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język polski

HEiDElBERG, MANNHEiM,
EppElHEiM: 

Szkoła społeczna Polskiego Stowarzysze-
nia Kulturalno-Oświatowego T.z. / Verein 
für polnische Kultur und Bildung WAWEL 
e.V., oferuje lekcje języka polskiego i wie-
dzy o Polsce w następujących ośrodkach: 
Eppelheim, Heidelberg – Altstadt, 
Heidelberg – Kirchheim, Mannheim – Vo-
gelstang, Mannheim – Im Rott, Mannheim 
– Rheinau-Süd, Mannheim – Käfertal. Na-
uka odbywa się stacjonarnie, online lub 
w terenie. Możliwe zajęcia indywidualne. 
Szczegółowe informacje i  zameldowanie: 
Joanna Piwowarczyk (sjpiwowarczyk@
gmx.de, tel. 06228/9133593) lub Zo-
fia Morcillo (morcillo@t-online.de, tel. 
0621/701716). Strona internetowa: www.
wawel-ev.org. 

MANNHEiM-CENTRUM: 

Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła 
II przy Polskiej Misji Katolickiej w  Man-
nheim. D 6, 9-11, 68159 Mannheim. 
Telefon kontaktowy: Monika Knafel 

lekcje języka polskiego dla dzieci i młodzieży
na terenie Badenii-Wirtembergii

01575-4429571. Szczegółowe informacje 
na stronie internetowej: www.pmk-man-
nheim.eu. 

FREiBURG:

Stowarzyszenie Wspierania Języka 
Polskiego, Historii i Kultury Polskiej „Laj-
konik”. Verein zur Pflege der Polnischen 
Sprache, Geschichte und Kultur „Lajko-
nik“ e.V. Informacje: Anita Mańdok, tel. 
(+49) 1575 677 1907, e-mail: lajkonik.
freiburg@gmail.com. Strona internetowa: 
https://lajkonik-freiburg.de. 

kARlsRUHE:

Szkoła Polska przy PMK w Karlsruhe, 
Südendstr. 39, 76137 Karlsruhe. Infor-
macje na stronie: www.pmk-karlsruhe.
de. Tel. (+49) 721 24654, e-mail: kontakt@
pmk-karlsruhe.de. 

lUDWiGsBURG / HEilBRoNN:

Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej 
Parafii Katolickiej w Ludwigsburgu; fi-

lia w Heilbronn, Karlstrasse 44, 74072 
Heilbronn. Informacje: www.ppk-lu-
dwigsburg.de. Zajęcia odbywają się 
w  Mönchseegimnazjum Heilbronn, przy 
Moltkestrasse 44 (budynek pomocniczy 
– parterowy). Zgłoszenia na rok szkolny 
przyjmują panie nauczycielki: Zofia Szkoc, 
tel. 07130 400345 lub 0160 6356950 oraz 
Aleksandra Abraham, tel. 0176 43665183. 

REMsECk:

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym 
RP w Monachium z siedzibą w Remseck, 
budynek Wilhelm-Keil- Schule, Neckar-
kanalstrasse 55, 71686 Remseck-Aldingen 
(Stuttgart). Kontakt do kierownika szkoły 
– e-mail: remseck@orpeg.pl (preferowany 
sposób kontaktu). Telefon: 0151 58833411 
(piątek w godzinach 18.00–20.00, sobota 
w godzinach 8.30–9.00). Szczegółowe in-
formacje na stronie internetowej szkoły: 
https://remseck.orpeg.pl. 

sTUTTGART:

Szkoła Języka Polskiego przy Pol-
skiej Parafii Katolickiej w Stuttgarcie, 
Zuckerbergstr. 9, 70378 Stuttgart.  
Informacje: www.pmk-stuttgart.org. Tel.: 
07 11 / 900 54 97, e-mail: sekretariat-pkg-
-stgt(at)pmk-stuttgart.de.

Jeśli lubisz pracę z dziećmi i chcesz uczyć języka polskiego,
przekazać im swoją wiedzę o Polsce, polskiej kulturze, geografii i historii,

zgłoś się do

Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego WAWEL,

które organizuje zajęcia dla uczniów z rejonu Rhein-Neckar-Kreis. 
Włącz się w pracę naszej szkoły. To szansa na odkrycie własnych możliwości

i talentów! To praca bardzo potrzebna i ceniona! Dzięki niej uczniowie
mają szansę na pełną dwujęzyczność! 

Nauczyciel polonijny to nie zawód, to misja, pasja i powołanie! 
Czekamy na Ciebie! 

Zainteresowane osoby prosimy o bezpośredni kontakt
z Panią Zofią Morcillo: morcillo@t-online.de, tel. 0621/701716.

ÜBERSETZUNGSBÜRO
FÜR POLNISCH

Zofia Morcillo
Tłumacz przysięgły

w Mannheim

Buchener Str. 12
68259 Mannheim
e-mail: morcillo@t-online.de

Tel.: 0621/70 17 16
Fax: 0621/70 27 321

Mobil: 0171/47 14 316

www.pl-de-uebersetzungen.de
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STRACIŁEŚ PRAWO JAZDY?
CHCESZ JE JAK NAJSZYBCIEJ ODZYSKAĆ?
Przygotowanie do MPU (Idiotentest) w j. polskim lub niemieckim

Bezpłatna konsultacja, 100% zdawalności

mgr psychologii Małgorzata Voelkel
e-mail: margaretavoelkel@aol.de, www.mpu-in-berlin.de

Tel.: 0152 33 578752

DoBRA książkA

Miód w sercu z „Miodem w deszczu”   Małgorzaty Urszuli laski
„Miód w deszczu” to kolejna 
i znowu świetnie napisana 
powieść Małgorzaty Urszuli laski.  
opowiada niezwykłą historię ludzi 
mieszkających na pograniczu kurpi 
i Mazur w trudnych warunkach 
historycznych przemian przełomu 
lat 50. i 60., związanych m.in. 
z zasiedlaniem terenów odzyskanych 
po ii wojnie światowej.
Niezwykle przemyślana fabuła powieści 
w bardzo naturalny sposób poprzetykana jest 
elementami historycznymi i regionalnymi. 
Przedstawia czytelnikowi ponadczasowe pro-
blemy, takie jak przemoc domowa – zarówno 
ta psychiczna, jak i fizyczna – alkoholizm 
w  rodzinie, dylematy związane z emigracją 
czy z rozterkami w miłości. 

Bohaterowie przeżywają problemy natu-
ry moralnej, związane z próbą odpowiedzi 
na pytanie: kim ja właściwie jestem? Jaki 
kraj jest moją ojczyzną? Są to dylematy 
rdzennych mieszkańców ziem odzyska-
nych oraz tych, którzy przyszli na te ziemie. 
Są to jednocześnie problemy emigrantów, 
które można odnieść do obecnych czasów. 

Trzeba przyznać, że powieść „Miód 
w  deszczu” to książka niecodzienna 
i niespotykana, bo pięknie pokazuje przy-
wiązanie do swoich korzeni, do mowy 
ojczystej. Dialogi w niej zaprezentowane 
pisane są gwarą kurpiowską, a powstawały 
pod czujnym okiem regionalistki Krysty-
ny Łaszczych – o tym zresztą wspomina 
sama autorka we wstępie. Główna boha-
terka Antosia posługuje się gwarą niemal 
na każdym kroku. A żeby dopełnić obra-
zu mowy w tamtych czasach i w tamtych 
stronach, pisarka wprowadziła też mowę 
mazurską. Jej bohater Rolf czasami „mazu-
rzy”. Mazurzenie też zostało pieczołowicie 
sprawdzone przez znawcę tej mowy Huber-
ta Jasionowskiego – m.in. konsultanta do 
filmu „Róża” Wojciecha Smarzowskiego. 
Taka mowa bohaterów nadaje publikacji 
oryginalnego charakteru, pomaga oddać 
klimat tamtych czasów. Uczy też pielęgno-
wać tradycję. Zrozumienie jej na pewno 
nie sprawi trudności, gdyż wszystko jest 
w przypisach przetłumaczone, a przybli-
ży nam piękno i bogactwo języka naszych 
przodków i może przyczyni się do tego, że 
nauczymy się cenić i pielęgnować nasz re-
gionalizm jako cząstkę naszej tożsamości 
narodowej. 

Książka przekazuje bardzo mądrą 
prawdę, odnoszącą się do kształtowania 
poczucia dumy wynikającej z przynależno-
ści do miejsca, z którego się wywodzimy: 

Ale ty nigdy nie wstydź się swoich korzeni, 
(…) powinieneś zawsze być dumny i szczy-
cić się tym, skąd pochodzisz i w gwarze, jak 
trza, pogadać – mówiła ciotka Kwiatkowa 
do Julka, postaci drugoplanowej, ale w po-

wieści odgrywającej kluczową rolę, bo 
mającej wpływ na życie głównej bohaterki 
Antosi oraz jej rodziny. 

Powieść pięknie pokazuje też rolę i si-
łę kobiet, które na swoich barkach niosą 
brzemię macierzyństwa, pracy ponad siły 
w domu i w gospodarstwie. Kobiet, które 
potrafią przeciwstawić się przemocy i złu. 
Przykładem jest tu Rózia. To ona pierwsza 
pomogła Antosi rozprawić się z mężem 
ciemiężcą, dała jej siłę i moc, żeby tam-
ta mogła wyrwać się spod władzy męża 
tyrana. W tym miejscu książka nawet za-
skakuje czytelnika humorem. 

Powieść „Miód w deszczu” warta jest 
przeczytania również ze względu na 
świetne połączenie pasji kurpiowskiej do 
pszczelarstwa z metaforyczną interpretacją 
znaczenia miodu. Motyw tytułowego mio-
du jest bardzo mocno zarysowany w treści 

utworu. Autorka przeprowadza czytel-
nika przez sposób jego wytwarzania. Nie 
omieszka zagłębić się przy tym w przy-
bliżenie pracy bartników. Miód jest 
bogactwem Kurpi. Jest „jedynym pokar-
mem wyprodukowanym przez owady, 
który zjada im człowiek”. Pisarka wkłada 
w usta bohaterki mądrą konkluzję: 

Na koniec życia każdy z nas ma taki prze-
pracowany słoik miodu, ale mieszczą się 
w  nim ludzie, uczucia, wartości, poglądy, 
a nie tak jak u pszczół one same. 

O miodzie autorka często wspomina 
m.in. przy opisie pszczelarskiej pasji Zyg-
munta. Można śmiało stwierdzić, że miód 
ma metaforyczne znaczenie. Kojarzy się 
z czymś wartościowym. W wielu kulturach 
jest symbolem mądrości, obfitości, dobra 
i  wtajemniczenia. Miód tak postrzegany 
może być odpowiednikiem indywidualnej 
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Miód w sercu z „Miodem w deszczu”   Małgorzaty Urszuli laski
pracy duchowej człowieka nad sobą i ta-
kiego jego znaczenia można doszukać się 
na kartach utworu. Ma to swoje odzwier-
ciedlenie w Antosi – głównej bohaterce, 
w której dokonała się wielka wewnętrzna 
przemiana. Antosia przeszła spektaku-
larną metamorfozę w  każdej dziedzinie. 
Może być wzorem dla wielu współczesnych 
kobiet, które walczą z przemocą domową. 
Znalazła w sobie siłę, aby zmienić swój los. 
Przeobraziła się w kobietę sukcesu – mó-
wiąc językiem współczesnym. Stała się 
kobietą niezależną, realizującą i rozwi-
jającą swoją pasję do krawiectwa i mody, 
cenioną w swym środowisku. Kobietą, któ-
ra przestała się bać, która zrozumiała, że 
„życie jest proste, tylko trzeba się pozbyć 
strachu, bo strach jest złym doradcą”. 

Takiej wielkiej pracy nad sobą dokonał 
również Julek, który stając w obronie ma-
cochy, przeciwstawił się ojcu tyranowi. Nie 
zszedł na złą drogę, tylko dążył do zdoby-
cia wykształcenia i do uczciwej pracy. 

Nie można tych bohaterów nie po-
dziwiać, a książkę koniecznie trzeba 
przeczytać, bo być może ich sposoby na 
przemianę okażą się dla wielu czytelników 
pomocne. 

Tytułowy miód i deszcz pojawiają się 
w  powieści w kontekście uczucia miłości, 
jaką czuli do siebie Julek i Gretel. Poże-
gnalny pocałunek tej pary ma smak miodu, 
a krople deszczu, które towarzyszą im w klu-
czowym momencie ich życia – pożegnania 
– zamierzają ich rozdzielić, ale „zza kłębia-
stej chmury znowu wyjrzało słońce”. Deszcz 
ukazała autorka jako przejaw siły wyższej, 
będącej oznaką błogosławieństwa, siły oży-
wiającej uczucie ich łączące. 

Tytułowy deszcz pięknie pisarka łączy 
z miłością, która pokazana jest w utworze 
jako trudna relacja, bo z miłości można 
skazać ukochaną osobę na samotność. Jed-
nak ten wątek czytelnik musi sam odkryć, 
sięgając po powieść i śledząc losy Ewy Ja-
sińskiej – Mazurki, która wyszła za mąż za 
Polaka. Emocje gwarantowane – na pewno 
nie pozwolą odłożyć książki na bok. 

Trzeba przyznać, że dla autorki każdy 
temat rozmów bohaterów jest dobry, by 

wzbogacić czytelnika o dodatkową wie-
dzę – czy to z zakresu historii związanej 
z  żołnierzami AK, metodami przesłuchań 
przez ubecję, losami jeńców wojennych, 
czy to z powstaniem warszawskim, czy też 
z polityką państwa tuż po II wojnie świa-
towej. Wspominane są kluczowe postacie 
mające wpływ na rozwój szkolnictwa na 
Mazurach. Autorka bardzo podkreśla rangę 
edukacji w wychowaniu i w życiu ówcze-
snego społeczeństwa, wspomina naszego 
noblistę z  1905 roku Henryka Sienkiewi-
cza, jego trylogię czy „Krzyżaków”, zresztą 
część fabuły ma miejsce w Spychowie, któ-
re do końca lat 60. nazywane było Pupami. 
Akcja „Miodu w deszczu” rozgrywa się 
też w Szczytnie, dlatego książka dla miesz-
kańców tych stron będzie szczególnie 
atrakcyjną i pożądaną lekturą. 

Powieść zawiera wiele błyskotliwych 
wypowiedzi wyrażających myśli o charak-
terze filozoficznym, które mogą być cenną 
wskazówką dla czytelnika. Przytoczę tu 
jedną z nich, z rozmowy Julka z Gretel 
(Małgorzatą): 

Kochać można wszędzie, ale nie ma takie-
go miejsca na świecie, gdzie byłoby łatwiej. 
To uczucie nie potrzebuje bogactwa, wygód, 
piękna ani wykształcenia. 

Sięgając po książkę, czytelnik musi sam 
odkryć, jak potoczą się losy miłości tej pa-
ry. Emocje gwarantowane. 

Na koniec pragnę podkreślić: „Miód 
w  deszczu” zagwarantuje czytelnikowi do-
słownie wszystko: i odrobinę wzruszeń, 
i cierpienie, miłość, trochę sensacji i humoru, 
a także szczyptę zaskoczenia. A to okraszo-
ne gwarą i prawdą historyczną, skrzętnie 
sprawdzaną przez pana Rafała Szumnego. 

Szczerze polecam tę książkę do przeczy-
tania. Tak jak „na szczęście nigdy nie jest 
za późno”, zdaniem autorki Małgosi Ur-
szuli Laski, tak na czytanie nigdy nie jest 
za wcześnie. 

Życzę czytelnikom wspaniałej przygody 
i wielu wzruszeń z „Miodem w deszczu”. 
 Agata Ewa Gadomska
 filolog języka polskiego

https://polskaksiegarniainternetowa.eu/de/
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kąCik DlA DziECi

Drogie Dzieci!
Grzybobranie

W zielonym lesie drzewa szumiały,
pachniały świerki, sosny pachniały.

Czasem gdzieś dzięcioł mocno zastukał, 
a dzik pod dębem żołędzi szukał. 

Właśnie w swej dziupli sowa zasnęła,
ruda wiewiórka w drzewach przemknęła,
gdy nagle w krzewach niespodziewanie
widzimy pyszczek, coś w kolcach całe.

I chociaż padał dość duży deszcz,
Wśród mokrych liści przystanął jeż.
Z niechęcią zerknął na muchomora,

choć była to obiadu pora.

Burczało mu w brzuszku, na szczęście w mchu
zobaczył smakołyk, jakby ze snu.

Pod śliską czapką grzybka maślaka,
jak na talerzu znalazł ślimaka.

Po kilku takich sytych obiadach,
może do snu się jeż układać.

Na deser podgryzł jeszcze prawdziwka,
obwąchał kurkę oraz podgrzybka. 

Zdecydowanie to mięsne danie 
spełniło jego oczekiwanie.

A grzybobranie to dla nas czas,
więc wyruszajmy czym prędzej w las. 

Małgorzata U. Laska

Któż z Was nie był w lesie. To miejsce, 
obojętnie jaka jest pora roku, ma wiele 
do zaoferowania. Nie usłyszymy dzisiaj 
śpiewu ptaków, bo te odleciały. Ale nie 
wszystkie migrują, są gatunki, którym 
zima niestraszna. Las przygotowuje się 
powoli na nadejście jesieni. Z drzew 
liściastych opadły liście, zwierzęta 
robią zapasy, niektóre szukają wygodnej 
i ciepłej norki, by na następne chłodne 
miesiące przejść w stan hibernacji. A co 
oferuje nam dzisiaj las? Grzyby, oczywi-
ście grzyby. Czas grzybobrania cieszy 
wiele osób. Ale czy łatwo odróżnić 
grzyby jadalne od trujących? Na pewno 
nikt z Was nie będzie miał trudności 
z  odróżnieniem muchomora czerwo-
nego, jednak są grzyby bardzo podobne 
do jadalnych i pod żadnym pozorem nie 
wolno ich zbierać. Zaliczamy do nich na 
przykład muchomora sromotnikowego, 
bardzo podobnego do kani, lisówkę 
pomarańczową przypominającą kurkę, 
a goryczak żółciowy wygląda prawie 
identycznie jak nasz szlachetny praw-
dziwek. Na szczęście jest na niego spo-
sób – po dotknięciu spodu kapelusza 
zmienia się kolor na różowy. Jest jeszcze 
sporo takich niespodzianek. Najlepiej 
zapoznać się z atlasem grzybów i… 
do lasu! 

1. Mięciutki pod nogami w lesie
2. Grzmi, a błyski widać na niebie
3. Jesienią często pada
4. Bez nich nie będzie ulewy
5. Nocny ptak
6. Nasza planeta
7. Tęcza się pojawia, a zaraz za nią…
8. Pracowita jak pszczoła, w lesie często 

buduje kopce

krzyżówka 1

2

3

4

5

6

7

8
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BMZ

E-Mail: info@cad-profis.eu
Tel: 06155 8773337
Mobil: 0163 2509975

- digitalizacja planów
- dokumentacje
- plany ewakuacyjne
- plany operacyjne dla straży pożarnej (Feuerwehrpläne)
- plany dostępu do czujników przeciwpożarowych (Feuerwehrlaufkarten)
- wizualizacje 3D

koBiETA MożE WszysTko stronę  redaguje
Renata stępień

Fenomen poranka, czyli
co może zmienić jeden nawyk
„poziom Twojego sukcesu w życiu rzad-
ko przekracza poziom Twojego rozwoju 
osobistego, ponieważ sukces jest czymś, 
co przyciągasz jako osoba, którą się 
stajesz”. Te słowa na kilku pierwszych 
stronach książki „Fenomen poranka” 
(Hal Elrod) zatrzymały mój wzrok i spra-
wiły, że podjęłam decyzję o przeczytaniu 
tej książki natychmiast, odkładając więk-
szość swoich obowiązków codziennych 
na drugi plan. Te same słowa były inspi-
racją do napisania tej książki. 

Czytam dalej: „Świat zewnętrzny zawsze 
będzie odbiciem naszego świata wewnętrz-
nego”. Parę rzeczy do poprawy w tym moim 
świecie zewnętrznym jest. Nie żebym na-
rzekała, bo wdzięczności we mnie dużo, 
ale miejsce na poprawę i optymalizację 
jest zawsze. Więc do dzieła. Czytam dalej, 
jak to zrobić i szukam tej tajemnicy, bo od 
porannego wstawania moje życie się nie 
przewróci do góry nogami przecież. 

W skrócie notka o autorze. Wzięty ame-
rykański mówca motywacyjny i coach, 
któremu dwa razy w życiu „udało się” tra-
fić na dno. Po ciężkim zderzeniu z pijanym 
kierowcą miał kilkanaście złamań, przeżył 
śmierć kliniczną z diagnozą lekarzy, że 
już nie będzie chodził. W swoich innych 
książkach opisuje szczegółowo, jak się z tej 
sytuacji podniósł. Po raz drugi w 2008 roku 
podczas recesji, w jakiej znalazły się Stany 
Zjednoczone, stracił większość docho-
dów praktycznie z dnia na dzień i popadł 
w rozpacz i depresję. Przypominam, że 
dzisiaj jest cenionym mówcą, a  ja mam 
zwyczaj słuchać praktyków działania, roz-
woju i biznesu, a nie teoretyków. Ciekawa 
byłam, jak to zrobił. Czytam dalej o tej teo-
rii, że to poranne wstawanie – lub raczej 
sposób spędzania poranków – tak diame-
tralnie zmieniło jego życie i z głębokiej 
rozpaczy doprowadziło go na sam szczyt. 
Serio? No bez przegięć proszę. Sceptycz-
nie, ale z szacunkiem zaczęłam studiować 
i zapoznawać się z jego doświadczeniami. 
Patrząc na to, co osiągnął – to może być, że 
wie co mówi. 

przepis na fenomenalny poranek 
Według Hala Elroda, żeby budzić się co-
dziennie rano z determinacją, musisz 
kłaść się spać z satysfakcją. Dlatego swój 
poranek zacznij w momencie tuż przed 
snem poprzedniego dnia. 

Autor przypomina, że „Twoja pierwsza 
myśl po przebudzeniu to zazwyczaj ostatnia, 
jaka przyszła Ci do głowy, zanim położyłeś 
się spać”. By zadbać o odpowiednią moty-
wację, zastosuj polecane przez Hala Elroda 
wieczorne afirmacje. Fenomen poranka wy-
maga nieco więcej niż tylko pościelenie 

łóżka. W jego skład wchodzą: medytacja, 
afirmacja, wizualizacja, ćwiczenia, czytanie, 
pisanie i co tylko jeszcze zechcesz dodać. 

jak to działa?
Życie, w którym codziennie kochasz wsta-
wać z łóżka, kochasz swoją pracę i ludzi 
wokół ciebie, nie zdarzy ci się przypad-
kiem. Trzeba je zaprojektować. „Podstawą 
każdej zmiany społecznej jest aktywnie 
działająca jednostka ludzka!” – grzmiał na 
całą aulę mój profesor. Często o tym my-
ślę, podobnie jak o słowach Gandhiego, że 
to my musimy stać się zmianą, jakiej ocze-
kujemy w świecie. W naszym prywatnym 
świecie również. Poranki definiują Twój 
dzień. Twoje życie składa się z Twoich dni. 

Po pierwsze, trzeba zrozumieć, że 95% 
społeczeństwa nigdy nie będzie żyła tak jak 
chce. Jeśli nie zaczniesz robić czego innego 
niż inni, to nie będziesz w innym miejscu 
niż inni. I dla jasności! Wdzięczność jest od 
dawna obecna w moim życiu i praktykuję 
ją każdego dnia. Polecam być wdzięcznym 
za korki na mieście (oznacza, że masz sa-
mochód), naczynia w zmywarce i ciężkie 
zakupy (masz co jeść i stać cię na jedzenie), 
chroniczne sprzątanie domu (masz dom!) 
itp. Nie o to chodzi, żeby marudzić. 

Ta książka jest zaproszeniem do pracy 
nad sobą. Każdego ranka, wytrwale, ma-

łymi krokami, aby zaprojektować życie 
twoich marzeń. 

Praktykuję „Miracle Morning” kilka dni 
zaledwie. Jakie było moje zdziwienie, gdy 
pierwszego dnia nie włączyłam funkcji 
drzemki, tylko wstałam, zrobiłam wszyst-
ko co miałam zaplanowane, na co w ciągu 
dnia zawsze brakowało mi czasu, bo było 
coś ważniejszego – czyli na mój rozwój. Po-
czytałam książkę, zrobiłam mały trening, 
medytację, afirmację, ustaliłam cele, na-
wet zamiast kawy wypiłam szklankę wody, 
spisałam afirmację. Przeżyłam bardzo pro-
duktywny dzień i miałam poczucie dobrze 
spełnionego obowiązku… a była dopiero 
7.30. Wcześniej zdarzało się, że wstałam, 
zrobiłam kawę i była 15.00. Znacie to ? Nie 
wiem, jakie mechanizmy samomanipulacji 
stoją za tym fenomenem, ale też nie bardzo 
mnie to obchodzi. U mnie działa. Czego 
i Wam z całego serca życzę. 

PS: Nie przekształcę tej rubryki w: „Książki, 
które zmieniły moje życie”. Od książek w „TM” 
jest nasza wspaniała Małgosia (gratuluję, 
Małgosiu, Twojego nowego tytułu i czekam 
na egzemplarz z autografem!) i mam nadzie-
ję, że nie będzie mi miała za złe wchodzenia 
na jej rewir. „Fenomen poranka” polecam, 
praktykuję, przeczytałam  i mogę pożyczyć. 
Zgłoszenia proszę kierować do  redakcji.
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FRANkFURT, kRoNBERG. poliTykA i WyDARzENiA

Dla miasta, dla zdrowia, dla środowiska – stadtradeln 2021
Frankfurt zbiera kilometry na dwóch kółkach (03.06–23.06)

kronberg – miasto przyjazne rodzinom i obcokrajowcom

AplikACjA sTADTRADElN. Wiele 
osób zna i korzysta z aplikacji liczących 
kilometry. My w tym roku, przemierzając 
nasze rowerowe trasy, podłączyliśmy się 
pod aplikację STADTRADELN i zbierali-
śmy punkty dla Frankfurtu. Nasze miasto 
po raz kolejny wzięło udział w międzyg-
minnych zawodach rowerowych, a my 
przez niecałe trzy tygodnie (03.06–23.06), 
jako team Daj Znak, zbieraliśmy dla miasta 
przejechane na dwóch kółkach kilometry. 

oGÓlNoNiEMiECkA AkCjA. Cała 
akcja ma wymiar ogólnoniemiecki, obec-
nie z kilometrami walczą inne gminy, 
czekamy na ostateczne wyniki. Na zakoń-
czenie naszego etapu Frankfurt lokował 
się na 36. miejscu. Jak na 1917 biorących 
udział gmin, całkiem nieźle! 

NAsz TEAM. Do jazdy w teamie 
Daj Znak zgłosiły się zarówno kobiety, 
mężczyźni, jak i dzieci – wspólnie przepe-
dałowaliśmy 1357 kilometrów! Mieliśmy 
świetną zabawę, a przy okazji odkryli-
śmy, że są wśród nas prawdziwe rowerowe 

W Kronberg ruszyła nowa edy-
cja kursów języka niemieckiego 
dla mam: „Mama Lernt Deutsch 
Kronberg”. 

Od 1 września 2021 roku, dwa 
razy w tygodniu, w Stadthalle 
odbywają się kursy dla matek 
mieszkających w Kronberg. Kursy 
organizuje Rada Obcokrajowców 
miasta przy ogromnym wsparciu 
nauczycieli wolontariuszy, ca-
łym sercem pragnących pomóc 
mamom, które najczęściej ze 
względu na absorbującą opiekę 
nad dziećmi nie znajdują czasu 
na naukę języka. Paradoksalnie 
zazwyczaj to właśnie matki co-
dziennie muszą zmierzyć się 
same z barierami, jakie stawia na 
ich drodze nieznajomość języka, 
tj.: wizytami u lekarza, wyborem 
przedszkoli i szkół, rozmowami 
z nauczycielami i wychowawcami swoich 
pociech oraz ogromem biurokratycznych 
spraw. 

Właśnie dlatego, że kursy organizowane 
są przez członków miejskiej Rady Ob-

asy – trzy osoby z najlepszymi wynikami 
otrzymały w nagrodę koszulki z logo Stad-
tradeln Daj Znak. 

DoDATkoWy WyMiAR – DlACzE-
Go jEŹDziMy? Przez każdy przejechany 
kilometr chceliśmy nie tylko pomóc naszemu 
miastu w osiągnięciu dobrej pozycji w ran-
kingu – ważne było dla nas podkreślenie, że 
Frankfurt i jazda na rowerze pasują do siebie. 
W ostatnim czasie miasto zrobiło wiele dla 
rowerzystów. Poprzez umożliwienie płynnej 
jazdy rowerem staje się on w  coraz więk-
szym stopniu równoprawnym środkiem 
transportu w ruchu miejskim. Jednocześnie 
chcieliśmy pokazać, jak ważne są dla nas 
w dużym mieście: ochrona klimatu, aktywny 
tryb życia i zdrowe powietrze. 

cokrajowców w Kronberg, a nie typową 
szkołę językową, ich celem jest – oprócz 
nauki języka niemieckiego – również 
wsparcie poczucia przynależności ko-
biet do lokalnej społeczności. Odbywają 

się blisko miejsca zamieszkania, 
w godzinach porannych, bez 
zbędnych formalności, a zapisy 
są możliwe w każdym momen-
cie. Nowa edycja kursów, oprócz 
głównej części językowej, kładzie 
nacisk na tematy życia codzien-
nego i wykorzystanie wiedzy 
w praktyce. Rodzinna atmosfera, 
wycieczki i poranki tematyczne 
to doskonały sposób na poznanie 
innych mam, wymianę, pokona-
nie strachu przed mówieniem, 
a przede wszystkim szansa na 
poczucie się w Kronberg jak 
w domu. 

Z api s y  s ą  moż l iwe  w  k a ż -
d y m  m o m e n c i e ,  t a k ż e 
w  języku polskim, pod adresem:  
mamalerntdeutsch@kronberg.de. 

Zapraszamy! 

 inga Chorzewska
członkini Rady Obcokrajowców Kronberg,

delegatka do landowej Rady Obcokrajowców
Hessen, członkini jury „Integrationspreis

Hochtaunus 2021”

Wielu uczestników naszego zespołu, 
z powodów rodzinnych lub zawodowych, 
najczęściej prowadzi samochody. Co jest 
dla nas ważne, to sygnał, że kierowcy 
samochodów to czasem też rowerzyści – 
i odwrotnie. Że obie grupy nie są dla siebie 
przeciwnikami, a oba środki transportu są 
częścią wolnego od antagonizmów, spój-
nego systemu komunikacji. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
czynny udział i wspaniałą zabawę! Kolejna 
edycja zawodów w przyszłym roku – bę-
dziemy bili nowe rekordy dla miasta. Jeśli 
chcesz jeździć z nami za rok, napisz do 
nas: kontakt@dajznak.blog. 

 Barbara lange
wiceprzewodnicząca frankfurckiej Rady

Obcokrajowców (KAV), delegatka KAV do
Parlamentu Miejskiego we Frankfurcie, członkini 
komisji parlamentarnej ds. finansów oraz komisji 
magistrackich ds. szkolnych i pomocy młodzieży

interesuje Was polityka i aktywny udział 
w życiu lokalnej społeczności? zosta-
łyśmy wybrane w ostatnich wyborach 
komunalnych 2021 na reprezentantki 
obcokrajowców, w tym również polskiej 
społeczności, i w tej kolumnie będziemy 
dzielić się z wami ciekawymi wydarzenia-
mi i tym, co robimy w polityce naszych 
miast - Frankfurtu i kronberg. Ciekawi?
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WiEśCi poloNijNE

Zarząd Europolis e.v., od lewej: Bożena Falkner,
Anna Klimaszewska-Golan, Anna Herling, Wiktoria
Krah-Tomala, Anna Ewertowska, Marta Wryk,
Margaux Kier, Ewa Chojnacka

Nowe polonijne Centrum 
kultury w kolonii
28 maja 2021 roku w Kolonii powstało 
nowe stowarzyszenie: Europolis e.V. – 
Polsko-Niemiecki Dom Spotkań. Nazwa 
Europolis wzięła się z połączenia dwóch 
słów: euro – dla wskazania europejskie-
go charakteru stowarzyszenia, oraz polis 
– jako miasta. Czyli Europolis to Miasto 
Europejskie, jakim jest Kolonia. 

Zaczęło się jesienią 2020, kiedy osiem ko-
biet na „babskich spotkaniach” w Kolonii, 
organizowanych przez Bożenę Falkner, od-
kryło, że mają wspólne marzenie: stworzyć 
w Kolonii miejsce, dom spotkań, kawałek 
ojczyzny. Obecnie stowarzyszenie jest w trak-
cie rejestracji, po czym nabędzie osobowość 
prawną. Pandemia przedłużyła znacznie 
proces założycielski, ale mocna kobieca 
ósemka się nie poddała i pracowała online, 
spotykając się co wtorek na Zoomie. W trak-
cie tych spotkań powstał statut. Dopiero 28 
maja tego roku wszystkie panie spotkały się 
pierwszy raz osobiście. Dotychczasowe Eu-
ropejskie Centrum Kultury IGNIS, w którym 
spotykali się Polacy, zamknięto w 2013 roku. 
W milionowej Kolonii brakuje możliwości 
spotkań dla Polonii, wymiany poglądów, 
rozmów po polsku i korzystania z wydarzeń 
kulturalnych związanych z Polską. 

Z powodu pandemii zakładanie stowa-
rzyszenia mocno się przedłużyło. Udało 

się stworzyć wspólną wizję i nawiązać sil-
ny kontakt. Wspólne ideały to ułatwiły 
– tolerancja, respektowanie praw człowie-
ka, zaangażowanie socjalne i kulturalne, 
dialog. Właśnie one znajdują się w pream-
bule statutu Europolis, obok krzewienia 
przyjaźni między europejskimi krajami. 

Ósemka różnorodnych, bogatych w do-
świadczenia kobiet, o wielu kompetencjach 
– kluczowych dla działalności stowarzysze-
nia, takich jak: nauczanie języka polskiego 
i niemieckiego, bibliotekarstwo, działalność 
wydawnicza, sztuka i muzyka, poradnictwo 
prawno-socjalne – ma wielkie plany: 

– W czynie społecznym ma powstać cen-
trum międzykulturowe, oficjalnie uznane 
przez miasto miejsce. Będziemy starać się 
o nadanie mu statusu Interkultureles Zen-
trum – mówi Anna Klimaszewska-Golan, 
prawnik polsko-niemiecki, pierwsza Polka 
w Kolonii wybrana do Rady Integracyjnej. 
– Miejsce, w którym rodacy mogą znaleźć 

pomoc i poradę, możliwość nauki języka 
niemieckiego lub polskiego. Gdzie dzieci, 
bawiąc się, mogą poznać kulturę polską, 
filmy, książki, muzykę, a seniorzy potań-
czyć. Szukamy posesji, na razie zajęcia 
i porady będą prowadzone online. 

– I oczywiście będą imprezy kul-
turalne – referuje pełna entuzjazmu 
Margaux Kier, artystka. – Odbyły się już 
następujące wydarzenia: uczczenie 30-lecia 
traktatu sąsiedztwa polsko-niemieckiego, 
17 czerwca koncert „String Art Colo-
gne” w Instytucie Francuskim w Kolonii.  
W lipcu i sierpniu: „8 kobiet”, collage po-
etycko-muzyczny po polsku, niemiecku 
i  francusku, także w Instytucie, otwarcie 
wystawy obrazów i grafik Róży Juchnie-
wicz i Martine Metzing-Peyre „au féminin”, 
potem wspólny koncert Margaux & die 
BANDiten z Marion & Sobo oraz spektakl 
taneczny „Danse le poème” – obydwie im-
prezy „open air” w Odonien. 

Do celów i planów stowarzyszenia należy 
także wymiana kulturalna między Polską, 
Niemcami i Francją. Poszerzenie horyzon-
tu o Francję, także z perspektywy Trójkąta 
Weimarskiego, jak najbardziej wpisuje się 
w europejską ideę tych aktywnych kobiet 
oraz miasta Kolonii, od zawsze związane-
go z Francją. Poza tym jesienią planowany 
jest koncert z legendą polskiej piosenki 
poetyckiej Magdą Umer, potem andrzejki 
i kolędowanie. 
 M. kier, A. klimaszewska-Golan
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Ukazał się rocznik Niemieckiego instytutu spraw polskich w Darmstadt:

jahrbuch polen 2021 oberschlesien

Redakcja rocznika postrzega Górny Śląsk 
jako region etniczno-kulturowego pogra-
nicza, w którym przenikają się nawzajem 
wpływy polskie, niemieckie i czeskie. 
Rocznik jest jedną z niewielu publikacji 
o tym regionie w języku niemieckim, choć 
w Niemczech mieszka prawie milion osób 
pochodzących z obszaru Górnego Śląska. 
Na ogół nie utrzymują oni bliskich kon-
taktów ani nie interesują się aktualnymi 
sprawami polityczno-gospodarczymi re-
gionu pochodzenia. 

Socjolog Maria Szmeja pisze w roczni-
ku, że Górny Śląsk to we współczesnej 
Polsce wciąż „region problematyczny”, 
odnosząc tę ocenę do postrzegania re-
gionalnej polityki, gospodarki, ale też 
miękkich czynników, jak aspiracje au-
tonomiczne, tożsamości etniczne czy 
sprawy niedawnej polsko-niemieckiej 
historii na tym obszarze. Dla redakcji 

rocznika aspekty te stanowią szczególne 
zainteresowanie, dlatego poświęcono im 
w  roczniku sporo miejsca, m.in. w tek-
stach Józefa Krzyka i Krzysztofa Karwata. 

Do tego dochodzą sprawy przekształceń 
gospodarczych, polityki energetycznej 
i roli węgla w kontekście ekologii, a także 
przyszłości technologicznej. 

Poruszone zostają też sprawy toż-
samości, języka i kultury w aspekcie 
historyczno-politycznym, sprawy waż-
ne dla „autonomistów” i przedstawicieli 
mniejszości niemieckiej. Redakcji zależy 
też w szczególny sposób na dotarciu do 
Górnoślązaków, którzy od dziesięcioleci 
mieszkają w Niemczech. Nie wiadomo, 
czy ich w sumie ograniczone kontakty 
owocować będą w przyszłości zwiększo-
nym zainteresowaniem i np. powrotami, 
na co liczy np. przedstawiciel mniejszości 
niemieckiej Bernard Gaida. 

Rocznik zawiera kilkanaście esejów, 
reportaży i wywiadów. Do współpra-
cy zaproszeni zostali specjaliści z wielu 
dziedzin, autorki i autorzy aktywni w dys-
kusjach na temat Górnego Śląska od lat 
– i  to zarówno po polskiej, jak i po nie-
mieckiej stronie granicy. 

Dr Andrzej kaluza
Deutsches Polen-Institut

Residenzschloss, Marktplatz 15,
64283 Darmstadt

kalejdoskop śląski 1919–2018. 100 portretów autorstwa Grzegorza lityńskiego
Wystawa w Niemieckim instytucie spraw polskich, Residenzschloss Darmstadt
otwarcie z udziałem autora 5 października, godz. 18.00

Śląsk jest niezwykłym regionem Euro-
py. Po II wojnie światowej obszar ten stał 
się tyglem różnych grup ludności. „Ka-
lejdoskop śląski 1919–2018” ma na celu 
uchwycić różnorodność mieszkańców 
tego obszaru. Koncepcja projektu foto-
graficznego polegała na ujęciu po jednej 
osobie związanej ze Śląskiem z każdego 
rocznika pomiędzy 1919 a 2018. Autor 
koncentruje się na nieprzeciętnych oso-
bowościach, których osiągnięcia są mało 
znane bądź którym grozi zapomnienie 
z racji upływającego czasu. Projekt ob-
jął artystów, naukowców, ludzi kultury, 
sportowców, społeczników, dziennikarzy, 
repatriantów, nauczycieli, uczniów i stu-
dentów – świadków historii, pasjonatów, 
entuzjastów, marzycieli, hobbystów, ludzi 
czynu. Każda osoba reprezentuje odmien-
ne zagadnienie lub aktywność. Projekt 
ma na celu ukazanie, że we wszystkich 
grupach wiekowych dzisiejszych miesz-
kańców zarówno Dolnego, jak i Górnego 
Śląska są nieprzeciętne osobowości, za 
którymi kryją się niezwykłe historie. 

„Kalejdoskop śląski” jest pretekstem do 
przypomnienia istotnych faktów z najnow-
szych dziejów tego polsko-niemieckiego 
regionu pogranicza, mówi o ludziach pa-
miętających II wojnę światową, ale też 
czasy stalinowskie czy zbrodnie stanu 
wojennego. Ma na celu zaprezentowanie 
niezwykłej kreatywności i witalności Ślą-
zaków, których pasje wykraczają poza 
przyjęte normy i często są niepowtarzalne 
w skali światowej. 

„Kalejdoskop śląski” jest projektem 
autorskim Grzegorza Lityńskiego z Wro-
cławia, a prowadzony był od roku 2016. 
Jego realizacja wymagała blisko 200 se-
sji fotograficznych, przemierzenia kilku 
tysięcy kilometrów i przede wszystkim 
żmudnych poszukiwań osób pasujących 
do projektu. Lityński jest fotografem 
nagradzanym w wielu krajach, obecnie 
pracuje nad projektami wystawienniczymi 
w Polsce, Niemczech i USA.

po raz pierwszy rocznik „jahr-
buch polen” poświęcony został 
w całości jednemu polskiemu 
regionowi – Górnemu śląskowi, 
podzielonemu dziś na wojewódz-
twa opolskie i śląskie. 

Projektantka Aleksandra Malczyk z Ornontowic
w nowoczesnej „jakli”

Christoph Matkowski z Heppenheim reprezentuje 
Polskę w szybownictwie

WiEśCi poloNijNE



11 

WEEkENDoWE WyCiECzki

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.

jesienne spacery – Rotenfels i Bad kreuznach

Niemcy uwielbiają piesze wędrówki, 
a że w ich kraju szlaków nie brak, to wie-
le z  nich świeci przyjemnymi pustkami. 
Nie oznacza to, że trasa jest mało ciekawa. 
Mając tyle atrakcji i możliwości, rzadko 
się zdarza, by nawet na bardzo atrakcyj-
nym szlaku panował nieprzyjemny tłok. 
Jednym z takich atrakcyjnych miejsc jest 
właśnie Rotenfels w Nadrenii-Palatynacie. 

Na Rotenfels wybraliśmy się w pewien 
słoneczny i ciepły majowy weekend. 
Zanim jednak opowiem Wam o naszej wy-
cieczce, wypadałoby jeszcze napisać, czym 
właściwie jest ten Rotenfels. Otóż, jest to 
masyw skalny mający 1200 m szerokości 
i ponad 200 m wysokości. Uważany jest za 
najwyższą ścianę skalną pomiędzy Alpa-
mi a Skandynawią. Masyw skalny składa 
się z czerwonawego ryolitu, kwarcowego 
porfiru o drobnoziarnistej, krystalicznej 
strukturze. Około 260 milionów lat temu, 
w fazie szczególnie intensywnej aktyw-
ności wulkanicznej, czerwonawa skała 
Rotenfels, która po zestaleniu była bardzo 
odporna na warunki atmosferyczne, ufor-
mowała się poprzez świecącą, wznoszącą 
się magmę. 

Możliwości zagospodarowania czasu na 
Rotenfels jest wiele. Jadąc tam pierwszy 
raz, sami nie mogliśmy się zdecydować, 
którą opcję wybrać. W końcu doszli-
śmy do wniosku, że skoncentrujemy się 
wyłącznie na trekkingu, a spacer po pobli-
skim uzdrowisku zostawimy na następny 
raz. W dalszej kolejności ustaliliśmy, że 
naszą wycieczkę podzielimy na dwa eta-
py. Najpierw wjedziemy na masyw skalny 
i obejdziemy tamtejsze punkty widokowe, 
a następnie wybierzemy się na jedną z tras 
dostępnych w aplikacji Komoot. 

Jak postanowiliśmy, tak zrobiliśmy. Au-
to zostawiliśmy na jednym z parkingów 
zlokalizowanych już na masywie skalnym. 
Można go łatwo znaleźć w Google Maps. 
Następnie wybraliśmy się na punkty wi-
dokowe, które także można zlokalizować 
na Google Maps lub w aplikacji Komoot. 
Można z nich podziwiać masyw skalny 
z różnych perspektyw czy położone u pod-
nóży skał uzdrowisko Bad Münster am 
Stein-Ebernburg i oplatającą je rzekę Na-
he. Przejście punktów widokowych może 
zająć około dwóch godzin (ale to zależy od 
liczby i długości przerw), a każdy z nich 
oznaczony jest tabliczką, więc nie powinni-
ście mieć problemu z ich lokalizacją. Trasa 
jest przeważanie płaska, dlatego jeśli macie 
ochotę się zmęczyć, to lepiej wspiąć się na 
Rotenfels z poziomu miasta. Spotkaliśmy 
takiego śmiałka i rzeczywiście wyglądał na 
wykończonego. A kogo jeszcze ciekawego 
można tam spotkać? Nam udało się zoba-

jesień to idealny moment na piesze 
wędrówki. przyroda nabiera wówczas 
ciepłych rumieńców, a słońce w końcu 
przyjemnie grzeje naszą skórę. 

czyć jaszczurkę zielono-wschodnią! Dość 
rzadki gatunek w tych rejonach, dlatego 
ucieszyliśmy się ogromnie na to spotkanie! 
Nie brak też zaskrońców, które chętnie wy-
grzewają się na kamieniach. 

Punkty widokowe na Rotenfels i spacer 
między nimi to bez wątpienia świetny po-
mysł na popołudniowe spędzenie czasu. 
Jeśli jednak macie ochotę jeszcze trochę 
pochodzić, to w tym momencie macie dwie 
opcje. Możecie podjechać do Bad Kreu-
znach i odkryć lokalne perełki lub wybrać 
się na jeszcze jeden spacer. Każda z tych 
opcji będzie dobrym wyborem, a różno-
rodność tras gwarantuje atrakcje dla osób 
o różnym stopniu sprawności fizycznej. 

My wybraliśmy się na pętle, którą moż-
na znaleźć w aplikacji Komoot pod hasłem 
„Altenbaumburg ausblick loop”. Dzięki 
niej mogliśmy się przyjrzeć z bliska zam-
kowi Ebernburg i Altenbaumburg, a także 
podziwiać przepiękne krajobrazy i widoki 
na Rotenfels. Cała trasa jest względnie pro-
sta i przyjemna, a wejścia pod górkę ukryte 
są w lesie i nie dają aż tak bardzo w kość. 
Jest to jednak długa wędrówka i warto za-
rezerwować sobie na nią około czterech, 
pięciu godzin. 

To tylko jedna z wielu możliwości, więcej 
tras można znaleźć na aplikacji Komoot, 
która jest darmowa. 

Alternatywą może być wizyta w uzdro-
wisku Bad Kreuznach. To wiekowy 
ośrodek, w którym odnaleziono ruiny 
rzymskich willi, ale słynie przede wszyst-
kim z faktu, że jest to najstarsze radonowe 
kąpielisko solankowe na świecie. Tężnie 
solankowe dostępne są dla wszystkich 
chętnych i choć warto zatrzymać się przy 
nich na dłużej, to koniecznie zostawcie 
sobie odrobinę czasu na odkrycie miasta. 
Najlepiej zrobić to, podążając trasą Via 
Historica, na której znajdują się wszyst-
kie zabytki. Szczególnie polecam zwrócić 
uwagę na Alte Nahebrücke, czyli stary 
most z domami z początku XIV wieku. 
Ciekawym miejscem jest także dzielnica 
Mała Wenecja. 

Bez względu na to, jak spędzicie tu-
taj czas, pamiętajcie, że wszystkich tych 
miejsc nie zobaczycie w ciągu jednego 
dnia. Jeśli macie możliwość przyjechać tu 
na cały weekend, to także warto skorzystać 
z tej opcji. Mogę Wam zagwarantować, że 
i tak wyjedziecie z niedosytem!

Masyw skalny Rotenfels z punktu widokowego

Alte Nahebrücke w Bad Kreuznach

www.womenofpoland.pl

 karolina zadrożna
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polonia potrzebuje jedności
Wiesław Lewicki z Gliwic do Niemiec 
emigrował w 1985 roku. Po zakoń-
czonych studiach podyplomowych 
z zakresu zarządzania i euromarketin-
gu w 2004 roku założył dwujęzyczne 
pismo „Polregio” oraz stowarzyszenie 
o tej samej nazwie. Pełniąc funkcję 
prezesa Kongresu Polonii Niemieckiej, 
Wiesław Lewicki zainicjował presti-
żową nagrodę Polonicus, honorującą 
współpracę polsko-niemiecką, działa-
nia kulturalne oraz polonijne. Od 2010 
roku nagroda wręczana jest w ramach 
programu nagrody Karola Wielkiego, 
na corocznej uroczystej Gali Polonii 
w Sali Koronacyjnej historycznego 
ratusza w Akwizgranie. Pełniąc funkcję 
Prezydenta Konwentu Organizacji 
Polskich w Niemczech, Wiesław 
Lewicki przewodniczył delegacji 
Polonii Niemieckiej podczas rozmów 
Okrągłego Stołu z czerwca 2011 roku, 
rozwiązującego problemy mniejszo-
ści narodowych niemieckiej w Polsce 
i polskiej w Niemczech. Uczestniczył 
w pracach Europejskiej Unii Wspólnot 
Polonijnych (EUWP) zrzeszającej 
organizacje dachowe w krajach 
Europy. W 2015 roku Wiesław Lewicki, 
za wybitne zasługi w działalności na 
rzecz Polonii w Niemczech, został od-
znaczony Krzyżem Oficerskim Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

„TM”: Wiesławie, jak to się złożyło, że 
zacząłeś się angażować w życie polonijne? 
Pamiętasz swoje pierwsze projekty? 

WiEsŁAW lEWiCki: – Od momen-
tu przyjazdu do Niemiec towarzyszył mi 
na co dzień język polski, którym posłu-
giwała się spora grupa moich przyjaciół 
w kręgach polonijnych. Wspieraliśmy 
się nawzajem w tych początkach życia 
migracyjnego, chociażby praktycznymi 
informacjami w  sprawach urzędowych, 
jak i polonijnymi spotkaniami kulturalny-
mi. Spotykaliśmy się wtedy po prostu przy 
każdej okazji. W tym czasie jednak moim 
priorytetem była praca zawodowa. Zdecy-
dowanym impulsem w zaangażowanie się 
w animację życia Polonii w Euroregionie 
Aachen-Mastricht-Liege, czyli Euregio, 
było wstąpienie Polski do Unii Europej-
skiej w 2004 roku. Wtedy to założyłem 
Klub Polregio i po roku formalnie po-
wstało stowarzyszenie kulturalne Polregio 
e.V. W naszym dwujęzycznym kwartal-
niku „Polregio” opisywaliśmy dla Polonii 
ciekawostki z Euregio w języku polskim, 
a dla naszych niemieckich przyjaciół po 
niemiecku pisaliśmy o Polsce i naszej kul-

turze. Od początku towarzyszyła nam też 
strona internetowa www.polregio.eu, na 
której można prześledzić historię i do-
tychczasowy dorobek kulturalny naszego 
stowarzyszenia. 
Stworzone przez Ciebie Polregio przechod-
zi w ostatnim czasie pewne odrodzenie. 
Info-Point-Polregio to młodzi, wspaniali 
ludzie, konkretne pomysły i współpraca 
z przedstawicielami lokalnych władz. 
Możesz przybliżyć naszym Czytelnikom 
Wasze działania, a także przyszłe plany 
Polregio? 

– W projekty Polregio angażuje się wie-
lu wspaniałych ludzi, z których inicjatywy 
zawsze dużo się działo – czy to kulturalne 
festyny „Polregionale”, czy muzyczne „Pik-
niki” na styku trzech granic, czy wreszcie 
stylowe „Gale sylwestrowe” w zamecz-
ku w centrum Aachen. Ale faktycznie 
wzmożenie działalności nastąpiło, gdy 
w szeregi naszego stowarzyszenia wstąpili 
młodzi z nową energią do działania. Na-
stąpił wówczas tzw. efekt synergetyczny 
i mogliśmy zrealizować wiele pomysłów 
w oparciu o wspólne doświadczenie, jak 
i nowe, innowacyjne pomysły. Tak po-
wstał projekt partycypacji socjalnej dla 
polskojęzycznych migrantów w NRW 
– Info-Point-Polregio, z aktualnie two-
rzoną platformą informacyjną „Forum 
Polonicum” (www.forum-polonicum.de). 
Ponadto realizujemy i planujemy z euro-
pejskimi partnerami inicjatywy w ramach 
projektów „Erasmus”. 
Twoim najbardziej znanym 
przedsięwzięciem jest doroczna gala, po-
dczas której przyznawane jest najwyższe 
wyróżnienie europejskiej Polonii – nagro-
da Polonicus. Czym kieruje się jury przy 
wyborze laureatów tak prestiżowej nag-
rody? 

– Tak, nagroda Polonicus to ważne wyda-
rzenie dla całej europejskiej Polonii, która 
nagrodę tę przyznaje poprzez struktury In-
stytutu o tej samej nazwie we współpracy 
z wieloma organizacjami zrzeszonymi 
w  Europejskiej Unii Wspólnot Polonicus. 
Kapituła nagrody, której przewodniczę, 
dokonuje selekcji zgłaszanych kandyda-
tur w  trzech kategoriach: życie polonijne, 
działalność kulturalna i dialog polsko-nie-
miecki na rzecz jednoczenia UE. Natomiast 
nagrodę nadzwyczajną jury przyznaje 
za zasługi wybitnym osobistościom. Już 
od pierwszej edycji honorowy patronat 
nad nagrodą Polonicus objął ambasador 
RP dr Marek Prawda, a następnie Mar-
szałek Sejmu Rzeczypospolitej Bogdan 
Borusewicz oraz obecnie Marszałek prof. 
Tomasz Grodzki. Od początku istnienia 
nagrodę Polonicus wspiera swym doświad-
czeniem i zaangażowaniem należąca do 
Kapituły Nagrody Polonicus senator Bar-
bara Borys-Damięcka. Już 48 wybitnych 
osobistości życia politycznego, społeczne-
go i kulturalnego z Polski, Niemiec i całej 
Europy otrzymało do tej pory to prestiżowe 
europejskie wyróżnienie. Polacy z Zacho-
du, pamiętając o  Polakach ze Wschodu 
Europy, w 2014 roku przyznali nagrodę Po-
lonicusa Andżelice Borys – prezes Związku 
Polaków na Białorusi, aktualnie więzionej 
i walczącej o  przywrócenie demokratycz-
nych wyborów. W  gronie Polonicusów 
znaleźli się Europejczycy z Belgii, Da-
nii, Holandii i  Wielkiej Brytanii. Więcej 
o historii nagrody europejskiej Polonii Po-
lonicus można znaleźć na stronach portalu 
Porta Polonica. O zasadach zgłaszania kan-
dydatur do nagrody informuje strona www.
institut-polonicus.eu. 
Zawsze w kręgu Twoich zainteresowań 
była budowa i współpraca z mediami 

Grupa Info-Point-Polregio to innowacyjny projekt wsparcia dla Polaków w Nadrenii Północnej-Westfalii
w najważniejszych dla nich tematach  Fot. Jurek Uske
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polonijnymi. Czy uważasz, że media po-
lonijne są ważne w organizacji naszego 
życia polonijnego? 

– Rzetelna informacja to ważny element 
w życiu każdej społeczności. Dlatego też 
zdecydowanie wspieram istniejące po-
lonijne media, by jak najdłużej działały, 
i  angażuję się we wszelkie inicjatywy 
spotkań, debat i kształcenia dziennikarzy 
polonijnych. Jeszcze przed Kongresem 
Młodej Polonii w Bonn w 2019 roku po-
stulowałem, żeby stworzyć roczny fundusz 
300 euro na rzecz polonijnych mediów, na 
wzór funduszu na rzecz kultury przy BKM. 
Stworzona z porozumienia Okrągłego 
Stołu w 2011 roku prezencja internetowa 
„Polonia Viva”, funkcjonująca jako „pin-
-wand” dla Polonii, otrzyma nowe zadania 
i nową szatę graficzną. W chwili obecnej 
powstająca platforma informacyjna dla 
Polonii „Forum Polonicum” wymaga 
jeszcze dużo pracy i finansów, by sprostać 
potrzebom Polonii nie tylko w Nadrenii 
Północnej-Westfalii, ale i w całych Niem-
czech. Myślę też o uniwersalnej platformie 
informacji Polonii w Unii Europejskiej. 
Konwent Organizacji Polskich w Niem-
czech, w której jesteś członkiem zarządu, 
pełni funkcję łącznika między Polonią 
a władzami federalnymi. Co udało się 
osiągnąć dzięki pracy Konwentu? W jaki 
sposób jest on wybierany? 

– Konwent Organizacji Polskich to ważny 
instrument życia i bycia Polonii w Niem-
czech. Kiedyś był mądrym rozwiązaniem 
dla współpracy czterech z  pięciu tzw. or-
ganizacji dachowych. Był i jest partnerem 
i łącznikiem między Polonią a  władzami 
federalnymi. Po turbulencjach związanych 
z przemianami w  kraju „naszych ojców” 
ma się dobrze i od dwóch lat istnieje ja-
ko zarejestrowane stowarzyszenie. Dużą 

zasługą Konwentu jest ustawiczna pra-
ca z wieloma organizacjami polonijnymi 
w  całych Niemczech. Konwent realizuje 
porozumienie Okrągłego Stołu z 2011 ro-
ku, prowadząc Biuro Polonii w Berlinie 
oraz prezencję internetową pod nazwą 
„Polonia Viva”. Praktyczną stroną są też 
organizowane przez Konwent liczne kon-
gresy, sympozja czy workshopy. Właśnie 
zrealizowaliśmy już piąty „Kongres Ber-
lin 2021”. Konwent animuje i pomaga 
polskim organizacjom w Niemczech 
w koncypowaniu własnych projektów i po-
zyskiwaniu na nie środków finansowych. 
Jednak największym sukcesem Konwen-
tu jest stworzenie „Koalicji dla Polonii” 
razem z Federalnym Związkiem Nauczy-
cieli Języka Polskiego w Niemczech e.V. 
wspieranym przez Konferencję Federal-
ną Grup Roboczych ds. Języka Polskiego 
oraz Polską Sieć Federalną na rzecz Par-
tycypacji i  Spraw Socjalnych, wspieraną 
przez Polską Radę Socjalną e.V. w Ber-
linie. Ponadto muszę podkreślić kolejne 
osiągnięcie. Konwent intuicyjnie postawił 
na „młodą Polonię”, bo zmiana pokoleń 
jest po prostu mądra i konieczna. Ponad-
to „młoda Polonia” ma większe zdolności 
obywatelskiego zaangażowania w politykę 
rozwoju Niemiec, Polaków w Niemczech, 
a tym samym wspólnej Europy. Cieszę się 
bardzo, że na drodze działalności polonij-
nej spotkałem Joannę Szymańską, Kamilę 
Mazurek-Scholl i Tomka Klona. 
Muszę przyznać, że osobiście bardzo cenię 
sobie Twoją umiejętność organizacji cie-
kawych spotkań, workshopów, szkoleń 
polonijnych, na których można się 
wiele dowiedzieć, jak i wymienić 
doświadczeniem z innymi polonusami. 
Czy to taka Twoja forma konsolidacji 
i budowy jedności wśród Polonii? 

– Jedność jest nam potrzebna do życia. Po-
lonia potrzebuje też inspiracji do działania 
i cieszę się, że parę inicjatyw rozwinęło się 
w dobrym kierunku. Zachowuję oczywiście 
dystans do zainicjowanych projektów, ale 
cieszę się na Kongresy Polonii, planowane 
co dwa lata, a w międzyczasie na worksho-
py inicjujące „brain storming” na nowe 
rozwiązania dla Polonii i pozytywnie my-
ślących młodych Polaków mieszkających 
poza Polską w Unii Europejskiej. 
Poprzedni Kongres w 2019 roku odbył się 
pod hasłem „Kongres Młodej Polonii”. 
Czy to znak, że wśród liderów polonijnych 
nadchodzi zmiana pokoleniowa? 

– Zmiana pokoleń właśnie nadeszła. 
Wyrośli nowi, wspaniali liderzy Polonii. 
Pięknym jest to, że przejmują „pałecz-
kę pokoleń”, by w sztafecie kontynuować 
i  mądrze wykorzystywać doświadczenia 
poprzedników. To rzadka umiejętność, ale 
ja to nie tylko czuję – ja to wiem! Pytanie 
jest tylko, czy my, pokoleniowo starsi, zdo-
będziemy się, by tę pałeczkę oddać? Nie 
mamy wyjścia, po prostu musimy. 
Piąty Kongres Organizacji Polskich 
w Berlinie był dla wielu z nas ciekawym 
doświadczeniem. Jakie cele Twoim zda-
niem udało się zrealizować podczas 
wrześniowego kongresu? 

– To była prawdziwa burza mózgów! 
Bardzo ucieszyły mnie udane debaty pa-
nelowe w pierwszym dniu oraz dyskusje 
w czterech tematycznych forach. Podstawą 
debat był oczywiście dokument z czwar-
tego Kongresu w Bonn z 2019 roku, który 
można znaleźć na stronie www.konwent.
de. Kontynuacja tematów poprzednich 
kongresów jest podstawą ich ogólnego 
sukcesu. Jednakże po Kongresie w Berli-
nie oczekuję wartości dodanej i  nowych 
impulsów, tzn. determinacji młodych 
w zdefiniowaniu własnych celów i wskaza-
nia możliwości ich realizacji.
Jakie są Twoim zdaniem najważniejsze 
zadania dla organizacji polonijnych 
w Niemczech na najbliższe lata? 

– Po prostu być razem! Twórzmy „Ko-
alicję dla Polonii” dla europejskiej Polonii 
i angażujmy naszą wspaniałą młodzież 
z nowym spojrzeniem na europejską rze-
czywistość! 
Wiesławie, już od kilku lat opisujemy 
na łamach naszego czasopisma różne 
Twoje inicjatywy i przedsięwzięcia polo-
nijne, jednak nigdy nie mieliśmy okazji 
porozmawiać o Tobie. Co motywowało Cię 
do działań na rzecz Polonii, zarówno na 
początku Twoich działań, jak i obecnie? 

– Na szczęście nie jestem stricte działa-
czem polonijnym, ale kocham inspirować 
do nietuzinkowych działań i projektów 
wychodzących naprzeciw oczekiwaniom 
Polonii. W realizacji wielu pomysłów 
sprzyjała nam też kreatywność i zaangażo-
wanie wielu polonijnych przyjaciół, a także 
wsparcie ze strony środowiska, w którym 
przyszło nam żyć z wyboru. Mam głębokie 
przekonanie, że dotychczasowe inicjatywy 
będą kontynuowane w dobrym kierunku 
przez kolejne pokolenie Polonii. 
 Rozmawiał Michał kochański

Wiesław Lewicki z żoną Aleksandrą. „Nie jestem działaczem polonijnym, ale kocham inspirować do działań
i nietuzinkowych projektów” Fot. Stefan Dybowski
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stronę  redaguje
sonia porebska

Produkty zbożowe są niezbędnym skład-
nikiem diety człowieka, są podstawą 
zdrowego żywienia. Powinny stanowić 
około 35-40% dziennego pożywienia. 

Ziarno zawiera wiele składników po-
karmowych, które wywierają pozytywny 
wpływ na organizm człowieka. Jest ono 
źródłem białka, witamin składników mi-
neralnych i błonnika. Zawiera również 
kwasy fenolowe. 

Do grupy produktów zbożowych zalicza 
się: mąki, kasze, ryż, płatki, otręby, maka-
rony i pieczywo. Ważne jest, aby były one 
głównym źródłem energii, dlatego powin-
ny być składnikiem każdego posiłku. 

Wartości odżywcze
Produkty zbożowe składają się głównie 
z węglowodanów złożonych, a  w  szcze-
gólności skrobi. Zawierają również 
w  swoim składzie białko – średnio 10-
15%. W grupie tej wyróżnia się produkty 
pełnoziarniste (tzw. niskoprzetworzone 
lub niskiego przemiału) oraz produkty 
wysokoprzetworzone. Produkty z pełnego 
ziarna – tj.: kasze gruboziarniste (gry-
czana, jaglana, pęczak), płatki owsiane, 
ryż brązowy, makarony pełnoziarniste, 
a z pieczywa: chleb żytni, pełnoziarnisty, 
razowy, graham lub bułki pełnoziarniste, 
grahamki – charakteryzują się wyższą za-
wartością błonnika oraz witamin z grupy 
B i składników mineralnych, jak fosfor, 
cynk, magnez, żelazo. Dzięki wysokiej 
zawartości włókna pokarmowego, czyli 
błonnika, który nie jest trawiony w jelitach, 
mają wyższą wartość kaloryczną. Błonnik 
korzystnie wpływa na perystaltykę je-
lit, dzięki temu pozwala uniknąć zaparć. 
Ponadto ogranicza wchłanianie tłuszczu 
z pożywieniem. Wchłania wodę, pęcznie-
jąc w przewodzie pokarmowym i szybko 
daje uczucie sytości. Zapobiega też wa-
haniom poziomu cukru we krwi, a w ten 
sposób przed atakiem wilczego głodu. 

produkty pełnoziarniste chronią
przed chorobami
Badania dowiodły, że u kobiet, które 
jadły około 2,7 porcji produktów pełno-
ziarnistych dziennie, ryzyko choroby 
niedokrwiennej serca było o 30% niższe 
niż u spożywających tylko 0,13 porcji. 
Okazało się również, że u osób, które ja-
dły najwięcej błonnika pochodzącego ze 
zbóż (17 g dziennie) ryzyko zachorowa-
nia na cukrzycę było o 27% niższe niż 
u tych z grupy o najniższym spożyciu (7 g 
dzienie). 

Następnym szczeblem w piramidzie 
żywieniowej są produkty zbożowe. 
istotne jest to, że rekomenduje się 
spożywanie produktów pełno-
ziarnistych, bo to one są zdrowym 
wariantem.

produkty zbożowe – smaczne i zdrowe!

pieczywo białe a razowe w diecie
Jeśli nie masz wrażliwego żołądka i pro-
blemów z trawieniem, wybieraj przede 
wszystkim pieczywo wypiekane z mą-
ki razowej lub typu graham, a unikaj 
tego z białej mąki. Takie pieczywo, oprócz 
wcześniej wspomnianych składników mi-
neralnych i witamin, dostarcza sporo ilości 
błonnika, dzięki któremu chleb razowy jest 
bardziej syty, zmniejsza apetyt i przyspie-
sza trawienie. 

Pieczywo białe wytwarzane z mąki 
oczyszczonej pozbawione jest cennych 
składników odżywczych i składa się głów-
nie z białka oraz cukrów prostych, przez co 
jest bardziej kaloryczne i szybciej podnosi 
poziom cukru we krwi, dlatego powinno 
się go unikać w zdrowiej diecie. Kompo-
nując dietę, należałoby postawić na dobrej 
jakości chleb razowy z mąki żytniej, na za-
kwasie naturalnym, który zawiera szczepy 
bakterii mlekowych korzystnie wpływa-
jących na układ pokarmowy. Większość 
pieczywa dostępnego w marketach wy-
piekana jest z mieszanek z dodatkiem 
polepszaczy. Należy również uważać na 
podróbki razowego chleba, który wypie-
kany jest z białej mąki, a zawiera różne 
substancje barwiące i nie ma takich war-
tości jak pełnoziarniste produkty zbożowe. 

Rola kaszy w diecie
Spośród kasz polecane są gruboziarniste, 
takie jak gryczana, jęczmienna, orkiszo-
wa, pęczak lub jaglana, które mają wysoką 
wartość odżywczą. Zawierają błonnik, 
witaminy z grupy B, niacynę, kwas folio-
wy oraz liczne minerały: żelazo, magnez, 
fosfor, cynk, selen, miedź, wapń. Kasz 
o  wysokim stopniu przetworzenia, czyli 
kaszy mannej i kukurydzianej, lepiej uni-
kać. 

Ryż
Biały ryż powstaje w wyniku 
łuskania i polerowania ziaren. Ryż niełu-
skany natomiast jest bogatszy w składniki 
mineralne i witaminy oraz błonnik po-
karmowy. To właśnie w łuskach znajdują 
się cenne związki i pierwiastki. Jeśli ziarna 
ryżu zostaną poddane łuskaniu, wówczas 
otrzymujemy ryż brązowy – zubożały 
o łuskę. Ma on podłużne, żółto- lub ja-
snobrązowe ziarenka, wymaga dłuższego 
gotowania niż biały. W wyniku polero-
wania ziarenek powstaje ryż biały. Jest to 
już jednak produkt o niewielkiej warto-
ści odżywczej, bogaty jedynie w skrobię. 
Dobrej jakości ryż zawiera dużo białka 
i węglowodany, zaś niewiele tłuszczy. Bo-
gaty jest w witaminy z grupy B, witaminę 
E, zawiera dużo potasu, magnezu, żelazo 
wapń, kwas foliowy i wiele innych. Ryż 
łagodzi stany zapalne błony śluzowej żo-
łądka i jelit, alergie (nie zawiera glutenu), 
wzmacnia układ nerwowy. Poprawia tra-
wienie i usuwa zaparcia. 

Makaron
Jest głównym źródłem węglowodanów 
(70%) oraz białek (11%). Najzdrowszy 
jest pełnoziarnisty, gdyż zawiera więcej 
składników odżywczych. Obniża ryzyko 
nowotworów i cukrzycy typu II. Ponad-
to dodawany do potraw pomaga obniżyć 
indeks glikemiczny (IG), dzięki czemu 
dłużej czujemy się syci i nie występuje 
gwałtowny wyrzut insuliny. 

Zacznijmy więc od małych kroków 
do  celu – od zmiany nawyków żywie-
niowych. Stopniowo zamieniajmy chleb 
zwykły na pełnoziarnisty, biały ryż na brą-
zowy, ziemniaki na kasze. Krok po kroku, 
do celu.
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Witaj, szkoło – czyli dlaczego warto się uczyć
Wrzesień, zaraz po pierwszym stycznia, 
jest idealnym czasem na nowe posta-
nowienia. Większość z nas jest już po 
urlopach. sprzyja to refleksji na temat 
tego, co robię – i czy warto? 
Żyjemy w niesamowicie dynamicznych cza-
sach. Postęp można zaobserwować z każdej 
strony.  Dwadzieścia  lat temu poczucie 
zabezpieczenia dawały pieniądze w skar-
pecie. Z kolei dzisiaj jest to zdecydowanie 
samodoskonalenie się, rozwój osobisty 
i  edukacja. Uzyskanie dyplomu ukończe-
nia  szkoły dzisiaj otwiera nam pierwsze 
drzwi zawodowe, jednak nie daje nam 
gwarancji rozwoju kariery. Co zrobić, 
szczególnie za granicą, żeby uzyskać lep-
sze stanowisko w pracy, a co za tym idzie, 
lepiej zarabiać? 

Na pierwszy plan wysuwa się znajomość 
języka obcego. Nasza gazeta ukazuje się 
w  Niemczech, więc będę nawiązywać 
konkretnie do języka niemieckiego. Ileż 
to problemów się pojawia, kiedy nie po-
trafimy się komunikować z potencjalnym 
pracodawcą. Oczywiście można znaleźć 
sobie pracę „u Polaka”, ale i tam prędzej czy 
później wyjdzie brak znajomości języka, 
kiedy trzeba będzie wypełnić dokumenty 
do kasy chorych lub rozliczyć się z po-
datku. Można pójść i  zapłacić  komuś za 
usługę, jednak stawia nas to w pozycji oso-
by niezaradnej i skazanej na pomoc innych. 
Z pewnością jest to bardzo niekomfortowe, 
ponieważ my, Polacy, jesteśmy narodem 
zaradnym. Nie bez przyczyny mówi się, że 
„Polak potrafi”. Ja bym dodała jeszcze: jeśli 
chce. Jak znaleźć więc motywację, by na-
uczyć się w końcu tego niemieckiego? 

Niewiele osób dysponuje nieograniczoną 
ilością czasu, żeby pójść na kurs językowy. 
Praca na budowie czy na zmiany bardzo 
mocno nas w tym ogranicza. Polecam za-
tem moją metodę, która przynosi efekty. 
Zamiast porywać się z motyką na słońce 
i wkuwać ten trudny język, zacznijmy od 
małych kroków. Zawsze mówię, że trzy no-
we słówka dziennie – po dziesięciu dniach 
trzydzieści, a po miesiącu ponad dziewięć-
dziesiąt. Na naukę trzech słówek dziennie 
każdy znajdzie czas. Jeśli chce oczywiście. 

Co nam daje nauka języka? Przede 
wszystkim daje szanse na rozwój zawo-
dowy. Wiele niemieckich firm poszukuje 
osób z językiem polskim na stanowiska ko-
ordynatorów w różnych branżach. Kim 
jest taka osoba i czym się zajmuje? Przede 
wszystkim jest tłumaczem na linii pracow-
nik Polak – pracodawca Niemiec. Poza tym 
wdraża nowych pracowników w obowiązki 
zawodowe. Niejednokrotnie pomaga roz-
wiązywać takie problemy, jak meldunek czy 
wypełnienie wniosku o  Kindergeld. Do-
brym przykładem będzie pani Ala, młoda 
22-letnia dziewczyna, która przyjechała do 
Niemiec dwa lata temu i pracowała na ma-
gazynie za najniższą stawkę. Sama uczyła 
się w domu i w pracy języka. Dzisiaj zarzą-
dza ponad 30-osobowym zespołem. Nie 

ma żadnego wykształcenia w zarządzaniu 
ludźmi, ale zna język i zna się bardzo do-
brze na pracy, którą wykonują pracownicy 
jej zespołu, ponieważ do niedawna była 
takim samym zwykłym pracownikiem. 
Mogę tylko dodać, że wynagrodzenie pani 
Ali również wzrosło – i to znacznie. My-
ślę, że dla wielu ten przykład będzie dobrą 
motywacją, że jednak warto się uczyć tego 
języka. Świat pędzi do przodu i te osoby, 
które się nie rozwijają, zostają daleko w tyle. 

Warto również brać udział w różnych 
szkoleniach i warsztatach. Nie ma dzisiaj 
branży, w której nie jesteśmy się w stanie 
rozwijać. Jest cała masa firm, które orga-
nizują dziesiątki i setki takich szkoleń. 
Mamy więc możliwości, aby się doskona-
lić, zwiększać swoje kwalifikacje i rozwijać 
się zawodowo w zasadzie w każdym obsza-
rze. Oczywiście w większości są to płatne 

kursy. Jeśli nie stać nas na taką inwestycję, 
to z pomocą przychodzi nam internet. 
Tam znajdziemy całą masę autorytetów, 
które w internecie prowadzą bezpłatne 
webinary szkoleniowe. 

Trzecim i bardzo skutecznym narzędziem 
rozwoju jest literatura tematyczna. Jarosław 
Iwaszkiewicz mówił: „Czytanie jest to odnaj-
dywanie własnych możliwości za pomocą 
cudzych słów”. Książki, artykuły, publikacje 
to skarbnica wiedzy. W  każdej dziedzinie 
znajdziemy fachową literaturę i podniesiemy 
w ten sposób swoje kwalifikacje zawodowe. 
Bo nie czytając, nie różnimy się niczym od 
tych, którzy czytać nie umieją. 

Mam nadzieję, że we wrześniu nie tylko 
dzieci i młodzież pakują swoje szkolne tor-
nistry – ale każdy, kto chce czegoś więcej 
od życia, niż do tej pory miał. Życzę Pań-
stwu licznych sukcesów zawodowych!

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
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Gumowe ucho
Ślub Antka królikowskiego i  joanny 
opozdy był niewątpliwie wydarze-
niem towarzyskim minionego lata. 
Niewtajemniczonym wyjaśnię, kim jest An-
tek Królikowski. Otóż jest on aktorem 
młodego pokolenia (ur. 1989) pochodzą-
cym ze znanego klanu aktorskiego. Jego 
rodzice to para aktorska – Paweł Królikow-
ski i  Małgorzata Ostrowska-Królikowska 
– ale także stryj, Rafał Królikowski, jest 
znanym aktorem. Antek był skazany na 
ten zawód, a swój debiut sceniczny zano-
tował już w wieku 4 lat, więc lista jego ról 
jest bardzo długa. Dla przykładu podam 
tylko kilka tytułów: „Banksterzy”, „Polity-
ka”, „Dywizjon 303” czy seriale telewizyjne 
„Bodo” i „Miłość nad rozlewiskiem”. Jo-
anna Opozda, wybranka aktora, jest także 
aktorką, głównie serialową (np. „Pierwsza 
miłość”). Poza aktorstwem zajmuje się tak-
że modelingiem. Para powiedziała sobie 
sakramentalne „tak” w sierpniu, w jednym z 
warszawskich kościołów, a wesele urządzili 
w pałacu w Zdunowie, niewielkiej miejsco-
wości za Nowym Dworem Mazowieckim. 
Aktorska para jest bardzo lubiana w branży 
i ma mnóstwo przyjaciół, którzy oczywi-
ście pojawili się na uroczystości. Oprócz 
rodziny na weselu bawili się także m. in.: 
Małgorzata Rozenek z Radkiem Majda-
nem, aktorka Joanna Kurowska czy Marina 
Łuczenko-Szczęsna, żona bramkarza Wojt-
ka Szczęsnego. Duże wrażenie robiły dwie 
kreacje panny młodej, które przygotowała 
jej znana wśród celebrytek projektantka. 
Podobno obie kreacje uszyte na zamówie-
nie kosztowały 18 tys. zł. Również garnitur 
Antka Królikowskiego uszyty był na miarę 
u znanego projektanta, więc i tu zapewne 

koszty nie były małe. Także cała oprawa 
zabawy weselnej była z najwyższej półki. 
Już dwa tygodnie po tym „ślubie roku” oka-
zało się, że para spodziewa się pierwszego 
wspólnego potomka. Do licznych gratulacji 
dołączamy się także my. 

„Top Model 10” powróciło na antenę te-
lewizji TVN i zapowiada się ciekawie, by 
nie powiedzieć sensacyjnie. Na pierw-
szy z castingów przyszła bowiem... żona 
ministra. Do programu zgłosiła się Ma-
rianna schreiber, która jest żoną Łukasza 
schreibera, sekretarza stanu w Kancela-
rii Rady Ministrów. Od 2019 roku jest on 
także członkiem Rady Ministrów w rzą-
dzie Mateusza Morawieckiego. Marianna 
Schreiber przyznała, że dzięki programowi 
spełnia swoje marzenia z dzieciństwa. Ko-
bieta wyznała, że zgłosiła się do programu 
w tajemnicy przed mężem. Podobno, gdyby 
wiedział, nie wyraziłby zgody na jej udział 
w show. W jednym z wywiadów Marian-
na przyznała, że dopiero na chwilę przed 
emisją programu poinformowała męża, 
że bierze udział w „Top Model”. Podobno 
postanowili, że polityk nie będzie się pu-
blicznie wypowiadać na ten temat. Pytanie, 
czy Prezes też nie będzie się wypowiadał na 
ten temat? Zobaczymy, bo pani Schreiber 
przeszła do następnego etapu. 

Beata kozidrak, znana wokalistka zespo-
łu Bajm, dopuściła się jazdy samochodem 
pod wpływem alkoholu. 2 września 
kolorową prasę, a także telewizyjne wiado-
mości, obiegł news o tym, że piosenkarka 
została zatrzymana przez policję za jaz-
dę samochodem pod wpływem alkoholu. 

1 września wieczorem miała ona poruszać 
się po Warszawie, przejeżdżając na czerwo-
nym świetle, za co została zatrzymana. Po 
przebadaniu alkomatem funkcjonariuszom 
ukazał się pomiar: 2  promile alkoholu we 
krwi. Media huczały o tym, co się stało, 
a  fani nie mogli uwierzyć, że artystka do-
puściła się takiego czynu. 2 września Beata 
Kozidrak opublikowała oficjalne oświad-
czenie, w którym przeprosiła wszystkich, 
których zawiodła – i wyznała, że bardzo ża-
łuje i wstydzi się tego, co się poprzedniego 
dnia stało. Na zakończenie zadeklarowała, 
że jest gotowa ponieść wszelkie konsekwen-
cje swojego czynu. Prasa zainteresowała się 
jednak bliżej życiem Beaty Kozidrak i oka-
zało się, że to nie jej pierwszy taki wybryk. 
„Fakt”pisze o sytuacji z 2001 roku, kiedy to 
doszło do stłuczki z udziałem artystki. Od-
wożąc córkę do szkoły, wpadła w poślizg 
i uderzyła w jadącą z naprzeciwka taksówkę. 
Na miejscu kolizji pojawił się jej maż, który 
zabrał żonę i córkę, by tę ostatnią odwieźć 
do szkoły. Później małżonkowie wrócili na 
miejsce wypadku, nie spodziewając się, że 
poszkodowany będzie już czekać na nich 
z policją. Wówczas okazało się, że po prze-
badaniu alkomatem piosenkarka miała 0,27 
promila alkoholu we krwi. Andrzej Pietras, 
mąż Beaty Kozidrak, zeznał później w są-
dzie, że przed powrotem na miejsce kolizji 
pojechał z żoną do domu, gdzie podał jej 
kieliszek koniaku, w celach uspokajających. 
Za ten czyn, czyli spowodowanie kolizji, 
jazdę bez wymaganych dokumentów, ar-
tystka otrzymała grzywnę w wysokości 600 
zł. Tym razem sprawa może zakończyć się 
poważniejszymi konsekwencjami. 
 plotkara

Golly‘s Spezialitäten GmbH & Co. KG

Wierlings Esch 16 . 48249 Dülmen

Tel. 0 25 94 / 94 66 11

Tradycyjna jakosć́

Oryginalne
Slaskie

Specialy
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www.gollys.de
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Chyba można zauważyć, że jestem tu ra-
czej człowiekiem od fantasy. Nie zmienia 
to faktu, że inne gatunki również czytam, 
jednakże zdarza się to rzadziej. 

Książka, o której zamierzam teraz napi-
sać, została przeze mnie przeczytana około 
10 minut temu, a emocje z tym związane są 
tak świeże, że pewnie to, co teraz piszę, na 
koniec będzie bełkotem bez ładu i składu. 
Nie zamierzam jednak niczego zmieniać. 

A tak, tytuł. Tym razem zajmę się du-
ologią M.A. Bennett, „S.T.A.G.S” oraz 
„D.O.G.S”. 

Historia zawarta w obydwu książkach opo-
wiada o Greer MacDonald, nastolatce, która 
dostała możliwość uczenia się w S.T.A.G.S, 
jednej z najlepszych nieprywatnych szkół 
na świecie. Szkoła sama w sobie jest bardzo 
staroświecka. Najstarszy budynek – kapli-
ca – zbudowany został w 683 roku. Jak to 
w każdej szkole, znajduje się tam grupa 
„popularnych dzieciaków”, w tym wypad-
ku nazwanych „Ludźmi Średniowiecza”. 
Głównie z ich powodu nikt nie korzysta tam 
z technologii, ponieważ ich zdaniem techno-
logia cofnęła ludzi w rozwoju. Najważniejszą 
kolumną w tym cyrku jest Henry de War-
lencourt, charyzmatyczny chłopak, którego 

M.A. Bennett – „s.T.A.G.s” oraz „D.o.G.s”
wszyscy próbują naśladować. Hi-
storia nabiera pędu tydzień przed 
justitium, dwudniową przerwą 
w  połowie trymestru, kiedy to 
Greer dostała list, dokładniej rzecz 
ujmując – zaproszenie na polowa-
nie, strzelanie, wędkowanie. Jest 
to tradycja, podczas której gru-
pa wybranych dzieciaków wraz 
z  Ludźmi Średniowiecza przyjeż-
dża do Longcross Hall, posiadłości 
Henrego, i w czasie justitium ma 
szansę zostać wybranym na nowych Ludzi 
Średniowiecza. Jednak wszystko okazuje się 
nie takie proste, a Greer i jej nowi sprzymie-
rzeńcy będą musieli odkryć tajemnice Ludzi 
Średniowiecza i Longcross Hall. 

No cóż, książka została napisana średnio 
trudnym językiem, są w niej zwroty trochę 
trudniejsze, ale całość da się zrozumieć. 
Bohaterowie czasami zachowują się... dziw-
nie. Książka ta jest w stanie zainteresować 
fanów kina, ponieważ główna bohaterka 
uwielbia filmy, więc praktycznie co parę 
stron jakiś tytuł jest wspomniany. Osobiście 
znałem tylko trzy, ale na szczęście wszyst-
ko jest tłumaczone przez Greer. Jednakże 
podczas czytania popełniłem jeden, zna-

czący błąd (i nie, nie 
było to czytanie od 
sequelu). Otóż zapomniałem... 
myśleć, a dokładniej rzecz ujmu-
jąc, zapomniałem o  co chodzi 
w  thrillerach. W thrillerach cho-
dzi o zagadkę, o ten jeden pytajnik 
wiszący nad tobą, nad którym to 
znajduje się wyjaśnienie wszyst-
kiego. Najogólniej rzecz ujmując, 
rozwiązywanie zagadki to 50% ca-
łej zabawy z książką. 

„S.T.A.G.S” oraz „D.O.G.S” (o „D.O.G.S” 
nie mogłem wspomnieć bez spojlerów, 
niestety) serdecznie polecam... ale jako 
one shot. Czytanie tej książki więcej niż 
raz zabiera jej całą magię – bo co to za za-
bawa, kiedy wiesz już, jak to się skończy? 
Nie zmienia to jednak faktu, że zakup tej 
duologii (mam nadzieję na trylogię) nie 
był błędem. Świetnie się bawiłem i nieraz 
jakaś kosmiczna siła sprawiała, że nie krzy-
czałem jak opętany: „BO TO WSZYSTKO 
MA TERAZ SENS!”, tylko po to, by parę 
stron później okazało się, że jednak nie. 
13/5, absolutnie tak, polecam i zdania nie 
zmienię nigdy.

 Remek

Otóż gdy bierzemy Autokredit, bank ma 
zabezpieczenie w postaci tzw. dużego Brie-
fu, czyli karty pojazdu, bez której klient 
nie będzie w stanie sprzedać samochodu. 
Zatem wymagania w zależności od banku 
są na pewno mniejsze, np. można ubiegać 
się, mając umowę na czas określony, będąc 
na okresie próbnym lub nie mając wpłaty 
własnej. 

Najważniejsze to nie mieć negatywnej 
historii w Schufa – jest to niemiecki od-
powiednik polskiego BIK-u, który zbiera 
informacje o naszych zobowiązaniach 
i ich spłatach. Każde spóźnienie może 
zaważyć na decyzji banku. Na pewno od-
radzam zapytanie w kilku bankach lub 
salonach jednocześnie. Musimy pamiętać, 
że KAŻDE zapytanie do banku powoduje 
obniżenie punktacji Schufa. Musimy być 
zdecydowani na dany pojazd, jak będzie-
my zmieniać samochody we wniosku, to 
możemy zablokować wnioskowanie. 

Można również przyczynić się do zwięk-
szenia szans uzyskania takiego kredytu 

kredyt na samochód – Autokredit
poprzez zadeklarowanie wpłaty własnej 
(ok. 10% wartości pojazdu) bądź, jeżeli nie 
mamy gotówki, wnioskować z poręczy-
cielem. Jednak zdecydowanie łatwiej jest 
uzyskać takie finansowanie na samochód 
niż kredyt gotówkowy. 

Dokumenty, jakie są wymagane oraz któ-
re dobrze mieć, wybierając się do salonu 
z samochodami, to: 

osoby pracujące: 
•	dowód osobisty,
•	zaświadczenie zameldowania w DE,
•	3 ostatnie Lohnabrechnung,
•	numer konta bankowego,
•	umowa o pracę. 

osoby prowadzące własną działalność 
gospodarczą – Gewerbe: 
•	Gewerbeanmeldung (firma musi być 

zarejestrowana od minimum 6 miesię-
cy), 

•	potrzebna będzie także aktualna 
Księga przychodów i rozchodów – 
Betriebswirtschaftliche Auswertung 
(BWA). 

Te dokumenty otrzymamy ze swojego biu-
ra rachunkowego. 

Zapraszam do kontaktu!
 Ariel Hawrot – doradca PPI

kredyt samochodowy to 
najłatwiejsza forma finansowania 
wymarzonego samochodu. 
Autokredit można uzyskać 
na pewno łatwiej niż kredyt 
gotówkowy. Dlaczego? 
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Wspomnienia emigranta – odc. 56
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. 

Nie tylko my mamy takie życiowe nie-
spodzianki. Właśnie nadszedł list z USA. 
Marek i Alicja z którymi mieliśmy latem 
wiele miłych przeżyć, koleżeńskich rozmów 
i jedną wspaniałą wycieczkę do Circeo, opi-
sują teraz swoje nieoczekiwane przygody. 
Ich sponsorem jest młody człowiek, bardzo 
zajęty zawodowo, więc wiadoma rzecz, że 
niewiele pomocy mogą od niego oczekiwać 
i na pewno żadnej pomocy wymagać. Jest 
bardzo skryty, o sobie nie opowiada, unika 
wszelkich osobistych pytań i towarzyskich 
tematów. Początkowo kwalifikowali go jako 
członka mafii, ale po czasie wygląda na to, że 
jest maklerem giełdy papierów wartościo-
wych. Wykrztusił tę informację chyba przez 
pomyłkę, ale to uspokoiło ich, że nie mają 
do czynienia z przestępcą, bo zachowuje się 
nerwowo, jest zabiegany i stale zapomina 
o wspólnych terminach urzędowych. W re-

zultacie nie mogą absolutnie na niego liczyć. 
Pomyślałam – skąd my to znamy? 

Ponieważ we Włoszech nie postarali się 
o  nostryfikację swoich dyplomów lekar-
skich, teraz mają jedynie propozycje pracy 
w szpitalach ze szczególnie trudnymi pa-
cjentami, w ostatnim stadium przewlekłych 
chorób. Pracują jako pomoc lekarza i muszą 
wykonywać prace, które, będąc w  Polsce, 
zlecali pielęgniarkom lub salowym. Życie 
ich więc nie rozpieszcza. Smutno nam się 
zrobiło, że tacy mili ludzie, a tu los płata 
figle. Napisałam im list z mocnymi akcen-
tami pociechy i współczucia, opisałam 
nasze beznadziejne położenie, obecną au-
rę popartą fotografiami, a dla otuchy parę 
pozytywnych przykładów z życia innych 
emigrantów, którym już „zaświeciło słońce“. 
Jeśli im to odrobinę pomoże, to będziemy 
zadowoleni. Nie omieszkałam też donieść 
im o tragicznym epizodzie Danki, którą 

Chińczyk wyko-
rzystał w  swoim 
nielegalnym domu 

publicznym w Nowym Jorku. Muszą wie-
dzieć, że „zawsze może być w życiu jeszcze 
gorzej”, choć każdy z nas przyjmuje swoją 
trudną sytuację z myślą, że „już gorzej być 
nie może”. A jednak! 

Gdy na początku września rozpoczął się 
rok szkolny i w hotelu nie było już tylu 
wczasowiczów, nie było też i dla mnie zbyt 
wiele pracy, więc zapisałam się i zaczęłam 
uczestniczyć w kursie modelowania stro-
jów wieczorowych. Było to moim dawnym 
marzeniem i teraz wykorzystałam nada-
rzającą się okazję. Tydzień pobytu w Capui 
przerwał tę przyjemność, ale po powrocie 
natychmiast podjęłam naukę. Teraz nie 
miałam prawa się nudzić, czego o Darku 
nie można było powiedzieć. Jakoś nie po-
trafił wypełnić sobie wolnego czasu, a do 
nauki języka niemieckiego wcale się nie 
palił. Gdy wracałam wieczorem ze szkoły, 
był zdegustowany i coraz częściej nie były 
to miłe rozmowy. Słyszałam teksty, któ-
re sugerowały, że jestem winna jego złej 
passy. Dawny Dariusz umykał mi powoli, 
ale permanentnie. Nie pisywał też listów 
do swoich rodziców czy rodzeństwa, nie 
utrzymywał żadnych kontaktów towarzy-
skich oprócz Luciano i zarządu boiska. 

Widziałam, że jego zdrowie psychicz-
ne nie jest w zadowalającym stanie, ale 
oprócz melisy nie mogłam niczym pomóc. 
Wiedziałam, że felczer z obozu też nie po-
może. Ratunkiem były jedynie doraźne 
wieczorne spacery i rozmowy. 

Cdn.  sGl

Porzellanhofstraße 12
60313 Frankfurt am Main
T:+49 (0) 69 / 63 77 56
F:+49 (0) 69 / 631 1941
M:+49 (0) 175 591 2600

advocatus@badkowski-prestigiacomo.de
www.badkowski-prestigiacomo.de

Od czterdziestu lat reprezentujemy polskich klientów

Nasza kancelaria udziela porad i usług
m.in. w następujących dziedzinach prawa: 
 • prawo pracy 
 • prawo karne 
 • ogólne prawo cywilne 
 • prawo ubezpieczeniowe

Udzielamy wszelkich porad prawnych
w języku polskim, niemieckim, włoskim i angielskim.

*zmarł w roku 2012

*
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Umowy o pracę, które polscy 
pracownicy otrzymują do pod-
pisu, są często skomplikowane,  

w szczególności jeśli są to umowy zawie-
rane z firmami pracy czasowej. Firmy te 
bowiem podlegają najczęściej układom 
taryfowym dla danych branż, np. budow-
lanej, montażowej, sprzątającej, na które 
muszą się w tych umowach powoływać. 
Umowy takie odnoszą się do danego ukła-
du taryfowego, wskazując na jego przepisy, 
co w praktyce oznacza, że pracownik 
musiałby znać taki układ taryfowy, który 
jest bardzo rozbudowany. Podsumowując, 
takie umowy o pracę są dla pracownika 
nieczytelne i niezrozumiałe, abstrahując 
od kwestii tego, że są sporządzone w języ-
ku niemieckim. 

Co powinna w takim razie zawierać umo-
wa o pracę i na co pracownik ma zwracać 
szczególną uwagę przy jej podpisywaniu? 

postanowienia ogólne. Poprosić o tekst 
w języku polskim, a jeśli pracodawca takiej 
wersji nie posiada, to poprosić o kopię 
umowy przed podpisaniem i spróbować 
skonsultować jej treść co najmniej z osobą, 
która zna język niemiecki. Kto dokładnie 
jest stroną umowy – tu szczegółowa nazwa 
pracodawcy, jego adres lub adres filii, kto 
go reprezentuje, gdzie jest on wpisany do 
rejestru, jeżeli jest to jakaś spółka. Jest to 
ważne ze względu na ewentualne później-
sze dochodzenie roszczeń pracowniczych 
przed sądem – pracownik musi wiedzieć, 
kogo ma pozwać. Jaki jest przedmiot 
umowy, czyli na jaką pracę strony się 
umawiają, na jakim stanowisku, jak jest 
ono oznaczone / opisane w umowie. Od 
kiedy umowa zaczyna obowiązywać, bo 
często umowę zawiera się trochę wcześniej. 
Na jaki okres jest ona zawarta, czy na próbę 
(wtedy najdłużej do 6 miesięcy), czy na czas 
oznaczony (wtedy po jego upływie umowa 
się rozwiązuje lub, jeśli strony chcą dalej ze 
sobą pracować, kolejna umowa przekształ-
ca się z mocy prawa w umowę na czas nie-
oznaczony, bez względu na to, jak ją strony 
nazwą) czy umowa na czas nieoznaczony. 

Czas pracy i wynagrodzenie za pracę. 
Czas pracy musi być w umowie określony: 
miesięcznie czy godzinowo. Wynagrodze-
nie w Niemczech wskazuje się w kwocie 
brutto – czy miesięczne, czy godzinowe. 
Często w umowach są błędy i wynagro-
dzenie jest wskazane jako netto, a wtedy co 
prawda pracownik wie od razu, ile pienię-
dzy dostanie na rękę na koniec miesiąca, 
ale nie wie, czy pracodawca właściwie 
policzył brutto, od którego ma obowiązek 
odprowadzać podatki i składki na ubezpie-
czenia społeczne, co jest też problemem dla 
pracownika w przypadku sporu sądowego. 

Urlop i jego wymiar. Urlop i jego wymiar, 
który normalnie wynosi 4 tygodnie kalen-
darzowe, czyli 28 dni kalendarzowych, czy-
li w praktyce są to 24 dni przy 6-dniowym 

tygodniu pracy, 20 dni przy 5-dniowym 
tygodniu pracy, 16 dni przy 4-dniowym 
tygodniu pracy. Często pracodawca, chcąc 
podnieść atrakcyjność umowy o pracę, 
przewiduje urlop dodatkowy – obecnie 
regułą jest 30 dni urlopu przy 5-dniowym 
tygodniu pracy. Prawo do urlopu nabywa 
się z mocy ustawy, regułą jest, że pracownik 
pracuje co najmniej 6 miesięcy w danym 
zakładzie pracy, wtedy dopiero nabywa 
prawo do urlopu. Pracodawca z  reguły 
nie może odmówić jego udzielenia, może 
natomiast go udzielić według potrzeb 
firmy. Urlopu udziela się na pisemny wnio-
sek pracownika, który należy dla siebie 
skopiować i  albo przedłożyć osobiście 
u pracodawcy i uzyskać potwierdzenie jego 
złożenia na swojej kopii, albo wysłać listem 
poleconym, o  czym warto pamiętać, bo 
często zdarza się, że pracodawca w przy-
padku sporu twierdzi, że takiego wniosku 
nie otrzymał. W przypadku zakończenia 
umowy o  pracę niewykorzystany urlop 
wypłaca się pracownikowi albo udziela się 
go odpowiednio do zakończenia umowy 
o pracę. Pracownik w takim wypadku 
odbiera go w naturze, czyli dostaje wolne. 
Szczególnie firmy pracy czasowej nie 
wpisują wymiaru urlopu w rozliczeniach 
miesięcznych, czyli tzw. Lohnabrechnun-
gen, dlatego należy po otrzymaniu tego 
rozliczenia od razu na to zwrócić uwagę, 
czy jest tam wpisany wymiar urlopu. 

Wypowiedzenie i jego okresy. Po upły-
wie okresu próbnego obowiązują ustawo-
we terminy wypowiedzenia: 4 tygodnie na 
dzień 15. danego miesiąca lub na koniec 
miesiąca. Jeśli umowa jest zawarta na czas 
oznaczony, to kończy się z upływem tego 
czasu i nie wymaga dodatkowego wypo-
wiedzenia, a wcześniej może być wypo-
wiedziana zgodnie z zapisami w umowie. 
Wypowiedzenie musi nastąpić w formie 
pisemnej, tak jak zawarcie umowy (poza 

umową, która się kończy z datą jej upływu), 
nie musi zawierać uzasadnienia i musi do-
trzeć do wiadomości pracownika. Zdarza 
się tak, że firmy pracy czasowej podrzucają 
wypowiedzenie do skrzynki lub na wycie-
raczkę, twierdząc, że miały na to świadka. 
Pracodawca może też wypowiedzieć 
umowę o pracę w sposób nadzwyczajny, 
ale tylko wtedy, gdy pracownik popełnił 
jakieś wykroczenie w stosunku pracy, np. 
notoryczne spóźnianie, niestawienie się 
do pracy bez uzasadnienia, konsumpcja 
alkoholu, kradzież itd. Długotrwałe, np. 
wielomiesięczne przebywanie na chorobo-
wym dopuszcza w Niemczech, inaczej niż 
w Polsce, zwolnienie pracownika z pracy 
za wypowiedzeniem, ale są to szczególne 
wypadki. Natomiast pracodawcy często 
zwalniają pracowników od razu, gdy ci 
idą na chorobowe, żeby nie płacić dalej 
składek na ubezpieczenie społeczne, w tym 
chorobowe, które jest płatne do 6 tygodni 
przez pracodawcę, zanim obowiązek ten 
przejmie kasa chorych. Takie zachowanie 
nie jest zgodne z prawem i pracownik 
powinien w ciągu 21 dni od otrzymania 
takiego wypowiedzenia skierować sprawę 
do sądu o przywrócenie go do pracy, albo 
porozumieć się z pracodawcą w tej kwestii 
z zagrożeniem skierowania takiego pozwu. 

postanowienia końcowe. Postanowienia 
końcowe określają, jakie prawo obowiązuje  
w przypadku sporu sądowego, jaki sąd jest 
sądem właściwym, co jest bardzo ważne ze 
względu na ewentualne dochodzenie rosz-
czeń przez pracownika przed sądem pracy. 

Anna Golan, ll.M.
Prawnik polsko-niemiecki 

S&G Inkasso Köln/info@sg-inkasso.de /  
WG Rechtsberatung-Doradztwo prawne, 

info@waldemar-golan.de 
Text copyright by autor / Wszelkie prawa 

do tekstu zastrzeżone przez autora

Niemiecka umowa
o pracę – Arbeitsvertrag

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.)

poRADy pRAWNE
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WyWiAD W TWoiM MiEśCiE

Świadomy niebezpieczeństw przekraczał 
granice na piechotę, konno czy pontonem. 
Przemierzył samotnie tysiące kilometrów 
w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca do 
życia. Szybko nauczył się języka niemiec-
kiego i zatrudnił się jako uczeń w jednej 
z firm pod Frankfurtem. Po skończonej 
przyspieszonej nauce zawodu został za-
trudniony w tej firmie, przy projektowaniu 
instalacji wentylacyjnych oraz wodno-ka-
nalizacyjnych. 

Ekramudin jest pełen niepokoju, patrząc 
na chaos panujący w swoim kraju. Przede 
wszystkim martwi się o swoich bliskich, 
którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie. 
W trosce o ich życie nie chce ujawniać 
swojej tożsamości ani publikować swojego 
zdjęcia – nawet jeśli prawdopodobieństwo 
rozpoznania go przez reżim Talibów w na-
szej polonijnej gazecie jest dość nikłe. 
Pragnie jednak, byśmy poznali sytuację, 
w jakiej znalazł się jego naród. 
„TM”: Dlaczego zdecydowałeś się 
na ucieczkę z Afganistanu? 

EkRAMUDiN: – Kiedy chodziłem 
jeszcze do szkoły w Afganistanie, anga-
żowałem się w działania na rzecz praw 
kobiet i praw człowieka. W prowincji 
Baghlan organizowaliśmy demonstracje 
i informowaliśmy, jak może wyglądać 
życie w wolnym kraju. Nie było to po my-
śli Talibów. Po szkole razem z kuzynem 
chcieliśmy się szkolić na żołnierzy afgań-
skiej armii. Na moje szczęście nie udało 
mi się dostarczyć wszystkich dokumentów 
i skończyło się tak, że mój kuzyn został 
przyjęty, a ja nie. Po trzech miesiącach, kie-
dy kuzyn przybył do domu na przepustkę, 
został schwytany przez Talibów i po dwóch 
dniach zamordowany. Talibowie przyszli 
także po mnie, wiedząc, że też chciałem 
być żołnierzem. Na szczęście nie było mnie 
w domu. Kiedy wróciłem, stwierdziliśmy z 
rodzicami, że muszę uciekać. Przeniosłem 
się wpierw do rodziny w okolice Kabulu. 
Talibowie przychodzili jeszcze kilka ra-
zy do mojego domu. Pobili moją rodzinę, 
zwłaszcza mojego ojca, ale mnie nie zna-
leźli. Mimo obecności Amerykanów mieli 
wszędzie swoje wtyczki, w wojsku, na po-
licji... W  tym kraju praktycznie nikt nie 
był w stanie mnie chronić. Było jasne, że 
jedyną moją szansą jest, aby przy pomocy 
rodziny zdobyć pieniądze i uciekać z kraju. 

Ekramudin przybył
do Niemiec w 2016 roku,
mając 21 lat. jego podróż
do Niemiec to historia
na mrożącą krew
w żyłach książkę. 

Afganistan w ogniu

Gdziekolwiek, byle być bezpiecznym. Byle 
z dala od Talibów. 
W jaki sposób dotarłeś do Niemiec? 
Musiałeś płacić, aby przedostać się przez 
kolejne granice? 

– To była długa, kilkumiesięczna i nie-
bezpieczna droga, przez Pakistan, Iran 
Turcję, Grecję, kraje bałkańskie i Austrię. 
Z Afganistanu do Pakistanu przez gra-
nicę można było przedostać się tylko za 
pieniądze, opłacając pracowników służ-
by granicznej. Oni przeprowadzali ludzi 
przez granicę. Stamtąd przedostałem się 
do Iranu, następnie do Turcji i do Grecji. 
Wszystkie granice pokonałem przy po-
mocy opłaconych przemytników. Cała 
podróż kosztowała mnie około 6000–7000 
dolarów. Nie wiem dokładnie, bo w Iranie 
i Turcji pracowałem po kilka miesięcy, by 
zarobić na dalszą przeprawę. Starałem się 
także o azyl w Turcji, ale powiedziano mi, 
że nie ma takiej możliwości. Za przeprawę 
pontonem do Grecji zapłaciłem 1000 euro. 
Trzy razy próbowaliśmy. Pierwszy raz ze-
psuł się motor. Nasz ponton z 50 osobami, 
po sześciu godzinach dryfowania, odnala-
zła straż graniczna i zabrała z powrotem 
do Turcji. Drugi raz też wpadliśmy na 
służby graniczne. Za trzecim razem do-
tarłem na wyspę Chios. To było okropne, 
bo byliśmy świadomi, że ta podróż mogła 
kosztować nasze życie. Zameldowałem się 
w obozie dla uchodźców, a po czterech 
dniach ruszyłem promem na kontynent 
w Grecji. Następnie przez Bałkany do Au-
strii i do Niemiec. 
Wyuczyłeś się zawodu, masz swoje miesz-
kanie. Czy jesteś szczęśliwy w Niemczech? 
Jakie masz plany? 

– W Niemczech zostałem skierowany na 
kurs języka niemieckiego sponsorowany 
przez miasto. Po kolejnym ośmiomiesięcz-
nym kursie języka zgłosiłem się jako uczeń 

zawodu związanego z rysunkiem tech-
nicznym, którym interesowałem się już 
w  Afganistanie. Naukę udało mi się za-
kończyć nawet o pół roku wcześniej i teraz 
pracuję przy planowaniu instalacji klima-
tyzacyjnych oraz wodno-kanalizacyjnych 
w jednym z biur w Bad Vilbel. Od roku 
mam swoje mieszkanie. Jestem samodziel-
ny i szczęśliwy. W Niemczech mi się 
podoba. Mam zamiar jeszcze studiować 
i się rozwijać. Chcę jeszcze spełnić wiele 
moich planów i marzeń. 
Jak oceniasz aktualną sytuację w Afganis-
tanie? Jak to się stało, że Talibowie znów 
przejmują władzę? 

– Jednym słowem, sytuacja jest drama-
tyczna. Nie ma możliwości pracy. Moi 
rodzice prowadzą mały sklepik, który te-
raz musieli zamknąć. Ja też nie mogę im 
chwilowo przesłać pieniędzy, bo wszystkie 
banki zostały zamknięte. Aktualnie rodzi-
ce żyją z oszczędności. Nie wiem, na jak 
długo im one jeszcze starczą i jak będzie 
wyglądało ich życie, o ile w ogóle przeżyją 
to piekło. Talibowie robią w kraju, co chcą. 
Mojego kuzyna zastrzelili na ulicy tylko 
dlatego, że miał na swoim motorku przy-
klejoną flagę Afganistanu, której Talibowie 
nie uznają. Ciężko mi jest powiedzieć, jak 
doszło do przekazania władzy w  Afga-
nistanie. Niecały rok temu w Doha, 
w Katarze, została podpisana umowa mię-
dzy Talibami i Amerykanami. Treści tej 
umowy Afgańczykom nigdy nie pokaza-
no. Dlatego wielu Afgańczyków uważa, że 
ta umowa zawiera zgodę na przekazanie 
kraju w ręce Talibów. 
Dlaczego budowana od 20 lat armia 
afgańska poddała się bez walki? 

– To prawda, armia afgańska była silna, 
ponieważ otrzymywała wsparcie innych 
krajów. Żołnierze jednak muszą wyko-
nywać rozkazy i mają swoich dowódców. 

Ali Mausoleum w Masar-e Scharif  Fot. Peretz Partensky (źródło: Wikipedia)
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Kiedy do Afganistanu wkroczyli Talibo-
wie, armia afgańska otrzymała rozkaz, aby 
nie stawiać oporu. Ci, co chcieli walczyć, 
zostali rozbrojeni przez innych żołnierzy. 
Nie wiem, kto wydał takie rozkazy. Afgań-
czycy twierdzą także, że oni obecnego 
prezydenta nie wybrali, że wybory zostały 
zmanipulowane. W wyborach prowadził 
dr Abdullah Abdullah, jednak to Aschraf 
Ghani ogłosił się prezydentem, bo nagle 
okazało się, że to on ma więcej głosów. 
W poprzedniej kadencji mieliśmy dwóch 
prezydentów, którzy rządzili jednocześnie. 
Ten dość chaotyczny pomysł, z dwoma 
prezydentami, wyszedł z amerykańskiej 
administracji. Niedawno słyszałem, że 
na tych żołnierzy, którzy chcieli walczyć 
przeciw Talibom, została wywierana silna 
presja, aby nie podejmowali walki i odda-
wali broń. Aktualnie w prowincji Panjschir 
powstała grupa walcząca z Talibami. Jed-
nak większość ludzi ma po prostu dość. 
Nie chcą już walczyć i patrzeć, jak umie-
rają ich bliscy. Ludzie chcą uciekać 
z Afganistanu, lecz to wcale nie jest takie 
proste. Talibowie opanowali granice i nie 
wypuszczają ludzi z kraju. 
Czy nie wydaje Ci się, że ta interwencja 
krajów zachodnich w Afganistanie była 
bezsensowna? Czy ta misja miała w ogóle 
jakieś pozytywne aspekty? 

– Na pewno w ciągu ostatnich 20 lat wiele 
rzeczy uległo pozytywnym zmianom. Ko-
biety poczuły, jak wygląda wolność, mogły 
pracować. Wybudowano wiele szkół, dróg. 
Poziom edukacji podniósł się znacznie, 
a ludzie jakoś zarabiali na życie. Z drugiej 
strony Talibowie przybierali na sile, czego 
nie potrafię zrozumieć. Oczywiście bardzo 
dużą rolę w finansowaniu Talibów odegra-
li Irańczycy, którym zależy na pełnieniu 
przodującej roli w regionie, oraz Paki-
stańczycy. Ci z kolei obawiają się, że będą 
musieli – zgodnie z traktatem zawartym 
wiele lat temu – oddać kilka afgańskich 
prowincji. Tę umowę między Afganista-
nem i Pakistanem przygotowali Anglicy, 
gdy wycofywali się z kolonizacji naszego 
regionu. Ta umowa właśnie wygasła. Paki-
stan nie chce oddać tych terenów i wspiera 
Talibów, licząc na zachowanie przez nich 
obecnych granic. Na destabilizacji kraju 

zyskują również mafie, które liczą na zyski 
z afgańskich plantacji opium. 
Talibowie mówią, że się zreformowali 
i  nie są już tak radykalni. Wierzysz im? 
Wierzysz, że dotrzymają przyrzeczeń 
i  będą bardziej liberalni w stosunku 
do praw człowieka? 

– Nie wierzę im. Talibowie już wcześniej 
wiele obiecywali i nie dotrzymywali słowa. 
Oni robią to, co im się podoba. Teraz też 
obiecują światu, że będą lepsi, że kobie-
ty będą miały więcej praw, że będą dbać 
o edukację. To wszystko jest tylko po to, 
aby zdobyć oficjalną akceptację Zachodu 
i uzyskać poparcie dla budowy swojego 
rządu w Kabulu. Pierwszych obietnic już 
nie dotrzymują. Nie tak dawno temu obie-
cali amnestię dla osób służących w armii 
afgańskiej. Mówili, że im włos z głowy nie 
spadnie. Niestety słyszymy od rodzin, że ci 
ludzie po prostu znikają bez śladu. Dwaj 
moi bracia, którzy pracowali dla armii 
afgańskiej, uciekają, by do-
stać się wraz z  rodziną do 
Iranu. Chcą ratować rodzi-
ny i swoje życie. 
Czy istnieje różnica 
pomiędzy rządami w  Ka-
bulu a tym, co dzieje się 
poza stolicą? 

– Tak, jest ogromna róż-
nica między tym, co dzieje 
się w Kabulu, a tym, jak 
sprawowana jest władza 
na prowincji. W małych 
miastach i wioskach Ta-
libowie są bardziej pewni 
siebie. Tam nie ma dzien-
nikarzy, mediów, a ludzie 
są dręczeni i zastraszani. 
W Kabulu wiele rzeczy ro-
bi się na pokaz, by w świat 
poszedł pozytywny prze-
kaz o tolerancji i porządku 
w kraju. Trzeba bardzo 
uważać na wiadomości 
medialne, jakie płyną z Ka-
bulu. Tamtejsi dziennikarze 
są prześladowani i zmu-
szani, aby wybielać rząd. 
Powiem tak: Talibowie to 
ekstremiści, siejący strach 

i panikę wśród ludzi, a wszyscy niepokorni 
są przez nich mordowani. 
Wydaje mi się jednak, że Amerykanie też 
nie byli zbyt mile widziani w Afganistanie? 
Jakie jest Twoim zdaniem rozwiązanie na 
pokój i przyszłość w Twojej ojczyźnie? 

– To prawda, mimo że Amerykanie nam 
pomagali, to byli też w pewnym sensie 
okupantami w naszym kraju. Nasza wol-
ność i możliwość tworzenia własnych, 
niezależnych organów władzy i instytucji 
była ograniczona. Ingerencja w wybory 
prezydenckie też nie budowała zaufania. 
Dla 30 milionów Afgańczyków totalitar-
ne rządy Talibów oczywiście też nie są 
dobrym rozwiązaniem. Wydaje mi się, że 
dotkliwe sankcje nałożone na Talibów i na 
Pakistan mogłyby przynieść efekty. Jeśli 
inne kraje i narody przestaną, jak to robi-
ły do tej pory, mieszać się w wewnętrzne 
sprawy Afganistanu, w politykę i two-
rzenie rządu, to istnieje szansa na pokój, 
stabilizację i rozwój mojego kraju. 
Jeśli sytuacja polityczna i społeczna 
poprawiłaby się, to możesz sobie 
wyobrazić powrót do Afganistanu na 
stałe? Czy w ogóle wierzysz, że sytuacja 
w Twoim kraju kiedyś się ustabilizuje? 

– Taka nadzieja istnieje i ona zawsze 
będzie we mnie żyć. Może kiedyś będzie 
w Afganistanie bezpiecznie i będzie moż-
na normalnie żyć, pracować, nawet ciężko, 
ale spokojnie. To jest moje wielkie marze-
nie. Dopiero wtedy – podkreślam, dopiero 
kiedy zapanuje tam spokój i demokracja 
– z chęcią mógłbym wrócić do mojego 
kraju. Afganistan to jest w końcu moja oj-
czyzna. Aktualnie niestety nie ma takich 
perspektyw, a w Niemczech czuję się swo-
bodnie, mogę się rozwijać. Niemcy stają 
się po prostu moją drugą ojczyzną. 
 Rozmawiał Michał kochański

Afgański parlament, 2006 r.  (źródło: Wikipedia)
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powódź stulecia w NRW i Nadrenii-palatynacie
– polacy pomagają polakom
W nocy z 14 na 15 lipca 2021 roku w doli-
nie Ahru (rejon pomiędzy Kolonią i Bonn, 
region winiarski) doszło do powodzi stu-
lecia. Poziom małej rzeki Ahr podniósł się 
aż do 10 metrów. To była tragiczna noc. 
Zginęło prawie 200 osób, bo nie zdążyli 
uciec z domów. Reszta straciła wszystko: 
domy, samochody, cały majątek. Jest to 
rejon winiarski, który założyli już Rzymia-
nie będący w tych rejonach przed 2000 lat. 
Mieszkańcy doliny Ahru żyją z uprawy 
winorośli, a ich majątek jest „płynny” do-
słownie i w przenośni. Wino w beczkach 
i piwnicach, wino w butelkach – to wszystko 
spłynęło wraz z powodzią. W Nadrenii-Pa-
latynacie oprócz doliny rzeki Ahr poważnie 
ucierpiały także inne regiony, Eifel oraz 
miasto Trier. W Nadrenii Północnej-
-Westfalii powódź spowodowała poważne 
szkody, przede wszystkim w Hagen i Wup-
pertalu, w powiecie Euskirchen, w okręgu 
Ren-Sieg oraz w części kraju związkowego 
Bergisches Land. 

polacy pomagają polakom
Właściciele restauracji Maxima w Kolonii, 
Jarek i Aneta, zobaczyli rano 15 lipca 2021 
w niemieckiej TV, co się wydarzyło, jaka 
ogromna katastrofa spotkała ludzi żyjących 
w tych regionach. Ponieważ wielu Polaków 
żyje w tych regionach, a nie zna aż tak do-
brze języka niemieckiego, Jarek i Aneta od 
razu postanowili stworzyć w  restauracji 
punkt informacyjny, gdzie ludzie mogli-
by się zgłaszać. Dotyczyło to osób, które 
szukały pomocy, jak też tych, które chcia-
ły pomóc – a oni dalej mieli przekazywać 
ich do innych instytucji albo do punktów 
pomocy doraźnej. Maxima zapostowała na 
Facebooku informację o katastrofie i chęć 
pomocy – strona restauracji ma ponad 
2700 uczestników, tym samym post Jarka 
z 15 lipca 2021 miał ogromny zasięg. Po-
lonia, Polacy w Niemczech mieszkający 
w zalanych regionach, ale także ci z  da-
leka, zareagowali natychmiastowo. Do 
Jarka zgłosiło się w ciągu kilku kolejnych 
godzin i dni kilkaset osób. Zgłaszali się, 
żeby pomóc, udostępniając miejsca do 
spania, auta do przewozu, chęć pomocy 
w tłumaczeniu, także pytając, jakie rzeczy 
i sprzęty są najbardziej potrzebne. Brako-
wało wszystkiego – od butelek do mleka 
dla dzieci, wodę i jedzenie, przez możli-
wość podłączenia ładowarki z telefonem, 
koce, ubrania, materace do spania, aż po 
pomoc prawno-instytucjonalną. 

info pointy polregio – sieć społeczna
dla polskich migrantów
Maxima od początku powstania sie-
ci strukturalno-społecznej Info Point 
Polregio w NRW współpracuje z nią od 
strony netzwerkowej. W szczególności 

lokalnie z Info Point w Kolonii, który pro-
wadzony jest przez koordynatorkę Annę 
Klimaszewską-Golan, prawnika polsko-
-niemieckiego. Jarek i Aneta skontaktowali 
się od razu z kolońskim Info Pointem, któ-
ry dalej koordynował akcję pomocową. 
Jedną z osób poszkodowanych jest była 
kelnerka Maximy, która wyprowadziła się 
do Eifel z mężem i dwójką małych dzieci. 
Kupili i urządzili dom, który po pół roku 
zalało w całości. Dom jest na kredyt. Zdję-
cia po zalaniu były przerażające, woda 
stała do 1,5 metra, musieli się szybko wy-
prowadzić. Dom jest nie do zamieszkania 
z powodu wilgoci. Inny przykład to młode 
małżeństwo z rocznym synkiem, miesz-
kający w suterenie domu. Musieli szybko 
uciekać, nie zdążyli zabrać nawet butelki 
do mleka dla małego. Przykładów takich, 
jak żony mieszkające w Polsce i szukają-
ce mężów pracujących w tym regionie, 
bo straciły całkowity kontakt, czy mężów 
szukających żon pracujących tu jako opie-
kunki do osób starszych, było wiele. 

Pomoc polegała na szybkim netzwer-
ku i  przekazywaniu informacji, np. od 
Info Pointu Kolonia do WOŚP w Bonn. 
Setki ludzi chętnych do pomocy, wyjąt-
kowy odzew, jeden post uruchomił falę 
dobroci. Konsulat RP oferował pomoc po-
szkodowanym, także finansową. „WDR”, 
„Deutsche Welle”, wszystkie tutejsze 
media polonijne rozprzestrzeniały infor-
macje odnośnie pomocy. Nastąpiły zbiórki 
rzeczy, żywności, ubrań, zabawek, poście-
li, transportu itp. Pomoc psychologiczna 
nadeszła także z Hesji, od Barbary Lange 
z inicjatywy Daj Znak. 

Joanna Szymanska, kierownik projektu 
Info-Point-Polregio w NRW, zauważa: 

– Niezwykle ważny był natychmiastowy 
łańcuch reakcji, zarówno grup, takich jak 
WOŚP, jak i pojedynczych osób, w  tym 
naszych petentów, którzy wcześniej zwra-
cali się o pomoc i wsparcie do punktów 
doradczych Info-Point, a teraz sami 
pisali i dzwonili, oferując wsparcie i or-
ganizując zbiórki w miejscach swojego 
zamieszkania i poza nimi. Sami poszko-
dowani zwracali się głównie z pytaniami 
związanymi z ubezpieczeniami, kwestiami 
dotyczącymi rządowej pomocy natych-
miastowej, a  także sprawami z obszaru 
prawa pracy, czy np. przysługuje wolne 
z tytułu katastrofy. Niektórzy chcieli zwy-
czajnie porozmawiać, a jeszcze innych 
kontaktowaliśmy ze specjalistami, jak np. 
psychologiem, prawnikiem. Kolejny raz 
na wysokości zadania stanęła lokalna Po-
lonia i stojące za nią struktury, takie jak 
np. nasza sieć społeczna w NRW. 

Głównym problemem i wyzwaniem 
obecnie, gdy minął pierwszy etap usuwa-
nia szkód i porządkowania, jest kontakt 
powodzian z urzędami, w których mogą 
złożyć wnioski o odszkodowanie czy po-
moc. Mają pytania do prawników: 

– Chcemy ich w tym wesprzeć, także od 
strony językowej, bo wielu Polaków wcale 
lub słabo mówi po niemiecku, a do zała-
twiania tego typu spraw potrzebny jest 
język urzędowy – mówi Anna Klimaszew-
ska-Golan, prawniczka i koordynatorka 
Info-Point-Polregio w Kolonii. 

 Anna Golan

W restauracji Maxima w Kolonii: właściciel Jarosław Czeczatka i Anna Klimaszewska-Golan, koordynatorka 
Info Point Polregio Kolonia
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Rheinstr. 18
64319 Pfungstadt
www.fischer-law.eu

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

e-mail: rajwfischer@yahoo.de

Jacek W. Fischer
RECHTSANWALT / KANCELARIA PRAWNA

Doradzam i reprezentuję dwujęzycznie w następujących sprawach:

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

Damian Ballon
Rechtsanwalt

Annette Ballon
Rechtsanwältin

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

fax: 069 / 67738742

e-mail: kanzlei@kanzleiballon.de

telefon: 069 / 67739093

Alt-Griesheim 18, 65933 Frankfurt

www.adwokat-frankfurt.pl
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