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Mija kolejny rok. Rok, który dał nam nadzieję i pokazał, że 
nasza technologia oraz nauka potrafi przeciwstawić się 
wirusom. Może jeszcze nie tak skutecznie, jak byśmy sobie 

tego życzyli, ale każde wynalazki wymagają ulepszeń. Ostatnie dwa 
lata z pewnością wprowadziły wiele zawirowań w życiu każdego z nas. 
Jednych życie zmieniło się diametralnie, innych nieco mniej. Każdemu 
z nas pandemia ograniczyła spotkania towarzyskie i kulturalne. Mamy 
nadzieję, że kolejny rok 2022 pozwoli, aby imprezy kulturalne znów 
mogły nas cieszyć i skutecznie oderwać od codzienności. Tak, drodzy 
Czytelnicy, wiele się zmieniło, dlatego „Twoje Miasto” też musi ewolu-
ować. Aktualnie intensywnie pracujemy nad rozbudową i ulepszeniem 
naszej strony internetowej. Efekty będą widoczne już pod koniec 
grudnia. Przy okazji dziękujemy Konsulatowi Generalnemu w Kolonii 
za wsparcie naszego projektu. Dzięki nowej stronie internetowej chce-
my być bardziej aktywni w sieci oraz w mediach społecznościowych. 
Z tego też powodu zamierzamy przekształcić naszą papierową wersję 
magazynu w kwartalnik. Jednocześnie wybraliśmy marzec, czerwiec, 
wrzesień i grudzień jako miesiące, w których w pierwszy weekend 
ukaże się magazyn polonijny Twoje Miasto. Mamy nadzieję, że nasze 
wiadomości przekazywane dwutorowo będą docierały szybciej i szerzej 
do naszych Czytelników. Dla firm przygotowujemy także możliwość 
reklamy na naszym nowym portalu internetowym. Oczywiście jest to 
oferta dla Was, dlatego zapraszamy do współpracy, zwłaszcza osoby 
znające się na publikacjach online. Pisać do nas może każdy, kto ma 
Polonii coś ciekawego do przekazania. Czytelników natomiast zachę-
camy do komentowania oraz konstruktywnej krytyki. Tymczasem 
– życzymy wszystkim zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. 
Do siego roku 2022! 
 Michał Kochański
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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

Sylwia Piątek i Agnieszka Korzeniewska 
(na samym początku w tym projekcie brała 
udział również Tamara Mądra) postawiły 
sobie cel, by propagować polską literaturę 
i poezję za granicą i stworzyć przestrzeń 
kulturalną, w której mogłyby się spotkać 
różnorodne jej nurty. Na tak oryginalny po-
mysł wpadła Sylwia Piątek i stała się całym 
motorem przedsięwzięcia. To wielka szansa 
dla Polonii i polskich czytelników, którzy 
mogli wziąć udział w wydarzeniu oraz po-
znać osobiście autorów, od lat tworzących 
swoje dzieła poza granicami kraju. Pro-
gram był bardzo urozmaicony, ponieważ 
zostały zaprezentowane nie tylko książki, 
ale też malarstwo i muzyka. Można było 
posłuchać pięknych utworów wykonanych 
na różnych instrumentach, a także podzi-
wiać prace utalentowanych uczestników. 
Organizatorzy nie zapomnieli o stronie 
kulinarnej – odwiedzający mieli możliwość 
zakupić ciepłe oraz zimne posiłki i napoje. 

Dzięki wsparciu patronów medialnych: 
Sekrety Biznesu, Polacy w Świecie, Suc-
cessful Life Strategist, Stowarzyszenie 
Polska w Sercu, Pepe TV, Dom Polski 
BXL, Aga Unlimited, Katarzyna Strażni-
kiewicz – Strażnik Słów, Empire Custom 
Boats, Antwerpia po Polsku, Nowinki – 
zainteresowanie było bardzo duże. Warto 
podkreślić też wkład sponsorów, którym 
nie jest obojętne krzewienie polskiej kultu-
ry poza granicami kraju. Mamy nadzieję, 
że to wydarzenie stanie się początkiem 
długotrwałej tradycji, nie tylko w Brukseli, 
ale również w innych miejscach na świecie. 

Sylwia Piątek mieszka w Belgii. Jest co-
achem i ekspertem w dziedzinie rozwoju 
osobistego i strategii biznesu. Stworzyła 
Successful Life Strategist, którego misją jest 
wspieranie przedsiębiorców w ich rozwo-
ju – osobistym i biznesowym. Dostosowuje 
strategię i plan działania do potrzeb swo-
ich klientów, pomaga im odnaleźć własną 
wartość i pewność siebie, tak by realizowali 
swoje marzenia, osiągali cel szybko i skutecz-
nie. W oparciu o własne odkrycia, wnioski 
i doświadczenia wspiera, pomaga rozpoznać 
umiejętności, talenty, czyli poznać własnego 
siebie. Jest autorką kilku publikacji, w tym 
Dziennika Gołębia – poradnika podzielo-
nego na pięć najważniejszych etapów, które 
są zaznaczone różnymi kolorami: niebieski 

Polska Książka w Świecie to wyda-
rzenie, które odbyło się 13 listopada 
2021 roku w Brukseli. W czasie, 
gdy z powodu pandemii udział 
w życiu kulturalnym ze względu na 
wszelakie obostrzenia jest trudniej 
dostępny, dwie odważne panie zor-
ganizowały pierwsze Polonijne Targi 
Książki w tej części Europy. 

– przekonania i wartości; żółty – środowi-
sko; pomarańczowy – zachowania; zielony 
– możliwości i cele; fioletowy – tożsamości. 
Każdy z pięciu etapów trwa 10 tygodni. Każ-
dy tydzień to analiza i wyciąganie wniosków. 
Dzięki informacjom, które zanotujemy, do-
wiemy się wielu informacji o sobie, co może 
nam pozwolić na świadome podejście do 
siebie i dalszego rozwoju. Innym ciekawym 
projektem jest książka (nie)Gotowi na suk-
ces. To zebrane historie ludzi, którzy nie 
tylko odważyli się opisać swoje życie, ale są 
także gotowi wspierać innych na drodze do 
sukcesu. Poza Sylwią Piątek współautorami 
tej książki są: Agnieszka Kłosowska, Da-
riusz Tetelewski, Joanna Musiol, Katarzyna 
Strażnikiewicz, Magdalena Zakrzewska, 
Monika Wrona. Dzisiaj można już zakupić 
część drugą (nie)Gotowych na sukces. Sylwia 
Piątek i współautorzy: Agnieszka Gryszka, 
Krzysztof Nazarow, Agnieszka Piasecka-
-Nwankwo, Krzysztof Wantuch, Beata Ewa 
Górska, Dariusz Górski, Agata Rosińska 
i Łukasz Przelaskowski, pokazali, że można 
spełniać marzenia i  osiągać cele. Czasami 
wystarczy impuls, jedna decyzja i możemy 
zmienić nasze życie na lepsze. Może właśnie 
zainspiruje nas do tego jedna z tych historii? 

Kontakt: https://sylwiapiatek.ecwid.com 

Dariusz Tetelewski – (nie)Gotowi na suk-
ces (fragment): 

Dzięki obserwacji, jak funkcjonują pol-
skie firmy, powstał kolejny projekt – Targi 
Budowlane, mające na celu promowanie 
i pomoc polskim przedsiębiorcom z branży 
budowlanej w zaistnieniu na niemieckim 
rynku. Zainteresowanie jest ogromne, więc 
planowane są regularne spotkania w róż-
nych miastach Niemiec, aby każdy miał 
możliwość zaprezentowania swojej firmy 
potencjalnym klientom. Ze względu na 
obecną sytuację, w której znalazł się cały 
świat, tego typu wydarzenia są odwołane, 
a promocja firm odbywa się online, ale na 
pewno targi będą się odbywały, gdy tyl-
ko sytuacja na to pozwoli. Poprzez moją 
aktywność w mediach społecznościowych 
poznałem wspaniałe osoby, które zawsze 
służyły pomocą, gdy tylko jej potrzebo-
wałem. Dzięki pomocy takich właśnie 
znajomych zacząłem dodatkowo zajmować 
się marketingiem sieciowym, nie jakąś tam 
piramidą, tylko prawdziwym biznesem. 
A  zatem: mając pracę na etacie, dodatko-
we prywatne zlecenia, obsługując wszystkie 
grupy i strony w mediach społecznościo-
wych, przygotowując i planując spotkania 

Polska Książka w Świecie, czyli

Sylwia Piątek Agnieszka Korzeniewska
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dla przedsiębiorców, mogłem jeszcze wygo-
spodarować czas na pracę w MLM. Tylko 
jak to wszystko pogodzić? W tym czasie 
doszły inne dodatkowe zajęcia, na które 
też trzeba było poświęcić trochę czasu, na 
przykład pomoc w organizacji WOŚP 
Oberhausen, w którym jestem aktywnym 
członkiem sztabu. Ponadto organizacja 
spotkań klubu Toastmasters i jeszcze trzeba 
znaleźć czas dla rodziny i na odpoczynek. 

Agnieszka Korzeniewska to blogerka, au-
torka książek, copywriterka, montażystka 
krótkich filmików i spotów reklamowych, 
pisze na zamówienie teksty. Już w 2014 ro-
ku zamierzała zabrać nas na wydarzenie: 
Polska Książka w Świecie. Tytuł jej książki 
– Zabiorę Cię jesienią do Brukseli – oka-
zał się proroczy. Rzeczywiście wiele osób 
wybrało się 13 listopada 2021 do stolicy 
Belgii. Jest to wyjątkowy przewodnik po 
mieście i lektura warta polecenia. Agniesz-
ka napisała również W deszczu tańcz 
– można go odebrać jako ciepły, osobisty 
pozytywnik. Zaczarowana codzienność, 
czyli bezwstydnie optymistycznie o życiu 
(2017) – jest to publikacja o kobiecych 

sprawach, problemach i smutkach. Witraż 
(2017) to historia życia trzech polskich 
emigrantek, w której miłość w zaskakujący 
sposób przeplata się z ludzkimi dramata-
mi. Autorka wydała również opowiadania: 
La Rue d'Espagne i Spaanse Straat oraz 365 
dni mocy – zbiór myśli na każdy dzień, po-
budzający do myślenia i pokazujący prosty 
kierunek zagubionym ludziom. 

Wdzięczność przyciąga obfitość.
Dobro dzielone – mnoży się.
A Uśmiech – leczy smutki.
Wszystkie te cenne dary – za darmo!
 (Aga Korzeniewska)

Agnieszka Korzeniewska pracuje nad 
niderlandzką i francuską wersją swoich 
opowiadań. Wspiera kulturę w Polsce 
i  w  Belgii, organizuje kobiece spotkania: 
Na Parkiecie w Brukseli lub Spotkania 
Parkietowe Online. Pomaga kobietom na 
całym świecie odkrywać i realizować swo-
je pasje. 

Kontakt: https://www.korzeniewska.com

 Małgorzata U. Laska

nasi też potrafią
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KącIK DLA DzIEcI

Drogie Dzieci!

Śpiący Mikołaj

Wokół biel pokryła miasto…
Święta! Już choinka kolorowo lśni!

Dzieci czekają na prezenty,
patrzą z nadzieją w stronę drzwi.

Nadszedł magiczny czas.
Minął ranek, wieczór już dzieci zastał,

a Mikołaja nie ma.
Co z nim, czyżby zaspał?

Małgorzata U. Laska

Śniegu nie widać, zima jednak zbliża się 
coraz bardziej. Mimo chłodu, to bardzo 
piękna pora roku. Z czym kojarzy się nam 
grudzień? Ze świętami Bożego Narodze-
nia oczywiście. Ale to nie tylko Święty 
Mikołaj i prezenty. Kto z Was pomagał 
przy pieczeniu ciasteczek? Mamy dla Was 
prosty przepis na ciasteczka maślane – 
wystarczy poprosić mamę, by zagniotła 
ciasto, a później możecie kreatywnie wy-
cinać różne figury związane ze świętami. 
Takie foremki można teraz kupić prawie 
w każdym sklepie, jak i różne ozdobne 
dekoracje na ciasteczka. 

Co potrzebujemy:

•	 25 dag mąki pszennej 
•	 20 dag masła 
•	 2 dag cukru 
•	 1 łyżeczka cukru waniliowego 

z prawdziwą wanilią 
•	 1 żółtko 

Zagniecioną masę należy owinąć folią 
spożywczą i wstawić na 30 minut do 
lodówki. Nagrzewamy piekarnik do 180 
stopni, a na posypanej mąką stolnicy 
rozwałkowujemy ciasto ok. 5 mm. Wy-
krojone choinki, bałwanki, księżyce, 
gwiazdki układamy na wyłożonej papie-
rem do pieczenia blasze i wstawiamy do 
piekarnika na ok. 10 minut. Następnie 
wyjmujemy, czekamy aż wystygną, a na 
koniec dekorujemy. Możemy posypać cu-
krem pudrem albo położyć lukier (można 
go przygotować z cukru pudru i odrobiny 
soku z cytryny). 

Już roznosi się w naszym kąciku aromat 
przepysznych ciasteczek, wykonanych 
przez Was własnoręcznie. Prosimy 
tylko, aby zabawę w piekarza traktować 
poważnie i świąteczne pyszności upiec 
w obecności rodziców. Życzymy Wam 
smacznego oraz szczęśliwych świąt Boże-
go Narodzenia!

Wszyscy niecierpliwie wyglądają  
przez okno, zerkają ku kominowi. 
Błyszczy już pierwsza gwiazdka!

Coś się stało Mikołajowi!?

Nagle dźwięczą dzwonki,
zaczyna padać śnieg.

Czyżby spóźniony Mikołaj?
Na buziach pojawia się uśmiech. 

Niestety, fałszywy sygnał.
To nie renifery.

Dzieci ze smutkiem spuszczają głowę,
zbiera się im na płacz szczery.

A Święty Mikołaj?
Jeszcze w Laponii chrapnął,
zerwał się na równe nogi,

przetarł zaspany oczy i na całe gardło wrzasnął:

„To przez telewizor zaspałem!
Po co mi było do późna na telefonie grać?!

Taki wstyd! Spóźnić się z prezentami!
Ale przecież czasami… każdemu zdarza się zaspać”.

Rozwiąż zimowy rebus!

rys. Ola Laska
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AUTOMAnIA

nadchodzi zima, a z nią niskie tempe-
ratury, które od naszego akumulatora 
wymagają więcej niż wiosną czy latem. 
W tym artykule zajmiemy się więc aku-
mulatorami. 

Jaki akumulator wybrać, jeżeli czeka nas 
wymiana lub jak zadbać o stary? Akumu-
lator samochodowy to podstawa działania 
każdego pojazdu. Przekazuje energię elek-
tryczną do cewki zapłonowej, rozrusznika 
i wszystkich obwodów elektrycznych. Au-
to bez niego po prostu nie odpali. 

Jakie mamy rodzaje akumulatorów?
•	akumulator obsługowy, 
•	akumulator bezobsługowy, 
•	akumulator żelowy. 

Należy również wspomnieć o specjalnym 
typie, który jest montowany w samocho-
dach z systemem start-stop i hybrydach. 
Akumulatory w tym systemie powin-
niśmy dobierać według dwóch typów: 
EFB   (Enhanced Flooded Battery) oraz 
AGM (Absorbent Glass Mat). Oba mogą 
przetrwać wiele tysięcy cykli włączania 
i wyłączania. Żywotność tych akumulato-
rów wynosi maks. 5 lat. 

Akumulator obsługowy. To najstarszy 
i najprostszy typ. Swoją nazwę zawdzięcza 
konieczności własnoręcznego uzupełnia-
nia elektrolitu. 

Akumulator bezobsługowy. W ich 
przypadku dolewanie elektrolitu nie jest 
konieczne (choć możliwe). Współcześnie 
stosuje się je w większości aut. Ich du-
żą zaletą jest znajdującą się na obudowie 
specjalną miarką wskazującą poziom na-
ładowania akumulatora. 

Akumulator żelowy. Jak nazwa wskazu-
je, obecny w nich elektrolit ma formę żelu 
(jest to kwas z krzemionką). Ze względu 
na ich zwiększoną wydajność, mniejszy 
rozmiar oraz dużą odporność na czynniki 
zewnętrzne stosuje się je w motocyklach 
i samochodach sportowych. 

Jak zadbać o akumulator? 
Akumulatorowi nie służą częste roz-
ładowania, doładowywania lub nawet 
przeładowywanie. Dobrze jest też wyczy-
ścić klemy akumulatora. Używamy do tego 
celu specjalnych szczotek, możemy też sko-
rzystać ze zwykłego papieru ściernego. 

Jeśli Twój akumulator często się rozła-
dowuje, to skontroluj nie tylko poziom 

elektrolitu, ale i poziom naładowania za 
pomocą woltomierza. Napięcie nie powin-
no być niższe niż 12.4 V. Jeżeli napięcie 
będzie niższe, oznacza to, że akumulator 
nie jest do końca naładowany. Jednak wina 
może leżeć po stronie alternatora. Napię-
cie, jakie powinien wytwarzać alternator, 
oscyluje w granicach 13,8 a 14,8 V. 

Wymiana akumulatora – jaki wybrać?
Tak jak w przypadku innych części, należy 
zadbać, aby był wysokiej jakości. Odwdzię-
czy Ci się długą i bezawaryjną pracą. Przy 
doborze akumulatora ważny jest wybór 
odpowiedniej pojemności liczonej w am-
perogodzinach (Ah). Zbyt mała pojemność 
w stosunku do pojemności silnika nie 
zapewni nam bezawaryjnego działania. Na-
tomiast zbyt duża pojemność spowoduje, 
że alternator nie nadąży z jego ładowaniem. 

Choć wybór wydaje się skomplikowany, 
to ze względu na dużą dostępność tego 
urządzenia na rynku bez problemu znaj-
dziemy idealny akumulator do naszego 
samochodu. 

Życzę 100-procentowego rozruchu i sze-
rokiej drogi. 
 Krzysztof Bakalarczyk

zadbaj o akumulator w swoim samochodzie
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WIEŚcI POLOnIJnE

Podobnie jak w pierwszym, tytułowe we-
sele jest tylko pretekstem do opowiedzenia 
historii o ludzkich przywarach, tym razem 
jednak widz może mieć mętlik w głowie 
od mnogości wątków. Na ekranie dzieje się 
dużo, a to wszystko podane jest w sposób 
dosadny i brutalny. 

Mamy dwie osi czasu, które z biegiem 
filmu wzajemnie się przenikają. Tym, co 
je spaja na ekranie, jest postać Antoniego 
Wilka, dziadka panny młodej. Przypomi-
na on sobie wydarzenia z lat 1939–1941, 
kiedy to w jego stronach dochodziło do 
pogromów żydowskich, lecz on sam był 
zakochany w  Żydówce. Współczesna oś 
zaś pokazuje polską niechęć do obce-
go (tutaj pracownicy ze Wschodu) i na 

Niezbyt udane poprawiny

Korepetycje online dla dzieci z rodzinnych domów dziecka

wojny były dwie stodoły: w jednej Polacy 
Żydów palili, a w drugiej ukrywali – i on 
żyje dlatego, że trafił do tej drugiej. Nie-
stety to wyważone zdanie blaknie wobec 
całości narracji filmu. Widzimy tylko wy-
kręconą do granic wyobraźni przemoc, 
nienawiść, chciwość i egoizm. 

Filmu nie da się zaszufladkować w kate-
gorii rozrywkowej – oczywistym jest, że 
reżyser miał przesłanie. Niestety nie jest to 
obraz, który może się stać przyczynkiem 
do pochylenia się nad własną bolesną 
historią. Była to raczej próba włożenia 
przysłowiowego kija w mrowisko – pro-
blem, że ten kij został już dawno włożony, 
wobec czego można odnieść wrażenie, że 
jest to raczej kolejny element wojny pol-
sko-polskiej, gdzie obie strony patrzą na 
siebie z wyższością. Szkoda, bo z taką ob-
sadą aktorską i talentem reżysera film miał 
potencjał być przełomowym. Dominują 
jednak głosy rozczarowania. 

Można go zobaczyć również w wybra-
nych niemieckich kinach, w polskiej wersji 
językowej. Dla mnie obraz był zbyt mocny 
i  momentami chciałem kino opuścić, ale 
najlepiej niech każdy z widzów sam oceni 
obraz Smarzowskiego. 

 Mateusz Smolka

Znasz to uczucie, kiedy mieszkając za 
granicą, chciałbyś coś zrobić dla Polski 
i Polaków? W jakiś sposób przyczy-
nić się do poprawy sytuacji w Twojej 
ojczyźnie? Tylko jak? Wydawać by 
się mogło, że działanie na odległość 
jest niemożliwe. Nic bardziej mylne-
go. Okazuje się, że jest sposób, aby 
dołożyć swoją małą cegiełkę, żeby 
dzieciom w Polsce żyło się lepiej. 

Stowarzyszenie Polska 2050 zna-
lazło sposób, aby zaangażować do 
działania Polki i Polaków miesz-
kających za granicą i włączyć ich 
w projekt korepetycji dla dzieci z ro-
dzinnych domów dziecka. Na terenie 
całych Niemiec zebrała się grupa, 
która ten projekt realizuje. Ty rów-
nież możesz dołączyć. 

Akcja kierowana jest do dzieci, któ-
rym już na starcie dorośli pokazali, 
że znaczą dla nich mniej niż np. al-
kohol. Światełkiem w tunelu okazuje 
się być umieszczenie ich w bezpiecz-
nych rodzinach. Jednak mimo wielkiego 
zaangażowania nowi opiekunowie często 
nie są w  stanie pomóc im w nauce mate-
matyki, chemii czy języka obcego. Tutaj 
pojawiamy się my, wolontariusze. Udziela-
my korepetycji online z tych przedmiotów, 
które sprawiają dzieciom trudność. 

Dzieci, które potrzebują takiego wspar-
cia, jest wiele. Problemy emocjonalne 
i traumy, z jakimi muszą się mierzyć w tak 
młodym wieku, powodują niską samo-
ocenę i brak wiary w swoje umiejętności. 
W chwili, gdy rozpoczynają naukę z wo-

lontariuszem np. z Niemiec, czują 
się bardzo docenione i pozytywnie 
wyróżnione, co szybko przekłada się 
na ich wyniki w nauce. Taka forma 
wsparcia pobudza też ich ciekawość. 
Są zainteresowane historią wolon-
tariusza-nauczyciela, który na co 
dzień mieszka w innym kraju. Tym 
samym my stajemy się dla nich nie 
tylko dowodem na to, że są na tym 
świecie dorośli, którzy bezinteresow-
nie poświęcą im czas oraz uwagę, ale 
którzy są również oknem na świat 
i motorem do rozwijania pasji i za-
interesowań. 

Projekt korepetycji rozpoczął się 
rok temu. Projekt koordynuje Sto-
warzyszenie Polska 2050, ale do akcji 
włączyć może się każdy, komu los 
dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej 
leży na sercu. Jednoczymy się, aby 
zapewnić lepszy start tym najmłod-
szym obywatelom Polski. 

Jeśli chcesz wziąć udział w tym 
projekcie, nie musisz być nauczycielem/
nauczycielką. Wystarczy, że chcesz i  po-
trafisz przekazać wiedzę. Napisz do nas na 
adres: pieczazastepcza@polska2050.pl. 

Magdalena Grędzińska
koordynatorka projektu

zasadzie analogii Smarzowski stara się 
pokazać, że nic się nie zmieniło. Robi to 
niestety w sposób przesadzony. W jednej 
ze scen pewien Żyd mówi, że w czasie 

Wojciech Smarzowski
ponownie zaprasza nas
na „Wesele”, jednak
zawiedzeni będą ci,
którzy liczą na zmoder-
nizowaną wersję filmu
z 2004 roku.
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Basia przed i po rozpoczęciu suplemenacji

WIEŚcI POLOnIJnE

Do osoby zapraszającej zgłosiło się kilka 
osób. na stole kawa, ciasto oraz przy-
słowiowa miska z łakociami. Większość 
gości częstuje się i rozmawiają między 
sobą. niektórzy nastawieni sceptycznie 
na to, o czym będę opowiadała. zaczy-
nam: „Suplementować się czy nie?”. To 
pytanie zadaję często. Odpowiedzi otrzy-
muję przeważnie takie same: „Odżywiam 
się zdrowo. Jem warzywa i owoce. Dbam 
o zrównoważony bilans składników od-
żywczych. nic nie potrzebuję”. Pytany, 
pytana odbija przysłowiową piłeczkę. 

Następnie pytam, czy obecni wiedzą, jakie 
zadanie ma jelito i jak funkcjonuje? Tutaj 
już odpowiedzi nie są takie jednoznaczne, 
a wiele osób nie ma wiedzy na ten temat. 

Później pytam: jeśli tak zdrowo się odży-
wiasz, to skąd masz nadciśnienie, wypadają 
ci włosy, ciągle jesteś zmęczony/zmęczona? 
Dlaczego paznokcie się łamią? Czy masz 
swoją wymarzoną wagę? Czy śpisz dobrze? 
Po tych pytaniach część osób zaczyna 
uważnie słuchać i zastanawiać się nad tym. 
Do niektórych jednostek pytania nie do-
tarły i próbują sobie żartować. 

Jeżeli dobrze się Pani/Pan odżywia i ma 
Pani zbilansowaną dietę dostarczającą 
wszystkich potrzebnych składników, to nie 
ma konieczności. Skąd ta pewność? Przecież 
nikt nie badał u mnie poziomu witamin, 
minerałów, koenzymów, zawartości metali 
ciężkich, zakwaszenia? Lista może być długa 
i długo też będziemy zdrowi, mając pewne 
niedobory, bo organizm człowieka to wielka 
machina, która radzi sobie jak może nawet 
w ekstremalnych warunkach. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
zaleca spożywanie co najmniej 400 gra-
mów warzyw i owoców każdego dnia. Nasz 
organizm po dostarczeniu odpowiednich 
witamin i minerałów czyni dosłownie cuda. 
Suplementy z „najwyższej półki” dostarcza-
ją dokładnie to, czego potrzebujemy. 

Oto relacja jednej z naszych dziewczyn: 
– Nazywam się Basia, mam 58 lat. Suple-

menty stosuję od października 2020 roku 
ze względu na pogarszający się mój stan 
zdrowotny. Od prawie zawsze miałam pro-
blemy z układem pokarmowym, wysokie 
ciśnienie krwi, zły cholesterol, wzdęcia, ga-
zy, po drodze operacje (usunięcie woreczka 
żółciowego), zagrzybiony organizm, zmien-
ność nastrojów (depresja), złe wartości 
wątrobowe), brak snu itd... Owszem, za po-
mocą farmakologii podreperowałam jedno 
schorzenie, a przy następnym badaniu krwi 
albo po pewnym czasie miałam problem 
z czymś nowym i niekończące się wędrów-
ki po lekarzach. Przypominało to troszkę 
domino, jedno schorzenie ciągnęło za sobą 
następne. Dlatego kiedy Róża opowiedzia-
ła mi o produktach, stwierdziłam, że nie 
mam nic do stracenia. Owszem, przeraziła 
mnie na początku cena, ale dla chcącego nic 
trudnego i tu dałam radę. Zaoszczędziłam 

sobie w sumie na inny cel, ale postawiłam 
wszystko na jedna kartę i się nie zawiodłam. 
Dziś jestem jak nowo narodzona. Dole-
gliwości, które odczuwałam po operacji, 
ustąpiły, nareszcie się wysypiam, w ciągu 
dnia mam dużo energii na działanie, a nie 
siedzenie i dołowanie się. Widoczna jest po-
prawa jakości włosów, paznokci, regularne 
wypróżnianie się, itd… Można tak jeszcze 
dużo wymieniać, a przy tym wszystkim 
jestem o 20 kg lżejsza. Jestem pewna, że sys-
tematyczne stosowanie witamin, minerałów 
i mojego ulubionego jogurtu z ziarnami po-
zwoli mi normalnie funkcjonować i cieszyć 
się życiem tak, jak na dziś chce mi się żyć 
– i to jest cudowne. WYBIERAM zROWE 
żYcIE, A nIE TYcIE! 

Po tej relacji i pokazaniu siebie i kilku 
zdjęć uczestnicy spotkania są zaintere-
sowani i zaczynają z uwagą słuchać. Tu 
chciałam nadmienić, że pojęcie „chory” 

często jest dostrzegane o wiele za późno. 
Nasz organizm, tak jak dobry samochód – 
funkcjonuje wówczas, gdy o niego dbamy. 
A co robimy, jeśli zapali się jakaś lampka? 
W naszym organizmie mamy wiele takich 
„lampek”. Włosy, migreny, paznokcie, 
cukier, nadciśnienie, nadwaga, itd. Moi 
drodzy, to już prawie cała gama „lampek”. 
Serdecznie namawiam każdego do zainte-
resowania się tematem. Chętnie pomogę. 
Zgłoście się do mnie. 

Od dwóch lat używam suplementów. 
Saszetka rano i wieczorem. Do tego nasz 
probiotyczny jogurt. Moja przemiana ma-
terii ustabilizowała się. Paznokcie, włosy, 
waga itd. Jestem szczęśliwa, że używam 
tych dobroci, które chętnie polecam dalej. 

Róża Frąckiewicz
r.frackiewicz@gmx.de

01737039994
Artykuł sponsorowany

Wszystko o suplementacji
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Na górze Lohrberg, która stanowi część 
frankfurckiego pasa zieleni Grüngürtel 
i  oferuje piękny widok na frankfurcką 
skyline, zebrały się rodziny, grupy i osoby 
indywidualne; miasto wyposażyło nas w 
worki, rękawiczki i szczypce, odebrało też 
zebrane śmieci. 

cO zEBRALIŚMY? Oprócz klasycznych 
śmieci w postaci plastików i opakowań – 
ogromne ilości niedopałków i kapsli. Po 
naszej akcji Lohrberg był lżejszy o kilka-
naście worków odpadów. 

DLAczEGO TO ROBIMY? To dobre 
uczucie móc wspólnie z innymi pokazać 
solidarność z miastem, w którym żyjemy, 
pomóc w utrzymaniu w czystości miej-
skich terenów zielonych i przekazać 
pomagającym nam dzieciom, że troska 
o nasze otoczenie i naturę to oczywistość. 
Ale to też okazja do integracji, do na-
wiązania kontaktów, poznania nowo 
przyjezdnych, a dla nowo przybyłych – do 
poznania mieszkających tu już rodaków 
i rodaczek. Tym razem dołączyła do nas 

Konsul Anita Mikołajczak, nowo przy-
jezdne osoby i rodziny oraz przyjaciele 
Polonii. 

Imprezę zakończyliśmy piknikiem 
FAMILY & FRIEnDS. Można było spró-
bować smakołyków ze sklepu Sami Swoi 
i miodu z „frankfurckich wieżowców” od 
Reimunda Saffiana, zatańczyć i zaśpiewać. 
Atrakcją dla dzieci byli piłkarze Polo-
nii Wiesbaden, którzy rozstawili bramki 
i strzelali z najmłodszymi gole. Nic dziw-
nego, że sportowe miejsce ściągnęło dzieci 
z całego Lohrbergu. 

cO TO JEST cLEAn DAY? To światowa 
akcja, w której w tym roku wzięły udział 
miliony osób z 191 krajów. Utworzona 

w 2018 roku wspomaga zaangażowanie lo-
kalnej społeczności. Polega na współpracy 
wolontariuszy z komunalnymi władzami, 
które wyposażają zgłoszone grupy w  od-
powiedni sprzęt i zobowiązują się do 
odebrania zebranych śmieci. 

zAPRASzAMY zA ROK! Kolejna akcja 
„Word Clean Up” to 17.09.2022. Zapiszcie 
tę datę i śledźcie stronę dajznak.blog – al-
bo zapiszcie się na nasz newsletter. 

PODzIĘKOWAnIA zA WSPÓŁPRA-
cĘ: dla sklepu Sami Swoi, wolontariuszy 
Sztabu WOŚP Darmstadt-Frankfurt, Po-
lonii Wiesbaden, Reimunda Saffiana oraz 
dla sklepu PROMO za napoje.

 Barbara Lange

World cleanUp Frankfurt i piknik Family & Friends 
Impreza polonijna na pożegnanie lata
W tym roku polski Frankfurt po raz 
kolejny dołączył do akcji sprzątania miej-
skich terenów zielonych. 18 września ok. 
60 wolontariuszek i wolontariuszy frank-
furckiej Polonii wsparło światową akcję 
sprzątania „World clean Up”.

Organizatorzy i współorganizatorzy z gościem imprezy, Konsul RP Anitą Mikołajczak  Fot. Daj Znak

Podczas otwarcia wystawy 24.09
 Fot. Förderverein d. Polnischen Schule

FRAnKFURT, KROnBERG. POLITYKA I WYDARzEnIA

Frankfurt to optymalne miejsce do rozmów 
o miejskim budownictwie osiedlowym. 
To tutaj w latach 20. XX wieku nastąpił 
gwałtowny jego rozwój i krystalizacja idei 
osiedla społecznego jako nowego sposobu 
życia (patrz: „Das Neue Frankfurt" Ernsta 
Maya; słynna frankfurcka kuchnia autor-
stwa Margarete Lihotzky). To tutaj w 1929 
roku podczas wystawy CIAM (Congrès 
International d'Architecture Moderne) wi-
zjonerscy urbaniści i architekci wymieniali 
się pomysłami na „kwestię mieszkaniową”. 
Właśnie podczas CIAM we Frankfurcie po 
raz pierwszy zaprezentowano jedno z naj-
bardziej niezwykłych założeń społecznych 
międzywojennej Polski – łódzkie osiedle 
na Polesiu Konstantynowskim, dziś osie-
dle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego. 

W tym roku koncepcja łódzkiej zabudo-
wy wróciła do Frankfurtu – na przełomie 
września i października HAUS AM DOM 
pokazał to jedno z pierwszych i najwięk-
szych modernistycznych polskich założeń 
mieszkaniowych lat 30. W czterech dzia-

łach („Mieszkanie”, „Architektura”, 
„Przestrzeń” i „Nowe Budownictwo”) eks-
pozycja przybliżyła historię powstania 
osiedla, a także jego nowatorski w sen-
sie architektonicznym, urbanistycznym 
i społecznym charakter. Wernisaż 24.09 
poszerzono o wyniki badań społecznych 
i naukowych oraz osobiste wspomnienia 
byłych i obecnych jego mieszkańców. 

Budowa osiedla im. Józefa Montwiłła-Mi-
reckiego miała się przyczynić do poprawy 
warunków życia mieszkańców Łodzi: kom-
pleksowo rozwiązane, przyjazne dla życia 

(zdrowe, bezpieczne zwłaszcza dla dzie-
ci), wygodne i funkcjonalne (wyposażone 
w infrastrukturę taką jak: sklepy, szkoła, 
przedszkole), osiedle oferowało wprawdzie 
małe, ale jasne i  przestronne mieszka-
nia z własną kuchnią oraz łazienką – to 
wszystko w skąpanych w słońcu blokach 
otoczonych zielenią. Zainspirowany no-
woczesnymi rozwiązaniami zespół bloków 
stał się domem dla prawie dwóch tysięcy 
osób – młodych inteligenckich małżeństw 
z dziećmi, osób wielu wyznań i narodowo-
ści. Domem kochanym, wyczekiwanym, 
wspominanym z sentymentem, stanowią-
cym całkowite przeciwieństwo ciasnej, 
śródmiejskiej kamienicy. 

Wernisaż oraz wersję online wystawy 
można obejrzeć na stronie internetowej 
frankfurckiego HAUS AM DOM. 

Organizator wystawy: Fundacja Urban 
Forms w Łodzi; lokalny partner: Förde-
rverein der Polnischen Schule Eschborn 
bei Frankfurt; dofinansowanie: Instytut 
A. Mickiewicza w Warszawie, Fundacja 
Współpracy Polsko-Niemieckiej; patronat: 
Konsul Generalny RP w Kolonii; wsparcie: 
Instytut Polski w Düsseldorfie, Instytut 
Polski w Berlinie. 

Förderverein der Polnischen
Schule Eschborn

bei Frankfurt/M e. V.

„Mój blok, mój dom” – 
czyli o tym, jak koncepcja 
łódzkiego osiedla po latach 
wróciła do Frankfurtu
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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.

Rothenburg ob der Tauber – frankońska Jerozolima
W niemczech sezon turystyczny nie koń-
czy się wraz z nadejściem zimy i krótkich 
dni. Wręcz przeciwnie! To właśnie teraz 
zaczyna się sezon na Jarmarki Bożona-
rodzeniowe. 
Wszyscy wyczekują ich z niecierpliwo-
ścią, sprawdzając, kiedy pojawią się daty 
rozpoczęcia ich ulubionych jarmarków. 
Zazwyczaj otwierają się one już w drugiej 
połowie listopada i trwają aż do 23 grud-
nia. Największą ilością jarmarków może 
się pochwalić Berlin, w którym organizuje 
się ich nawet kilkadziesiąt. Natomiast tytuł 
najstarszego jarmarku przypadł Frankfur-
towi nad Menem. Podobno ten pierwszy 
został już zorganizowany w XIV wieku! 

Nie są to jedyne miejsca, które można 
odwiedzić w tym okresie. Tak naprawdę 
większość miasteczek organizuje większe 
bądź mniejsze jarmarki. Jednak jest takie 
miejsce w Niemczech, które wyjątkowo 
kojarzy mi się ze świętami – a jest nim Ro-
thenburg ob der Tauber! 

Choć nazwa miasta nie należy do naj-
przyjemniejszych, to warto ją zapamiętać 
w całości, bo Rothenburgów w Niemczech 
jest kilka! Aż sześć miast o tej nazwie zało-
żyła rodzina Rothenburgów, z czego cztery 
znajdują w Niemczech, jedno w Szwajcarii 
i jedno w Polsce (Czerwieńsk). Nasz Rothen-
burg ob der Tauber znajduje się w Bawarii, 
w historycznej krainie Frankonia. Należy do 
Romantycznego Szlaku, który jest najpopu-
larniejszą trasą turystyczną w Niemczech. 
Dla mnie to także najpiękniejsze miasteczko 
w Niemczech, jakie widziałam! 

Centrum starego miasta jest naprawdę 
duże, a obejście wszystkich uliczek może 
zająć nawet od dwóch do trzech godzin. 
Dlaczego warto obejść wszystkie? Bo fran-
koński Rothenburg to prawdziwe dzieło 
sztuki! Kolorowe domki, poprzeplatane 
słynnymi domami w kratkę, których drzwi 
i okiennice są pięknie przystrojone kwiata-
mi. Zimą ich miejsce zajmują świąteczne 
dekoracje. Największą atrakcję miasta moż-
na znaleźć na mapie pod nazwą Plönlein. 
Wąski dom z muru pruskiego, z małą fon-
tanną z  przodu jest otoczony przez wieżę 
Kobolzeller i  Siebers. To najchętniej foto-
grafowane miejsce w miasteczku. 

Piękno Rothenburga doceniano już 
w XVI wieku. Rothenburg był często nazy-
wany „frankońską Jerozolimą” ze względu 
na panoramę miasta. Jest tutaj ponad 
40 wież i 6 bram, które kształtują obraz 
murów miejskich. Nawet obecny papież 
Franciszek wybrał Rothenburg jako miej-
sce nauki języka niemieckiego. Spacerując 
po centrum miasta, można znaleźć dom, 
w którym mieszkał – jest oznaczony tabli-
cą upamiętniającą. 

Piękna architektura to niejedyny atut 
naszego miasteczka. Może się ono po-
chwalić także ciekawą historią. W okresie 
wojny trzydziestoletniej w XVII wieku 
miało tutaj miejsce ciekawe wydarzenie. 

Otóż po wkroczeniu do miasta oddziałów 
Johana von Tily mieszkańcy podarowa-
li mu najznamienitsze wino, chcąc w ten 
sposób wykupić łaski dla siebie. Johan 
von Tily przyjął dar i zgodził się oszczę-
dzić miasto, pod warunkiem że znajdzie 
się śmiałek, który podarowany 3-litrowy 
dzban wypije na raz! Zgłosił się burmistrz, 
który podołał zadaniu. Obietnicy dotrzy-
mano, burmistrz został bohaterem, ale tak 
naprawdę to nikt nie wie, na ile historia 
jest prawdziwa. Od 1881 roku w mieście 
odbywa się festiwal Der Meistertrunk 
(mistrzowskie pijaństwo), upamiętniający 
XVII-wieczne wydarzenie. Święto przy-
pada w czerwcu na dzień Zesłania Ducha 
Świętego (Pfingstwochenende). W 2016 
roku Der Meistertrunk został nawet wpisa-
ny na listę UNESCO! 

Nie tylko z mistrzowskiego pijaństwa słynie 
to małe miasteczko. Koniecznie dajcie się na-
mówić na Schneeballen – lokalni cukiernicy 
stworzyli aż 27 różnych smaków. Klasyczna 
śnieżna kulka wykonana jest z kruchego 
ciasta i posypana cukrem pudrem. Czasami 
można je też spotkać w innych miastach, ale 
pochodzą właśnie stąd. 

No dobrze, ale dlaczego miejsce to tak 
bardzo kojarzy mi się z Bożym Narodze-
niem? To wina małżeństwa Wilhelma 
i Käthe Wohlfahrtów, którzy w Rothenbur-
gu założyli pierwszy bożonarodzeniowy 
sklep właśnie pod nazwą Käthe Wohlfahrt. 
Dzięki nim miasteczko stało się niekwestio-
nowaną stolicą Bożego Narodzenia, a ich 
sklep to prawdziwe dzieło sztuki. Nawet je-
śli nie planujecie świątecznych zakupów, to 
warto tam zajrzeć dla samej wystawy. Sklep 
jest ogromny i czynny przez cały rok, a ci, 
co mają ochotę na zgłębienie świątecznej 
wiedzy, powinni wybrać się do Muzeum 
Bożego Narodzenia. 

Jarmark Bożonarodzeniowy w Rothen-
burg ob der Tauber startuje 26 listopada. 
Warto zajrzeć wtedy do Bawarii!

Plönlein

Sklep bożonarodzeniowy

www.womenofpoland.pl

 Karolina zadrożna
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Sztab Darmstadt-Frankfurt: sobota w 
Jacek Nowacki  na co dzień pro-
wadzi własną firmę zajmującą się 
wierceniem i cięciem w betonie 
techniką diamentową, pod różnego 
rodzaju instalacje, np. tam, gdzie 
mają powstać nowe otwory pod 
okna lub drzwi. Jacek od 2017 roku 
jest wolontariuszem, a od 2019 
członkiem sztabu WOŚP Darmstadt-
-Frankfurt. W ostatnim roku był 
szefem tego sztabu. Wspólnie z 
grupą pozytywnie nakręconych 
ludzi zorganizował ostatni koncert, 
licytacje i zbiórkę pieniędzy. Cała 
impreza z uwagi na pandemię 
musiała odbyć się online. Ten niety-
powy finał, mimo wielu trudności, 
zakończył się ogromnym sukcesem. 
Na konto fundacji przekazano 
45 680,70 euro.

„TM”: Jacku, jak trafiłeś do frankfurckie-
go sztabu WOŚP? 

JAcEK nOWAcKI: – Zaprosił mnie 
Damian Kisiel, który był wtedy szefem 
sztabu i organizował frankfurcki finał 
w 2019 roku. Od dwóch lat byłem już wo-
lontariuszem i miałem się zająć akcjami 
prozdrowotnymi. Szybko jednak musiałem 
się przekwalifikować i koordynować pra-
ce związane z pozyskiwaniem sponsorów 
naszej imprezy. Pozyskiwanie środków fi-
nansowych na organizację Finałów wśród 
sztabów zagranicznych jest o wiele cięższe 
niż w Polsce. Za granicą trzeba do polonij-
nych przedsiębiorców z otwartymi sercami 
dotrzeć bezpośrednio, bo to oni właśnie są 
głównymi i najważniejszymi sponsorami 
finału. W Polsce w organizacji lokalnych 
finałów pomagają urzędy miasta, domy 
kultury, duże firmy i koncerny. Dlatego 
dwa lata temu założyliśmy stowarzysze-
nie ułatwiające pracę, pozwalające uzyskać 
przystępniejsze ceny sali czy starać się o do-
finansowanie naszej akcji. 
Ostatni finał, którym kierowałeś, był 
z  uwagi na pandemię całkiem inny. Jak 
Ty odbierałeś obie imprezy pod względem 
organizacyjnym i ciężaru przygotowań?

– To prawda, to był na pewno bardzo nie-
typowy finał. Dość późno zostałem szefem 
sztabu. Poprzedni szef musiał z powodów 
osobistych zrezygnować z kierownictwa. 
Wszyscy chcieli brać udział w organizacji, 

ale potrzeba nam było osoby, która rzuci-
łaby rękawice i przejęła odpowiedzialność 
za organizację finału w trybie online. Kie-
dy zostałem wybrany na szefa, natychmiast 
zabraliśmy się do pracy. To nie było pro-
ste. Nikt z nas nie miał doświadczenia, jak 
zorganizować imprezę online, jak sprawić, 
by ludzie nas oglądali, jak zorganizować 
internetową licytację. Przyjazd artystów 
też był ograniczony. Postanowiliśmy więc 
powspominać poprzednie finały – jak to 
się zaczęło, jak zmieniało, jak ewaluowało 
to nasze „wośpowanie” przez te ostatnich 
15 lat. Przyznam, że zbiórka, jak i cały finał 
bardzo nas zaskoczyły. Początkowo nawet 
sam Jurek Owsiak apelował, by organizo-
wać finały bez względu na to, jaki będzie 
wynik zbiórki. Powtarzał nam, że w tym 
finale ważne jest, by się nie poddawać, nie 
rezygnować. Bardzo chciał, byśmy pokaza-
li, że nic nie jest w stanie nas złamać, nawet 
pandemia. Chcieliśmy pokazać, że nic nie 
jest w stanie zgasić w nas naszej chęci niesie-
nia pomocy innym ludziom. Nikt się chyba 
nie spodziewał, że mimo tej całej sytuacji 
uda się nam zebrać ponad 43 tys. euro. 
Teraz po raz drugi jesteś wybrany na szefa sz-
tabu – czym zajmuje się głównodowodzący? 
Jak dzielicie pomiędzy sobą zadania? 

– Szczerze mówiąc, bycie szefem sztabu 
wcale nie jest prostą sprawą, tym bardziej 
jeśli jest się osobowością, która zbyt wiele 
rzeczy stara się załatwiać sama. Uczę się 

jednak przekazywać zadania, aby zacho-
wać równowagę w sztabie (śmiech). Sztab 
Darmstadt-Frankfurt to już od lat zgrana 
ekipa. Większość doskonale wie, co trzeba 
robić, jak np. Kasia Borkowska, która od 
lat jest mamą dla naszych wolontariuszy. 
Jest Paweł Pindyk zajmujący się finałowym 
patrolem, odpowiadającym za porządek 
podczas imprez. Paweł Majchrzak odpo-
wiedzialny jest za technikę oraz pilnowanie 
programu występów. Mamy Renię Do-
wejko, która pilnuje, abyście mogli zjeść 
coś smacznego w  czasie finału. Jest Mar-
cin Junik, którego znacie ze sceny, a który 
zajmuje się produkcją grafik, gadżetów 
finałowych, ale nie tylko. Jest Monika Nie-
wieczerzał, która koordynuje social media. 
No i nie mogę zapomnieć o  Paulinie Za-
remskiej, która pomaga Monice przy social 
mediach, a oprócz tego pilnuje spraw orga-
nizacyjnych. Po odejściu Eweliny Gierłach, 
która musi zająć się swoimi bliźniakami, 
musimy znaleźć osobę do opieki nad po-
kojem i zabawami dla dzieci. Jest naprawdę 
wiele zaangażowanych osób i nie sposób 
tu wszystkich wymienić. Ja odpowiadam 
aktualnie za sponsorów oraz koordynacje 
naszych działań. 
Podczas ostatniego finału online bard-
zo pomogła Wam firma organizująca 
polskie eventy w Niemczech. Czy w ko-
lejnym finale zamierzacie również z nią 
współpracować? 

Jacek Nowacki: WOŚP jest i będzie ważną częścią mojego życia  Fot. S. Kalinowski



13 

Darmstadt, niedziela we Frankfurcie

– Tak. Pomoc, jaką otrzymaliśmy od fir-
my Star Manager, była ogromna. Przyznam, 
że ani ja, ani nikt ze sztabu nie znał się na 
technice przygotowania transmisji online, 
tak byśmy mogli zrealizować wszystko, co 
sobie zaplanowaliśmy. Kiedy opowiadali-
śmy, co zamierzamy realizować, to odpadali 
nam kolejni kandydaci, których prosiliśmy 
o wsparcie techniczne. Dopiero Star Manager, 
organizujący duże imprezy w Polsce i planu-
jący organizację takich imprez w Niemczech, 
nie zawahało się nam pomóc. Na razie znani 
są jako organizatorzy Kabaretowego Dnia 
Kobiet, ale planują także inne imprezy dla 
Polaków, bo stawiają na dobrą polską kul-
turę i rozrywkę (więcej informacji na www.
gramy.de). Trzeba powiedzieć, że Piotr, wła-
ściciel firmy, to zagorzały fan fundacji Jurka 
Owsiaka, który już za młodu współdziałał 
z WOŚP. Tak więc firma zapewniła nam 
nie tylko perfekcyjny, całodniowy przekaz 
naszego finału w internecie, ale także wie-
le gadżetów od zaprzyjaźnionych artystów. 
Z  niektórymi z nich mogliśmy się nawet 
połączyć online w czasie transmisji. Bardzo 
się cieszę, że i  w  tym roku zgodzili się nas 
wesprzeć. To spory komfort dla nas jako 
organizatorów oraz dla osób występujących 
podczas finału, kiedy wiemy, że technika jest 
w dobrych rękach. 
Jeśli rozmawiamy już o nadchodzącym fina-
le, to możesz nam zdradzić jakieś szczegóły? 
Co planujecie na 30 stycznia 2022? 

– Wszystko może jeszcze ulec zmianie. Sa-
ma decyzja, jak zorganizujemy finał, nie jest 
taka prosta. Z jednej strony chcielibyśmy, 
by impreza była dla wszystkich, a z drugiej 
strony musimy zrobić wszystko, aby było 
bezpiecznie. Musimy więc mieć na uwadze 
wszystkie regulacje związane z COVID-19. 
Aktualnie planujemy zorganizować znów 
nietypowy finał – imprezę na świeżym po-
wietrzu. Jednak zaznaczam, proszę śledzić 
naszą facebookową stronę „WOŚP Darm-
stadt-Frankfurt”, ponieważ nasze plany 
mogą ulec zmianie. Kolejną nowinką jest, 
że znów wracamy do Darmstadt, do znanej 
wszystkim Knabenschule, gdzie przewi-
dziana jest sobotnia część naszego finału. 
Z uwagi na jubileuszowy 30. finał „stara 
gwardia” chce pomóc. Dlatego się cieszę, 
że Antek Stelter wraz z darmsztadzką ekipą 
będzie Was bawił w sobotę w Darmstadt, 
a my rozgrzejemy Wasze serca w niedzielę 
30 stycznia we Frankfurcie. To będzie znów 
coś nowego, coś zwariowanego. 
Czy wiadomo już, kto wystąpi? Kto znajd-
zie się wśród naszych gości? 

– Od dawna zaproszony jest zespół, który 
jeszcze nie grał za granicą. Nie będę zdra-
dzał nazwy, ale wszyscy, którzy wytrwali 
z nami do końca, podczas ostatniego fina-
łu online, mogli posłuchać ich utworów na 
zakończenie naszej transmisji. Ich występ 
planujemy na sobotę, natomiast niedzie-
lę chcemy poświęcić głównie dla dzieci. 

Oczywiście planujemy również organizację 
wszystkich aktywności, które towarzyszyły 
nam wcześniej, jak np. krwiodawstwo, Daj 
Włos dla fundacji Rak'n'Roll, DKMS. 
Czy osoby chętne do pomocy mogą się jes-
zcze do Was zgłaszać? Czego oczekujecie? 

– Jak zwykle najważniejsi są wolon-
tariusze, bez których nie byłoby finału. 
Potrzebujemy zarówno wolontariuszy, któ-
rzy chcą zbierać pieniądze do puszek, jak 
i osoby, które mogłyby wydawać ciasta, 
napoje, pomagać w przygotowywaniu po-
siłków, do zabaw z  dziećmi. Chcemy też, 
podobnie jak w zeszłym roku, zorganizować 
Siema-wozik, czyli zapraszamy mobilnych 
wolontariuszy, którzy przyjadą na umówio-
ną godzinę do miejscowości, gdzie krótko 
przed finałem zgłosi się kilku darczyńców 
chcących wrzucić pieniążki do puszki. Pra-
cujemy też nad tym, byśmy byli bardziej 
widoczni w centralnych punktach dużych 
miast. W tym celu rozmawiamy z władza-
mi miasta Darmstadt oraz Frankfurtu. Tak 
więc będzie się działo. A im więcej będzie 
osób gotowych do pomocy, tym ciekawszy 
będzie nasz finał i tym więcej pieniędzy trafi 
do potrzebujących. Przypomnę, że podczas 
30. Finału WOŚP zbieramy datki na diagno-
stykę i leczenie wzroku u dzieci.
Pamiętam nasze początki – kiedy byłem 
członkiem sztabu w Darmstadt, moim 
marzeniem było zorganizować prawdziwą 
imprezę, a następnie zebrać ponad 10 tys. 
euro. Jakie są Twoje marzenia związane 
ze sztabem Darmstadt-Frankfurt? Jakie 
macie cele? 

– Owszem, mam wiele marzeń zwią-
zanych z WOŚP. Chciałbym kiedyś 
zorganizować naprawdę duży koncert we 
Frankfurcie. Jednak najważniejsze jest, aby 
zarówno ten, jak i każdy kolejny finał od-
był się bezpiecznie. Aby nikomu się nic nie 
stało i wszyscy z uśmiechem na twarzach 
wrócili do swoich domów. Kiedyś mówi-
li mi o tym poprzedni szefowie sztabów, 
Damian i Łukasz, jednak zrozumiałem 
to dopiero, kiedy sam odpowiadam za 
to, co wydarzy się podczas finału. Moim 
celem jest także wprowadzić do polskich 
szkół w naszym regionie program „Ra-
tujemy i  Uczymy Ratować”. Zapraszamy 
zainteresowanych nauczycieli, by się do nas 
zgłaszali. Program będziemy realizować 
w  ramach naszego stowarzyszenia. Jed-
nocześnie moglibyśmy się zaprezentować 
wśród tych, którzy mogą działać razem 
z nami, a w przyszłości przejąć sztab. 
Powiedz nam proszę na koniec, czym jest 
dla Ciebie WOŚP? Zabawą przygodą, 
a może czymś więcej. 

– Wielką satysfakcją jest dla mnie fakt, że 
się spełniam, pomagając innym ludziom. 
Pomaganie to chyba takie moje życiowe 
hobby, robiłem to od zawsze. Jednym sło-
wem WOŚP jest i będzie ważną częścią 
mojego życia. 
 Rozmawiał Michał Kochański

Sztab Darmstadt-Frankfurt 2019. Pomaganie innym to ich pasja  Fot. S. Kalinowski
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Mama lokalnych wolontariuszy
Kasia Borkowska na co 
dzień jest wychowawczynią 
w jednym z frankfurckich 
przedszkoli. Od wielu lat 
działa w sztabie WOŚP 
Darmstadt-Frankfurt. 
„TM”: Kaśka, powiedz nam, proszę, od ilu 
lat jesteś już członkinią lokalnego sztabu? 

KASIA BORKOWSKA: – A powiedz, 
proszę, dlaczego dziennikarze zaczyna-
ją rozmowę od liczb i od dat? Ja nigdy 
tego nie liczyłam. Pierwszą WOŚP-ową 
koszulkę mam z 24. finału. Licząc na pal-
cach, wychodzi, że w tym roku będzie to 
już siódmy finał, który współorganizuję. 
Choć nie pamiętam dokładnie, kiedy to 
było, to jednak doskonale przypominam 
sobie, jak wtedy – wspólnie z Antkiem 
Stelterem, Damianem Kisielem, Łukaszem 
Nowiczem i Edytą Musioł oraz resztą eki-
py – organizowaliśmy całą imprezę. Nasz 
sztab żyje i wciąż się zmienia. Pojawiają się 
nowi ludzie, a niektórzy odchodzą. Jednak 
nawet osoby, które odchodzą, i tak nas na 
swój sposób i w miarę swoich możliwości 
nadal wspierają. 
Chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że 
jesteś mamą lokalnych wolontariuszy? To 
do Ciebie zgłaszają się chętni do zbiór-
ki. To Ty uzgadniasz z nimi, gdzie mogą 
zbierać pieniądze.

– Tak kiedyś powiedział nasz były szef 
Damian i tak już zostało. Nazwał mnie 
mamą wolontariuszy z uwagi na moją 
cierpliwość, spokój i opanowanie, jakim 
obdarzam wszystkich, którzy chcą poma-
gać w naszych zbiórkach. Ja się temu nie 
sprzeciwiam, a nawet cieszy mnie świado-
mość, że ludzie mi ufają i wiedzą, że mogą 
na mnie liczyć. 
Jak mogą się do Ciebie zgłaszać ludzie 
chcący zbierać pieniądze do puszki?

– Wolontariusze mogą się do nas zgłaszać 
już od połowy listopada. Wolontariuszem 
może być osoba w każdym wieku. Dzieci do 
16. roku życia muszą zgłaszać się wraz z do-
rosłym opiekunem. Można się zgłaszać do 
nas na nasz e-mail: sztab.wosp.darmstadt-
frankfurt@gmail.com lub poprzez naszą 
stronę na Facebooku. Ludzie meldują się 

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

też często poprzez byłych wolontariuszy. 
Można też zgłaszać się przez oficjalną stro-
nę fundacji WOŚP: https://iwolontariusz.
wosp.org.pl. Jeśli ktoś wpisze nazwę nasze-
go sztabu, to te zgłoszenia trafią również 
do mnie. Pieniądze można zbierać nie tyl-
ko kwestując w tradycyjny sposób. Można 
być mobilnym wolontariuszem, a także 
zakładać własne e-skarbony i zbierać przez 
internet, praktycznie nie wychodząc z do-
mu. Jeśli nie możesz zostać wolontariuszem 
kwestującym w dniu finału, a posiadasz 
własną działalność, napisz do nas! Już od 
grudnia będziesz mógł postawić u siebie 
w firmie skarbonkę stacjonarną. Nie zwlekaj 
– rokrocznie obdarza nas zaufaniem wielu 
przedsiębiorców, zostań jednym z nich. Jeśli 
chcecie grać razem z nami, zapraszamy! 
 Rozmawiał Michał Kochański

Najbardziej wyczekiwane momenty finału, kiedy Kasia Borkowska ogłasza aktualne wyniki zbiórki
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIąTEcznEJ POMOcY

Wzrok to najważniejszy zmysł człowieka. 
Dlatego jubileuszowy, 30. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy zagra dla 
zapewnienia najwyższych standardów 
diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. 

Mamy dla was same dobre wiadomo-
ści. Sztab Karlsruhe rozszerzył swoją 
działalność i wraz z Towarzystwem Nie-
miecko-Polskim Mannheim-Ludwigshafen 
połączyliśmy siły i dwa miasta. Przedsta-
wiamy wam sztab Karlsruhe-Mannheim. 
Zamysłem jest organizacja finału naprze-
miennie w tych dwóch miastach. Wierzymy, 
że podwojona siła przełoży się na większą 
zebraną kwotę na tak ważny cel. 

Przygotowania do finału ruszyły pełną 
parą. Organizujemy spotkania ze wszystki-
mi osobami, które aktywnie chcą włączyć 
się w realizację finału. „Wszystkie ręce na 
pokład”! Wolontariusze, sponsorzy, chęt-
ni do przyjęcia skarbon stacjonarnych 
(instytucje i firmy), darczyńcy – jeste-

Letnia zadyma w środku zimy
ście mile widziani. Informacje o naszych 
spotkaniach, działaniach sztabu Karls-
ruhe-Mannheim, możecie śledzić 
za pośrednictwem mediów 
społecznościowych – Face-
booka i Instagrama. 

W sp ól n i e  z ag r amy 
w  niedzielę 30  stycz-
nia 2022 roku 
w  Mannheim (Kultur-
halle Feudenheim, 
Spessarstrasse 24-28, 
68259 Mannheim). 
Pamiętajcie, wstęp na 
imprezę zgodnie z  ob-
ostrzeniami. Na tę chwilę 
to zasada 3xG. 

Przygotowaliśmy dla was 
wszystkich wiele atrakcji i  wy-
stępów artystycznych. Na scenie 
będzie można podziwiać znanych i lubia-
nych lokalnych artystów. Finał uświetnią 

gwiazdy polskiej sceny, między innymi: 
Gosia Andrzejewicz, zespół Verba, Mar-

tyna Rempała. Specjalnie dla 
n a s z y c h  n a j m ł o d s z y c h 

uczestników będzie przy-
gotowany pokój zabaw, 

dmuchańce i wiele, 
wiele atrakcji. Oczywi-
ście nie zabraknie też 
bufetu obficie zaopa-
trzonego w  polskie 
produkty i specjały 
polskiej kuchni. 

Na wielki finał na-
leży zabrać tylko dużo 

uśmiechu i chęci do 
wspólnej zabawy. Niech 

ten dzień połączy serca 
wszystkich chętnych do poma-

gania innym. 
 Do zobaczenia! 
 Siema!

Po raz 20. przy restauracji Gdańska w Obe-
rhausen zebrali się wolontariusze, aby 
dołączyć do tej największej i najgłośniej 
grającej Orkiestry świata, pod dyrekcją nie-
zmordowanego Jurka Owsiaka. Ten ponad 
60-letni społecznik i dziennikarz nie zmie-
nił się przez te wszystkie lata, nadal z takim 
samym zapałem i okrzykiem „SIEMA!” 
mobilizuje tysiące młodych i starszych do 
zaangażowania się w światową już akcję 
zbierania datków dla ratowania życia i zdro-
wia dzieci w Polsce. W tym roku po raz 
pierwszy zbierać będziemy na rzecz zapew-
nienia najwyższych standardów diagnostyki 
i leczenia wzroku. Gdyby nie ofiarna pomoc 
Orkiestry przez tyle lat, jakość polskiej służ-
by zdrowia spadłaby w znacznym stopniu. 

Od 20 lat również wolontariusze w Obe-
rhausen gromadzą się i integrują różne 
środowiska w całym Zagłębiu Ruhry. Te-
goroczny Finał będzie bardzo bogaty. 
WOŚP w Oberhausen zacznie już grać pod 
koniec grudnia, kiedy to ruszą pierwsze 
wirtualne licytacje. W tym roku zarów-
no przez ZOOM, Whatsapp oraz Allegro. 
Od stycznia facebookowa grupa wyciecz-
kowa „Polacy, rodzinne spotkania NRW” 
rozpocznie zdobywać z WOŚP-em oko-
liczne hałdy, natomiast „Aktywni Polacy 
z  Essen i okolic” wyruszą na rowerowe 
rajdy z przyczepioną flagą WOŚP. Poza 
tym tradycyjnie zagramy muzyczny Finał 
w  Gdańskiej z  udziałem wielu wykonaw-
ców w programie „PolTon i Przyjaciele”. 
Będą również ciasta, będzie loteria, licyta-
cje, tradycyjny Flohmarkt, który od wielu, 
wielu lat prowadzi Joanna Duda-Murowski. 
Podczas Finału zabrzmi również polonez, 
który w korowodzie tanecznym poprowa-

dzi zespół Polskie Kwiaty z Wuppertalu. 
Nie zabraknie tradycyjnie osób związanych 
z Gminą Polską „Piast” w Essen. 

Przez ostatnie lata obserwuje się spore 
zainteresowanie tą akcją wśród Polaków 
mieszkających za granicą. Wiemy doskona-
le, że Polacy potrafią zjednoczyć się wokół 
pięknych idei. Tak właśnie jest w Oberhau-

Oberhausen po raz 20!

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

sen. W tym roku na pierwsze zebranie 
założycielskie przybyło prawie 40 osób, 
a  drugie tyle zadeklarowało chęć pomocy, 
w tym wielu nowych. Przybyli również tacy, 
którzy od niedawna przebywają na emigra-
cji, a z Orkiestrą grali przez wiele lat w Polsce 
i tutaj pragną to granie kontynuować. 

 Siema – Leonard Paszek
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Gumowe ucho
Dorota Gardias, dziennikarka i prezenter-
ka pogody kanałów Grupy TVN, piękna, 
wiecznie uśmiechnięta i pogodna kobieta 
– tak się nam, widzom telewizyjnym, ko-
jarzy. Ale nie wszystko w życiu pogodynki 
jest tak różowe, jak się nam wydaje. Naj-
pierw w 2020 roku Gardias bardzo ciężko 
przechodziła COVID-19 i długo walczyła 
z powikłaniami pochorobowymi. Kiedy 
wydawało się, że najgorszy czas ma już 
za sobą, jak grom z  jasnego nieba nastą-
pił następny cios. Otóż w  czerwcu 2021 
dziennikarka, odczuwając dyskomfort 
w piersi, wybrała się do lekarza. Diagno-
za była druzgocąca: rak piersi. Gardias 
postanowiła opowiedzieć swoją historię, 
aby przestrzec inne kobiety przed baga-
telizowaniem problemu. Jak przyznała 
w wywiadach, na początku była panika, 
świat zatrzymał się dla niej na chwilę, 
a pierwszą myślą było pytanie o  opiekę 
nad córeczką Hanią. Ale od czego ma 
się przyjaciół? Szczęściem w nieszczęściu 
był fakt, że pogodynka boryka się z  gu-
zem niezłośliwym. Lekarka zapewniła, 
że to wczesny etap choroby, a po wyjęciu 
nowotworu wszystko powinno być do-
brze. Na początku października gwiazda 
TVN w  rozmowie z tygodnikiem „Świat 
i Ludzie” zdradziła, że operację usunię-
cia guza ma już za sobą i dochodzi do sił 
w domu, a wkrótce planuje dalszy odpo-
czynek w Austrii. Nam również zależy na 
zmobilizowaniu wszystkich dziewczyn 
i kobiet do pójścia na badanie piersi, bo 
– jak mówi Dorota Gardias – „wczesna 
diagnoza, to nasze życie”. Wszystkiego do-

brego, pani Doroto! Wszystkiego dobrego, 
Drogie Czytelniczki! Postanówmy w No-
wym Roku pójść na USG – to najlepsze, 
co możemy sobie sprezentować. 

NINE'S – tak nazywa się restauracja, którą 
niedawno otworzył Robert Lewandowski 
w Warszawie. Mieści się ona w odrestau-
rowanym XIX-wiecznym budynku dawnej 
Warzelni Browarów Warszawskich i zaj-
muje aż cztery piętra. Poza Lewandowskim 
lokal ma jeszcze dwóch współwłaścicieli, 
a  jego nazwa nie jest przypadkowa. „Ni-
ne's” nawiązuje do numeru 9, z jakim 
gra nasz najlepszy piłkarz, a przy wejściu 
znajduje się mural z podobizną Rober-
ta Lewandowskiego i jego autografem. 
Najbardziej sportowy charakter ma naj-
niższa część lokalu, czyli Sport's Bar. Jest 
tu kilkanaście zawieszonych telewizorów, 
które pozwalają śledzić transmisję meczów 
z różnych dyscyplin sportowych, oczywi-
ście ze szczególnym uwzględnieniem piłki 
nożnej. W lokalu pełno jest pamiątek zwią-
zanych z Robertem lub podarowanych mu 
przez innych znanych sportowców, np. 
narty Kamila Stocha, rękawice Andrzeja 
Gołoty czy piłka do koszykówki z pod-
pisem Marcina Gortata. Drugie i trzecie 
piętro zajmują restauracje, a na czwartym 
piętrze mieści się Fan Zone z ogromnym 
telebimem i prawdziwa trybuna dla kibi-
ców. Tu można oglądać mecze lub wynająć 
całe piętro na specjalne eventy. Hitem 
lokalu są bawarskie precle w kształcie nu-
meru 9, sprzedawane w wielu wariantach. 
Za menu w nowej restauracji naszego 

najlepszego piłkarza odpowiada Tadeusz 
Mueller, syn Magdy Gessler. Coś dla siebie 
znajdą w tej restauracji fani kuchni ame-
rykańskiej, polskiej i azjatyckiej. W karcie 
dań są m.in. takie potrawy, jak chrupiące 
skrzydełka z kurczaka, smażone krewetki 
i kalmary, burgery czy schabowy z kością. 
A ceny? Najtańszy precel kosztuje 10,90 
zł, a najdroższy wyceniono na 41 zł. Za 
chrupiące skrzydełka zapłacicie 27,90 zł, 
burgery amerykańskie od 37,90 zł, droższe 
są glazurowane żeberka wieprzowe – 57,90 
zł. Skusicie się? Jeśli tak, to życzę wielu 
wrażeń, nie tylko sportowych. 

Po dobrym jedzonku warto pomarzyć, 
zwłaszcza w ten zimowy czas, o słonku 
i  egzotycznych wakacjach. A gdzie? Idąc 
za przykładem Małgorzaty Kożuchow-
skiej, wybieramy Malediwy. Aktorka 
zafundowała sobie właśnie tam luksuso-
we domki na wodzie, należące oczywiście 
do równie luksusowego hotelu. Małgosia 
jest zachwycona obłędnymi widokami, 
cudownie przezroczystą wodą w oceanie 
i oczywiście bajecznym hotelem. Jednak za 
takie luksusy trzeba sporo zapłacić. „Super 
Express” informuje, że doba w tym hotelu 
zaczyna się od 5 tys. dolarów, czyli prawie 
20 tys. zł. Nic nam nie pozostaje, jak tylko 
pozazdrościć takich wakacji, ale taka jest 
cena za boski widok na Oceanie Indyj-
skim. Pomarzyć dobrze jest, szczególnie 
w te długie zimowe wieczory. Życzę Wam, 
Drodzy Czytelnicy, spełnienia marzeń. 

 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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FInAnSE

Promocje są kuszące, ale o wiele waż-
niejsze jest, jak będzie wyglądała umowa 
po zakończeniu promocji. Zwróć przede 
wszystkim uwagę na to, co otrzymujesz 
w pakiecie – czy rozmowy, SMS-y i MMS-
-y są nielimitowane, a jeśli tak, to czy do 
wszystkich sieci. Często rozmawiasz z oso-
bami przebywającymi poza granicami 
kraju lub sam dużo podróżujesz? Sprawdź, 
co dany operator oferuje w tej kwestii. 
Obecnie dla wielu osób istotną sprawą jest 
też pakiet internetowy. W tym przypadku 
ważne jest, ile dostaniemy GB w stosun-
ku do abonamentu. Dowiedz się również, 
na jaki czas zawierana jest dana umowa. 
A jeżeli zdecydujesz się na abonament 

czym się kierować, wybierając operatora sieci komórkowej?

z  telefonem, porównaj ceny konkretnego 
modelu u wszystkich operatorów i na wol-
nym rynku. 

Wybraliśmy już operatora, abonament, 
model telefonu, nie zapomnijmy dokładnie 
przeczytać warunków umowy. Sprawdź-
my, czy to, co mówił nam doradca, zgadza 
się z tym, co jest zapisane w umowie. Je-
żeli nie wszystko jest dla Ciebie jasne, nie 
podpisuj. Znajdź doradcę, który rozwieje 
Twoje wątpliwości. 

W naszej firmie znajdziecie Państwo naj-
lepszą ofertę abonamentów telefonicznych 
oraz internetu. Pomożemy wybrać atrak-
cyjny telefon, a także zrozumieć zapisy 
w umowie. U nas każdy Klient traktowa-
ny jest indywidualnie. W wielu ofertach 
operator, którego reprezentuję, dokłada 
atrakcyjny gadżet. Zapraszam. 

Doradca Polonijnego
Punktu Informacyjnego

Szymon cieślak

Na rynku jest wielu operato-
rów. Dlatego warto wiedzieć,
czym dokładnie się kierować,
wybierając operatora sieci 
komórkowej, z którym
zwiążesz się na dłużej.
Na co zwrócić uwagę
przy wyborze operatora?

W miłej  i sympatycznej atmosferze
tańczymy w soboty od godziny 16.30
do 20.00 – grupa dorosłych, a grupa
dziecięca od godziny 16.30 do 17.30
w Griesheim (64347) koło Darmstadt
w Kochschulhaus-Platz „Bar-le-Duc”. 

A może znasz kogoś, kto chciałby tańczyć? 
Albo grasz na instrumencie muzycznym 

lub znasz kogoś, kto gra? Chcemy
wzmocnić nasz zespół o nowe osoby. 

Nasz program obejmuje zbiór najpopular-
niejszych tańców i przyśpiewek z różnych 

regionów Polski. Charakteryzują nas
piękne i kolorowe stroje ludowe,
wielobarwne głosy oraz ciekawe

układy choreograficzne. 

„Ciężką rzeczą w tańcu jest pokazanie
piękna tańca w taki sposób, aby piękno

tańca nie wyglądało na trudne”

Krakowiak e.V.
zaprasza!

Jeśli kiedyś tańczyłaś / 
tańczyłeś albo chcesz

tańczyć, przyjdź na próbę 
Zespołu Pieśni i Tańca

Krakowiak e.V.
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Wspomnienia emigranta – odc. 57
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 koło Rzymu, po czym przenoszą się 
do hotelu, gdzie znajdują pracę. Niespodzie-
wanie zostają przeniesieni do obozu w mieście 
Capua, skąd po tygodniu uciekają. Właścicie-
le hotelu szczęśliwi, że para wróciła, załatwili 
im z dyrektorem obozu ponowny status. 

Szwajcarski epizod jest już za nami, ale nie 
spłynęło to po nas bez echa. Powracaliśmy 
do tego tematu jeszcze przez pewien czas, 
gdyż bezczelność tego faceta nie mogła nam 
wyjść z głowy. Coś podobnego człowiekowi 
proponować, przechodzi ludzkie pojęcie. 
Płacisz 5 tys. dolarów i za to przeprowadzają 
cię przez zieloną granicę. Nie do pojęcia ta-
ka propozycja. Trzeba być przygotowanym 
na wiele najbardziej nieprzyjemnych nie-
spodzianek. Nie tylko nieprzyjemnych, ale 
i bardzo niebezpiecznych. 

Na przykład, wchodzisz w tunel, a raczej 
wbiegasz w 12-kilometrowy tunel, jak – 
nie przymierzając – do trumny. Biegniesz 
tak szybko jak możesz, bo to prawdziwy 
wyścig z czasem i wyścig o życie. Jest to 
bowiem tunel kolejowy i w każdej chwili 
może nadjechać pociąg, którego podmuch 
wciąga cię pod koła. Uciekasz praktycznie 

przed śmiercią, jak tylko szybko potrafisz. 
Gość kasuje pieniądze, obiecuje pomoc przy 
przejściu przez zieloną granicę, ale wiadoma 
rzecz, nigdy żadnej pomocy nie otrzymasz. 
Biegniesz na własnych nogach, za własne 
pieniądze i na własną odpowiedzialność. 
Kto pobiegnie z tobą te 12 kilometrów, kto 
będzie się narażał? Skasował pieniądze od 
naiwnego emigranta i ma go z głowy. 

Na szczęście nie należymy do naiwnych, 
a co najważniejsze – pragniemy wyjechać 
z obozu i przekroczyć docelową granicę 
absolutnie legalnie. Żadne nieurzędowe 
skróty i propozycje przebiegłych przestęp-
ców – to nie nasz styl życia. Spodziewaliśmy 
się, że gość nie zostawi nas tak zwyczajnie 
w spokoju, że będzie dalej węszył za nami 
i namawiał, ale upłynął już kolejny tydzień 
i jakoś na szczęście nas nie nachodzi. Za-
pomnieć jest nam jednak trudno. Ciarki 
przechodzą po plecach i nerwy nie dają 

spokoju. 
Dariusz szuka 

swego spokoju 
na boisku spor-
towym. Od czasu 

do czasu ma tam parę zajęć i go to cieszy. 
A  gdzie ja osobiście szukam ukojenia? Na 
porannych spacerach z oseskiem Simonci-
no, synkiem Luisy i Luciano. Dzieciak ma 
już 8 miesięcy, ale jest nad wyraz spokojny 
i przyjazny. Zawijam go w trójkątną chustę, 
tak jak to robią Cyganki, i spaceruję z nim 
brzegiem morza. W taki sposób oboje korzy-
stamy z naturalnego dobrodziejstwa jodu, 
który zapewnia nam wyższą odporność 
zdrowotną i duże szanse uniknięcia chorób 
gardła. Luisa jest także bardzo zadowolona, 
że wyręczam ją w tych spacerach i że jej syn-
kowi jest ze mną dobrze, a ona nie musi się 
martwić. W tym czasie ma możność zająć 
się sprawami nowego domu. Rzeczywiście 
sama dziwiłam się, jaki ten dzieciak był przy 
mnie spokojny i uśmiechnięty. A ten sposób 
zawijania w chustę jest bardzo pomysłowy, 
bo odciąża prawie całkowicie i spacery nie są 
uciążliwe ani dla dziecka, ani dla opiekunki. 

Z Dariuszem korzystamy także razem 
z  wolnego czasu i kolejny raz jedziemy do 
Rzymu. Każdy nasz pobyt to wycieczka w in-
ną dzielnicę i podziwianie tych niezliczonych 
zabytków kultury sakralnej i  użytkowej. 
Zwiedzamy kościoły, muzea, idziemy do 
kina, w międzyczasie zjadamy lasagne, przy-
rządzone smakowicie w naszym ulubionym 
barze, a potem wracamy pociągiem do ho-
telu. Jednak każdorazowo w programie na 
stałe jest Watykan. Tę świątynię odwiedzamy 
zawsze. I tym razem znów kierujemy modły 
o zdrowie naszych bliskich, o pomyślność 
dla Luisy i Luciano, a także o wyjazd z obozu. 
Boże, wysłuchaj nas!

Cdn.  SGL

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

www.steps-therapie.de

e-mail:
praxis@steps-therapie.de

ADRES:
Tullastr. 6
67069 Ludwigshafen

KONTAKT:
Małgorzata Tomaszewska

tel.: 0176 22286215

Oferuję Państwu:

PORADY ONLINE
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Upomnienie w stosunku pracy może 
zostać wydane, jeśli pracownik na-
ruszył swoje zobowiązania umow-

ne. Zobowiązania umowne obejmują nie 
tylko faktyczne wykonanie pracy, ale także 
tzw. obowiązki drugorzędne, takie jak 
punktualność, stosowne zachowanie wobec 
współpracowników, ostrożne obchodzenie 
się z materiałami pracodawcy, noszenie 
przepisanej odzieży roboczej czy termi-
nowe zgłoszenie niezdolności do pracy. 
Upomnienia dokumentowane są w aktach 
personalnych pracownika. Zachowanie, 
na które pracownik nie ma wpływu, takie 
jak choroba, nie powinno być przy tym 
uwzględniane przez pracodawcę. 

Przykładowe przyczyny upomnienia 
w  ramach stosunku pracy to: odmowa 
wykonania pracy, niepunktualność, 
agresja lub obraźliwe zachowanie wobec 
przełożonego lub kolegów, alkohol podczas 
pracy lub kradzież. To, że naruszenia te są 
zazwyczaj „stosowane do wydania upo-
mnienia”, nie oznacza jednak, że uprawnia-
ją one generalnie pracodawcę do wydania 
upomnienia wobec swojego podwładnego 
w każdym przypadku. Wszystkie zaistniałe 
sytuacje muszą zostać rozpatrzone poprzez 
pracodawcę indywidualnie, aby ocenić, 
jak poważne było naruszenie obowiązków 
wynikających z umowy o pracę i czy rze-
czywiście osiągnęły one próg naruszenia 
umowy. Pracodawca nie może na przykład 
wydać upomnienia, jeśli pracownik jest 
nieobecny z powodu choroby i w związku 
z tym nie jest w stanie wykony-
wać swoich obowiązków. Sytu-
acja może być jednak zupełnie 
inna, jeśli pracownik nie przed-
łożył w terminie zwolnienia 
lekarskiego dokumentującego 
jego niezdolność do pracy lub 
po prostu nie poinformował 
pracodawcy o  swojej chorobie 
i nie pojawił się w miejscu pracy. 
Innym nie bez znaczenia powo-
dem wydania upomnienia może 
być regularne spóźnianie się do 
pracy, czyli niepunktualność. 
Słuszność upomnienia może 
zostać zakwestionowana przez 
pracownika. Pracownik może 
zażądać usunięcia upomnienia 
z akt personalnych, jeśli posta-
wiony mu zarzut naruszenia 
obowiązków jest niesłuszny. 
Prawo do tego wynika z § 242, 
1004 BGB. 

Jeśli pracownik po otrzymaniu 
upomnienia nie poprawi swo-
jego zachowania, może zostać 
zwolniony z powodu naruszenia 
obowiązków wynikających 
z umowy o pracę. Często krążą 
mity, że pewna liczba ostrzeżeń 
musiałaby najpierw zostać 

„zebrana”, aby ostatecznie otrzymać 
wypowiedzenie. Ile jednak upomnień 
jest potrzebnych, aby osiągnąć granice 
„cierpliwości” pracodawcy? Różni się to 
istotnie w każdym przypadku. Czasami 
wystarcza jedno upomnienie, aby w kon-
sekwencji przy powtórce tego zachowania 
otrzymać wypowiedzenie umowy. Z 
jednej strony może nastąpić sytuacja, że 
pracownik zbierze dużą liczbę upomnień 
bez otrzymania wypowiedzenia umowy o 
pracę. Z drugiej strony jednak pracownik 
może również zostać zwolniony za szcze-
gólnie poważne wykroczenie w miejscu 
pracy, nawet bez wcześniejszego upomnie-
nia. Tak jak na przykład wydarzyło się to 
w przypadku pracownicy jednostki pocz-
towo-serwisowej, zatrudnionej w  Sądzie 
Socjalnym w  Schleswig-Holstein, która 
została zwolniona w  październiku 2019 
roku bez uprzedniego upomnienia, po-
nieważ spóźniła się do pracy przez cztery 
kolejne dni z  rzędu. Urzędniczka, która 
była zatrudniona na poczcie, była jedynym 
pracownikiem zajmującym to stanowisko 
pracy w danym czasie. Jako jedną z przy-
czyn seryjnego spóźniania się urzędniczka 
podała lapidarnie brak snu. 

Urzędniczka nie pogodziła się z wypowie-
dzeniem umowy o pracę wobec niej i zło-
żyła pozew do Sądu Pracy we Flensburgu 
przeciwko otrzymanemu zwolnieniu. Sąd 
oddalił pozew. Pracownica wniosła apelację 
i sprawa ostatecznie trafiła do Krajowego 
Sądu Pracy w Schleswig-Holstein, który 31 

sierpnia 2021 roku wydał wyrok w sprawie 
pod sygn. akt 1 Sa 70 öD/21, potwierdzając 
wyrok pierwszej instancji. 

Krajowy Sąd Pracy w Schleswig-Holstein 
zaopiniował w niniejszej kwestii, co następuje: 

Powtarzające się spóźnienia powódki 
w podjęciu przez nią pracy uzasadniają 
rozwiązanie stosunku pracy. Powódka 
naruszyła obowiązek wynikający z umowy 
o pracę, a mianowicie punktualnego rozpo-
częcia pracy. W zakresie, w jakim powódka 
wspomniała o braku snu, wynikało to z oko-
liczności jej życia prywatnego i nie mogło 
zaradzić naruszeniu obowiązku. 

Ponadto sąd stwierdził brak świadomości 
powódki co do popełnionych przez nią 
naruszeń obowiązków w ramach stosunku 
pracy na niekorzyść pracodawcy – ponie-
waż całą spowodowaną przez nią sytuację 
powódka podsumowała jako niezbyt 
negatywną. Zachowanie danej pracownicy 
jest z pewnością skrajnym przykładem co 
do niestosownego zachowania się w miejscu 
pracy. Większość pracowników, którzy 
otrzymują upomnienia, nie powinna na-
leżeć do grona ludzi tego właśnie pokroju. 
Niemniej jednak po wydaniu upomnienia 
pojawia się stosowne pytanie, w jakim to 
okresie może ono zostać przez pracodawcę 
oświadczone. Czy istnieje termin na wy-
danie upomnienia? Nie istnieją ustawowe 
terminy na upomnienia. Jeśli pracownik 
naruszył swoje obowiązki, może otrzymać 
upomnienie kilka tygodni i miesięcy później 
po zajściu. Niemniej jednak na rynku pracy 

powszechne jest szybkie wydawa-
nie upomnień. Nie tylko dlatego, 
że pracodawca zwykle obiecuje 
sobie z tego typu postępowania 
pozytywną zmianę zachowania, 
ostrzegając pracownika, ale też 
ze względów czysto praktycz-
nych – kwestii dowodowych. 
Po długim czasie trudno byłoby 
zweryfikować, czy to zachowanie 
pracownika faktycznie miało 
miejsce. Nie ma również okresu 
przedawnienia dla upomnień. Po 
wydaniu upomnienie w razie wąt-
pliwości może pozostać w aktach 
osobistych pracownika nawet 
do czasu zakończenia stosunku 
pracy. W praktyce odbywa się to 
w taki sposób, że wnioski mające 
na celu usunięcie upomnień z akt 
osobowych są na ogół rozpa-
trywane po około dwóch latach 
pozytywnie. Jednak tylko wtedy, 
gdy pracownik tymczasowo po-
nownie nie uzyskał upomnienia 
od pracodawcy ze względów 
naruszenia obowiązków wynika-
jących z umowy o pracę. 

 Rechtsanwältin Joanna Kröll
 Arthur Vorreiter
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60313 Frankfurt am Main
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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

*

Upomnienie w ramach umowy o pracę i jego konsekwencje

PORADY PRAWnE
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KOBIETA MOżE WSzYSTKO

Miłosz Brzeziński – autor wielu książek i publikacji, doradca w zakresie efektywności i społecznego
rozumienia zjawisk psychologicznych. Współpracuje z wieloma organizacjami na całym świecie.

Witam, Panie Miłoszu! 
MIŁOSz BRzEzIŃSKI: – Uszanowa-

nie, Pani Renato. Po takim wstępie mogę 
tylko popsuć. Podobno sekretem szczęścia 
w życiu są niskie oczekiwania, więc teraz 
będzie nam trudniej!
Tytuł mojej rubryki jest zaczerpnięty z fi-
lozofii firmy, z którą związane jest moje 
życie zawodowe. Firma ta powstała w USA 
w latach 60. i promowała możliwości 
rozwoju i niezależności finansowej, ja-
kie chciała dać kobietom. Kobiety swoją 
drogę przeszły. To fakt. Więc jak to z nami 
było? Tak od początku. 

– Aha, to aż tak głęboko zaczerpniemy 
tą chochlą? No dobrze. To cofnijmy się, 
żeby zobaczyć, ile roboty zostało zrobio-
ne i w  jakim jesteśmy miejscu. To będzie 
ciekawa wyprawa, która pokaże, jaką długą 
drogę kobiety przemaszerowały. A zaczęły 
nią iść, kiedy ludzie jeszcze nie uprawiali 
roli i byli plemionami zbieraczy. W tam-
tych okolicznościach kobiety kierowały 
plemieniem. Każda miała kilku partnerów 
w ciągu swojego życia i nie było specjalnej 
potrzeby zawierania związku małżeńskie-
go. Wszyscy byli mniej więcej równi i mieli 
tyle samo, nie było wyjątkowej hierarchii 
społecznej. W pewnym momencie okazało 
się, że można uprawiać ziemię i groma-
dzić dobra – i to wygenerowało problem, 
którego nie było wcześniej. Jedni stali się 
bogatsi, drudzy biedniejsi, ale wciąż ważne 
było, żeby łączyć się w grupy, bo tak było 
łatwiej. I najważniejsza sprawa w naszej 
rozmowie – kto to dostanie, gdy umrę? 
Najlepiej, gdyby to były moje dzieci. Od 
tego momentu wchodzi do gry instytu-
cja małżeństwa, która właściwie odbiera 
władzę kobietom. Kobieta staje się przed-
miotem do przestawiania. Niezależnie od 
tego, czy urodziła się chłopką czy księż-
niczką – od momentu zawarcia związku 

stronę  redaguje
Renata Stępień

Kobieta może wszystko… Ale dlacze-
go? Skąd to się wzięło? Skąd te kobiety 
przyszły, dokąd idą i gdzie zajdą? 
Na te i inne pytania odpowiedzi 
udzielał mi Miłosz Brzeziński. 
Psycholog, w którego wywiadach 
i publikacjach zasłuchuję i zaczy-
tuję się pasjami. Czego i Wam 
życzę i serdecznie polecam. Pan 
Miłosz jest mistrzem w tłumaczeniu 
(z akademickiego na nasze) zjawisk 
psychologicznych. Robi to w sposób 
bezkonkurencyjnie zabawny, cza-
rujący, kompetentny, uroczy, pełen 
błyskotliwych ubarwień i kolokwiali-
zmów. Słucham godzinami i w kółko!

małżeńskiego staje się urządzeniem do 
produkowania dzieci. Nawet jeśli była kró-
lową, uczyła się szydełkowania po ciemku 
i gry na klawesynie do góry nogami, to je-
śli nie potrafiła urodzić dzieci – stawała się 
bezwartościowa. I tu pojawiła się idea, że 
kobiety muszą rodzić dzieci bez względu 
na wszystko. Jest ona krzewiona do dzi-
siaj, chociaż przestało to być tak oczywiste. 
Ślub był imprezą teściów, fuzją majątkową, 
dlatego żona zmieniała nazwisko, żeby by-
ło widać, czyją jest. Od tego czasu kobieta 
miała obowiązek opiekować się rodziną 
męża, a swoją już nie. Dlatego w czasach, 
gdy rodzina była dla nas opieką zdrowot-
ną, emeryturą i miejscem zatrudnienia, 
każdy chciał mieć syna. W wielu kulturach 

do dzisiaj córka traci prawo do opieki nad 
swoimi rodzicami. I to funkcjonowało 
bardzo długo. Tak jak Pani wspomniała, 
jeszcze w latach 60. panowało przekona-
nie, że kobieta najlepiej czuje się w domu, 
smażąc naleśniki, w chustce w groszki na 
głowie. W Polsce szczęśliwie czy nieszczę-
śliwie przez to, że mieliśmy komunizm, 
hasło „kobiety na traktory” utorowało no-
wą drogę. Kobiety miały pracować i to się 
stało normalne. Natomiast w USA pensja 
mężczyzn wzrosła wielokrotnie, a kobiet 
w ogóle, w związku z czym im się nie opła-
cało iść do pracy. To zmieniło się dopiero 
niedawno, właściwie dzięki sufrażystkom, 
których dorobek jest ogromny. To one do-
konały wielkiego przełomu i nagle kobiety 

co może kobieta?
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Rzeczoznawca samochodowy
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zaczęły zarabiać coraz więcej. Zaczęło być 
obojętne, czy jest się kobietą, czy męż-
czyzną, ponieważ oboje partnerzy zaczęli 
zarabiać tyle samo. Dziś z jednej strony ma-
my resztki kulturowe postrzegania kobiet, 
że są one w niektórych sytuacjach gorsze, 
zaś z drugiej strony – radykalnego femini-
zmu – że są we wszystkim lepsze. Ciężko 
z tym dyskutować, bo są to dwie strony 
medalu. Jeżeli spojrzeć na to, kto się lepiej 
uczy w  szkole, to są to kobiety. Na pięć 
osób, które zrezygnują z edukacji, cztery 
to mężczyźni. Teraz było 300 doktoratów 
na Harvardzie, z czego 90% to kobiety. 
Więc jeżeli myślimy, że uczciwie będzie za-
trudniać płcie pół na pół w środowiskach 
akademickich, to uczciwie właśnie nie 
będzie. Druga strona medalu jest taka, że 
kobiety rozwijają się szybciej i są wcześniej 
gotowe na rozpoczęcie nauki niż chłop-
cy. System edukacji więc jest w pewnym 
sensie skrojony dla dziewczyn i one lepiej 
tu wypadają. Niemniej jednak w dalszym 
ciągu tak jest, że kobiety statystycznie za-
rabiają mniej – niezasadnie. Jedna z byłych 
prezes Pepsico opowiadała swoją rozmowę 
w zarządem, w której wysunęła argument, 
że kobiety zarabiają średnio 95 % tego co 
mężczyźni. Na to uzyskała odpowiedź, 
że to tylko 5%, więc o co ten hałas. Wte-
dy zaproponowała, że skoro 5% nie robi 
różnicy, to niech zarabiają 105%. Dopiero 
wtedy wyrównano im płacę. 

Jeśli chodzi o kompetencje kobiet, to ma-
my ich bardzo wiele, np. świeże badania 
pokazują, że jeśli na wysokie stanowiska są 
awansowane kobiety, to mężczyźni nagle 
zaczynają czytać notatki przed spotka-
niem. Kobiety czytają wszystko, ponieważ 
wiedzą, że muszą się wykazać. Być może 
i mężczyźni na tym skorzystają, bo spoczę-
li trochę na laurach. 

Przeszliśmy więc długą drogę od mo-
mentu, kiedy kobieta była przedmiotem do 
przestawiania, a teraz w wielu sytuacjach 
sprawdza się lepiej. Statystycznie można 
założyć, że jeśli ktoś jest kobietą, to będzie 
właśnie lepszy na danym stanowisku. I ten 
trend będzie postępował. Oczywiście ciągle 
doznajemy dyskryminacji. Niektóre po-
kolenia po prostu muszą wymrzeć, bo nie 
jesteśmy w stanie pozmieniać tych ludzi. 
Jak mawiał mój profesor na studiach: „Gdy 
Pan je kapustę i ryż, a ja mięso, to statysty-
cznie razem jemy gołąbki”. Ze statystyką 
pracuje się ciężko. Zanotowałam z Pana 
wypowiedzi kilka zwrotów, gdy mówił 
Pan o powolnych zmianach. Nie jestem 
pewna, czy to aż tak powoli następuje. 
Gdzieś przeczytałam, że w skali doby cy-
wilizacja to pięć minut. Więc w tych pięciu 
minutach zmiany w  prawach i rozwoju 
kobiet to jakieś ułamki sekund. Zaledwie 
sto lat temu kobiety w Stanach zyskały 
prawo wyborcze. Tempo tych zmian jest 
moim zdaniem megaszybkie. 

– No z perspektywy cywilizacji to nie 
jest wolno, ale my patrzymy na cywiliza-
cję naszą codzienną. Jeśli stwierdzamy, że 
trzeba patrzeć na ludzi z punktu widzenia 
tego, co wnoszą, a nie jakiej są płci, to nie 

stanie się to w ciągu tygodnia. Nawet gdy-
byśmy mieli twarde dane matematyczne, 
to są ludzie, którzy powiedzą: „No dane są, 
ale ja tam swoje wiem”. Więc z perspekty-
wy jednego pokolenia to się dzieje bardzo 
powoli, ale każdy ma swoją ścieżkę do 
wydreptania. Każdy, kto był przed nami, 
swoje zrobił i swoje wycierpiał, ale teraz my 
swoje wycierpimy, żeby popchnąć to dalej. 
Zastopować tego nie można. Natomiast 
trzeba wiele kwestii dopracować. Gdy roz-
mawiamy teraz, to, że ktoś, kto ma w sobie 
mocne inklinacje równościowe, uważa, że 
wszyscy powinni być oceniani za wkład, 
który wnoszą – wydaje nam się rozsądne. 
Okazuje się, że im bardziej ja tak uważam, 
to tym bardziej rośnie we mnie przekona-
nie, że starsze osoby są gorsze. Z punktu 
widzenia psychologii każdy pogląd, który 
przyjmę, generuje jakąś ciemną stronę, 
której muszę być świadom. Dokonywanie 
zmian społecznych jest wolniejsze niż nam 
by się wydawało, bo gdybyśmy wszyscy na-
gle przebalastowali się na drugą stronę, to 
nie obyłoby się bez ofiar. Często myślimy, 
że tylko konserwatyzm i prawicowość mo-
gą być radykalne. Liberalizm może też być 

radykalny. Towarzysz Mao czy czerwoni 
Khmerzy to jest radykalny liberalizm. Też 
można przesadzić. Dlatego my szukamy 
dialogu i dobrze, że kobiety to zaczęły, 
bo to była na pewno jedna z pierwszych 
rzeczy do załatwienia. Zresztą, co ciekawe, 
kobiety przez długi czas były nośnikiem 
wartości moralnych. Jeśli kobiety gdzieś 
protestowały, to już trzeba było się zasta-
nowić. O ile na wojnie mówiło się, że kule 
nie wybierają swoich ofiar, to w mieście 
tak. Policjanci nie lubią strzelać do kobiet. 
Kiedyś było takie powiedzenie w ramach 
strajku sufrażystek, że jedna kobieta po-
trafi zatrzymać cały konwój policji, bo nikt 
na nią broni nie podniesie. My mieliśmy 
i mamy takie przekonanie, że kobieta nie 
jest agresywna bez potrzeby. 
Panie Miłoszu! To była uczta intelektual-
na! Dziękuję! 

Drogi czytelniku, to nie jest całość 
rozmowy, którą miałam przyjemność 
przeprowadzić, a jedynie jej część, która 
zmieściła się w przewidzianym forma-
cie. Do obejrzenia całości zapraszam na 
YouTube.
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Oczekiwaniem na Boże Narodzenie jest 
Adwent i już w nim mamy kilka ciekawych 
zwyczajów. Historia wieńca adwentowego 
ma swoje dalekie korzenie jeszcze w zwy-
czajach pogańskich, ale współczesna 
chrześcijańska tradycja zaczęła się właśnie 
w Niemczech i to całkiem późno, bo w po-
łowie XIX wieku. Początkowo w kręgach 
ewangelickich i w latach 20. XX wieku 
przyjął się wśród katolików, zarówno nie-
mieckich, jak i polskich. Symbolizuje on 
wyczekiwanie na narodziny Zbawicie-
la, jego zieleń – wieczność życia, a okrąg 
– nieskończoność boską. Jednak zapew-
ne więcej entuzjazmu, zwłaszcza wśród 
najmłodszych, wzbudza kalendarz adwen-
towy. Wywodzi się on również z Niemiec 
i co ciekawe, pierwotnie był wieńcem, tyl-
ko z jedną świeczką na każdy grudniowy 
dzień, które później zastąpiono zawiniąt-
kami ze słodyczami. Pod koniec XIX wieku 
powstała jego wersja znana nam dzisiaj 
i w pół wieku podbiła świat. Dziś możemy 
znaleźć kalendarze, gdzie czekoladki zastą-
pione są bakaliami czy perfumami. 

Czas adwentu najlepiej jest też spędzić 
na jarmarkach, zwłaszcza w gronie naj-
bliższych! Jest to nieodłączny element 
świąt w krajach niemieckojęzycznych, lecz 
zwyczaj ten coraz lepiej przyjmuje się rów-
nież w Polsce. Moim zdaniem wrocławski 
Weinachtsmarkt w niczym nie ustępuje 
temu zza drugiej strony Odry. Jak jest jar-
mark, musi być i Glühwein – szacuje się, 
że Niemcy wypijają nawet 40 milionów li-
trów grzanego wina w każde święta! 

Ale czym byłyby święta bez choinki! Jest 
to kolejna tradycja, która przywędrowała 
do Polski z Niemiec, jednak wywodzi się 
ona z francuskiej Alzacji. W średniowieczu 
24 grudnia wspominano biblijnych Adama 
i  Ewę. Nie traktowano ich jako świętych, 
lecz jako symbol ludzi oczekujących 
zbawienia i  powrotu do raju. W  bożona-
rodzeniowych misteriach (poprzednik 
dzisiejszych jasełek) narodziny Jezusa 
ukazywane były jako zapowiedź przywró-
cenia Edenu. Nieodłącznym elementem 
rajskiego ogrodu było wiecznie zielone 
drzewo poznania dobra i zła. Właśnie tutaj 
wkraczają nasze drzewa iglaste, które przy-
ozdobione miały symbolizować właśnie to 
rajskie drzewo. Z tych misteriów zwyczaj 
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przeniósł się do domów. W XVI wieku stał 
się popularny wśród niemieckich ewange-
lików. Początkowo choinkę podwieszano 
pod sufitem, czubkiem do dołu! Na ziemie 
polskie zwyczaj przywędrował z niemiecki-
mi osadnikami w XVIII i XIX wieku, choć 
początkowo nie przyjmował się najlepiej. 
Zwłaszcza na prowincji silne były lokalne 
polskie zwyczaje ustawiania Diducha, czyli 
udekorowanego snopa zboża, czy podwie-
szania jemioły lub podłaźniczki – uciętego 
czubka drzewa iglastego podwieszanego 
pod sufitem. Ostatecznie w połowie XX 
wieku choinka przyjęła się w całej Polsce, 
wypierając wcześniejsze tradycje. 

Było o podobieństwach, ale co nas od-
różnia? Najbardziej zauważalną różnicą 
w  tradycjach świątecznych jest podejście 
do Wigilii. Wieczór 24 grudnia jest dla Po-
laków wyjątkowy. Wyczekujemy pierwszej 
gwiazdki, by móc wspólnie podzielić się 
opłatkiem, który ma symbolizować po-
jednanie i przebaczenie. W ten wieczór 
nie może zabraknąć uroczystej kolacji 
z dwunastu dań – i chociaż są w Polsce 
różnice regionalne w wyborze potraw, to 
jednak karp jest dla nas wszystkich wspól-
nym mianownikiem. Niemcy na kolację 
wigilijną spożywają sałatkę ziemniaczaną 
z kiełbaskami oraz dania z kapusty kiszo-
nej. Największą ucztą jest za to uroczysty 
obiad odbywający się w pierwszy dzień 
świąt, podczas którego są podawane 

tradycyjne niemieckie potrawy, np. pie-
czona gęś. Nie dzielą się też opłatkiem, 
co dla wielu z nas jest jednym z bardziej 
wzruszających i podniosłych momentów, 
które zbliżają nas z naszymi bliskimi. Za 
to podobnie jak w Polsce, w Niemczech 
również nie ma jednomyślnej zgody, kto 
przynosi prezenty. Południowe Niemcy 
obdarowywane są przez Dzieciątko Jezus, 
a północne przez św. Mikołaja. 

Zwieńczeniem obchodów świątecznych 
jest tradycja kolędowania. Jest ona po-
wszechniejsza w krajach słowiańskich. 
W Niemczech od 1 stycznia do święta 
Trzech Króli kolędnicy zbierają datki na 
cele charytatywne. Jest to tzw. Aktion Dre-
ikönigssingen, organizowana przez parafie 
regularnie od 1959 roku, co przypomina 
znaną nam dobrze Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy. 

Niezależnie od tych drobnych różnić 
skupmy się na tym, co nas wszystkich łączy 
– pragnienie, by świąteczny czas spędzić 
w  gronie najbliższych. W atmosferze mi-
łości, pokoju i pojednania. Korzystajmy 
z  bogactwa tradycji, by zacieśniać więzi 
z tymi, których kochamy i pojednać się z ty-
mi, których odsunęliśmy. Bo niezależnie od 
tego, czy święta są dla nas tylko tradycją, 
czy mają również silny wydźwięk religijny, 
chcemy tego samego – by nadchodzący no-
wy rok był pełen życia, spokoju. I tego Wam 
oraz sobie życzę.  Mateusz Smolka

Wszyscy zapewne wyczekujemy już 
świąt Bożego narodzenia. Magicz-
nego czasu, spędzanego z rodziną 
i najbliższymi, kiedy wspólnie od-
damy się tradycyjnym zwyczajom. 
Jednak nie są one identyczne na świe-
cie, a nawet w Europie, pomimo wielu 
wspólnych korzeni mogą się różnić 
i nawet szokować. Dziś pochylimy się 
nad różnicami i podobieństwami po-
między Polską a niemcami. 



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




