 (Kacper	 Kuszewski)	
zmartwiony	trudną	sytuacją	rodzinną	po-
stanawia	 wrócić	 z	 Australii,	 by	 odnaleźć	
syna.	 Tak	 więc	 nadchodząca	 jesień	 za-
powiada	 się	 bardzo	 ciekawie,	 a	widzowie	
będą	mieli	powody	do	zadowolenia.	

Doda	 po	 trzech	 latach	małżeństwa	 roz-
wodzi	 się	 z	Emilem	Stępniem.	Wokalistka	
potwierdziła,	że	do	rozstania	doszło	już	rok	
temu	i	do	tej	pory	razem	z	mężem	ukrywali	
to	przed	opinią	publiczną.	Przypomnijmy,	
że	Emil	Stępień	jest	drugim	mężem	Dody.	
Ma	ona	już	za	sobą	rozwód	z	Radosławem	
Majdanem.	Para	była	ze	sobą	po	ślubie	tak-
że	przez	 trzy	 lata.	Artystka	zapowiedziała,	
że	zamierza	teraz	postawić	na	swój	rozwój	
i	 chce	 jak	najszybciej	 odciąć	 się	 od	Emila	
Stępnia,	 wokół	 którego	 krążą	 podejrzenia	
o	 oszustwa	 finansowe.	 Źródła	 finansowa-
nia	 spółki	 prowadzonej	 przez	męża	Dody	
zostały	wzięte	pod	lupę,	a	umowy	i	rozlicze-
nia	wzbudzają	wiele	wątpliwości.	Dla	Dody	
oprócz	rozwodu	najważniejsza	jest	premie-
ra	filmu	„Dziewczyny	 z	Dubaju”,	 któremu	
jako	producentka	artystka	poświęciła	ostat-
ni	 rok	 życia.	 Czy	 film	 przyniesie	 Dodzie	
sukces,	przekonamy	się	po	jego	premierze,	
w	listopadzie	2021	roku.	

kasia tusk,	 córka	 Donalda	 Tuska,	 jest	
w  drugiej	 ciąży.	 Te	 informacje	 przekazała	
w	rozmowie	z	tabloidem	jej	teściowa,	gdyż	
sama	 zainteresowana	 jest	 osobą	 dyskret-
ną	 i	 starała	 się	 ukryć	 ciążowe	 krągłości,	
jak	 tylko	 długo	 się	 da.	 Przypomnijmy,	 że	
w	 styczniu	 2019	 roku	 Kasia	 Tusk	 po	 raz	
pierwszy	została	mamą.	Ona	i	jej	mąż	Sta-
nisław	Cudny	powitali	wówczas	na	świecie	
córeczkę	Lilianę.	Wcześniej		córka	premiera	
zaskoczyła	informacją,	że	wyszła	za	mąż	już	
w	2014	roku.	Jak	widać,	jak	się	bardzo	chce,	
można	 zaskoczyć,	 nawet	 wszędobylskich	
paparazzich.	 O	 tym,	 kiedy	 dziecko	 przyj-
dzie	na	świat	i	jaka	jest	jego	płeć,	dyskretna	
Kasia	Tusk	milczy.	A	my	i	tak	gratulujemy.	

Halina mlynkova	 urodziła!	 Jest	 ona	
jedną	 z	 gwiazd	 polskiej	 estrady.	 Karierę	
zaczęła	jako	wokalistka	zespołu	Brathanki,	

a  „Czerwone	korale”	 śpiewała	 cała	Polska.	
Gwiazda	 ma	 za	 sobą	 dwa	 nieudane	 mał-
żeństwa.	Pierwsze	z	Łukaszem	Nowickim,	
jednym	z	prowadzących	„Pytanie	na	śnia-
danie”.	Para	doczekała	się	syna	Piotra,	który	
jest	już	prawie	pełnoletni.	Drugim	mężem	
Mlynkovej	był	czeski	producent	muzyczny	
Leszek	Wronka,	ale	i	ten	związek	zakończył	
się	rozwodem.	Obecnym	partnerem	życio-
wym	piosenkarki	jest	Marcin	Kindla,	który	
także	jest	producentem	muzycznym,	tyle	że	
w	Polsce.		Szczęśliwi	rodzice	właśnie	ogło-
sili,	 że	 29	 czerwca	 na	 świat	 przyszedł	 ich	
wspólny	synek,	którego	nazwali	Leo.	
I	 tymi	 optymistycznymi	 nowinkami	

kończymy,	 życząc	 Czytelnikom	 wielu	
pozytywnych,	 słonecznych	 wrażeń	 urlo-
powych.	
	 Plotkara
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automania / FinanSe

W tym wydaniu
„twojego miasta”
zajmiemy się
oPonami!
Sezon letni w pełni, więc ruszamy naszy-
mi autami w różne, dłuższe bądź krótsze 
wycieczki. aby były one w pełni udane 
i bezpieczne, warto zainteresować się na-
szymi oponami. 
Kontrola	 ogumienia	 to	 nie	 tylko	 stan	

bieżnika,	ale	również	inne	czynniki,	które	
są	istotne	dla	bezpieczeństwa:	
1.	 Wiek	opon	–	nie	powinniśmy	stosować	

opon	 starszych	niż	 10-letnie,	 licząc	 je	
od	 daty	 produkcji,	 a	 nie	 od	 daty	 za-
kupu.	 Informacja	 o	 niej	 to	 4	 ostatnie	
cyfry	 oznaczenia	 DoT	 (tydzień	 i	 rok	
produkcji).	

2.	 Bieżnik	 –	minimalna	 głębokość	 bież-
nika	wynosi	1,6	mm,	jednak	zaleca	się	
wymianę	 przy	 głębokości	 3	 mm	 (dla	
zimowych	wynosi	ona	4	mm).	

3.	 Ciała	 obce	 w	 bieżniku	 lub	 oponie	
–	 może	 to	 śmieszne,	 ale	 dobrze	 jest	
sprawdzić,	 czy	 w	 gumę	 nie	 są	 wbi-
te	 gwoździe	 lub	 kamienie	 (nie	 każdy	
gwóźdź	 powoduje	 ubywanie	 powie-
trza).	

4.	 Uszkodzenia	 eksploatacyjne	 –	 zazwy-
czaj	powstają	po	najechaniu	na	kamień	
lub	krawężnik.	Powstają	wówczas	wy-
szczerbienia,	mikroskopijne	pęknięcia	
i	 inne	tego	typu	zmiany.	Takie	uszko-
dzenia	 to	 słaby	 punkt	 naszej	 opony,	
który	 może	 powodować	 pęknięcie	
podczas	jazdy.	

5.	 Wady	 fabryczne	–	 ich	 istnienie	warto	
sprawdzić	szczególnie	w	nowych	opo-
nach.	 Niektóre	 widać	 gołym	 okiem;	
ciała	obce,	nieprawidłowe	wybrzusze-
nia.	Większość	 defektów	 wykrywamy	
jednak	 podczas	 eksploatacji:	 dziwny	

hałas,	większe	zużycie	paliwa,	problem	
z	wyważeniem.	

Przy	zakupie	nowych	opon	należy	zwrócić	
uwagę	na	zachowanie	się	opony	na	mokrej	
i	 suchej	 nawierzchni,	 żywotność	 opony,	
generowany	hałas,	zużycie	paliwa.	
Opony	 sprawdzone	 (wymienione),	 inne	

elementy	 naszego	 samochodu	 również	
działają	bez	zarzutu,	a	więc	pakujemy	ba-
gaż	i	w	drogę!	Morze,	góry,	jeziora	czekają.	

naPrZÓD, JaZDa! SZerokieJ 
DroGi! 
	 krzysztof Bakalarczyk

kredyt gotówkowy do 50 tys. euro to 
chyba najszybsza forma uzyskania fi-
nansowania, dlatego że dostępny jest 
praktycznie od ręki. Sama decyzja zaj-
muje nie więcej niż 30 minut – no, chyba 
że kawa na spotkaniu jest tak dobra, to 
troszkę dłużej. oczywiście, aby go uzy-
skać, trzeba spełnić kilka warunków, 
o których opowiem za chwilkę. 
Fenomenalne	 jest	 to,	 że	 możesz	 prze-

znaczyć	go	na	dowolny	cel	i	nie	musisz	się	
nikomu	z	niego	tłumaczyć.	No,	prawie	ni-
komu.	To	Ty	decydujesz,	czy	przeznaczyć	
go	 na	 wakacje,	 nowy	 komputer	 czy	 też	
remont	w	mieszkaniu.	Bank	w	 tym	przy-
padku	nie	pyta	nas	o	cel.	
Zatem	co	jest	potrzebne,	aby	go	uzyskać?	
Cała	 procedura,	 jak	 wspomniałem,	 zaj-

muje	 tyle	 co	 wypicie	 dobrej	 kawy	 –	 tyle	
czasu	 jest	potrzebne,	aby	zebrać	 informa-
cje,	 o	 które	 pyta	 nas	 bank	 i	 przygotować	
dalej	 wniosek	 oraz	 otrzymać	 umowę.	
Banki	mocno	upraszczają	całe	procedury,	
jednak	niektóre	procedury	oraz	dokumen-
ty	są	niezbędne.	
SCHUFA	–	w	ogromnym	skrócie,	ocena	

„jakości”	 klienta.	 Niestety	 ta	 negatywna	
może	 utrudnić	 nam	 życie.	 Pamiętajmy,	
że	duża	 liczba	zapytań	w	SCHUFA	nega-
tywnie	 wpływa	 na	 możliwość	 uzyskania	

kredytu	 –	 dlatego	 kompetentny	 doradca	
finansowy	 w	 pierwszej	 kolejności	 spraw-
dza	dokumenty,	następnie	działa.	

Co jeszcze bank będzie brał pod uwagę?
Banki	 weryfikują	 naszą	 zdolność	 kredy-
tową.	Zazwyczaj	kluczowymi	elementami	
w całej	układance	są:	
•	kwota	miesięcznego	dochodu,
•	 liczba	osób	w	gospodarstwie,
•	 suma	naszych	opłat,
•	karty	kredytowe,	limity,	debety,
•	umowa	o	pracę	 (najlepiej	 na	 czas	nie-

określony),
•	Gewerbe	–	minimum	2	lata,
•	zaświadczenie	o	zameldowaniu	w	DE,
•	nr	konta	bankowego.	

Diabeł	 jednak	zawsze	tkwi	w	szczegółach	
i czasami	malutki	błąd	może	wpłynąć	ne-
gatywnie	na	decyzję	kredytową.	
Dobrze	 napisany	 wniosek	 to	 połowa	

sukcesu.	Nauczyłem	 się	 przez	 te	 lata,	 jak	
przygotować	dobry	wniosek	do	 tego,	 aby	
minimalizować	ryzyko	i	zwiększyć	szanse	
na	to,	aby	otrzymać	kredyt.	

	 Doradca	–	Sebastian Szpejnowski 
	 Polonijny	Punkt	Informacyjny
	 BERLIN

o co tak naprawdę chodzi w tym kredycie gotówkowym?
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Wspomnienia emigranta – odc. 55
W poprzednich odcinkach: 
Po latach prawdziwej walki o otrzymanie 
paszportu, małżeństwo Dariusz i Marta 
emigrują w maju 1985 roku do Włoch. Przeby-
wają długie tygodnie w obozie emigracyjnym, 
w Latinie k. Rzymu, po czym przenoszą się do 
hotelu, gdzie znajdują pracę. Niespodziewa-
nie zostają przeniesieni do obozu w mieście 
Capua, skąd po tygodniu uciekają. Właścicie-
le hotelu szczęśliwi, że para wróciła i załatwili 
im z dyrektorem obozu ponowny status. 

Są	 dni,	 że	 dobija	 nas	 przenikliwy	 chłód,	
listopadowy	 huczący	 wiatr	 i	 wzburzone	
morze.	To	ostatnie	to	akurat	lubię	oglądać	
z	 naszego	 pokoju	 na	VI	 piętrze.	Niestety	
nie	mogę	 czytać	 książek,	 bo	 nawet	 palce	
u	 rąk	 mam	 zgrabiałe.	 Właściciele	 znów	
oszczędzają	na	ogrzewaniu.	
Mamy	 wiele	 czasu,	 bo	 hotel	 nie	miewa	

jesiennych	 gości.	 Aktualnie	 jest	 całkiem	
pusty.	 Duża	 rodzina	 właścicieli	 wypełnia	
jednak	 budynek	 gwarem,	 a	 czasem	hała-
sem	i	kłótniami.	
Luisa	jest	bardzo	cierpliwą	matką	jak	na	

Włoszkę,	ale	gdy	podlotki	zaczynają	kolej-
ną	kłótnię,	jej	krzyk	słychać	na	wszystkich	
piętrach	i	wtedy	czeladka	milknie.	Respekt	
przed	 obojga	 rodzicami	 jest	 szalenie	 wi-
doczny.	Dzieci	 oceniają	 na	 bieżąco,	 jakie	
mogą	 mieć	 jeszcze	 granice	 popisów	 do	
wykorzystania.	 Przed	 ojcem	 pozwalają	
sobie	 na	 całkiem	 niewiele,	 bo	
Luciano	 tylko	 spojrzy	 znad	
swoich	złotych	oprawek	okula-
rów,	 błyśnie	 złowrogo	 oczami	
i	 też	 natychmiast	 jest	 spokój.	
Choć	od	lat	egzystują	pod	Rzy-
mem,	są	typową	neapolitańską	
rodziną	 –	 patriarchat.	 Odno-
śnie	Luciano,	to	ostatnio	znów	
ma	 przedziwne	 problemy,	 bo	
oprócz	oszczędzania	na	ogrze-
waniu	 zredukował	 działalność	
boiska.	
Ta	 starsza	 młodzież	 rozpo-

ścierała	się	po	pokojach,	gdzie	
kto	chciał,	teraz	starsi	chłopcy	
dostali	 jeden	 pokój,	 młodsi	
jeden,	 a	 rodzice	 z	 Simoncino	
i 13-letnią	Josefin	zajęli	aparta-
ment,	gdzie	papa	miał	malutki	
pokoik,	a	reszta	duży.	Nam	da-
li	 2-osobowy	 pokoik	 obok	
i wszyscy	byliśmy	na	I	piętrze.	
Dzięki	temu	cztery	kondygna-
cje	były	całkiem	zimne.	To	się	
nazywa	ekonomia...	
Chciałam	sobie	trochę	pona-

rzekać,	 czego	 nigdy	 nie	 robię,	
ale	 jednak	 zrezygnowałam.	
Jak	 mogę	 narzekać,	 skoro	 już	
sam	 Horacy	 w	 poprzedniej	
erze	stwierdził,	że	„Nie	należy	
rozpaczać”.	Więc	mnie	 też	nie	
wypadało	 postępować	 prze-
ciwnie	do	kanonów	myśliciela,	

który	 pochodził	 właśnie	 z	 tego	 regionu.	
Nawet	 podburzanie	 Dariusza	 mnie	 nie	
wzruszyło.	
Obserwowaliśmy	w	TV	pogodę	w	środ-

kowej	Europie.	Mróz	i	śnieg	w	Niemczech	
nie	 robiły	 na	 nas	większego	wrażenia	 do	
momentu,	 gdy	 uświadomiliśmy	 sobie,	 że	
mamy	od	maja	wyłącznie	 letnie	 odzienie	
w	 bagażu.	 Tutaj	 chodziliśmy	w miękkich	
dresach.	Jeansy	 i  elegancki	 zapinany	

sweter	Dariusza	oraz	moje	spodnie	i	kami-
zelka	z	cieniutkiej	wełenki	to	był	ostatnio	
nasz	 stały	wyjściowy	 strój.	Może	wytrzy-
mamy	bez	kostiumu	 i garnituru,	które	 to	
rzeczy	zostały	w	Rzymie	od	początku	exo-
dusu.	 Tym	 razem	 ja	 zarządziłam	 wyjazd	
samochodem	na	 cotygodniowy	 targ.	 Ku-
piłam	solidną,	cieplutką	piżamę	dla	Darka	
i	 świetny,	 gruby	 szlafrok	 dla	 mnie.	 Był	
miękki,	do	 samej	podłogi	 i	 ratował	mnie	

wieczorami	przed	zimnem.	
Konsulat	 niezmiennie	 mil-

czał.	 Co	 zawiniliśmy,	 że	 nas	
tak	 traktują?	Wyglądało	 to	 na	
jakieś	dziwne	restrykcje.	Teraz	
już	 nie	 jeździliśmy	 do	 konsu-
latu,	lecz	prosiliśmy	koleżankę	
w	biurze,	z	czasów	kiedy	to	i	ja	
tam	pracowałam,	i	ona	w	imie-
niu	dyrektora	obozu	dzwoniła	
do	konsula.	Dziś	dostała	znów	
negatywną	 odpowiedź,	 a	 my	
opuściliśmy	 biuro.	 Było	 to	 co	
najmniej	dziwne,	że	po	wyjściu	
na	dziedziniec	podszedł	do	nas	
facet	 niepierwszej	 elegancji	
i  proponował	 przeprowadze-
nie	 nas	 przez	 zieloną	 granicę	
na	 szwajcarskiej	 turze.	 Jedyne	
5  tys.	 dolarów.	 Nie	 chciałam	
słuchać,	ale	on	był	natarczywy.	
Dobrze,	 że	 nie	 znał	 naszego	
adresu.	 12-kilometrowy	 tunel	
kolejowy	miał	być	naszą	trasą.	
Co	parę	kilometrów	była	nisza	
w	skale	 i	 to	miał	być	nasz	od-
poczynek,	aby	pędzący	pociąg	
nie	 wciągnął	 nas	 pod	 koła.	
Ludzie	 są	 w	 stanie	 wymyślić	
baśnie,	 aby	 na	 nieuczciwych	
interesach	 zarobić	 równie	
nieuczciwe	 pieniądze.	 Było	
trudno,	 ale	 jakoś	 uwolniliśmy	
się	od	niego.
Cdn.		 SGl
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Koniec	 pandemii	 powstrzymuje	
wciąż	 nowy	 wariant	 koronawirusa	
„Delta”	i	oczywiście	brakujące	dawki	

szczepień.	 W	 związku	 z	 tym	 pracodawcy	
muszą	 nadal	 dostosować	 się	 do	 wymagań	
w sprawie	środków	niezbędnych	do	ochrony	
pracowników	przed	zakażeniami	koronawi-
rusem	 SARS-CoV-2.	 „Bundes-Notbremse”,	
który	niósł	ze	sobą	między	innymi	obowią-
zek	 tak	 zwanego	 Home-Office,	 skończył	
się	 z	 dniem	 30	 czerwca	 2021	 roku.	 Nowe	
rozporządzenie	 w	 sprawie	 bezpieczeństwa	
i higieny	SARS-CoV-2	w pracy	weszło	w	ży-
cie	już	1	lipca	2021	roku.	Jednak	firmy	nadal	
muszą	zachować	swoje	koncepcje	dotyczące	
pandemii	w	odpowiedniej	 sytuacji	 ryzyka,	
które	 jest	 obecnie	 wysokie,	 ze	 względu	 na	
nową	 mutację	 wirusa	 i	 niewystarczającą	
liczbę	 szczepień.	 Nowe	 rozporządzenie	
wprowadza	 niewielkie	 zmiany,	 lecz	 za-
sadniczo	 polega	 na	 przedłużeniu	 zasad	
ochrony	przed	zakażeniem,	do	10	września	
2021	roku.	Obowiązkiem	pracodawców	do	
końca	pandemii	jest	na	przykład	oferowanie	
testów	kontrolnych	na	koronawirusa,	które	
są	 od	 20	 kwietnia	 2021	 obowiązkiem	 dla	
wszystkich	 pracodawców.	 Nowym	 obo-
wiązkiem	dla	pracodawców	jest	zachowanie	
dowodów	zamówienia	testów	i	umów	z oso-
bami	 trzecimi	 o	 testowaniu	 pracowników,	
który	 kończy	 się	 z	 dniem	 10	 września	
2021	 roku.	 Poza	 tym,	 ustawowe	 zakłady	
ubezpieczeń	 zdrowotnych	mają	możliwość	
zawierania	 umów	 z	 lekarzami	
zakładowymi	 na	 szczepienia.	
Nowe	 rozporządzenie	 wyraźnie	
stanowi,	 że	 ocena	 ryzyka	 musi	
być	 sprawdzana	 i  aktualizowana	
z	 uwzględnieniem	 zasady	 bez-
pieczeństwa	 pracy	 SARS-CoV-2.	
Do	tego	trzeba	dodać,	że	zarówno	
pracodawca,	 jak	 i	 pracownicy	
muszą	 siedzieć	 w miejscu	 pracy,	
tak	aby	między	nimi	znajdowało	
się	co	najmniej	1,5	metra	odległo-
ści.	Gdy	w	firmie	jest	podejrzenie	
zachorowania	 na	 koronawirusa,	
trzeba	tę	osobę	wysłać	natychmia-
stowo	do	domu	i	poddać	miejsce	
pracy	 dezynfekcji.	 Pracowników,	
którzy	mieli	bezpośredni	kontakt	
z chorym,	należy	odizolować,	wy-
syłając	 ich	 do	 pracy	 zdalnej,	 tak	
zwanego	Home-Office,	i nakazać	
im	 przeprowadzić	 test	 celem	
kontroli,	czy	zarazili	się	wirusem.	
Jeśli	 test	 okaże	 się	 negatywny,	
to	 pracownik	 powraca	 do	 pracy	
w jego	umownym	miejscu	pracy.	

ocena ryzyka w pracy
Wszyscy	 pracodawcy	 muszą	
przeprowadzić	 w	 swojej	 firmie	
ocenę	 ryzyka	 zarażeniem	 się	

wirusem	oraz	powinien	być	dostępny	plan	
postępowania	 podczas	 pandemii,	 który	
w zależności	od	sytuacji	przedstawia	w spo-
sób	zrozumiały	konkretną	procedurę.	Nowe	
rozporządzenie	 w	 sprawie	 bezpieczeństwa	
i higieny	pracy,	które	obowiązuje	od	1	lipca	
2021	roku,	wyraźnie	stanowi,	że	ocena	ry-
zyka	musi	być	sprawdzana	i	aktualizowana	
z	 uwzględnieniem	 zasad	 rozporządzenia	
o bezpieczeństwie	pracy	SARS-CoV-2.	Poza	
tym	obowiązują	normalne	zasady,	na	przy-
kład	 zachęcanie	 pracowników	 do	 dokład-
nego	mycia	rąk	i	zapewnianie	im	środków	
dezynfekujących	w	zakładzie	pracy.	

Zakaz zatrudniania kobiet w ciąży 
z powodu pandemii
Ministerstwo	 Spraw	 Społecznych	 i	 Inte-
gracji	 w	 Hesji	 stwierdza,	 że	 w	 związku	
z	 narastającą	 pandemią	 kobiety	 w	 ciąży	
nie	 powinny	 wykonywać	 następujących	
czynności:	
•	 związanych	 z	 bezpośrednim	 kontak-

tem	z	dużą	liczbą	osób	(dotyczy	to	np.	
sprzedaży	w	aptekach,	stacjach	benzy-
nowych	 lub	 innych	 punktach	 obsługi	
klientów),	

•	 czynności	 w	 terenie	 (dotyczy	 to	 np.	
kierowców	 transportu	 pasażerskiego	
lub	usług	dostawczych).	

W	tych	czynnościach	zawodowych	ryzy-
ko	 zakażenia	 jest	 większe,	 a	 przypadek	
zarażenia	 wirusem	 lub	 podejrzenia	
zakażenia	wśród	pasażerów	lub	klientów	
zostanie	zwykle	nieujawnione.	

Sytuacja w szkole
W	 Niemczech	 sprawy	 edukacji,	 w	 tym	
ustalenie	 dni	 wolnych	 od	 lekcji,	 leżą	
w  rękach	 krajów	 związkowych.	 Nie	 ma	
jednolitego	 uregulowania,	 czy	 uczniowie	

będą	 chodzić	 do	 szkoły	 lub	 czy	 zajęcia	
będą	 przeprowadzane	 zdalnie.	 Każdy	
kraj	 związkowy	 samodzielnie	 podejmuje	
decyzję	w tej	sprawie,	która	jest	uzależniona	
od	liczby	nowych	zakażeń	koronawirusem.	
W	roku	szkolnym	2020/2021	w	Hesji	ofertę	
powrotu	do	szkoły	dostały	wszystkie	klasy.	
Jednak	 codzienne	 życie	 szkolne	 nie	 wy-
glądało	 już	 tak	 samo	 jak	 przed	 pandemią	
koronawirusa.	 W	 większości	 szkół	 trzeba	
było	 nosić	maskę	 zakrywającą	 usta	 i	 nos,	
zarówno	na	przerwach,	jak	i	na	lekcjach	lub	
podczas	 pisania	 sprawdzianów.	W okresie	
jesienno-zimowym,	 gdy	 za	 oknem	 były	
minusowe	temperatury,	nauczyciele	musieli	
przeprowadzać	 lekcje,	 wietrząc	 salę	 co	 20	
minut	 przez	 5-10	minut.	Nauczyciele	 pro-
ponowali	 uczniom	przynosić	 koce	 i  ciepłe	
napoje	 oraz	 ubierać	 się	 cieplej.	 Przed	wej-
ściem	 do	 każdej	 sali	 lekcyjnej	 trzeba	 było	
umyć	 lub	 zdezynfekować	 dokładnie	 ręce.	
Po	wyjściu	trzeba	było	zrobić	to	samo,	lecz	
dodatkowo	 uczniowie	 musieli	 dokładnie	
umyć	 swoją	 ławkę	 i	 krzesło,	 na	 którym	
się	 siedziało.	 W  grudniu,	 dwa	 dni	 przed	
rozpoczęciem	 ferii	 bożonarodzeniowych,	
Hesja	zadecydowała	o	zamknięciu	szkół	ze	
względu	na	dużą	liczbę	zakażeń	koronawi-
rusem.	 Ministerstwo	 Zdrowia	 i	 Edukacji	
miało	w planach	ponownie	otworzyć	szkoły	
w	nowym	roku,	tuż	po	feriach,	jednak	tak	
się	nie	stało.	Liczba	zakażeń	była	zdecydo-
wanie	większa	niż	przed	feriami.	Jedynym	
wyjątkiem	 były	 tak	 zwane	Abschlussklas-
sen,	 czyli	 klasy,	 które	 przygotowywały	 się	
do	egzaminów	lub	klasy	maturalne.	Tak	oto	
przez	niecałe	pół	roku	tylko	wybrane	klasy	
chodziły	do	szkoły,	gdzie	panowały	te	same	
reguły	 co	w	poprzednim	półroczu.	Reszta	
klas	miała	zajęcia	zdalne.	W	kwietniu	2021	
roku,	po	feriach	wielkanocnych,	uczniowie	

mieli	 obowiązek	 robienia	 testów	
kontrolnych	 na	 koronawirusa	
dwa	razy	w	tygodniu.	Nauczyciele	
mieli	 taką	możliwość	 już	od	po-
czątku	 roku	 szkolnego.	W	maju	
zaczęły	stopniowo	powracać	inne	
klasy,	 ponieważ	 zachorowalność	
w	 Hesji	 była	 niska.	 28	 czerwca	
2021	 roku	 zniesiono	 obowiązek	
noszenia	 maski	 w	 sali	 lekcyjnej	
oraz	na	podwórku	szkolnym,	lecz	
na	korytarzach	nadal	trzeba	nosić	
maskę.	
Wirus	zmienił	fundamentalnie	

poglądy	 i	 życie	 społeczeństwa	
w  światowej	 skali,	 wystawiając	
na	 próbę	 dotychczas	 ważną	
i	 braną	 za	 oczywistą	 normę	
rzeczywistości.	 Czy	 poprzez	
kontynuację	 szczepień,	 przy	
jednoczesnych	 nowych	 muta-
cjach	 wirusa,	 uda	 się	 powrót	
do	tak	zwanej	normalności,	czy	
cykl	wirusowy	okaże	się	w	rze-
czywistości	perpetuum	mobile?	
Na	tak	postawione	pytania	mo-
że	odpowiedzieć	jedynie	czas.

	 Wiktoria romanowska
	 Rechtsanwältin	Joanna kröll

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

*

Wymagania i obowiązki 
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„tM”: Jak się poznaliście? 
lajos:	–	Uprzedzę	Piotrka,	zaczęło	się	od	

„Jesteśmy	 jagódki”	 (śmiech).	 Pracowałem	
wtedy	w	knajpie,	przyszedł	Piotrek	i	w	naj-
bardziej	spontaniczny	sposób,	jaki	można	
sobie	wyobrazić,	zakończyliśmy	to	spotka-
nie	 improwizacją	muzyczną	właśnie	 tego	
utworu.	

Piotr:	 (śmiech)	 –	 Dokładnie,	 zapomnia-
łeś	tylko	dodać,	że	była	to	knajpa,	w	której	
znajdowali	się	ludzie	różnych	narodowości,	
a	skończyło	się	na	tym,	że	wszyscy	tańczyli	
na	stołach	pod	jagódkową	nutkę	(śmiech).	

marius:	 –	 Piotrka	 poznałem	 nad	 je-
ziorem	 przy	 piwku.	 Byłem	 na	 wycieczce	
rowerowej	z	rodziną	–	ale	nikt	nie	tańczył	
na	 stołach.	 (śmiech)	 Później	 było	 spotka-
nie	z	Lajosem.	Reszta	dobiła	po	czasie	–	to	
bardzo	długa	historia.	

marcus:	–	Pewnego	dnia	dobry	znajomy	
zapytał,	czy	nie	chciałbym	wrócić	do	śpie-
wania	 rockowej	muzyki,	 po	 czym	 dodał,	
że	 VIVI	 szuka	 wokalisty.	 Chciałem	 i	 od	
tamtego	czasu	tworzymy	rodzinę.	

oliver:	 –	 Pracuję	 w	 branży	muzycznej.	
Piotr	 często,	 nieczęsto,	 (śmiech)	 bardzo	
często	 testuje	 gitary,	 więc	 poznaliśmy	 się	
u	 mnie	 w	 pracy.	 Piotr	 zaprosił	 mnie	 na	
próbę	VIVI,	gdzie	poznałem	resztę.	Po	10	
minutach	było	dla	mnie	już	jasne,	że	pasu-
ję	do	chłopaków.	

alex:	–	Był	 to	2017	 rok,	VIVI	poszuki-
wało	wtedy	dźwiękowca,	a	w	2020	znaleźli	
perkusistę	(śmiech).	
W jakim stopniu codzienne życie wpływa 
na Waszą twórczość? 

Piotrek:	 –	Tylko	 i	wyłącznie	 czerpiemy	
z	własnych	doświadczeń,	nasze	teksty	nie	

ViVi znaczy życie
Żyj i pozwól żyć. to motto to-
warzyszy im przez wszystkie 
lata wspólnego grania. Jak sa-
mi przyznają, ani jedna nuta 
nie powstała, aby się komuś 
przypodobać, pragną, aby ich 
muzyka była totalnie szczera, 
spójna z nimi i ich doświad-
czeniami. W czerwcu tego 
roku ukazał się drugi singiel 
zespołu. Poznajcie ViVi, 
rockowo-popową grupę 
z rödermark, która w swoim 
składzie łączy różne narodo-
wości: Polaków, niemców, 
Hiszpanów i Węgrów. 

są	 wymyślone	 na	 potrzeby	 utworu.	 Nie	
chodzi	nam	o	to,	aby	wydawać	kawałek	za	
kawałkiem,	lecz	aby	nasze	piosenki	niosły	
przekaz	i	były	zlepkiem	naszych	codzien-
nych	przeżyć.	

lajos:	 –	 Stosunkowo	 łatwo	 jest	 napisać	
tekst:	 „Stałeś	 tam	 za	 drzwiami	 bram…”,	
rozumiesz,	 rym	 do	 rymu	 i	 masz	 tekst.	
Natomiast	 dużo	 ciężej	 jest	 odkryć	 swoje	
własne	 emocje	 przed	 innymi,	 podzielić	
się	swoimi	 lękami,	obawami,	marzeniami	
i	zrobić	to	tak,	aby	inni	mogli	się	również	
z tym	utożsamić.	
Właśnie ukazał się Wasz drugi singel 
„Keep the fight” z debiutanckiej płyty Dre-
amland. Co kryje się pomiędzy słowami 
tego utworu z Waszej perspektywy? 

Piotr:	–	Między	słowami	znajduje	się	to,	
co	nie	zostało	nimi	opisane.	Ukryty	sens,	
przekaz,	 emocje,	 napięcia,	 wszystko	 to,	
co	może	być	odbierane	niejednoznacznie.	
Dla	każdego	może	to	być	coś	innego.	

marcus:	 –	 Czasami	 jesteśmy	 naprawdę	
zaskoczeni	 tym,	 jak	 ludzie	 odbierają	 ten	
kawałek,	 jak	 rozumieją	 jego	 treść	 i	 prze-
kaz.	Dla	mnie	najważniejsze	jest	to,	że	ten	
utwór	jest	o	czymś,	ma	za	zadanie	przeka-
zać	pewne	wartości,	a	jednocześnie	każdy	
może	te	treści	odebrać	na	swój	sposób.

lajos:	 –	Każdy	 z	 nas	 jest	 inny,	 ukształ-
towany	 przez	 różne	 doświadczenia	
i każdy	 inaczej	będzie	odbierał	 to,	co	 jest	
tam	ukryte.	Naszym	głównym	celem	 jest	
nie	 odbierać	 innym	 możliwości	 własnej	
interpretacji,	chcemy,	aby	nasza	twórczość	
była	żywa	i	ewoluowała.	
W teledysku pojawiają się zaklejone taśmą 
usta. Jakie to ma dla Was znaczenie? 

oliver:	 –	 Fundamentalne.	 Wystarczy	
rozejrzeć	się	dookoła,	aby	zobaczyć,	 jakie	
panują	emocje	jeśli	chodzi	o	różne	płasz-
czyzny	naszego	życia.	

Piotr:	–	Dokładnie,	zapominamy	często,	
że	 nie	 ma	 lepszych	 i	 gorszych,	 wszyscy	
jesteśmy	 tacy	 sami.	 Każdy	ma	 prawo	 do	
życia	w	zgodzie	ze	sobą,	niestety	dzisiejszy	
świat	często	odbiera	nam	taką	możliwość,	
narzucane	są	nam	„standardy”.	Boimy	się	
myśleć,	czuć,	być	inni	w	obawie,	że	zosta-
niemy	posądzeni	o	herezje.	

marius:	 –	Najlepszym	przykładem	 tego	
są	 te	wszystkie	wojny,	 konflikty,	 brak	 to-
lerancji	–	i	 ja	nie	chcę	tutaj	wnikać,	kogo	
racja	jest	lepsiejsza,	natomiast	brak	zrozu-
mienia,	brak	dialogu,	wczucia	się	w	innych	
lub	brak	szacunku	do	drugiego	człowieka	
powoduje	 ogromne	 napięcia	 i	 szkody	
w  nas	 wszystkich.	 Nie	 ma	 naszej	 zgody,	
aby	kolor	skóry,	orientacja	itd.	decydowa-
ły,	czy	jesteś	człowiekiem,	czy	nie.	

lajos:	–	Ta	taśma	jest	też	w	pewnym	sen-
sie	 lustrem	 tego,	 jacy	 jesteśmy,	 często	 nie	
zgadzamy	 się	 z	 czymś	 lub	 wręcz	 przeciw-
nie,	jesteśmy	pełni	poparcia,	lecz	boimy	się	
wyrazić	swoje	zdanie	w	obawie	przed	napięt-
nowaniem,	wyzwiskami,	pogardą.	„Keep	the	
fight”	jest	nawoływaniem	do	walki	o	siebie.	

marcus:	 –	 Tak,	 mówimy	 stanowcze	
STOP	hejtowi,	zjawiskom,	które	odbierają	
innym	 godność,	 odbierają	 poczucie	 bez-
pieczeństwa.	 To	 się	 musi	 skończyć,	 nim	
machina	rozpędzi	się	na	tyle	szybko,	że	nie	
będziemy	mieć	szans	na	zerwanie	tej	sym-
bolicznej	taśmy	z	ust.	
Czy ma to związek również z tym, że pi-
osenka ma niestandardową długość? 
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www.vivi-band.de

nie obawiacie się, że taki długi utwór 
zamknie Wam drogę do obecności w ra-
diostacjach? 

Piotr:	–	Jest	to	prawdopodobne.	Natomiast	
muzyka,	 którą	 tworzymy,	 ma	 być	 totalnie	
szczera,	a	nie	pod	komercję.	Rozumiesz?	Nie	
tworzymy	niczego	na	siłę	i jeśli	czujemy,	że	
utwór	musi	mieć	taką	długość,	to	ją	ma.	

oliver:	–	Dokładnie,	tak	jak	mówi	Piotr,	
nie	 tworzymy,	 aby	 było	 chwytliwe,	 lecz	
prawdziwe.	 To	 coraz	 rzadziej	 spotykana	
cecha,	 każdy	 chce,	 aby	 jego	 utwory	 były	
puszczane	w	 radiu,	my	 również,	 lecz	 nie	
jeśli	ceną	ma	być	tworzenie	pod	radio.	

alex:	 –	 Tak,	 w	 dzisiejszych	 czasach	 są	
tzw.	EDIT	RADIO	 (ok.	 3:30	min),	 praw-
dą	 natomiast	 jest	 to,	 że	 trudno	 zmieścić	
się	w  takim	 czasie.	 Jeśli	 chcesz	 słuchacza	
wprowadzić	w	klimat	 sekunda	po	 sekun-
dzie,	minuta	 po	minucie,	 to	musi	 trwać.	
Na	szczęście	są	radia,	które	chętnie	propa-
gują	muzykę	progresywną.	
nazwa Waszego zespołu nawiązuje chyba 
do życia? 

Piotr:	–	Vivi	znaczy	życie.	Żyj	 i	pozwól	
żyć.	To	nasze	motto,	które	towarzyszy	nam	
każdego	dnia.	

lajos:	 –	 Jesteśmy	 temu	 wierni,	 bo	 wi-
dzisz,	w	tym	się	zamyka	cały	sens.	
Co roku wspieracie Finały Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej pomocy, nie tylko dając 
koncerty, lecz również technicznie. Jak 
wspominacie Wasze spotkania z polską 
publicznością? 

lajos:	 –	 Dla	 mnie	 to	 są	 zawsze	 nieza-
pomniane	 chwile,	 polska	 publiczność	 to	
niesamowicie	 radosna,	 pełna	 energii	 pu-
blika.	 Dla	mnie,	 jako	Węgra,	 to	 jak	 grać	
koncert	w	moim	ojczystym	kraju.	Ludzie	
przyjmują	cię	z	otwartymi	rękami.	

marcus:	 –	 Często	 opowiada	 się	 kawały	
o Polakach	i	Niemcach	w	rolach	głównych	
(śmiech),	 lecz	 klimat,	 który	 towarzyszy	
WOŚP,	to	jest	wyczuwalna	jedność,	wszy-
scy	działają	w	jednym	celu.	To	jest	piękne	
móc	w	tym	uczestniczyć	jako	Niemiec.	

Piotrek:	 –	Co	mogę	powiedzieć,	 uwiel-
biam	 i	 będziemy	 z	 WOŚP	 do	 końca	
świata	i	jeden	dzień	dłużej.	Tworzą	to	pięk-
ni	ludzie	w	pięknej	idei.	Do	dziś	pamiętam	
spotkanie	 z	 Jurkiem	 Owsiakiem.	 To	 jest	
naprawdę	bardzo	pozytywny	i	prawdziwy	
człowiek,	z	wizją	dobra,	który	chce	poma-

Od	lewej:	Lajos	Uglar,	Marius	Wyzgol,	Oliver	Lohmann,	Marcus	Schwab,	Alexander	Hitzel,	Piotr	Serafin	 Fot. Peter Jülich

gać,	 to	się	czuje,	zanim	cokolwiek	powie.	
Więc	pomagać	będziemy	razem	z	nim,	ra-
mię	w	ramię.	

alex:	–	Do	tej	pory	znałem	WOŚP	tylko	
ze	strony	technicznej,	wyczekuję	stycznia,	
aby	poznać	wreszcie	od	strony	sceny.	
pozostaje zadać mi najważniejsze pyta-
nie po tym trudnym dla nas czasie. Kiedy 
będzie można Was usłyszeć na żywo?

Piotr:	–	28	sierpnia	2021	w	Dreieich	od-
będzie	się	pierwszy	z	wielu	zaplanowanych	
koncertów.	 Serdecznie	 wszystkich	 zapra-
szamy.	
Wspaniałe wieści, bardzo dziękuję Wam 
za rozmowę, a państwu życzę słuchania 
szczerej muzyki, która tworzona jest 
przez ludzi i dla ludzi.

	 Rozmawiał	michał kochański
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15 maja rozstrzygnięto Xii edycję kon-
kursu „Być Polakiem”, w której wzięło 
udział ponad 900 uczniów z całego 
świata. Jak podkreślała Joanna Fabisiak, 
pomysłodawczyni konkursu, nawet pan-
demia nie stała się przeszkodą w udziale 
dzieci i młodzieży w konkursie, który od 
12 lat cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem. 
Wzorem	lat	ubiegłych	dzieci	 i	młodzież	

mogli	wziąć	udział	w	konkursie	w	pięciu	
grupach	 wiekowych,	 do	 których	 adre-
sowane	 były	 różne	 zadania.	 Druga	 część	
konkursu	 przeznaczona	 była	 dla	 nauczy-
cieli	polonijnych.	
Jury	 z	 satysfakcją	 odnalazło	 w	 pracach	

potwierdzenie,	 że	 młodzi	 Polacy	 z	 całego	
świata	dumni	są	ze	swoich	polskich	korzeni.	
Wśród	 nagrodzonych	 uczniów	 znalazła	

się	olivia Dróżdż	ze	Szkoły	Języka	i Kul-
tury	Polskiej	we	Frankfurcie	nad	Menem.	
Olivia	 stworzyła	 pracę	 w	 kategorii	 prac	
plastycznych	 pt.	 „Kalendarz	 z	 przysło-
wiem”.	 Jury	 doceniło	 jej	 pomysłowość,	
zaangażowanie	 oraz	 talent	 plastyczny	
i przyznało	jej	wyróżnienie	I	stopnia.	Oli-
via	 weźmie	 udział	 w	 uroczystej	 gali	 na	
Zamku	 Królewskim	 w	 Warszawie,	 gdzie	
będzie	mogła	odebrać	gratulacje	 i	nagro-
dy	oraz	spotkać	się	z	innymi	uczestnikami	
konkursu	z	całego	świata.	
Po	 otrzymaniu	wyników	 konkursu	Oli-

via	powiedziała:	
–	 Bardzo	 się	 cieszę,	 że	 wzięłam	 udział	

w  konkursie	 „Być	 Polakiem”.	 Poznałam	
wiele	 polskich	 przysłów	 i	 przekonałam	
się,	że	warto	poświęcić	swój	czas	i	wysiłek,	
jeśli	chce	się	zrobić	coś	dokładnie	i	staran-
nie.	 Już	 nie	mogę	 doczekać	 się	 finałowej	
gali	na	Zamku	Królewskim	w	Warszawie.	
W	Konkursie	wzięły	udział	również	inne	

uczennice	Szkoły	Języka	i	Kultury	Polskiej	
–	 i	 mimo	 że	 nie	 otrzymały	 nagród,	 sam	
udział	 w	 tym	 wydarzeniu	 oraz	 zajęciach	
szkolnych	 przygotowujących	 do	 niego,	
sprawił	 im	 radość	 i	 przyniósł	 mnóstwo	
ciekawych	doświadczeń.	

konkurs „Być Polakiem”

Inh. B.Klimczuk

Weiterstädter Landstraße 57
64291 Darmstadt

Mo. 17:00–22:00
Di. Ruhetag
Mi. 17:00–22:00
Do. 17:00–22:00
Fr. 17:00–22:00
Sa. 12:00–22:00
So. Ft. 12:00–22:00

Ö�nungszeiten: 

0176 30 51 19 10
restaurantvierjahreszeiten@gmail.com

www.4-jahres-zeiten.de
Vier-Jahreszeiten

ariadna Sura:	
–	 Konkurs	 „Być	 Po-
lakiem”	 odkrył	 dla	
mnie	 istnienie	 wielu	
polskich	przysłów,	bo	
wcześniej	w	ogóle	nie	
wiedziałam,	 że	 jest	
coś	 takiego	 jak	 przy-
słowia.	W	 trakcie	 wykonywania	 rysunku	
nauczyłam	 się,	 że	 najpierw	 powinnam	
naszkicować	rysunek,	a	później	go	nama-
lować.	 To	 było	 bardzo	 ciekawe	 odkrycie	
i  doświadczenie	 dla	 mnie.	 W	 przyszłym	
roku	też	wezmę	udział	w	tym	konkursie.	

maja Pastusiak:	
–	 Dzięki	 udzia-
łowi	 w	 zajęciach	
przygotowujących	
nas	 do	 konkursu	 po-
znałam	 wiele	 technik	
plastycznych,	 które	
można	 wykorzystać	
przy	tworzeniu	plakatu.	Bardzo	dużo	cza-
su	spędziłam	również	z	mamą,	która	cały	
czas	 mnie	 wspierała.	 Przeżyłyśmy	 wspa-
niałą	przygodę.	

Julia Ziarko: 
–	 Konkurs	 „Być	 Po-
lakiem”	 to	 już	 drugi	
projekt,	w	jakim	wzię-
łam	 udział	 w  tym	
roku	 szkolnym.	
W  konkursie	 kon-
sularnym	 „POLSKI	
SUPER	MOC”	 udało	
mi	 się	 zająć	 pierwsze	 miejsce.	 Konkurs	
„Być	 Polakiem”	 sprawił	 mi	 dużą	 frajdę	
i chociaż	tym	razem	nie	 jestem	pierwsza,	
to	jestem	z	siebie	dumna	i	za	rok	spróbuję	
ponownie.	

amanda
twardowska: 
–	 Konkurs	 „Być	 Po-
lakiem”	nauczył	mnie	
tego,	 że	 chociaż	 nie	
zawsze	 się	 wygrywa,	
to	 warto	 się	 starać	
i próbować.	Za	rok	też	
chcę	spróbować	swoich	sił	w	tym	konkur-
sie.

Olivia	Dróżdż
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▪ dochodzenie wierzytelności w Niemczech i w Polsce
▪ prowadzenie procesów sądowych
▪ prawo ruchu drogowego (wypadki samochodowe, itp.)
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