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Smak nadzienia z dawnych lat ukryty 
w lekkim cieście, proponujemy ocenić 
w naszej Monachijskiej PIEROGARNI.

Codziennie dla naszych Klientów 
przygotowujemy ponad 
400 sztuk tego specjału..., 
można zjeść na miejscu, wziąć na wynos, 
bądź zamówić z dostawą do domu 
(od 50 euronów).

Nasz stały „repertuar” to również 
flaczki, jak za króla Stasia, 
bigos wiejski „palce lizać”
oraz rosół domowy z makaronem.
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stkich smakoszy polskiej kuchni

Lepsze pierogi 
robią tylko nasze babcie!

Smacznego

PIEROGARNIA EDYTY to kontynuacja Restauracji CHOPIN Knorstr. 89 w Monachium od 1999. 
Do gości Restauracji CHOPIN należeli m.in. były prezydent RP Lech Wałęsa, Hans Dietrich Genscher, Adam Małysz, Opałka - muzyk i wiele innych osobistości 
goszczonych przez Konsulat RP

Fürstenrieder Str.8
80687 München Laim; tel. 089/124 753 76

otwieramy:
od wtorku do piątku 12.00 - 15.00 i 18.00 - 22.00; w sobotę 15.00 - 22.00; w niedzielę 12.00 - 18.00
poniedziałek jest dniem wolnym od pracy
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Moje Miasto

Pożegnaliśmy rok fatalny, bo naznaczony katastrofą smo-
leńską, tragicznymi wypadkami drogowymi, powodziami, 
a ostatnio zimą paraliżującą całe połacie Polski. Niestety 
doświadczył on boleśnie nie tylko nas. Koszmarne trzę-
sienie ziemi na Haiti pochłonęło ponad 250 tysięcy ofiar, 
niekontrolowany wyciek ropy spowodował ekologiczną 
katastrofę u południowych wybrzeży Stanów Zjednoczo-
nych, gigantyczne pożary w Rosji pozbawiły dachu nad 
głową tysiące jej mieszkańców, a horror zimy dotknął tak-
że prawie całą Europę i wschodnie stany USA. 
W roku 2010 mieliśmy też i jaśniejsze momenty. Może 
nie na taką skalę jak spektakularne uratowanie zasypa-
nych górników w Chile, ale jednak. 
Na 21. Zimowych Igrzyskach Olimpijskich zdoby-
liśmy aż sześć medali, śp. ksiądz Jerzy Popiełuszko 
został błogosławionym, na całym świecie świętowa-
liśmy Rok Chopina, Lech Poznań okazał się lepszy od  
Juventusu Turyn, no i przeżyliśmy stosunkowo spo-
kojną kampanię prezydencką. 
Wydaje się, że w rok 2011 możemy patrzeć z optymizmem. 
Upoważnia nas do tego noworoczne orędzie prezydenta 
Bronisława Komorowskiego, z którego dowiedzieliśmy się, 
że „Polska wróciła na pozycję liczącą się w świecie”. Prezy-
dent z pewnością wie co mówi, stąd ten optymizm, cho-
ciaż niepokoi nie zawsze pozytywny odbiór jego osoby. 
Właśnie tematem prestiżu głowy państwa zajmujemy 
się w felietonie „Kiedy pytają mnie…”. Obok felieto-
nów, z których drugi, to humorystyczne wspomnienie 
minionych lat, polecamy artykuł Jolanty Łady „Drzem-
ka dla leni?”, o zbawiennej dla naszego organizmu 
poobiedniej drzemce. Z mitem źle traktowanego 
obcokrajowca rozprawia się Aldona Likus - Cannon,  
a nasz ekspert od historii Jolanta Stranzenbach ukazu-
je drugie, nieznane oblicze cara Piotra I Wielkiego.
W dziale katolickim dr hab. Jerzy Grześkowiak w fascy-
nujący sposób dokonuje rozbioru na czynniki pierw-
sze najbardziej znanej modlitwy „Ojcze nasz”. Piszemy 
też o polskiej szopce bożonarodzeniowej na dworcu  
w Monachium, wzruszającym koncercie charytatyw-
nym i o przyparafialnej szkółce w Stuttgarcie.
Polecamy „Wydarzenia” z całą gamą aktualnych relacji,  
„Kartkę z kalendarza” o bohaterskich braciach, sylwetki  
dwóch naszych przedstawicielek w monachijskiej Ra-
dzie do Spraw Cudzoziemców (Ausländerbeirat) i roz-
mowę z urodzoną na Białorusi, a mieszkającą w Mona-
chium Polką. 
Sport to oczywiście SV Polonia - drużyna, która świet-
nie sobie radzi w rozgrywkach miejscowej A-klasy. 
Przedstawiamy aktualną tabelę i terminarz spotkań 
w rundzie wiosennej. Tam też ciekawostka o kontak-
tach trenerów Lechii Gdańsk z FC Bayern.
W numerze także bezcenne w karnawale rady Orlando - 
naszego mistrza od makijaży i fryzur, relacja z wyborów 
Miss Polonia oraz przykład niezwykłej miłości do zwierząt, 
czyli o kotce która spocznie w… piramidzie. 
Zdecydowanie polecamy Poradnik, w którym m.in.  
o emeryturach, wypowiedzeniu stosunku pracy, za-
wieraniu małżeństw w Niemczech, ziołolecznictwie  
i najlepszych miejscach na urlop.
Uwaga reklamodawcy! 
Na str. 17 informujemy o nowej edycji Polskojęzycznego 
Informatora Branżowego PL NAVIGATOR, ułatwiającego 
komunikację pomiędzy polskimi i polonijnymi usługo-
dawcami, a ich klientami.
Zapraszamy do lektury, życząc Państwu wszelkiej 
pomyślności w Nowym Roku 2011.



4 s t y c z e ń  -  l u t y  2 0 1 1 54

MIASTO MŁODYCH

Jolanta Łada

4

które nam się przyjemnie kojarzy, np. leśnej 
polany podczas pełni lata ze śpiewem pta-
ków w tle, nadmorskiej plaży, czy górskiego 
krajobrazu. Początkowo obrazy te propo-
nuje osoba prowadząca kursy. Potem już 
każdy sam podróżuje myślami do miejsca, 
w którym było mu kiedyś dobrze i wczuwa-
jąc się w atmosferę, zasypia. 

Ktoś czytając to powie: też mi wielka  
filozofia, ludzie sami umieją zasypiać, a te 
kursy są tylko po to, żeby wyciągać od nich 
pieniądze. Tymczasem nie jest wcale tak  
łatwo zapaść w zdrowy sen, kiedy w głowie 
kłębią się uporczywe myśli i nierozwiązane 
problemy, na przykład niedawna kłótnia  
z kolegą lub co gorsza z szefem. Wtedy po-
maga wyuczona technika. A po przebudze-
niu umysł jest jaśniejszy, często także przy-
chodzi pomysł na wyjście z kłopotów. Coś 
jest więc w powiedzeniu, że z problemem 
najlepiej się „przespać”. I nie jest to bynaj-
mniej zadanie dla lenia. Niech szefowie firm 
zdecydują więc, czy bardziej opłaca im się 
wyciskać ostatnie poty z podwładnych, czy 
raczej umożliwić im regenerację sił. 

Popołudniowa drzemka robi więcej dobre-
go niż filiżanka kawy lub napój energetyzu-
jący. I to nie tylko w przypadku osób pra-
cujących. Uczniowie lub studenci, którzy  
w dniu wypełnionym nauką kładą się na  
15 minut, zrywają się potem rześcy i łatwiej 
przyswajają wiedzę. Szczególnie polecam 
maturzystom.

Oprócz zalecanych siedmiu lub ośmiu 
godzin snu w ciągu doby, zbawienny 
wpływ na organizm ma poobiednia 

drzemka. W niektórych przedsiębiorstwach 
udostępnia się pracownikom specjalne sale, 
gdzie podczas maksimum 30-minutowego 
wypoczynku, mogą podreperować siły 
przed przystąpieniem do dalszej pracy. 
Pierwsi na pomysł wpadli Amerykanie i za-
stosowali to rozwiązanie w swoich firmach. 
Niemiecka Mittagsschläfchen lub Nicker-
chen to po angielsku powernapping, od 
słów power = siła i nap = drzemka. Na ję-
zyk polski można to przetłumaczyć jako 
„drzemka dająca siłę”. Badania dowodzą, 
że regularnie stosowana nie tylko popra-
wia pamięć i koncentrację, ale również 
zmniejsza ryzyko zawału serca do 37 %. 
Przy czym niekoniecznie należy zapadać 
w nią codziennie, trzy razy w tygodniu 
zupełnie wystarczy. 

Ciekawy zwyczaj zapanował w Japonii, gdzie 
już w 1969 roku odnotowano pierwszy przy-
padek śmierci wskutek przepracowania.  
W latach następnych zjawisko to bardzo się 
nasiliło i otrzymało nazwę karoshi. Podró-
żujący obecnie do Kraju Kwitnącej Wiśni 
obserwują pracowników większych firm, czy 
koncernów spokojnie zasypiających na kilka 
minut w trakcie zebrań, posiedzeń, konferen-
cji. Nikt nie robi im wyrzutów, ani nie czuje się 
obrażony, bo przecież regenerują siły. Spanie  
w bibliotekach, czytelniach, czy kawiar-
niach w godzinach popołudniowych jest 
na porządku dziennym. W Europie drzemka  
w miejscach publicznych raczej się nie 
przyjmie, bo można byłoby w jej trakcie  
zostać pozbawionym portfela. Nawet zasy-
piając w pociągu trzeba bardzo uważać. 

W Niemczech problem jest szeroko oma-
wiany i dyskutowany. Wszyscy są zgodni co 
do pozytywnego działania tych kilku, czy 
kilkunastu minut odpoczynku. Postanowi-
łam sprawdzić, jakie firmy w Monachium 
zapewniają Nickerchen swoim pracowni-
kom. Kilka znalazłam na stronie Wikipedii 
pod hasłem powernapping, wystosowałam 
więc maile do ich rzeczników prasowych. 
Pierwsza odpowiedziała pani rzecznik jed-
nej z sieci marketów budowlanych: „Prze-
praszamy, ale nic takiego nie stosujemy, 
Wikipedia podała nieprawdziwą informa-
cję, właśnie staramy się o jej zdementowa-
nie”. Więc jeden kierunek odpada. Okazało 
się, że wcale nie jeden, bo otrzymałam jesz-
cze trzy podobne meldunki. Co ciekawe, 
odpowiedzi nie były jednoznacznie nega-
tywne, raczej wymijające. Kierownik biura 
prasowego jednej z firm produkujących 

samochody wymawiał się brakiem czasu 
na udzielenie mi wywiadu.

Szperając niestrudzenie w internecie na-
trafiłam na artykuł, w którym stało, że nie-
miecki rynek pracy niezbyt popiera takie 
metody. Drzemka w firmie traktowana 
jest jako oznaka lenistwa. Nie przychodzi 
się do pracy po to, żeby spać! Jeśli nawet 
niektóre przedsiębiorstwa udostępniają 
pracownikom sale na krótki odpoczynek,  
to nie podają tego faktu do prasy. W do-
brym tonie jest narzekanie, jacy to jeste-
śmy przeciążeni pracą i zmęczeni, Polacy 
mają na to bardziej dosadne określenia 
typu harowanie i tyranie. Gdyby ktoś po-
chwalił się, że korzysta z drzemki w ramach  
Mittagspause, wzbudziłby podejrzenie,  
że nie chce mu się pracować. 

Jednak znalazła się firma, której przedsta-
wiciele byli nawet zadowoleni, że mogą 
poszczycić się swoimi rozwiązaniami. Zna-
ny niemiecki koncern chemiczny nie tylko 
daje pracownikom możliwość skorzysta-
nia z powernapping. Organizuje również  
specjalne kursy, których uczestnicy do-
wiadują się, jak efektywnie wykorzystać te  
30 minut (albo mniej) popołudniowej  
drzemki. Jeden z pracowników zapewnił 
mnie, że potrafi już zasnąć i zbudzić się po 
pięciu minutach (sic!) jak za naciśnięciem 
guzika. Oprócz zwykłego zasypania trene-
rzy proponują kursantom tzw. Traumreise. 
Polega ona na wyobrażeniu sobie (czy też 
mówiąc nowocześnie wizualizacji) miejsca, 

Zima w pełni, choć dni ciut  

dłuższe i sama tego świadomość  

dodaje nam energii, ale mamy  

nadal zwiększoną potrzebę snu. 

MOJE MIASTO   LUDZIE

Drzemka dla leniDrzemka dla leniŻłóbki od 15 lat wędrują po Niemczech, 
Włoszech, Polsce, Słowacji oraz Czechach, 
Austrii... Wyszły spod dłuta polskich lice-
alistów z Zakopanego, Bydgoszczy, No-
wego Wiśnicza, Katowic, Krosna, Często-
chowy i Tarnowskich Gór oraz Zamościa.

***
Żłóbki dialogowe stają w przestrzeni pu-
blicznej, nie sakralnej, np. na dworcu, na 
lotnisku, w szpitalu, w ratuszu itp... Inny-
mi słowy „żłóbek wychodzi na przeciw 
ludziom”.

***
Ponieważ wielu współczesnych omija 
kościół – w sensie dosłownym i ducho-
wym, tedy żłóbki dialogowe stawiane są 
wzdłuż dróg świata: na dworcu, na lotni-
sku, w szpitalu...

***
Ponieważ wielu jest zbałamuconych, za-
gubionych, załamanych i szukających, 
więc żłóbki zapraszają do zadumy i wer-
towania Ewangelii. Mają wymowę gestu 
po bratersku wyciągniętej ręki. 

Ponieważ często radość usiłuje się wykrze-
sać narkotykami, alkoholem, używkami, 
hukiem... słowem na wątpliwy sposób, tedy 
żłóbki przypominają, że istnieje wielka Ra-
dosna i Dobra Nowina - z prawdziwego, bo 
boskiego zdarzenia.

***
Ponieważ istnieją całe legiony pokrzywdzo-
nych, samotnych, starców, chorych, bez-
bronnych, tedy żłóbki wołają o solidarność 
z nimi. Chcą docierać do sumień.

***
Ponieważ tyle jest podziałów, poróżnień, 
rowów i przepaści w Europie i na świecie, 
tedy żłóbki ukazują dialog – jako lek na wy-
niosłość i butę, na nienawiść i przemoc. Ale 
i na obojętność i na niefrasobliwość i znie-
czulenie.

Już po raz czwarty, w holu mona-
chijskiego dworca, gościła polska 
szopka bożonarodzeniowa. Uroczy-
stego otwarcia dokonała Konsul Gene-
ralna RP w Monachium Elżbieta Sobótka  
w obecności przedstawicieli władz mia-
sta, dyrekcji dworca, duchowieństwa, 
z księdzem proboszczem Stanisławem 
Pławeckim, licznej Polonii i przygod-
nych podróżnych. Kolędy śpiewał  
Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją 
Jacka Sykulskiego. Szopkę podziwiano 
do Święta Trzech Króli.
Inicjatorem i pomysłodawcą szopek  
w miejscach publicznych jest ksiądz 
prof. Witold Broniewski ze Stuttgartu, 
który nazywa je żłóbkami dialogowymi. 

Żłóbki dialogowe

w Monachium

PMK Monachium 
Heßstraße 26 80799 München,  
Tel.: 089/273 22 00
Nabożeństwa:
godz. 8.45 kaplica Misji (Heßstr. 26) -  
z wyjątkiem ferii szkolnych w Bawarii
godz. 10.00 kaplica Misji (Heßstr. 26) -  
Msza święta z udziałem dzieci
godz. 10.00 kaplica św. Jana Nepomucena 
(Ludwigsfeld)
godz. 10.00 kaplica Misji  
(Max-Kolmsperger-Str. 9a, Neuperlach)
Msza święta z udziałem dzieci
godz. 12.00 kościół św. Józefa (Josephsplatz)
godz. 12.00 kościół św. Moniki (Max-
Kolmsperger-Str. 7, Neuperlach)
godz. 18.30 kościół MB Królowej Pokoju 
(Werinherstr. 50)
Msza święta z udziałem młodzieży

PMK Landshut
Nabożeństwa:
LANDSHUT – Kościół Św. Piotra i Pawła, 
Niedermaierstr.25
– w niedziele – o 11.30, środy – o 18.00  
i pierwsze piątki miesiąca – o 18:00

FREISING – Kościół Św. Piotrai Pawła, Frie-
dhofstr.7 – w niedziele – o 16:30

PMK Augsburg
Biuro: Thommstr. 24 B, 86153 Augsburg,  
tel. 08 21/3 07 49,; fax 08 21/3 07 22,
Nabożeństwa:
AUGSBURG – Kościół Św. Alberta,  
Dr. Schmelzing-Str. 60
– w niedziele i święta – o 10.30 środa  
i piątek – o 18.30

PMK Rosenheim
Nabożeństwa:
ROSENHEIM – St. Michael, Westerndor-
ferstr. 43
– w niedziele i święta – o 10.30
Kaplica w Centrum Misji, Heilig-Geist-Str. 46,
od wtorku do piątku – o 18.00 *)
TRAUNSTEIN – St. Oswald, Maxplatz 1,
IV sobota miesiąca – o 17.00 *)
TRAUNREUT – Zum Heiligsten Erlöser, 
Rathausplatz 1a,
I niedziela miesiąca – o 17.00
FREILASSING – Marien Kirche, Salzburghofen,
II niedziela miesiąca – o 17.00
GERETSRIED – Heilige Familie, Johannisplatz 21,
III niedziela miesiąca – o 16.00
WALDKRAIBURG – Christkönig, Karlsbader Str. 1,
II sobota miesiąca – o 17.00; IV niedziela 
miesiąca – o 16.00
Okazja do spowiedzi pół godziny przed 
Mszą św.
*) po zmianie czasu (w okresie zimowym) 
pół godziny wcześniej

PMK Norymberga
Ks. Stanisław Stenka CR
Arminiusstr. 21, 90402 Nürnberg;  
Tel./Fax. 0911/473355
Nabożeństwa:
Kaplica Sióstr Angielskich, Kesslerplatz 2 , 
90489 Nürnberg
– w niedziele – o 09:20 Kosciół św. Józefa, 
Gießereistr. 2 , 90489 Nürnberg;
– w niedziele – o 12.00

PMK Ingolstadt
Ks. Ryszard Kazimierczak
Gaimersheimerstr. 32, 85057 Ingolstadt  
Tel.: 0841 84845
Ze względu na remont Kościoła - Spitalkirche, 
Spitalstr. 4 od 1. 05.2010 r.
Nabożeństwa:
Kościół św. Moniki, Mistelstr. – w niedziele 
o 9.30
kaplica przy Caritasie, Hugo-Wolffstr 20 – 
codziennie o 18.00
Gmina Weissenburg Kościół - Willibald-Kir-
che – 2 i 4 niedziela miesiąca - o 12.45

PMK Stuttgart
ks. Roman Michalec
Zuckerbergstr. 9, 70378 Stuttgart  
Tel.: 0711 564184
Nabożeństwa:
STUTTGART – kościół św. Tomasza,  
Falchstr. 9, 70378 Stuttgart
 - w niedziele i święta – o 10.30, środy – 
18.30, pierwszy piątek miesiąca – 18.30
BÖBLINGEN – kościół św. Maryi,  
Berliner Str. 14, 71034 Böblingen
 - w niedziele i święta – o 12.30, pierwszy 
czwartek miesiąca – 18.30
TÜBINGEN - kościół św. Pawła, Karl- 
Adam-Str. 3, 72076 Tübingen
 - w niedziele i święta – o 15.00
BALINGEN – kościół św. Ducha,  
Heilig-Geist-Kirchplatz 3, 74336 Balingen
I sobota i III niedziela miesiąca – o 16.00

Ks. Witold Broniewski

Inicjatorem i pomysłodawcą  
szopek w miejscach publicznych 
jest ksiądz prof. Witold Broniewski 
ze Stuttgartu. Po czternastu 
latach od narodzin tego projektu 
szopki stawiane są już w całej 
Europie i z roku na rok jest ich 
coraz więcej. Wykonuje je  
w większości polska młodzież  
ze szkół plastycznych.
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Kiedy pytają mnie, czy szanuję urząd 
głowy naszego państwa, odpowiadam; 
chcę, ale nie mogę. Nie mogę, bo powa-

ga tego urzędu legła w gruzach. Przekonałem 
się o tym podczas obchodów 40 rocznicy 
Grudnia´70 w Trójmieście, na których to pre-
zydent Komorowski był tak, jakby go nie było. 
Unikał ludzi, nocami składał wieńce, przemy-
kał się ze wzmocnioną obstawą, a i tak dopa-
dały go gwizdy i wrogie okrzyki. 

Należę do pokolenia, które miało szansę 
otrzeć się o prawdziwych dygnitarzy na 
Zamku w Londynie, gdzie po wojnie urzę-
dował nasz rząd i prezydent na obczyźnie.  
Z racji zasiadania w emigracyjnym par-
lamencie bywałem ci ja tamże, poznając 
osobiście wielu ministrów i aż trzech kolej-
nych prezydentów; hrabiego Edwarda Ra-
czyńskiego, Kazimierza Sabbata i Ryszarda  
Kaczorowskiego. Aaaach, cóż to była za klasa! 
Maniery, dystans, kurtuazja, słownictwo… 
sam wygląd mówił sam za siebie. Szacunek, 
w tej sytuacji, był rzeczą naturalną.

„Nie matura, lecz chęć szczera…” – ta komu-
nistyczna dewiza otwierała drogę na szczyty 
władzy każdemu, byle wiernemu. W ten to  

Kiedy pytają mnie...
sposób rozpoczęła się dewaluacja wielu 
wartości, w tym powagi Urzędu Prezydenta 
RP, który sprofanowano zaraz po wojnie, bo 
już w 1947 roku, usadawiając na nim agenta 
NKWD Bolesława Bieruta. 

Po roku 1952, przez 37 lat, prezydenta nie 
było. Zastąpił go przewodniczący Rady Pań-
stwa, a tak naprawdę I sekretarz Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Reanimacja prezydentury nastąpiła w 1989 
roku. Na skutek okrągłostołowych ustaleń 
prezydentem został „architekt” stanu wo-
jennego, były I sekretarz PZPR – generał  
Wojciech Jaruzelski. Spotkało się to z po-
wszechnym oburzeniem, gdyż w tym sa-
mym czasie w ościennych państwach dyk-
tatury waliły się już na dobre. To w trakcie 
prezydentury Jaruzelskiego rozstrzela-
no przywódcę rumuńskich komunistów  
Nicolae Ceausescu. Generał-prezydent nie 
wykazywał więc przezornie żadnej aktyw-
ności i cichutko jak mysz przeczekał na 
najwyższym urzędzie do przyśpieszonych 
wyborów, które wyniosły na prezydencki 
piedestał Lecha Wałęsę.

Wałęsa, wojnami na górze, na dole i po 
bokach, kłócił wszystkich ze wszystkimi,  
sam przy okazji zbierając cięgi od niedaw-
nych popleczników. Podpadł na dodatek  
w aferze ze swoimi teczkami. Podejrzewa-
no, że wykorzystał urząd prezydenta do  

Bogdan 
Żurek

MOJE MIASTO   FELIETON MOJE MIASTO     SAMI SWOI

zacierania śladów swej przeszłości, co ani 
jemu, ani urzędowi na dobre nie wyszło. 
Przegrał więc wybory z Aleksandrem Kwa-
śniewskim (każda Polka głosuje na Olka!)  
i wszystkim się wydało, że teraz, z taką parą 
jak Olek z Jolą, cały cywilizowany świat stoi 
przed nami otworem. Polscy Clintonowie 
jednak zawiedli. Olek co chwila zapadał na 
„chorobę filipińską”, a Jola tłumaczyła się  
z podejrzanych sponsorów jej fundacji. 
Powagą powiało po objęciu prezydentu-
ry przez Lecha Kaczyńskiego. Ale tylko na 
chwilę. Gdy poturbowani wyborczą klęską 
konkurenci wyszli z szoku, Lech Kaczyń-
ski stał się obiektem ich bezprecedenso-
wych ataków. Wyśmiewano jego posturę, 
obrażano pierwszą damę, utrudniano 
wypełnianie obowiązków, usłyszeliśmy,  
że Prezydent jest... chamem.
Po katastrofie smoleńskiej okazało się, że 
ten Kaczor wcale nie był taki zły, a jego ob-
raz malowany przez wrogie mu siły był nie-
zgodny z rzeczywistością. Ucierpiał jednak 
- i to poważnie - prestiż Urzędu.
Wizerunkowi urzędu prezydenta dołożył jesz-
cze premier Tusk, który powiedział, że nie inte-
resują go „pałace, dywany i żyrandole”. Praw-
dopodobnie zrobił to specjalnie, wskazując 
swemu partyjnemu koledze, Bronisławowi 
Komorowskiemu, jego miejsce w szeregu. 
Żeby było jasne; stery trzyma tylko ON –  
Donald Tusk, przyszły nasz kanclerz!
Kiedy pytają mnie, dlaczego nadal kpi się  
z prezydenta, odpowiadam; bo dzisiaj pre-
zydentem Polski może być każdy, wszyst-
kie warianty już przerobiliśmy.

Muszę przyznać, że się trochę za-
gubiłem… Nie, nie to, żebym nie 
wiedział gdzie stoi czerwony,  

a gdzie my… Nie wiem po prostu o czym 
najpierw pisać. Wszak tyle się dzieje…  
Koniec końców, ponieważ mamy Nowy 
Rok, postanowiłem zrobić coś „do śmiechu” 
i dla rozweselenia Drogich Czytelników. 
Wiadomo wszak, że kraj nasz nazywany 
był „ najweselszym barakiem w obozie”,  
a w chwilach najsmutniejszych współ-
bracia nasi tryskali wręcz humorem  
i dowcipem. Ot choćby w 1945... 
„Tiażołyje czasy (ciężkie czasy), powiedział 
ruski żołnierz zdejmując zegar z ratuszo-
wej wieży.”
W roku 1950 gimnazjalista z Gniezna dostał 
2 lata obozu pracy za dowcip: „Słyszałeś,  
Rokossowski poszedł do szpitala. Po co? 
Mają mu powiększyć pierś, żeby zmieścił 
wszystkie ordery.”
1952 – Podczas defilady na Placu Czer-
wonym, do stojącego na trybunie Stali-
na podbiega dziecko. Wujku Stalinie, daj  
cukierka – woła. Paszoł won! – odpowiada 
Stalin. Głos komentatora: Ludzki człowiek, 
a mógł zabić…
1955 – Dojarka przodowniczka pracy za-
pytana została przez dziennikarza, czy 
przy dalszym wysiłku mogła by zwięk-
szyć udój od krowy jeszcze o kilka tysięcy  
litrów rocznie, odpowiedziała: „Nie, gdyż 

Krzysztof
Dobrecki

Listy 
z Berdyczowa

za dużo wody będzie wówczas w mleku”
1960 – Jakie są podstawy handlu z ZSRR? 
My dajemy im lokomotywy, a oni zabie-
rają nam węgiel…
1965 – Co się zbiera, gdy się nie sieje i nie 
orze? Zbiera się Plenum…
1966 – Co można kupić za dwa złote? 
Dwie bułki i przemówienie Gomułki.
1970 – Wstąp do Armii Czerwonej, zanim 
ona wstąpi do ciebie…
1971 – Dlaczego ludzie popierają Gierka? 
Bo myślą, że przyłączy Polskę do Śląska,  
a nie do ZSRR…
1975 – Towarzysze! Gdybyśmy mieli bla-
chę, zarzucilibyśmy Europę konserwami. 
Ale nie mamy mięsa…
1978 – W przedziale kolejowym gawędzi 
dwóch przypadkowych pasażerów. A co 

pan zrobi jak wygra pan w Totka 100 tys. 
Pojadę na wczasy do Związku Radzieckie-
go. A jak wygra pan pół miliona? Kupię 
wycieczkę do Związku Radzieckiego…  
A jak wygra pan milion? Zafunduje sobie 
dłuższy pobyt w Związku Radzieckim.  
No co pan, nie zna pan innych krajów? 
Inne kraje ja znam, ale pana nie znam….
1980 – Towarzyszu Breżniew, czy w Związ-
ku Radzieckim będzie Solidarność? Tak, 
pierwszych transportów spodziewamy 
się pod koniec roku…
1981 – Facet wpadł z mostu do rzeki i woła 
pomocy. Ktoś przechyla się przez barierkę 
i mówi: „przestań pan, bo usłyszą….”
1984 – Czym jest dla nas śmierć Andropo-
wa? Kroplą w morzu potrzeb.
Teraz jest śmiesznie inaczej. Jesteśmy je-
dynym krajem, w którym satyrycy śmieją 
się z opozycji. Jak mawiają Rosjanie: „Wsjo 
eto było by smieszno, kogda by nie było 
tak grustno.” (Byłoby to wszystko śmiesz-
ne, gdyby nie było takie smutne).
Tak czy tak, z nieustającym optymizmem 
życzę wszystkim Czytelnikom Mojego 
Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem 
Czytelników Listów z Berdyczowa, samych 
szczęśliwych dni w Nowym Roku.

A. Likus 
Cannon

Ostatnio przeczytałam, że obcokrajow-
cy traktowani są w Niemczech jako 

gorsza kategoria ludzi, niezależnie od sta-
tusu społecznego czy materialnego. Temat 
rzeka. Każdy z nas ma swoją opinię i swoje 
przeżycia. Każdy mógłby przedstawić set-
ki przykładów za i przeciw temu stwier-
dzeniu. Każdy z nas to oddzielna historia, 
osobowość i indywidualność.
Nigdy nie przywiązywałam do tego za-
gadnienia większej wagi, jestem dumna ze 
swojej polskości, co czasami niektórych... 
szokuje. Miałam wrażenie, że odkąd Polska 
należy do Unii Europejskiej bardziej czu-
jemy się Europejczykami niż obcokrajow-
cami. Lecz tak nie jest, a utwierdziła mnie  
w tym przekonaniu niedawna rozmowa  
ze znajomą Polką. 
Joannę spotkałam przypadkowo. Była 
w wisielczym humorze. Miała pechowy 
dzień, nic jej się nie układało, a co gorsza 
posprzeczała się z niemiecką przyjaciół-
ką. Długo rozmawiałyśmy na temat jej 
kłótni z Utą, gdy w pewnym momencie 
stwierdziła: 

Wiesz, bo my jesteśmy tylko „auslander-
kami”. Niemki nigdy nie będą nas trakto-
wać tak jak równe sobie.

Popatrzyłam na nią nie wiedząc, co od-
powiedzieć. Jej stwierdzenie zaskoczy-
ło mnie. Zaczęłam zastanawiać się skąd  
w tej młodej, wykształconej dziewczy-
nie tyle samokrytycyzmu i tak niskie 
poczucie własnej wartości.

A chciałabyś urodzić się Niemką i mieć 
niemiecki paszport? - zapytałam zdu-
miona jej stwierdzeniem - myślisz, że 
wówczas traktowano by nas lepiej, a Uta 
zachowałaby się inaczej? 
Popatrzyłam na mnie zdziwiona. Nie mam  
pojęcia, co myślała, gdyż nie dałam jej 
czasu do namysłu, opowiadając historię, 
która przydarzyła mi się całkiem niedaw-
no, a która utwierdziła mnie w przekona-
niu, że Niemcy traktują nas normalnie, 
ani gorzej ani lepiej. Wszystko zależy od 
ludzi i sytuacji. 
Wspólnie z niemieckimi znajomymi z kur-
su języka włoskiego, zaraz po wykładach, 
wybrałyśmy się do kawiarni. Szłyśmy sze-
ścioosobową grupą zajmując cały chod-
nik. Ja z boku, koleżanki obok. Nagle prze-
chodzący obok nas starszy mężczyzna 
zaczął na mnie wrzeszczeć i wymachiwać 
rękami. O mało mnie nie pobił. Mówił tak 
szybko, że niewiele rozumiałam, ale bez 
wątpienia wypowiedział wiele niecenzu-
ralnych słów. Moje niemieckie przyjaciół-
ki widząc, że nic się nie odzywam stanęły 
w mojej obronie i odwzajemniły mu się 
podobną litanią. Wpadły w szał. 
Szybko wokół nas zebrała się grupka ga-
piów. Trzy dziewczyny, jedna przez dru-
gą, krzyczały na mężczyznę tak głośno, 
że czym prędzej zniknął on w pobliskiej 
bramie.
Nigdy nie spodziewałabym się, że Niemki 
mogą stanąć w obronie Polki i wręcz po-
turbować swego rodaka. 

W kawiarni moje niemieckie koleżanki do-
pytywały się, dlaczego nie zareagowałam. 
Tłumaczyły, że następnym razem muszę 
reagować, gdyż chamstwo należy tępić. 
W tym momencie uświadomiłam sobie, 
że gdyby podobna sytuacja przytrafiła mi 
się podczas spaceru z polskimi znajomymi, 
uznalibyśmy to za objaw rasizmu lub an-
typolskości. A byłoby to całkowicie błędne 
rozumowanie. 
Tak więc, jeśli ktoś kiedyś potraktuje nas 
nie fair, co zdarza się w każdym społe-
czeństwie i w każdym kraju, najpierw 
zastanówmy się czy faktycznie miało to 
coś wspólnego z tym, że jesteśmy Polaka-
mi, czy też po prostu ten ktoś miał ciężki 
dzień lub brak mu wychowania i do każ-
dego odnosi się agresywnie. 
Nieraz zdarzyło mi się, że jakiś starszy  
Niemiec nakrzyczał na mnie, bo podziwiając 
monachijskie kamieniczki prawdopodob-
nie weszłam na prywatną własność. Nieraz 
też inny Niemiec pomógł mi wnieść wózek 
z dzieckiem, gdyż schody ruchome nie dzia-
łały. Stosunek Niemców do mnie, nie miał 
więc nic wspólnego z tym kim jestem, ale 
raczej w jakiej sytuacji się znalazłam i jaką 
kulturę osobistą oni reprezentowali.

Wszystkim, którzy myślą podobnie jak 
moja znajoma radzę aby w każdej sytuacji 
zachowali zdrowy rozsądek, bo jak powie-
dział Seneka „powinniśmy być świadomi, 
że powodem naszych kłopotów nie jest 
miejsce naszego pobytu, lecz my sami”.

Ostatnio przeczytałam, że obcokrajow-
cy traktowani są w Niemczech jako 

gorsza kategoria ludzi, niezależnie od sta-
tusu społecznego czy materialnego. Temat 
rzeka. Każdy z nas ma swoją opinię i swoje 
przeżycia. Każdy mógłby przedstawić set-
ki przykładów za i przeciw temu stwier-
dzeniu. Każdy z nas to oddzielna historia, 
osobowość i indywidualność.
Nigdy nie przywiązywałam do tego za-
gadnienia większej wagi, jestem dumna ze 
swojej polskości, co czasami niektórych... 
szokuje. Miałam wrażenie, że odkąd Polska 
należy do Unii Europejskiej bardziej czu-
jemy się Europejczykami niż obcokrajow-
cami. Lecz tak nie jest, a utwierdziła mnie  
w tym przekonaniu niedawna rozmowa  
ze znajomą Polką. 
Joannę spotkałam przypadkowo. Była 
w wisielczym humorze. Miała pechowy 
dzień, nic jej się nie układało, a co gorsza 
posprzeczała się z niemiecką przyjaciół-
ką. Długo rozmawiałyśmy na temat jej 
kłótni z Utą, gdy w pewnym momencie 
stwierdziła: 

Wiesz, bo my jesteśmy tylko „auslander-
kami”. Niemki nigdy nie będą nas trakto-
wać tak jak równe sobie.

Popatrzyłam na nią nie wiedząc, co od-
powiedzieć. Jej stwierdzenie zaskoczy-
ło mnie. Zaczęłam zastanawiać się skąd  
w tej młodej, wykształconej dziewczy-
nie tyle samokrytycyzmu i tak niskie 
poczucie własnej wartości.

A chciałabyś urodzić się Niemką i mieć 
niemiecki paszport? - zapytałam zdu-
miona jej stwierdzeniem - myślisz, że 
wówczas traktowano by nas lepiej, a Uta 
zachowałaby się inaczej? 
Popatrzyłam na mnie zdziwiona. Nie mam  
pojęcia, co myślała, gdyż nie dałam jej 
czasu do namysłu, opowiadając historię, 
która przydarzyła mi się całkiem niedaw-
no, a która utwierdziła mnie w przekona-
niu, że Niemcy traktują nas normalnie, 
ani gorzej ani lepiej. Wszystko zależy od 
ludzi i sytuacji. 
Wspólnie z niemieckimi znajomymi z kur-
su języka włoskiego, zaraz po wykładach, 
wybrałyśmy się do kawiarni. Szłyśmy sze-
ścioosobową grupą zajmując cały chod-
nik. Ja z boku, koleżanki obok. Nagle prze-
chodzący obok nas starszy mężczyzna 
zaczął na mnie wrzeszczeć i wymachiwać 
rękami. O mało mnie nie pobił. Mówił tak 
szybko, że niewiele rozumiałam, ale bez 
wątpienia wypowiedział wiele niecenzu-
ralnych słów. Moje niemieckie przyjaciół-
ki widząc, że nic się nie odzywam stanęły 
w mojej obronie i odwzajemniły mu się 
podobną litanią. Wpadły w szał. 
Szybko wokół nas zebrała się grupka ga-
piów. Trzy dziewczyny, jedna przez dru-
gą, krzyczały na mężczyznę tak głośno, 
że czym prędzej zniknął on w pobliskiej 
bramie.
Nigdy nie spodziewałabym się, że Niemki 
mogą stanąć w obronie Polki i wręcz po-
turbować swego rodaka. 

W kawiarni moje niemieckie koleżanki do-
pytywały się, dlaczego nie zareagowałam. 
Tłumaczyły, że następnym razem muszę 
reagować, gdyż chamstwo należy tępić. 
W tym momencie uświadomiłam sobie, 
że gdyby podobna sytuacja przytrafiła mi 
się podczas spaceru z polskimi znajomymi, 
uznalibyśmy to za objaw rasizmu lub an-
typolskości. A byłoby to całkowicie błędne 
rozumowanie. 
Tak więc, jeśli ktoś kiedyś potraktuje nas 
nie fair, co zdarza się w każdym społe-
czeństwie i w każdym kraju, najpierw 
zastanówmy się czy faktycznie miało to 
coś wspólnego z tym, że jesteśmy Polaka-
mi, czy też po prostu ten ktoś miał ciężki 
dzień lub brak mu wychowania i do każ-
dego odnosi się agresywnie. 
Nieraz zdarzyło mi się, że jakiś starszy  
Niemiec nakrzyczał na mnie, bo podziwiając 
monachijskie kamieniczki prawdopodob-
nie weszłam na prywatną własność. Nieraz 
też inny Niemiec pomógł mi wnieść wózek 
z dzieckiem, gdyż schody ruchome nie dzia-
łały. Stosunek Niemców do mnie, nie miał 
więc nic wspólnego z tym kim jestem, ale 
raczej w jakiej sytuacji się znalazłam i jaką 
kulturę osobistą oni reprezentowali.

Wszystkim, którzy myślą podobnie jak 
moja znajoma radzę aby w każdej sytuacji 
zachowali zdrowy rozsądek, bo jak powie-
dział Seneka „powinniśmy być świadomi, 
że powodem naszych kłopotów nie jest 
miejsce naszego pobytu, lecz my sami”.

Powinniśmy być świadomi, 

że powodem naszych kłopotów 

nie jest miejsce naszego pobytu, 

lecz my sami.                      

(Seneka Lucjusz Anneusz)
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Żyj z klasą

i miejscowi
Obcokrajowcy

Najweselszy barak
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Piotrli– dwumetrowy olbrzym – był 
jednak otwarty na nowości.  

Od młodych lat pasjonował się żeglugą, lubił 
pracować przy budowie łodzi. Był pierwszym 
od 700 lat władcą rosyjskim, który pojechał za 
granicę. Jako 25-latek przez 18 miesięcy po-
dróżował incognito z 200 osobową świtą po 
Europie. Podczas pobytu w Prusach zdobył 
szlify kanoniera, w Holandii i Anglii pracował 
w stoczni, zwiedzał fabryki i szkoły, asystował 
przy sekcjach zwłok i obradach parlamentu. 
W efekcie tych podróży, aby zbliżyć Rosję do 
Europy, ustawą wymusił golenie bród, które 
odtąd mogli nosić tylko duchowni oraz chłopi 
i kupcy (ale za specjalną opłatą), wprowadził 
zachodnie stroje i obyczaje (picie kawy i pale-
nie tytoniu) a flagę narodowa uczynił na wzór 
holenderskiej biało – czerwono – niebieską. 
Zmieniał kraj, lecz nie zmieniał charakteru. 
Piotr był rzadko trzeźwym, msciwym i wybu-
chowym prostakiem. Od kiedy jako dziecko 
stał się świadkiem masakry w komnatach 
kremlowskich, ciałem jego wstrząsały tiki 
nerwowe. Na dobitkę miał pociąg do kobiet 
rozwiązłych i prymitywnych. Uwielbiał posłu-
gaczki z gospód i prostytutki. Miał cały harem 
składający się ze służących swej drugiej żony 
– carycy Katarzyny I– właściwie Marty Skow-
rońskiej, niepiśmiennej córki chłopa łotew-
skiego, byłej praczki i oficerskiej dziwki. 
Podczas wojny Północnej ze Szwecją, w któ-
rej Rosja zdobyła trwały dostęp do Bałtyku, 
Łotwę, Estonię i Karelię, pijany car zdemo-
lował unicką katedrę w Połocku. Gdy prze-
or Kozikowski odważył mu się sprzeciwić,  
Piotr I zamordował go własnoręcznie, a czte-
rech zakonników kazał utopić. Krytyków 
politycznych sam torturował, chętnie ob-
cinając nosy i uszy. Ponieważ nowatorskie 
wizje władcy i jego wojny wymagały coraz  

większych podatków, w państwie wybuchały 
bunty. Dławił je bezlitośnie. Mieszkańcy Mo-
skwy byli wtedy zobowiązani do uczestnic-
twa w masowych (400 osób dziennie) egze-
kucjach, podczas których car nieraz osobiście 
ścinał toporem zdrajców. Oprócz tego wzno-
sząc na mokradłach nową stolicę - Sankt Pe-
tersburg - poświęcił życie przeszło stu tysięcy 
robotników. Piotr I bezwzględny był nie tylko 
dla narodu. Dwie siostry przyrodnie i swoją 
pierwszą żonę zamknął w klasztorze i skazał 
na życie w nędzy. Własnemu synowi - Alekse-
mu – który nie popierał polityki ojca, postawił 
ultimatum: albo zostanie godnym następcą 
tronu, albo mnichem. Syn nie podporząd-
kował się ojcu. Piotr I zwabił go podstępnie  
z zagranicy i torturami zmusił, aby się przy-
znał do udziału w rzekomym spisku. Najbar-
dziej wstrząsające było, że władca był obec-
ny podczas katowania syna. Carewicz został 
skazany na śmierć. Zmarł dwa dni później 
albo w wyniku wcześniejszych tortur, albo 
wykończony przez wartowników. Przyjaciele 
Aleksego (naturalnie oskarżeni o współudział 
w buncie) zostali bądź poćwiartowani, bądź 
połamani na kole. Ku przestrodze głowy ofiar 
zatknięto na pale a Piotr I obok miejsca kaźni 
na placu kremlowskim urządził bankiet. 
Car miał też swoiste poczucie humoru. Gdy 
80-letni bojar Gołowkin nie zjawił się na ma-
skaradzie, władca zmusił go do siedzenia 
przez godzinę nago, z papierową czapką na 
głowie, na zamarzniętej Newie, co starzec 
przypłacił życiem. Innym razem Katarzyna – 
żona Piotra - dostała słój z zalaną alkoholem 
głową jej kochanka Williama.
Uznany za najwybitniejszego władcę Rosji  
Piotr I Wielki był człowiekiem pełnym 
sprzeczności. Łączył w sobie cechy geniu-
sza i szaleńca, człowieka światłego i bez-
wzglednego barbarzyńcy. 
Od czasów jego panowania Rosja stała się he-
gemonem w Europie Środkowo-Wschodniej 
i zaczęła ingerować w wewnętrzne sprawy 
Rzeczypospolitej.
Piotr I zmarł w Sankt Petersburgu w wieku  
52 lat w wyniku przewlekłego przeziębienia  
i odnowionej choroby wenerycznej.

Historia ocenia 
władców tylko za rezultaty ich rządów. 
Wyróżnia potężnych i silnych zwąc ich 
„wielkimi”, mimo że najczęściej „wielkość” 
osiągnęli przez zdradę, zbrodnie i wojny. 
W historii nie ma miejsca dla pokonanych, 
a zwycięzcom nie patrzy się na ręce, bo dla 
potomnych liczą się osiągnięcia a nie dro-
gi do nich wiodące.

Jolanta 
Helena 

Stranzenbach

MOJE MIASTO   HISTORIA

Chęć władzy pozbawia skrupułów. 
Dobrze tę zasadę znano na euro-
pejskich dworach. Tu każdego, kto 
stanął na drodze do tronu, usuwa-
no. Obojętnie czy był to brat, kuzyn, 
żona czy własne dzieci. Aby dojść 
do celu nie przebierano w środkach. 
Stosowano intrygi, tortury i morder-
stwa. Niektóre z nich przeszły nawet 
do literatury np. tragedia Don Car-
losa czy morderstwa Ryszarda III. 
Podobnie działo się na dworze Me-
dicich i na dworze rosyjskim.

Car Piotr I Wielki 1672-1725
Wielki reformator i synobójca

Dr hab.
Jerzy Grześkowiak

Nowy rok liczy już sobie kilkanaście dni. 
Rozpoczęliśmy go z głęboką nadzieję, 

że będzie lepszy od minionego. 
Bez chorób, nieszczęść, żywiołowych klęsk. 

Że będzie więcej miejsc pracy, chleba, sprawiedliwości, 
miłości, braterstwa, pokoju. 

Formułowaliśmy nasze dobre 
postanowienia i słaliśmy prośby do Boga, by zadbał 

o swoje Królestwo na ziemi. I czynimy to każdego dnia 
w modlitwie „Ojcze nasz”. 

Bywa ona jednak, niestety, 
często bezmyślnie odklepana. 

Spróbujmy raz inaczej, 
tak by nie była tylko nawykiem, 

lecz rozmową z Bogiem. 

Ojcze nasz, który jesteś w niebie…

- Tak, słucham?

- Proszę, nie przerywaj mi, modlę się.

- Wiem, przed chwilą właśnie mnie wzywałeś.

- Ja Ciebie wzywałem? No, tak i nie –  
właściwie nie. To jest taka nasza modlitwa: 
Ojcze nasz, który jesteś w niebie…

- A widzisz, znowu mnie wołasz. Czy na-
prawdę chcesz ze mną rozmawiać?

Święć się imię Twoje…

- Czy bierzesz to poważnie?

- A co mam brać poważnie?

- Co to dla ciebie znaczy, czy naprawdę 
chcesz święcić moje imię?

- To znaczy… to znaczy… Matko Boska, nie 
wiem co to znaczy.

- To znaczy, że chcesz mnie czcić i wiel-
bić; że jestem dla ciebie wyjątkowo waż-
ny; że moje imię jest dla ciebie czymś  
niezmiernie cennym.

- Ach tak. Rozumiem. 

Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola 
Twoja jako w niebie tak i na ziemi…

- A czy robisz coś w tym kierunku?

- Żeby działa się Twoja wola? Naturalnie. 
Chodzę regularnie do kościoła, daję na tacę 
kościelną, składam ofiary dla biednych i na 
potrzeby misyjne.

- Ale ja chcę czegoś więcej. Chciałbym, by 
twoje życie było uporządkowane. Byś pozbył 
się złych nawyków, którymi grasz innym na 
nerwach. Chciałbym, byś myślał więcej o in-
nych, uczył się też od nich; byś innych wspie-
rał i pomagał w dojściu do poznania prawdy; 
pomyśl też o twoim szefie i o twoich sąsia-
dach. Chcę także, by uzdrawiano chorych, 
karmiono głodnych, pocieszano smutnych i 
strapionych, uwalniano więźniów. Wszystko, 
co czynisz dla tych ludzi, czynisz dla mnie.

- Dlaczego wymagasz tego właśnie ode 
mnie? Czy nie widzisz, ilu obłudnych boga-
czy siedzi w kościelnych ławkach? Proszę, 

zwróć się z tym najpierw do nich?

- Przepraszam, ale myślałem, że naprawdę 
modlisz się, by moje Królestwo zapanowa-
ło w tym świecie i realizowano moją wolę. 
To zaczyna się mianowicie zawsze całkiem  
konkretnie od tego i w tym, który o to prosi. 
Dopiero gdy ty chcesz tego samego co ja, 
możesz być orędownikiem mojego Królestwa.

- Teraz rozumiem. Zaczynam kapować. 
Czy mogę teraz modlić się dalej?

Chleba naszego powszedniego daj 
nam dzisiaj…
- Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że masz 
sporą nadwagę? Jeżeli się modlisz, to zobo-
wiązujesz się uczynić coś, by miliony głod-
nych na świecie miały codzienny chleb.

I odpuść nam nasze winy…

- A Wojtek?

- Jaki Wojtek? Proszę, nie zaczynaj znowu 
od niego. Ty wiesz przecież, że on mnie pu-
blicznie ośmieszył, że wciąż ma coś prze-
ciwko mnie, bezczelnie mnie krytykuje, 
że już jestem wściekły, zanim wypowie te 
swoje poniżające mnie słowa. I on o tym 
dobrze wie! Nie traktuje mnie poważnie, 
kpi sobie ze mnie. Ten typ powiedział…

- Wiem to, wiem. Ale przecież tak się modlisz.

- Nie myślę tak, jak się modlę.

- No, przynajmniej w tym jesteś szcze-
ry. Ale czy dobrze ci jest żyć z tym na  
co dzień, z takim zgorzknieniem i niena-
wiścią do tego człowieka?

- To mnie dręczy i wykańcza, jestem wręcz 
chory z tego powodu.

- A ja chcę cię uzdrowić. Przebacz Wojt-
kowi, a ja wybaczę tobie. Nie stracisz  

nic ze swej godności i znaczenia, korona  
z głowy ci nie spadnie, za to zyskasz pokój 
w twoim sercu.

- Hm, nie wiem, czy potrafię się przezwy-
ciężyć.

- Ja ci w tym pomogę.

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas 
zbaw ode złego.

- Niczego innego nie chcę bardziej jak 
właśnie tego, by was wszystkich wybawić 
od złego. Proszę, podaj osoby i sytuacje,  
w których czujesz, że nachodzą cię pokusy, 
że możesz im ulec.

- O co Ci teraz chodzi, Panie?

- Ty znasz swoje słabe strony i punkty: nie-
odpowiedzialność, niewierność, egoizm, 
złe obchodzenie się z pieniędzmi, agre-
sja… Nie daj kusicielowi żadnej szansy!

- Panie, sądzę, że to było moje najtrudniej-
sze „Ojcze nasz” ze wszystkich, które dotąd 
odmawiałem. Ale ono miało po raz pierw-
szy coś wspólnego z moim codziennym 
życiem.

- Widzisz, i tak posuwamy się do przodu. 
Módl się spokojnie dalej!

Bo Twoje jest królestwo i potęga 
i chwała na wieki. Amen.

- Czy wiesz, co mnie szczególnie zachwy-
ca? Gdy ludzie, tak jak ty, zaczynają trak-
tować mnie na serio, szczerze się modlić, 
mnie naśladować i czynić to, co jest zgod-
ne z moją wolą. Gdy zaczynają angażo-
wać się w przyjście mojego Królestwa, 
uszczęśliwiają zarazem samych siebie.
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Ojcze nasz… 
- inaczej

Piotr I, portret z ok. 1710 r, autor nieznany, 
ze zbiorów Ermitażu, St. Petersburg

O carze Piotrze I Wielkim można w pod-
ręcznikach historii przeczytać same dobre 
rzeczy. Stworzył regularną armię i flotę, 
położył podwaliny industrializacji, rozwijał 
handel, budował drogi, unowocześnił rol-
nictwo, przeprowadził radykalne reformy 
administracyjne i oświatowe, wprowadził 
w Rosji kalendarz juliański i nowe, uprosz-
czone pismo – grażdankę - oraz założył  
St. Petersburg.

Piotr miał wizję, że ze swojego za-
cofanego, tkwiącego jeszcze 

w średniowieczu kraju uczyni mocarstwo 
europejskie. I tak też się stało. 
Ale Piotr miał jeszcze jedno oblicze. 
Wprawdzie pozostawił po sobie silne pań-
stwo, lecz zalał je strumieniami krwi. Był 
tyranem, mordercą i synobójcą.
Zacznijmy jednak od początku. Ten nie-
zwykły monarcha urodził się w Moskwie 
w 7180 roku od stworzenia świata (zgod-
nie z kalendarzem bizantyjskim używa-
nym wówczas na Wschodzie). Jako sie-
demnastolatek stał się jednowładcą Rosji, 
która w XVII wieku była bardzo biednym 
krajem, nie posiadającym dostępu  
do ciepłego morza, (jedyny port Archan-
gielsk był zamarznięty przez 8 miesięcy).  
Jej mieszkańcom nie wolno było opusz-
czać ojczyzny, żeby, jak stwierdził 
pewien dyplomata angielski, nie zo-
baczyli, że żyją jak niewolnicy. Zacofa-
nie i zabobony nie obce były również  
na dworze carskim. Ojciec Piotra, car 
Aleksy I Romanow, trzymał np. ręce  
w święconej wodzie podczas przyjmowa-
nia obcych poselstw, żeby „odszczepień-
cy w wierze” nie rzucili na niego uroku. 
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MOJE MIASTO   STUTTGART

Wychowywanie dwujęzycznego 
dziecka nie jest ani łatwe, ani proste. 
Wymaga wysiłku, zarówno ze 
strony rodziców, jak i ich pociech, 
ale korzyści z tego wynikające są 
ogromne. Dlatego od wielu lat, przy 
polskiej parafii w Stuttgarcie, istnieje 
szkółka wspierająca rozwój umiejęt-
ności językowych polskich dzieci.

Z miłości 
do 

języka 
polskiego
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Przy parafii uczy się obecnie prawie trzy-
dzieścioro uczniów w różnym wieku.  

Dla prowadzących zajęcia najważniejsze jest 
to, że przychodzą chętnie i kończą zajęcia 
z uśmiechem na twarzy. Nauczycielki chcą 
pokazać dzieciom piękno polskiej literatury  
i sztuki, zapoznać z pisownią, zaszczepić 
pasję czytania książek w języku ojczystym.  
Pracują nad tym, by dzieci w domu, z wła-
snej woli, sięgały po polskie podręczniki,  
pisały listy i pamiętniki, mówiły poprawnie, 
nie mieszając języków. To wszystko jest do 
zrealizowania. Oczywiście nauczycielki ni-
czego by nie osiągnęły bez wsparcia rodzi-
ców i ich udziału w procesie edukacyjnym. 
To właśnie im bardzo zależy, by dzieci po-

Dużo dzieci z parafii mówi po polsku i po 
niemiecku. Ja – na przykład – jestem jedną 
z nich. Ponieważ mówię po polsku, odkąd 
byłam mała, nie jest to dla mnie wysiłkiem. 
Tylko pisanie sprawia mi problem – grama-
tyka i ortografia. Koleżanki z klasy często 
pytały mnie, czy myślę po polsku, czy po 
niemiecku. Ja na to nie zwracam uwagi. 

KWIATY DO POLSKI
do NIEMIEC i innych państw

POL- KWIAT

W naszej ofercie między innymi: 
Bukiety okolicznościowe + sekt lub bomboniera, kawa, 
maskotka, kosze kwiatowe, kosze ob�tości, wiązanki, wieńce...

Tanio, Szybko i Solidnie - Zapraszamy

Tel: 07021 861 169

Na każdą okazję
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NIE ZWLEKAJ 
najlepiej zobacz lub zadzwoń już teraz !!! w
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Najodpowiedniejszym prezentem są kwiaty, one powiedzą wszystko, 
nawet to czego nieraz głośno wstydzimy się powiedzieć

100% satysfakcji
gwarantujemy

EKSPRES
KWIATOWY

prawnie porozumiewały się w języku pol-
skim. Czterdzieści pięć minut tygodniowo  
to zbyt mało, by zdobyć wszystkie potrzebne 
umiejętności, ale wystarczająco dużo, by zo-
baczyć, w którym kierunku należy zmierzać. 
Szkółka języka polskiego w Stuttgarcie ma 
inne priorytety, niż szkolne punkty konsul-
tacyjne, w których dzieci realizują program 
uzupełniający szkoły polskiej, a prócz języka 
polskiego uczą się także matematyki, historii 
i geografii. W szkółce nauczycielki skupiają 
się na nauce poprawnej pisowni, znajomo-
ści polskiej literatury dziecięcej, rozwijaniu 
słownictwa i zachęcaniu dzieci do samo-
dzielnej pracy. Opowiadają im o pięknie pol-
skiego krajobrazu, o wybitnych Polakach, nie 

wymagają jednak pamięciowego opanowa-
nia tej wiedzy. Chcą, by dzieci były dumne 
z kraju swoich przodków oraz nie wstydziły 
się języka i kultury polskiej.
Przy polskiej parafii odbywają się zajęcia dla 
dzieci w różnym wieku. Nauczycielki stara-
ją się dostosować programy nauczania do 
potrzeb i umiejętności uczniów. Korzystają 
m.in. z najnowszego programu „Rok polski” 
dla dzieci w wieku 5-9 lat, uczących się języ-
ka polskiego za granicą. W lekcjach bierze 
udział kilkoro uczniów w wieku dwunastu 
– piętnastu lat. Większość stanowią jednak 
uczniowie szkoły podstawowej. W tym roku, 
w Stuttgarcie, ze względu na mnóstwo py-
tań ze strony rodziców, rozpoczęły się za-
jęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym.  
W Böblingen podobne lekcje proponowane 
są od zeszłego roku. Do szkółki przychodzą 
także dzieci i młodzież, dla których język  
polski jest językiem obcym. Nie wynieśli 
pełnej dwujęzyczności z domu, ale chcą to 
zmienić. Także dla nich mamy odpowiednie 
materiały i pomoce dydaktyczne.
Szkółka realizowała i nadal realizuje wiele 
projektów. Nauczycielka i starsi uczniowie 
stworzyli gazetkę szkolną. Uczniowie otrzy-
mali ciekawe i zabawne książki, nagrodzone 
w konkursie literackim im. Astrid Lindgren 
organizowanym przez fundację „ABCXXI 
Cała Polska czyta dzieciom”. Wspólne czy-
tanie i omawianie lektur sprawiło im wiele 
radości. Dzieci wymieniły kilkakrotnie listy 
z uczniami udzielającymi się w „Klubie Euro-
pejskim” Szkoły Podstawowej w Sosnowcu. 

Z gazetki szkolnej.

Artykuł czternastoletniej

Weroniki, uczennicy

szkółki języka polskiego:

Edyta Mitka-Matejko – polonistka

Lekcja dla dzieci w wieku 7-9 lat Dzięki temu zrozumiały, że nauka języka pol-
skiego ma także czysto praktyczny wymiar. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej podaro-
wało szkółce półroczną darmową prenume-
ratę gazet dla dzieci. „Świerszczyk” i „Gimna-
zjalista” sprawiły, że nauka języka polskiego 
stała się prostsza i ciekawsza. W tym roku 
nauczycielki planują konkurs recytatorski 
wierszy Jana Brzechwy.
Zajęcia przy parafii prowadzą nauczycielki 
– wolontariuszki pracujące na rzecz Chrze-
ścijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, 
Tradycji i Języka Polskiego przy Polskiej Pa-
rafii Katolickiej w Stuttgarcie, mające wyższe 
studia magisterskie, odpowiednie przygoto-
wanie pedagogiczne i filologiczne, doskona-
lące swoje umiejętności m. in. w Polonijnym 
Centrum Nauczycielskim w Lublinie.

Mówię bez zastanawiania się nad użyciem 
odpowiednich słów. Gdy poszłam do przed-
szkola, to nie umiałam w ogóle mówić po 
niemiecku, tylko po polsku, bo w domu tak 
się nauczyłam. Teraz znam dwa języki. Po-
nieważ mieszkam w Niemczech, było oczy-
wiste, że się nauczę. Wątpię, żebym umiała 
mówić po polsku, gdybym od początku się 
nim nie posługiwała. Dzięki znajomości 
języka polskiego bardzo lubię jeździć do 
Polski i nie mam problemów z nawiązywa-
niem nowych znajomości.

Panem kotki jest Polak, od ponad trzydziestu 
lat mieszkający pod Augsburgiem. Ożeniony  
z Francuzką, wolny czas spędza w rodzinnej po-
siadłości w La Pree, niedaleko kanału La Manche. 
Właśnie stamtąd pochodzi wielbiony przez nie-
go kociak, o którym opowiada z czułością: 
Moja ukochana Kotka (z dużej litery, na prośbę 
właściciela – red.) urodziła się 1 września 1996 
roku w La Pree, wiosce położonej 28 km. od 
Rouen – stolicy Normandii. W zasadzie ma dwa 
imiona – Minou i Nefertari. Drugie imię pochodzi 
ze starożytnego Egiptu i oznacza „najpiękniejsza 
wśród pięknych”. Nefertari (1290-1255 p.n.e.) 
była żoną faraona Ramzesa II (1303-1213 p.n.e.).
 „Faraońskie pochodzenie” kotki zadecydowało  
o miejscu jej przyszłego pochówku. Stała 
się nim, wybudowana na terenie francuskiej  
posiadłości, piramida. Historycy mogą zarzucić, 

w Stuttgarcie
Zajęcia odbywają się 
w piątki, w domu 
parafialnym przy kościele 
St. Thomas, w dzielnicy 
Steinhaldenfeld. 

W szkółce uczą: 

Edyta Mitka-Matejko 
(Stuttgart, dzieci szkolne), 
Izabela Kamila Zydorczyk 
(Stuttgart, dzieci 
przedszkolne), 
Ewa Schleier (Böblingen, 
dzieci przedszkolne). 

Kontakt: 

sekretariat Polskiej Parafii 
Katolickiej w Stuttgarcie

 tel. 0711 9005497 

TEKST - Edyta Mitka-Matejko

sekretariat-pkg-stgt@online.de

że w czasach Nefertari nie budo-
wano już piramid, a zmarłych fara-
onów i ich żony chowano w Doli-
nie Królów i Królowych. Wie o tym 
bardzo dobrze pan kotki. Niestety  
w pobliżu La Pree nie ma skał, w których mógł-
by on wykuć komorę grobową. Dlatego uko-
chana Minou-Nefertari otrzymała piramidę, 
która jest pomniejszoną kopią piramidy Cheop-
sa. Budowlę wykonał właściciel kociaka osobi-
ście, bez niczyjej pomocy.

Najwięcej problemów miałem z astronomiczny-
mi koordynatami podczas ustawienia piramidy. 
Układ gwiazd na niebie uległ bowiem podczas 
tych ponad 4500 lat zmianie. Udało mi się od-
tworzyć ten układ sprzed tysięcy lat przy po-
mocy internetu. Piramida została postawiona 
precyzyjnie, tak jakby była budowana w czasach 

Ramzesa II. Na wystrój komory grobowej wybra-
łem motyw z grobu faraona Echnatona, pierw-
szego w historii władcy wprowadzającego reli-
gię monoteistyczną, uznającego tylko jednego 
Boga – Atona.
Piramida została wybudowana nie tylko według 
ówczesnej astronomii, ale także w dokładnej 
skali 1:285. Miejsce posadowienia piramidy jest 
niesamowite. Stoi ona bowiem na fundamencie 

zbombardowanego przez pomyłkę 
kościoła. Kościół ten zaś zbudowa-
no na cmentarzu ofiar dżumy, która 
nawiedziła Normandię pod koniec 
XVII wieku. Do dziś można tam tra-
fić na kości nieszczęśników.
Otoczenie gdzie stoi piramida jest 

dzisiaj częścią ogrodu, nazwaną na cześć kotki 
Achet Minou, co w języku staroegipskim ozna-
cza Horyzont Minou. Tak nazywali faraonowie 
obszar, na którym znajdowały się ich piramidy 
(Achet Chufu – Horyzont Cheopsa, czy Achet 
Aton – Horyzont Echnatona).
Jak zapewnia właściciel kotki Minou, następnym 
etapem będzie budowa sarkofagu. Ale na to jest 
jeszcze czas. Najważniejsze, że stoi piramida, 
gdyż jej budowa zawsze musiała być ukończona 
przed śmiercią faraona. 
Na dzień dzisiejszy Minou i jej pan czują się 
wyśmienicie.
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Ukochana kotka spocznie jak faraon
N I E  D O  W I A R Y

Historia wydaje się 
nieprawdopodobna. Jest jednak 

prawdziwa. W Bawarii 
żyje kotka, na którą po śmierci 

czeka piramida.

Miłość
nie zna granic

MM
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Hambura
w Monachium
U schyłku listopada ub. roku zawitał do 
Monachium, powszechnie znany adwo-
kat, mecenas Stefan Hambura z Berlina  
z prelekcją „Śledztwo w sprawie katastrofy 
smoleńskiej - fakty i mity”.

Po katastrofie mecenas Stefan Hambura 
został pełnomocnikiem rodzin ofiar - syna 
Anny Walentynowicz i brata Stefana Mela-
ka. Zasłynął m.in. doniesieniem do proku-
ratury, w związku z podejrzeniem działania 
przez premiera Donalda Tuska i pełniącego 
wówczas obowiązki prezydenta Broni-
sława Komorowskiego na szkodę Rzecz-
pospolitej Polskiej poprzez rezygnację ze 
wspólnego polsko-rosyjskiego śledztwa  
w sprawie przyczyn smoleńskiej katastrofy.

Prelekcja i wywiązana po niej ożywiona 
dyskusja, wskazały na wielkie zaintereso-
wanie śledztwem i jego wynikami, a raczej 
ich brakiem. Prelegent wiele spraw na-
świetlił, postawił też pytania, na które do-
chodzenie powinno odpowiedzieć. Wiele 
jednak wskazuje na to, że na kluczowe od-
powiedzi przyjdzie jeszcze długo poczekać. 
Spotkanie z mec. Stefanem Hamburą 
było drugim - po spotkaniu z b. mini-
strem spraw zagranicznych Krzysztofem 
Szczerskim - które zorganizował Komitet 
Poparcia Jarosława Kaczyńskiego wespół 
z Polską Misją Katolicką. Duża frekwen-
cja wskazała na zapotrzebowanie Poloni 
monachijskiej na tego typu spotkania.
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Nowe władze 
PTMwN

POLONIUM nadaje

Z wielką satysfakcją informujemy, że 
goszczący często na łamach „Mojego 
Miasta” dr med. Bogdan Miłek został 
nowym przewodniczącym Polskiego 
Towarzystwa Medycznego w Niem-
czech. 
Zastąpił on na tym stanowisku twórcę 
i wieloletniego szefa towarzystwa -  
dr Zbigniewa Kosteckiego. 
W skład nowowybranego zarządu obok 

Redakcja POLONIUM, to polska redak-
cja w radiu LORA w Monachium!

Można nas słuchać w każdy czwarty 
wtorek miesiąca, od 21:00 do 22:00, na 
falach Radia LORA (92,4 MHz na antenie  
i 96,75 MHz w kablówce). W czasie au-
dycji można do nas zadzwonić do studia 
pod numer 089-44409436.

Pod adresem e-mailowym: polonium@
lora924.de przyjmujemy informacje  
o imprezach polskich w Monachium  
i okolicy oraz życzenia muzyczne 

dr Bogdana Miłka weszli: dr Krzysztof 
Sliwowski (wiceprzewodniczący), dr Ewa 
Krop-Miłek (sekretarz/skarbnik), oraz 
członkowie -  dr Piotr Lach i dr Teresa 
Spychalska-Mauritsch. 
Polskie Towarzystwo Medyczne w Niem-
czech liczy około 430 członków i jest 
jedną z najbardziej prężnych organizacji 
polonijnych. Jak zapewnia nowy prze-
wodniczący, towarzystwo jest otwar-
te na wszelkie inicjatywy współpracy,  
a spektrum jego działania to grupa po-
nad 5000 polskojęzycznych i polskich 
lekarzy zamieszkałych w Niemczech.
Nowy adres biura towarzystwa: 
Dr med. Bogdan Milek,
Käthe-Kollwitz-Str. 12
66787 Wadgassen,
tel. 0151 56 37 49 19
e-mail: ptm@dr-milek.de. 

dr Bogdan Miłek

Polonium to radioaktywny pierwiastek 
chemiczny odkryty przez Marie Skło-
dowską-Curie, polską laureatkę nagrody 
Nobla. Dlatego nasze motto brzmi: jeste-
śmy Radio-Aktywni!!!

Redakcja POLONIUM
Radio LORA 92,4

Koncert
Charytatywny

Już po raz trzynasty, u schyłku roku, 
duszpasterze Polskiej Misji Katolickiej w 
Monachium wraz z Radą Parafialną zor-
ganizowali Koncert Charytatywny.  

Tym razem mottem koncertu było hasło 
„Bądźmy świadkami miłości”. Dochód 
z koncertu przeznaczono na wsparcie 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Nienadowej w województwie podkar-
packim.
Z Nienadowej przybyli do Monachium 
wychowankowie wraz ze swoimi opieku-
nami (na zdjęciu). W tamtejszej Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej przebywa 
ponad 30. dzieci w różnym wieku, w zde-
cydowanej większości z rodzin patolo-
gicznych. Jedna trzecia potrzebuje stałej 
opieki lekarzy specjalistów z powodu 
niedorozwoju umysłowego, alkoholizmu 
pociążowego i innych chorób. Środków 
brakuje na wszystko. Nie ma ich nawet 
na dojazdy do lekarzy, o najpotrzebniej-
szych remontach nie wspominając. 
Sytuacja w nienadowskim ośrodku do 
głębi wzruszyła liczną publiczność, któ-
ra mogła się przekonać jak naprawdę 
wygląda Polska B, w jakich warunkach 
przebywają sieroty i opuszczone dzieci,  
z jakimi trudnościami borykają się tam-
tejsi pedagodzy, których heroizm jest 
godny największego podziwu.
Coroczne Koncerty Charytatywne 
organizowane przez PMK należą do 
najbardziej udanych imprez polo-
nijnych, z iście serdeczną, rodzinną 
wręcz atmosferą. Łączą one przeżycie 
kulturalne z bezinteresownym zaanga-
żowaniem społeczników, którym przy-
świeca dobro innego człowieka. Nagrodą 
zaś jest uśmiech opuszczonego dziecka.

Przeprowadzka
Centrum Kultury

W pierwszym kwartale 2011 kierowane 
przez Konsul dr Grażynę Strzelecką (na 
zdjęciu w środku) Centrum Kultury Pol-
skiej w Monachium przeprowadzi sie do 
nowej siedziby przy Wagmüller Str. 18 
(Lehel, tramwaj nr 17).

Pożegnalny wernisaż 

Rok 2010 pożegnano w Centrum wernisa-
żem obrazów Grażyny Guerrero (na zdjęciu 
po lewej), która poprowadziła także warsz-
taty dla dzieci i młodzieży, przekazując im 
tajniki wykonywania artystycznych masek. 
Grażyna Guerrero jest absolwentką war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Stu-
diowała również w Austrii. Od roku 1993 
mieszka na stałe w Niemczech. Maluje, two-
rzy w materiałach tekstylnych, zajmuje się 
scenografią, jest pedagogiem i kuratorem. 
Polecamy stronę internetową Centrum  

Uczestnicy warszatów

Goście z Polski

13 grudnia, dokładnie w 29 rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego, w Kon-
sulacie Generalnym RP w Monachium 
odbyła się uroczystość wręczenia Medali 
Wdzięczności wspierającym Polskę i So-
lidarność mieszkańcom Bawarii i Badenii 
Wirtembergii.
Z rąk Konsul Generalnej - Elżbiety  
Sobótki i Konsul ds. Polonii – Anety  
Beryds, Medale otrzymali: Sigrid i Rudolf 
Boehler (Monachium), Elizabeth Here  
w imieniu zmarłego ojca Huntera  
Särchen (Regensburg), Nina Kozłowska 
(Monachium), Walter Lorang (Orten-
burg), Peter Platzer (Bayreuth),  Wiltrud 
Wessel (Krailing).

Do odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści w niemałym stopniu przyczyniło się 
wsparcie ludzi dobrej woli z całego świata.  
W najtrudniejszych czasach docierała do 
nas pomoc charytatywna, pieniądze, sprzęt 
medyczny, poligraficzny i radiowy. Pragnąc 
podziękować obcokrajowcom, którzy 
wspomagali Polskę w jej walce o wolność  
i demokrację, Europejskie Centrum Soli-
darności ustanowiło Medal Wdzięczności. 
Na czele jego kapituły stoi Lech Wałęsa.  
W 2010 roku  Medale zostały przyznane 
326 osobom z Australii, Austrii, Belgii, Fran-
cji, Holandii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, 
Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, USA, Wielkiej 
Brytanii, Włoch.

Medale Wdzięczności
Medal Wdzięczności dla Wiltrud Wessel (w środku)

Kultury Polskiej w Monachium www. 
polnisches-kulturzentrum.de z aktualny-
mi informacjami dotyczącymi programu 
i przeprowadzki tej placówki do nowych 
pomieszczeń. 
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Plastyków w Bawarii. Do roku 1989 dzia-
łał w Zjednoczeniu Polskich Uchodźców 
w Niemczech (ZPU). Zajmuje się głów-
nie dekoracją i malarstwem ściennym.

W połowie listopada ubiegłego 
roku na fasadzie budynku szkoły 
podstawowej w podmonachijskim 
Unterschleissheim (Johann-Schmidt 
Grundschule) wykwitł monumen-
talny fresk przedstawiający Anioła 
Stróża.  

Autorem dzieła jest mieszkający tam-
że polski artysta Witold Bezuszko.  
Fresk, o wymiarach 4m x 4m,  
wykonany został w tzw. technice 
krzemianowej (malowanie farbą 
krzemianową, której spoiwem jest 
szkło wodne potasowe), dającej bar-
dzo dużą możliwość otrzymania sze-
rokiej gamy barw.
To nie pierwsze monumentalne 
malowidło Witolda Bezuszki. Przed 
dwoma laty namalował on, na wieży 
miejscowej remizy, patrona straża-
ków św. Floriana. Fresk ma 3,9 m sze-
rokości i 13,5 m. wysokości!
Witold Bezuszko (55) pozostał  
w Niemczech po wprowadzeniu stanu 
wojennego. Jest absolwentem malar-
stwa i grafiki na Polskim Uniwersyte-
cie na Obczyźnie (PUNO) w Londynie,  
a także członkiem Związku Artystów 

Anioł z Unterschleissheim

BZ
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PORADNIK   UBEZPIECZENIA

Tel.: 0 89/13 95 83 72   Fax.: 0 89/13 95 83 73   Email: olaf.groborz@gmx.de

Kancelaria Adwokacka
Zakres możliwych porad prawnych:
 Doradztwo w zakresie prawa pracy
 Rejestracja działalności gospodarczej
 Zakładanie spółek cywilnych oraz kapitałowych
 Sprawdzanie i opracowywanie wszelkich 

 typów umów gospodarczych i prywatnych
 Dochodzenie wierzytelności pozasądowo oraz sądowo
 Obrona przy wykroczeniach 

 i w sprawach karnych

Olaf Groborz
Donnersbergerstraße 46, 80634 München
S-Bahn Donnersbergerbrücke U1 Rotkreuzplatz

Od ponad 20 lat z Wami 
Dypl. Księgowy, certyfikat Steuerberaterkammer

Tel. 089/570 21 40 Siglstr. 15, 80686 München

Prywatne, pełne ubezpieczenie zdrowotne 
w HUK-Coburg zapewnia Tobie i Twojej rodzinie dostęp do opieki 

lekarskiej w Niemczech, w Polsce oraz we wszystkich innych krajach 
Unii Europejskiej.

Ubezpieczenie to pokrywa koszty opieki lekarskiej na najwyższym 
poziomie oraz świadczeń z zakresu badań pro�laktycznych, 

ambulatoryjnych, laboratoryjnych i diagnostycznych w szerokim 
zakresie.

Bardzo korzystne składki z możliwością zwrotu do czterech składek 
miesięcznych w ciągu roku.

Zmiana uberzpieczenia zdrowotnego możliwa jest bez badań lekarskich 
i stomatologicznych.

Zadzwoń, zapytaj o szczegóły!

Przedstawiciel: Grażyna Szkultecka
Feichtholzweg 2, 82205 Gilching

Tel / Fax: 08105 / 77 57 24
Tel: 0170 / 10 71 849

* Składka miesięczna = łączna suma ubezpieczenia zdorwotnego 
(Krankenversicherung), dodatku ustawowego (gesetzlicher Zuschlag) 

oraz obowiązkowego ubezpieczenia P�egeversicherung.
SB = udział własny  w wysokości 100,00 lub 1.000,00 Euro

Wiek Składka
SB 100 Eur

Składka
SB 1000 Eur

0-15 95,61 25,33

16-20 80,55 38,28

21 189,41 91,53

22 195,93 101,59

23 202,02 109,59

24 207,65 115,99

25 212,94 121,14

26 217,82 125,29

27 222,46 128,66

28 226,93 131,42

29 231,52 133,72

30 236,09 135,69

31 240,96 137,42

32 246,44 139,03

33 252,50 140,59

34 259,11 142,20

35 266,32 143,91

36 274,06 145,82

37 282,20 147,96

38 290,71 150,42

39 299,51 153,23

40 308,71 156,46

41 318,20 160,15

42 327,94 164,31

43 337,90 169,00

44 348,12 174,24

45 358,60 180,02

46 369,33 186,37

47 380,24 193,29

48 391,27 200,77

49 402,38 208,80

50 413,57 217,37

51 424,88 226,50

52 436,30 236,14

53 447,82 246,31

54 459,41 257,01

55 471,02 267,56

56 482,62 278,18

57 494,21 288,89

58 505,86 299,67

59 517,55 310,53

60 486,42 297,48

Kobiety

Wiek Składka
SB 100 Eur

Składka
SB 1000 Eur

0-15 95,61 25,33

16-20 67,40 25,33

21 114,54 65,88

22 119,20 69,48

23 123,72 73,28

24 128,17 75,86

25 132,46 78,54

26 136,72 81,27

27 140,94 84,08

28 145,17 86,99

29 149,30 89,98

30 153,48 92,91

31 157,59 95,94

32 161,54 99,08

33 165,42 102,33

34 169,30 105,74

35 173,23 109,32

36 177,33 113,08

37 181,78 117,05

38 186,66 121,21

39 192,13 125,57

40 198,15 131,11

41 204,77 136,26

42 211,98 142,33

43 219,71 148,78

44 227,96 155,60

45 236,64 162,75

46 245,74 170,28

47 255,24 178,16

48 265,12 186,41

49 275,40 195,03

50 286,07 203,96

51 297,09 213,23

52 308,41 222,79

53 319,98 232,64

54 331,75 242,76

55 343,68 253,15

56 355,74 263,77

57 367,90 274,62

58 380,12 285,66

59 392,34 296,85

60 373,00 285,39

Mężczyźni
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Wśród przyczyn wypowie-
dzenia przez pracodawcę 

stosunku pracy rozróż-
niamy zasadniczo wypo-

wiedzenie uwarunkowane 
osobą pracownika (perso-

nenbedingte  
Kündigung), wypowie-

dzenie spowodowane 
zachowaniem pracownika 

(verhaltensbedingte  
Kündigung) i wypowiedze-

nie z przyczyn leżących  
po stronie zakładu  

(betriebsbedingte  
Kündigung). 

W praktyce najważniejszą formą wypo-
wiedzenia uwarunkowanego oso-

bą pracownika ze strony pracodawcy jest 
wypowiedzenie z powodu choroby.

W wypadku tego tak zwanego wypowie-
dzenia z powodu choroby rozróżniamy  
z kolei między wypowiedzeniem z powo-
du długotrwałej niezdolności do pracy, 
częstej i krótkotrwałej absencji choro-
bowej i ograniczenia zdolności do pracy  
z powodu choroby.

Federalny Sąd Pracy BAG (Bundesarbe-
itsgericht) formułuje bardzo ostre kryte-
ria, według których bada się skuteczność 
wypowiedzenia pracownikowi z powodu 
choroby.

Pracownikowi, który trwale nie jest w sta-
nie świadczyć pracy w zakresie ustalonym 
w umowie o pracę, pracodawca może  
zasadniczo dać wypowiedzenie uwarun-
kowane osobą pracownika w myśl § 1 ust.  
2 zdanie 1 ustawy o ochronie przed wy-
powiedzeniem KSchG (Kündigungsschut-
zgesetz). Sąd pracy BAG mówi w takiej 
sytuacji nawet o stosunku pracy pozba-
wionym sensu.

Tym samym stosunek pracy uważany jest 
za trwale i skutecznie zakłócony, pracow-
nik nie może już wykonywać czynności 
przewidzianych w zawartej umowie  
o pracy (np. niezdolność stewardesy do 
lotów czy też ograniczenia przy czysz-
czeniu i sprzątaniu z powodu nietoleran-
cji bądź uczulenia na określone substan-
cje zawarte w środkach czyszczących). 

Występująca niezdolność do świadczenia 
pracy musi być jednak przewlekła. A taką 
można założyć w przypadku stwierdzenia 
trwałej niezdolności do pracy zarobkowej. 
Nie wystarczy przedłożenie przez pracow-
nika zwykłego zaświadczenia lekarskiego, 
nie pochodzącego od lekarza specjali-
sty medycyny pracy i nie zawierającego 
konkretnie zdefiniowanych prac, których 
pracownik nie może już wykonywać. Prze-
wlekła niezdolność do świadczenia pracy 
można być przykładowo skutkiem choroby 

alkoholowej, jeśli stosowane terapie (kura-
cje odwykowe) nie przyniosły efektu.

Najważniejszą z punktu widzenia praw-
nego grupą przypadków wypowiedzenia, 
których przyczyną jest choroba, są wy-
powiedzenia z powodu częstej i krótkiej  
absencji chorobowej. 

Podstawę ich stanowi fakt, że w określo-
nym czasie pracownik bywa często nie-
obecny w pracy z powodu krótkotrwa-
łych chorób, co znacznie zakłóca interesy 
przedsiębiorstwa.

Orzecznictwo przewiduje, że na ocenę 
niekorzystnych prognoz zdrowotnych 
potrzeba przynajmniej jednego roku.  
Za istotna uważana jest tu absencja cho-
robowa wynosząca 25 % i więcej roczne-
go czasu pracy.

Także ograniczona zdolność do pracy spo-
wodowana chorobą stanowi zasadniczo 
wystarczającą przyczynę wymówienia 
uwarunkowanego osobą pracownika, jeśli 
powoduje znaczne zakłócenie interesów 
przedsiębiorstwa. Przy ocenie spowodo-
wanego chorobą ograniczenia wydajno-
ści pracy ważne jest jedynie stwierdzenie, 
czy wydajność pracy kształtuje się poniżej, 
uzasadnionych oczekiwań pracodawcy do-
tyczących równowagi wzajemnych świad-
czeń (w takim stopniu, że nie można od 
niego wymagać kontynuacji zatrudnienia 
pracownika. Federalny Sąd Pracy BAG (vgl. 
BAG, Urteil vom 03.06.2004 - 2 AZR 386/03 
und BAG, Urteil vom 11.12.2003 - 2 AZR 
667/02) uznał ograniczenie wydajności pra-
cy za znaczne dopiero od 40-50 % wzwyż.

Mówiąc o wymówieniu należy w tym kon-
tekście pamiętać, że może ono wpłynąć do 
pracownika bądź pracownik może je otrzy-
mać także w czasie urlopu czy też choroby. 

Jeżeli pracodawca zechce wręczyć choremu 
pracownikowi wymówienie w szpitalu, to 
nie przekracza tym zasad współżycia spo-
łecznego wg § 242 niemieckiego kodeksu 
cywilnego BGB. Nawet jeśli wymówienie 
nadejdzie 24.12. to też – przynajmniej  
z prawnego punktu widzenia – nie dzieje 
się to w „niewłaściwej porze“ i dlatego jest 
skuteczne. Zakłada się, że wymówienie jest 
skuteczne nawet wtedy, kiedy pracodawca 
wiedział o pobycie pracownika w szpitalu.

Rechtsanwältin  
Anja Czech

PORADNIK   PRAWO PRACY

Kancelaria Anja Czech
z zakresem porad prawnych 
w sprawach prawa rodzinnego, 
prawa pracy 
oraz prawa gospodarczego.

Anwaltskanzlei Czech

Nymphenburger Strasse 20
80335 München
U-Bahn Stiglmaierplatz
(jedna stacja za Hauptbahnhof) U1

Tel.: +49 (0) 89 51 51 49 53
Fax: +49 (0) 89  54 82 82 85
Mobil: +49 (0) 172 833 14 83

www.anwaltskanzlei-czech.de

Choroba jako przyczyna 
wypowiedzenia stosunku pracy

I w takim to sensie życzę wszystkim  
Czytelnikom zdrowego startu w Nowym Roku 

pracy niezagrożonego wymówieniem!! 

Wydanie, ktόre ukaże się w drugiej połowie bieżą-
cego roku, ułatwia komunikację pomiędzy polskimi  
i polonijnymi usługodawcami, a ich klientami.  
NAVIGATOR uzupełnia lukę informacyjną, ktόrej nie 
są w stanie wypełnić pisma polonijne. Przyczynia 
się do zacieśnienia więzi wśrόd Polonii, wzrostu 
wzajemnego zaufania, rozreklamowania polskich 
towarόw i usług. NAVIGATOR jest przewodnikiem 
dla nowych przybyszów z kraju.

www.plnavigator.de

PL Navigator 
to polskojęzyczny katalog 

branżowy, 
który z powodzeniem 

zadebiutował w 2009 roku. 

W nowej edycji 
- 2011/2013 - 

katalog zwiększy swój zasięg 
i obok Bawarii obejmie 

Badenię-Wirtembergię.

Zachęcamy 
reklamodawców 

do rezerwowania najlepszych 
miejsc 

na stronach katalogu.

Płacąc raz 
otrzymujesz reklamę 

przez okres dwóch lat 
w wersji papierowej oraz dodat-

kowo 
wpis na internetowej stronie 

katalogu 
www.plnavigator.de

Zgłoszenia 
przyjmujemy pod adresem: 

info@plnavigator.de 
lub pod nr tel. 163 153 00 57

Cennik
 oraz szczegóły ogłoszeń 

znajdą Państwo 

na stronie: 

www.plnavigator.de 

w zakładce 

NASZA OFERTA

Wysoka jakość wydania, szeroka dystrybucja, duży nakład 
oraz równolegle działająca z nim  strona internetowa 
www.plnavigator.de
zapewniają dotarcie do szerokiego grona klientów 
i zaznaczenia TWOJEJ obecności 
na polskojęzycznym rynku  Bawarii i Badenii Wirtembergii!

Uruchamiamy prace nad nową edycją

POLSKOJĘZYCZNY INFORMATOR BRANŻOWY / POLNISCHSPRACHIGES BRANCHENVERZEICHNIS

2011 - 2013
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Doradztwo prawne w języku polskim i niemieckim  
z uwzględnieniem niemiecko - polskich przepisów prawnych

w dziedzinach:

prawa rodzinnego i spadkowego    prawa pracy
prawa karnego oraz wykroczeń    prawa gospodarczego

prawa ruchu drogowego

Tel.: 0 89    85 63 63 55

Gabelsbergerstrasse 9
80333 München

www.kanzlei-demacker.de
info@kanzlei-demacker.de

o stwierdzenie jego niezgodności z pra-
wem. Okręgowy Sąd Pracy w Berlinie uznał 
wyżej wymienione, bezterminowe wypo-
wiedzenie stosunku o pracę za zgodne  
z prawem. Ten wyrok wywołał jednak burz-
liwe reakcje w mediach. Wiceprzewodni-
czący Bundestagu, Wolfgang Thierse (SPD), 
określił wyrok jako „barbarzyński” i „ nie-
socjalny”- co później nieco zweryfikował. 
Dieter Wiefelspütz, były rzecznik polityczny 
SPD, uznał wyrok za „błędny i niepropor-
cjonalny”, kiedy to polityk Dolnej Saksoni 
z partii CDU- Dirk Toepffer skomentował to 
sądowe orzecznictwo jako „prześmieszne”.

Czego on tak naprawdę dotyczył? Otóż 
pewna kobieta zatrudniona jako ka-

sjerka w jednym z berlińskich supermar-
ketów zrealizowała nienależący do niej 
bon kaucyjny po opakowaniach szklanych  
w wysokości 1,30 EUR. Ta pani- którą me-
dia nazwały „Emmely” była od kwietnia 
1977 r. zatrudniona w tym supermarkecie 
na stanowisku sprzedawcy z obowiąz-
kami kasjerki. W dniu 12 stycznia 2008 r.  
zostały w filii supermarketu, w którym owa 
Pani pracowała znalezione dwa kupony  
o wartości 48 i 82 centów. Kierownik skle-
pu przekazał jej owe bony w celu przecho-
wania w kasie na wypadek, gdyby zgłosił 
się po nie klient. Przez 10 dni kupony 
leżały tam na widoku. Po upływie 10 dni 
przy zakupie towarów na użytek prywatny  
„Emmely” zrealizowała kupony u pracują-
cej w ten dzień przy kasie koleżanki. Wbrew 
poleceniom przełożonego przywłaszczyła 
sobie rzecz do niej nie należącą.

W trakcie procesu „Emmely” kwestio-
nowała przywłaszczenie sobie cudzych 
bonów, wskazując jednocześnie, że to 
prawdopodobnie poprzez udział w akcji 
związku zawodowego końcem roku 2007 
stała się „niewygodna” dla pracodawcy  
i przypuszcza, że to właśnie z tego powodu 
pracodawca „chciał się jej pozbyć”. Przed 
otrzymaniem wypowiedzenia, w trakcie 
przeprowadzonego przez pracodawcę 
wysłuchania stron, kobieta wyjaśniała,  
że kupony mogły jej zostać przypadkowo 
wsadzone do portfela albo przez jej córkę 
albo koleżankę z pracy.

Na tej podstawie „Emmely” została przez 
swojego pracodawcę bezterminowo zwol-
niona z pracy. Przeciwko wypowiedzeniu 
złożyła ona w sądzie pracy powództwo  

Prezes Krajowego Sądu Pracy stanął  
w obronie dotychczasowego orzecznic-
twa sądu w Süddeutsche Zeitung w dniu 
29.12.2009 r. słowami: „Kradzież i przy-
właszczenie także małowartościowych 
przedmiotów jest powodem zwolnie-
nia z pracy. Nie ma też z tego powodu  
przestępstw o bagatelnym znaczeniu”.

Federalny Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht,  
sygn. akt: 2 AZR 541/09) uznał jednak 
- inaczej niż wcześniejsze instancje -  
w swoim wyroku z dnia 10.06.2010 zwol-
nienie „Emmely” jako nieskuteczne.

W ostatnich miesiącach 
wiele dyskusji w zakresie prawa pracy wzbudzało pytanie, 

czy małe, bagatelne przestępstwa pracownika 
są podstawą do natychmiastowego wypowiedzenia 

stosunkuo pracę przez pracodawcę. 
Dużo uwagi przyciąga, 

często pojawiający się w mediach wątek „Emmely”.

Przypadek Emmely
Rechtsanwältin 

Izabela S. Demacker
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Registriert und
empfohlen von
BUND DER SPARER e.V

Oszczędzacie już teraz
biorąc tańsze kredyty!

od 2.500 do 50.000 Euro

1,55%
rocznie na okres 23 miesięcy

O dłuższych terminach spłat od 24 
do 120 miesięcy 

chętnie państwa poinformujemy

Precz z drogimi kredytami !

Vermittlungs. GmbH
Modernste Finanzdiagnostik
Vermittlungs. GmbH
Modernste Finanzdiagnostik

Zamówcie państwo u nas bezpłatną finansową analizę 
JUŻ DZIŚ !!!

MY  ANALIZUJEMY  -  PAŃSTWO  OSZCZĘDZACIE

Biuro BAYERN Marek  Cichy

Adolf Schmetzer Str. 40, 
93055 Regensburg

Fon: 0941-29797962
Mobil: 0172-5978550
E-mail: cichy@wkinvest.de

Kredyty również dla przedsiębiorców (Selbständige)

Inwestycje 
w niezależność finansową

 Fundusze Emerytalne  ZŁOTY WIEK
 Lokaty inwestycyjne krótko i długoterminowe:

 - codzienny dostęp do pieniędzy – 4,25% rocznie
 - na 18 miesięcy od 2.000€ - 10% rocznie (zyski wypłacane kwartalnie)
 - już od 50€ miesięcznie na 15, 20, 25, 30 lat – 9% i więcej

 Nieruchomości w Dominikańskiej Republice 
 (korzystne ceny – wysoki zysk)

 Nieruchomości z duża ulgą podatkową 
 (np. 60.000€ zwrotu podatku w okresie 10 lat)

 Korzystne kredyty budowlane i ich re�nansowanie – 
 już od 4,25%

Godziny otwarcia:
 wtorki 8.30 - 20.00
 środy 8.30 - 15.00
 czwartki 8.30. - 20.00
 piątki 8.30 - 15.00
 pierwsze soboty miesiąca 

 12.00 - 17.00
 Inne terminy 
 po telefonicznym uzgodnieniu

obsługa firm jednoosobowych i osób prywatnych
propozycja najlepszych opcji i rozwiązań przy rejestracji, prowadzeniu i rozwoju Państwa �rmy 
w dbałości o klienta zapewniając kompleksową i wysoką jakość usług przez ścisłą współpracę  
z polskimi i niemieckimi specjalistami z wielu dziedzin

St. Pauls-Platz 6
(Theresienwiese U4,U5) 80336 München

tel. fax. 089/54892190
kom. 0178/8011693

agnieszka.nazarko@onet.eu

Usługi Biurowe od ( A- Z )

BÜROSERVICE
Hilfe von A- Z    Agnieszka Nazarko

Nie przechodźmy obojętnie obok potrzebujących.  
Wspieramy polskie ubogie dzieci.

Dołącz do nas !!!

POMÓŻMY SOBIE POMÓC

RECHTSANWALT

Altheimer Eck 15
80331 München

S-Bahn/U-Bahn
Marienplatz/Stachus

Tel.: 089/218 955 62
Fax: 089/218 955 63
Mobil: 0162 8012373

E-mail: info@kanzlei-motkowski.de

www.kanzlei-motkowski.de

DORADZTWO PRAWNE
W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM:

Jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć 
związek małżeński w Niemczech  
wyjechała z Polski przed ukończeniem 
16 roku życia, właściwy do wydania 
zaświadczenia o zdolności do zawar-
cia związku małżeńskiego jest konsul. 

Celem załatwienia formalności należy 
przedłożyć osobiście konsulowi:
1.  Paszport polski
2.  Odpis zupełny aktu urodzenia
3. Zapewnienie wnioskodawcy złożone 
 osobiście przed konsulem, że nie wie 
 o istnieniu okoliczności wyłączających 
 zawarcie małżeństwa.
4. Dowód ustania lub unieważnienia 
 małżeństwa (dotyczy osób, które 
 pozostawały w związku małżeńskim). 
5.  Wyciąg z przebiegu zameldowania

Wiek uprawniający do zawarcia mał-
żeństwa wg prawa niemieckiego osiąga 
się wraz z uzyskaniem pełnoletności, tzn. 
z ukończeniem 18 lat. Zwolnienie z tego 
wymogu przez sąd opiekuńczy jest moż-
liwe, jeżeli jedno z narzeczonych ukoń-
czyło 16 lat, natomiast drugie jest pełno-
letnie. Osoba niepełnoletnia, zawierająca 
małżeństwo za zgodą sądu, nie staje się 
przez to pełnoletnia i w pełni zdolna do 
czynności prawnych.

Bezpośrednimi przeszkodami w za-
warciu małżeństwa są: pozostawanie  
w związku małżeńskim, pokrewieństwo 
w linii prostej oraz pomiędzy rodzeń-
stwem biologicznym i przyrodnim, jak 
również przysposobienie. Przeszkoda po-
zostawania w związku małżeńskim nakła-
da na urzędnika w Niemczech obowiązek 
sprawdzenia, czy wszystkie poprzednie 
małżeństwa zostały rozwiązane, niezależ-
nie od tego czy chodzi o obywateli nie-
mieckich czy obcokrajowców.

Do warunków zawarcia małżeństwa 
należy jednoczesna obecność narzeczo-
nych przed urzędnikiem stanu cywilne-
go. Oświadczenie woli zawarcia mał-
żeństwa musi zostać złożone osobiście.  
Po złożeniu oświadczenia woli urzędnik 
stanu cywilnego stwierdza, że narzeczeni 
zawarli małżeństwo zgodnie z prawem. 
Zawarcie małżeństwa może na wniosek 
narzeczonych nastąpić w obecności jed-
nego lub dwóch świadków, co nie jest 
jednakże obowiązkiem.

Proces zawierania związku
Narzeczeni zgłaszają wolę zawarcia mał-
żeństwa we właściwym urzędzie stanu 
cywilnego, aby można było sprawdzić 
ich zdolność prawną do zawarcia mał-
żeństwa. Zgłoszenie to może nastąpić 

wspólnie, przez jednego z narzeczonych 
mającego pełnomocnictwo drugiego  
z nich lub w szczególnych przypadkach 
- pisemnie lub przez pełnomocników. 
Właściwość urzędu stanu cywilnego na-
dal będzie określana miejscem zamiesz-
kania lub stałego pobytu jednego z na-
rzeczonych. W przypadku kilku miejsc 
zamieszkania narzeczeni mają wolny 
wybór.
Urzędnik stanu cywilnego potrzebu-
je do sprawdzenia zdolności prawnej 
wszystkich wymaganych odpisów aktów 
i zaświadczeń. Jeżeli nie wszystkie doku-
menty mogą zostać przedłożone, przyj-
mowane jest zapewnienie (forma oświad-
czenia składanego pod przysięgą).

Kwestia nazwiska
Zgodnie z prawem niemieckim nazwi-
skiem rodowym jest aktualne noszone 
nazwisko stwierdzane na podstawie 
księgi urodzeń, a więc nazwisko wpisy-
wane przez urzędnika stanu cywilnego 
do odpisu aktu urodzenia.
W przypadku osoby stanu wolnego nazwi-
sko rodzinne jest identyczne z nazwiskiem 
rodowym. Nazwisko rodzinne względnie 
rodowe może składać się z jednego członu. 
Istnieją jednak również nazwiska dwuczło-
nowe lub wieloczłonowe, które są łączone 
myślnikiem. Także inne formy nazwisk są 

Do nazwiska rodzinnego należy również 
tzw. nazwisko towarzyszące, którym 
może być nazwisko rodowe lub nazwi-
sko małżeńskie z poprzedniego małżeń-
stwa dodane do aktualnego nazwiska 
małżeńskiego.
Jeżeli jeden lub oboje partnerzy mają 
obce obywatelstwo to istnieje rozsze-
rzone prawo wyboru nazwiska dla na-
rzeczonych. Jeśli małżonkowie nie do-
konują wspólnego wyboru, każdy z nich 
pozostaje przy swoim dotychczasowym 
nazwisku wg swojego ojczystego prawa 
o nazwiskach.
Podstawą wyboru nazwiska dla obojga 
narzeczonych może być ojczyste prawo 
o nazwiskach jednego z narzeczonych. 
Zawsze też można wybrać prawo nie-
mieckie dla obojga partnerów, nawet 
jeśli prawo ojczyste tego nie akceptuje.

Pełny tekst: 
http://www.mypolacy.de/serwisy/kafeteria/zycie-w-niemczech/malzenstwo-w-niemczech.html

Małżeństwo 
w Niemczech
Jednym z podstawowych warunków zawarcia małżeństwa przez obywa-
tela polskiego w Niemczech jest przedłożenie w urzędzie stanu cywilne-
go RFN zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa. Za-
świadczenia są wydawane przez urzędy stanu cywilnego w Polsce. 

Joanna Wagner

w Niemczech spotykane. Nazwiskiem ro-
dzinnym jest również nazwisko, które nosi 
osoba będąca w związku małżeńskim lub 
osoba, która była w związku małżeńskim. 
W przypadkach małżonków nazwiskiem 
rodzinnym jest wybrane wspólne nazwi-
sko małżonków.
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Ausänderbeirat
Rada do Spraw Cudzoziemców

Jolanta Sularz 
Pochodzi z Małopolski. Ukończyła Studium 
Nauczycielskie. Od roku 1991 mieszka  
w Monachium. Wychowawczyni (Erzihe-
rin) przy Szkole Podstawowej na Pasingu.  
Aktywnie działa w Komitecie Rodziciel-
skim Szkoły Przedmiotów Ojczystych  

Rada do Spraw Cudzoziemców 
doradza miastu Monachium 

reprezentując interesy mieszkańców, 
którzy są cudzoziemcami, 

imigrantami albo uchodźcami 
oraz obywatelami niemieckimi 
o zagranicznym pochodzeniu.

Po wyborach, które miały miejsce 
28 listopada 2010 roku, 

po raz pierwszy w historii 
Rady zasiadają w niej aż dwie Polki.

Na sześcioletnią kadencję z listy Katholiken 
für München (Katolicy dla Monachium) 
wybrane zostały Izabela Kulesza-Ubrich  
i Jolanta Sularz.
Izabela Kulesza-Ubrich
Studiowała pedagogikę na Uniwersytecie 
Warszawskim oraz zarządzanie i oświatę  
w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtu-
sku, gdzie obroniła pracę magisterską.
W Monachium od 1994 roku. Wolontariusz-
ka w stowarzyszeniu „Frauentreffpunkt 
Neuperlach e.V”, gdzie zajmuje się sprawa-
mi i problemami cudzoziemek i ich dzieci.
Od roku 1999 uczy w Szkole Przedmiotów 
Ojczystych przy Polskiej Misji Katolickiej  
w Monachium-Neuperlach (od roku 2004 
jest dyrektorem szkoły). 
Wychowawca świetlicy szkolnej, w niemiec-
kiej szkole podstawowej w Monachium.
W Auländerbeirat chciałaby reprezentować 
interesy naszych rodaków wspierając m.in. 
ich integrację, służąc pomocą w przypad-
kach przejawów dyskryminacji, a także 
promując wartości chrześcijańskie i naszą 
kulturę w Monachium.
Izabela Kulesza-Ubrich jest mężatką z dwoj-
giem dzieci. 

w Monachium (ostatnie 4 lata jako przewod-
nicząca). Była członkiem Rady Parafialnej. 
Zasiadając w Auländerbeirat chciałaby 
zbliżać ludzi i kultury, reprezentować ka-
tolickie wartości w monachijskim środo-
wisku (podkreślać obecność i znaczenie 
katolików), wspierać integrację, ze szcze-
gólnym naciskiem na szkolnictwo, czyli 
kształcenie dzieci i młodzieży z rodzin 
cudzoziemców.
Jolanta Sularz jest mężatką z trojgiem dzieci.

Prezes spółki 
HÄMMERLE - Zarządzanie Roszczeniami GmbH: 

Harald Minisini

 realizacja postępowania 
 upadłościowego
 ekspertyza
 aukcje przemysłowe
 likwidacje i wyprzedaże
 wprowadzanie nieruchomości 

 na rynek
 środki zabezpieczające
 sprzedaże przedsiębiorstw

ämmerle GmbH & Co KG 
(sp. z o. o. & sp. komandytowa)

H

Przedsiębiorstwo inkaso HÄMMERLE - 
ZARZĄDZANIE ROSZCZENIAMI GmbH,  
z siedzibą w Erding, na ulicy Justus-
von-Liebig oferuje swoje usługi 
nie tylko bankom i syndykom, ale 
również lekarzom, stomatologom, 
zakładom energetycznym, domom 
sprzedaży wysyłkowej, zakładom 
rzemieślniczym oraz innym mniej-
szym przedsiębiorstwom.

„Naszą mocną stroną jest 
konsekwentne, korzystne 
cenowo i prowadzące do 
celu ściąganie zobowiązań 
pieniężnych naszych klien-
tów. Znamy wszystkie moż-
liwości dopuszczalne przez 
prawo niemieckie, niezależ-
nie od tego, czy dotyczą one 
zakresu drogi sądowej, polu-
bownej bądź zakresu egze-
kucji prawnej”, mówi prezes 
spółki Harald Minisini.

HÄMMERLE-ZARZĄDZANIE ROSZCZE-
NIAMI otrzymuje swoje wynagrodze-
nie z reguły od dłużnika. „W przypad-
ku, gdy nie odniesiemy sukcesu, klient 
obciążony zostanie niewielkim ryczał-
tem. Ryczałt ten jest minimalny bądź 
przepada całkowicie, jeśli ustalimy  
z klientem wynagrodzenie zależne od 
wyników”, wyjaśnia pan Minisini. Alter-
natywę stanowi finansowanie kosztów 
egzekucji lub kupno roszczeń.

Jakie kroki należy podjąć 
w sytuacji, gdy klient 

nie zapłacił swojego rachunku?
„Nasz atut postrzegamy również  
w ściąganiu starych roszczeń, które 
nie mogły zostać ściągnięte przez 
adwokatów lub inne biura inkaso”,  
mówi pan Minisini. Współpracownicy 
firmy HÄMMERLE – ZARZĄDZANIE  
ROSZCZENIAMI uczestniczą w ter-
minach egzekucji, aby w ów sposób 
pozyskać osobisty kontakt z dłużni-
kami. „Podczas gdy my troszczymy 
się o niezapłacone rachunki oraz 
kontakt z dłużnikami, nasi klienci 
mają czas na dalsze prowadzenie 
swojej działalności”, zapewnia pan 
Minisini.

Bliższe informacje 
znajdziecie Państwo 

na stronie internetowej firmy: 
www.haemmerle-foma.de 

oraz pod numerami telefonów: 

0172/7869459 (w języku polskim)

08122/558400 (w języku niemieckim)

 ściąganie roszczeń
 kupno roszczeń
 nadzór nad roszczeniami
 profesjonalna egzekucja 

 zadłużeń z różnych tytułów
 tytułowanie roszczeń

ämmerle - 
zarządzanie roszczeniami GmbH 
(sp. z o. o.)

H

www.haemmerle.de

www.haemmerle-foma.de

 finansowanie i wynajem 
 ruchomego majątku trwałego
 doradztwo dotyczące 

 uzdrowienia przedsiębiorstwa
 finansowanie projektu

ämmerle -
biznes i finanse GmbH  
(HBF) (sp. z o. o.)

H

www.haemmerle-hbf.de

Hämmerle - akademia

 fachowe seminaria prawne
 seminaria biznesowe
 kursy zawodowe
 przygotowanie do egzaminów

www.haemmerle-akademie.de
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Zentrale Erding / München . Tel.: +49 8122-22 717-0 . Fax: -22 717-51

BEATA BURGER
Tłumacz przysięgły (język polski i niemiecki)

Członek Federalnego Związku Tłumaczy (BDÜ)

www.burger-uebersetzungen.de

Westendstr. 85, 80339 München
tel.: (0 89) 50 07 31 47 lub 0151 55 93 56 80
fax : (0 89) 50 09 49 04
e-mail: beata.burger@burger-uebersetzungen.de

Nasz adres: 

 - uwierzytelnione tłumaczenia pisemne w różnych zakresach
 - tłumaczenia ustne (spotkania handlowe, konferencje, urzędy)

Nasza oferta

BURGER ÜBERSETZUNGEN

SZKOŁA JĘZYKOWA
&

BIUROTŁUMACZEŃ
• kursy językowe:
niemiecki, angielski, włoski, hiszpański i inne

• różnorodne formy kursów
• specjalne oferty dla firm
• tłumaczenia

NASZYM CELEM JEST ZREALIZOWANIE PAŃSTWA CELÓW!
YCHer prachen prechen · M.A. Aneta ych · Dachauer Straße 180 · 80992 München

www.sych-sprachdienstleistungen.de · Tel. +49 (0)89-14 90 39 58 lub +49 (0)172-7 86 94 59

PORADNIK   FINANSE
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Izabela Kulesza-Ubrich

Jolanta Sularz
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STANEK

Niemiecko-Polska Kancelaria Adwokacka

Kompleksowa obsługa firm 
oraz osób fizycznych

Prawo cywilne i gospodarcze, 
podatkowe i administracyjne

rodzinne i spadkowe,
windykacja roszczeń.

Prowadzimy obsługę prawną klientów w językach: 
polskim, niemieckim i angielskim

Jacob Stanek

Holdermannstr. 14
70567 Stuttgart

Tel.: 0049 -711 48997 00
Fax: 0049 -711 48997 50

info@kanzlei-stanek.de

www.prawo-niemieckie.de

Twój partner w sprawach
- Księgowych
- Biurowych
- Urzędowych
- Finansowych
- Dodatków rodzinnych
- Tłumaczeń

DOJAZD:
U2 Silberhornstr.; 
Tramwaj 15, 25; Bus 58

Werinherstrasse15, 
81541 München

Tel.:  +49 (0)89 96 05 27 47
Fax:  +49 (0)89 96 05 27 48
Mobil:  +49 (0)170 311 360 4
o�ce@grygiel-company.com
www.grygiel-company.com

Gwarantuje fachowe usługi dla Polonii przy rejestracji
i dalszym prowadzeniu działalności gospodarczej

Beata Grygiel
Grygiel - company support

Kom.: 0179/4316130 po polsku

Tel.: 089/505051  Fax: 089/505004

32 polskie programy
bez umowy i abonamentu

80339 München-City, Theresienhöhe 3
Wejście: Schwanthaler Str.110

Sprzedaż i montaż!!!
zestawów satelitarnych

www. DigitalTVSho.dewww. DigitalTVSho.de

H D TV

Deutsch in Landshut

Kto chce żyć za granicą,
musi poznać język kraju,
w którym mieszka

Szkoła
języka niemieckiego

Luitpoldstr. 3
84034 Landshut

Telefon: 0871 - 96 65 880
(Pon.- Czw. 8.00 - 13.00)

Fax: 0871 - 96 54 855
dila-landshut@arcor.de

DiLA

ZAPRASZAMY - NOWY KURS 
dla początkujących

Kompetentnie i skutecznie pomagamy osobom pracującym w Niemczech  
(także „Gewerbe”) w kwestii uzyskania pełnej kwoty zasiłku na dzieci (Kindergeld)  

w wysokości  184,- € miesięcznie (oraz nadpłaty wstecz) na każde dziecko 
mieszkające w Polsce do ukończenia 25 roku życia (jeśli się uczy).

Pomagamy także osobom, którym przyznano tylko połowę lub całkowicie 
odmówiono przyznania zasiłku na dzieci.

OFERUJEMY TANIE - od 01/2009 OBOWIĄZKOWE ubezpieczenie zdrowotne

Tel.: 0179 484 50 63 lub (030) 367 533 40

SUERTÉ, Slawomir Wawrzyniak, Beusselstr. 27, 10553 Berlin

!!! Obsługujemy osoby z całych Niemiec !!!

PIENIĄDZE NA DZIECI - K I N D E R G E L D

I N T E R S E R V I C E

Übersetzungen & Consulting

Serdecznie zapraszam do korzystania z szerokiej oferty usług 
Biura Tłumaczeń i Informacji Agnieszki Miller

Biuro Tłumaczeń i Informacji Agnieszka Miller

Ismaninger Str. 65, 81675 München

www.a-miller.de

Tel. +49 (0)89 / 688 5005
Fax +49 (0)89 / 41929022

Mobil: +49 (0)172 / 7743443
Mobil: +49 (0)152 / 02019653

  tłumaczenia zwykłe i przysięgłe wszelkich tekstów  
 i dokumentów z języka polskiego na niemiecki oraz inne
 języki świata
  tłumaczenia ustne podczas negocjacji handlowych  

 i konferencji, organizacja spotkań biznesowych, asysta  
 podczas targów, kongresów, delegacji, rezerwacja hoteli, 
 pomoc w organizacji wyjazdów turystycznych
  pomoc w formułowaniu pism urzędowych i w wypełnianiu 

 formularzy
  informacje dotyczące zawierania związków małżeńskich, 

 podjęcia studiów wyższych, nostry�kacji dyplomów itd.
  pomoc w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych  

 w Niemczech oraz w Polsce (np.: legalizacje i transkrypcja 
 dokumentów stanu cywilnego)
oraz
  profesjonalna obsługa �rm jednoosobowych oraz spółek: 

 rzetelna obsługa biurowa, doradztwo i pomoc w fazie  
 podejmowania działalności gospodarczej oraz podczas jej 
 wykonywania

Serdecznie zapraszam do korzystania z szerokiej oferty usług
Biura Tłumaczeń i Informacji Agnieszki Miller

Ismaninger Str. 65
81675 München

Tel.: 089 / 41 07 4444
Fax: 089/ 41 07 4556

Mobil: 0171 900 42 65

Makler 
Ubezpieczeniowy

UDZIELAMY BEZPŁATNYCH PORAD I INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WSZELKICH UBEZPIECZEŃ

WYSELEKCJONOWALIŚMY SPOŚRÓD WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH NA RYNKU UBEZPIECZYCIELI, 
OPTYMALNE OFERTY DOSTOSOWANE DO PAŃSTWA POTRZEB I  WYMAGAŃ

Ismaninger Str. 65
81675 München

Tel.: 089 / 41 07 4444
Fax: 089/ 41 07 4556

Mobil: 0171 900 42 65

Ismaninger Str. 65
81675 München

Tel.: 089 / 41 07 4444
Fax: 089/ 41 07 4556

Mobil: 0171 900 42 65

UDZIELAMY BEZPŁATNYCH PORAD I INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WSZELKICH UBEZPIECZEŃ

WYSELEKCJONOWALIŚMY SPOŚRÓD WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH NA RYNKU UBEZPIECZYCIELI, 
OPTYMALNE OFERTY DOSTOSOWANE DO PAŃSTWA POTRZEB I  WYMAGAŃ

Oferujemy Państwu ubezpieczenia: 
-  Zdrowotne prywatne oraz państwowe (od 01.01.2009 obowiązek
 ubezpieczenia się zdrowotnie dla wszystkich mieszkających na terenie Niemiec) 
 (Atest lekarski potrzebny do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, można zrobić u lekarza w budynku naszej siedziby !!!)

-  Emerytalno-rentowe
-  Na życie
-  Następstw nieszczęśliwych wypadków
-  Niezdolności do wykonywania pracy zawodowej
- Majątkowe
-  Komunikacyjne (uznajemy zniżki z Polski oraz specjalna oferta dla �rm)
-  OC prywatne oraz OC dla �rm
Oferujemy również leasing lub kredyt na samochód.

Zadzwoń i umów się na bezpłatną poradę.

24
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Terapia wszystkich zaburzeń mowy  
u dzieci (także przy wielojęzyczności), 
jak również neurologicznych zaburzeń 
mowy u dorosłych (Afazja, Dysartria).

Przyjmujemy pacjentów prywatnych oraz ubezpieczonych 
we wszystkich kasach chorych

Logopädie 
im Münchner Osten

Anna Machowski
Renate Fischer

Terapia
mowy

TERAPIA MOŻE ODBYWAĆ SIĘ PO POLSKU

DOJAZD: 
  U2 - kierunek Messestadt Ost - stacja Moosfeld
  S4 - kierunek Ebersberg - stacja Trudering 
  autobus nr 139 z Messestadt Riem - przystanek 

 Truchthari-Anger
Od wszystkich przystanków i stacji 3-5 min. pieszo 

Nasz gabinet znajduje się w Kirchtruderingu/am
Moosfeld w pobliżu Messestadt Riem

dr. medycyny denystycznej

Amalienstr. 60
(przy Uniwersytecie)

80799 München

Lekarz 
Internista-Ogólny

Landsberger Straße 497
81241 München

Telefon: 089/88 14 89
Fax: 089/82020328
feldmann.irena@yahoo.de

FeldmannIrena

PORADNIK   ZDROWIE

profilaktyka i estetyka

profilaktyka i estetyka

stomatologia ogólna
stomatologia dziecięca

Am Oberanger 14
85221 Dachau

Tel.: 08131/729 440

www.znorowski.de
praxis@znorowski.de

Dr. Marian Znorowski

Akceptujemy EU tymczasową kartę ubezpieczeniową
Akceptujemy EU tymczasową kartę ubezpieczeniową

w szczególności:

implanty

ortodoncja

ortodoncja

7 minut od S2 do praktykimówimy po polskupracujemy też w soboty

Co trzeci 
dorosły człowiek 

umiera albo na zawał 
albo na udar mózgu. 

Zioła, które rosną wokół 
nas, zawierają zdumiewają-

cy potencjał leczniczy, 
który jest znany 

już od wieków. 
Zadziwiające jest to, że tak 

mało stosuje się ziół 
w lecznictwie. 

lek. stom.
Marian Znorowski

cz.1

Na pytania odpowiada -  
Dr. Marian Znorowski tel.: 08131/729440

Miażdżyca tętnic jest schorzeniem naczyń; 
w szczególności wewnętrznej błony tętnic, 
co prowadzi do zawału lub do wylewu. Naj-
lepszym środkiem zapobiegawczym jest 
czosnek (allium sativum). Czosnek redukuje 
cholesterol, obniża ciśnienie tętnicze, ha-
muje stany zapalne, poprawia płynność krwi 
i osłabia zdolność płytek krwi do tworzenia 
skrzeplin. Można go spożywać na surowo, 
drobno posiekany, jeden ząbek dziennie, 
lub stosować w postaci świeżo wyciśnięte-
go soku, tynktury lub kapsułek. Niestety nie 
sposób uniknąć nieprzyjemnego zapachu, 
który wiąże się z odpowiedzialną za skutecz-
ność działania allicyna. Recepta na zredu-
kowanie intensywności zapachu brzmi: do 
750 ml. oleju oliwkowego dodać posiekane 
ząbki z trzech główek czosnku i odstawić na 
dwa tygodnie w ciemne i chłodne miejsce, 
najlepiej zapakować w kartonik i wstawić do 
lodówki, po czym odcedzić i pić jedną łyżkę 
dziennie. Zapach zniknie niemal całkowicie, 
a działanie pozostaje. Czosnek, jak zresztą też 
z nim spokrewniona cebulka kuchenna, czy 
dziki czosnek, zawiera wtórne składniki mie-
dzy innymi flawonoidy, przede wszystkim 
kwercetyne, które razem z witaminą C nie 
dopuszczają do powstawania utlenionego 
LDL-Cholesterolu, a przy tym działa przeciw-
zapalnie oraz poprawia płynność krwi.

uspokajający, zawierający obok waleriany 
i melisy - głóg i zioło serdecznika pospoli-
tego (leonurus cardiaca).

Przy niedociśnieniu i rozregulowaniu krwio-
obiegu stosuje się powszechnie roślinny 
środek, jakim jest kawa naturalna. Jednak-
że tutaj efekt jest krótkotrwały. Wprawdzie 
kawa podnosi ciśnienie, jednak opada ono 
już po krótkim czasie jeszcze bardziej. Ko-
rzystniej działa zielona herbata i łagodnie 
stymuluje ciśnienie krwi, przy czym nie ma 
późniejszego spadku ciśnienia. Jeszcze lep-
sza jest herbata z rozmarynu. Poleca się jed-
ną lub dwie filiżanki herbaty z rozmarynu, 
wszystkim, którzy rano potrzebują pić kawę, 
by „stanąć na nogi”. Skutek jest ten sam, 
jednak bez szkodliwych działań ubocznych, 
jak podrażnienie żołądka, mocne bicie ser-
ca, odwodnienie i następujący spadek ci-
śnienia krwi. Jeśli chcemy wzmocnić serce 
i poprawić jego dokrwienie, dodajemy do 
rozmarynu jednakową część głogu. Dwie 
filiżanki do południa i dwie po południu 
poprawią niechybnie krwioobieg. 

Jeśli preferujemy olejki eteryczne możemy 
zastosować olejek rozmarynowy, albo do 
kąpieli albo do nacierania. By uzyskać ole-
jek do ciała dodajemy do 100 ml podstawo-
wego olejku np. olejku sezamowego trzy 
do pięciu kropli olejku rozmarynowego, 
trzy krople olejku cytrynowego, dwie kro-
ple olejku sosnowego i dwie krople lawen-
dy (lavandula hybrida), który jest mieszanką 

z lavendel vera i lavendel spica. Jeśli ma 
to być dodatek do kąpieli, to mieszamy  
z woda trzy do czterech kropli oleju roz-
marynowego przy stosowaniu małej ilości 
wody, sześć do ośmiu kropli - przy pełnej 
wannie kąpielowej, ze 100 ml. śmietany 
jako emulgatora. 

Potwierdzonym, gotowym preparatem, 
zawierającym obok głogu kamforę, są kro-
ple nasercowe pod nazwa „korowin”. Wy-
starczy kilka kropli bezpośrednio na język 
lub na kostkę cukru lub kawałek chleba  
i skutek jest już po kilku sekundach. Woda 
się nie nadaje, ponieważ środek ten jest  
w wodzie nierozpuszczalny. 

Zgodnie z tradycją stosować można przy 
ogólnym osłabieniu, a w szczególności 
przy zakłóceniach krwioobiegu, żeń-szeń, 
nazywany tez ginsengiem lub wszechle-
kiem i zioła gorzkie, jak np. piołun. Stoso-
wane mogą być bądź w postaci herbaty, 
bądź jako tynktura. W obydwu formach 
działają wzmacniająco.  

Nieodzowna jest kontrola ciśnienia krwi.  
W zdrowym organizmie ciśnienie krwi wy-
nosi 120/80 mm Hg (milimetrów słupka 
rtęci). Wartością graniczna jest 140/90 mm 
Hg. Przy tendencji zwyżkowej konieczna 
jest terapia. Jeśli się zdecydujemy na le-
czenie ziołami mamy do dyspozycji liście, 
kwiaty, korzenie, owoce, względnie ich 
ekstrakty. Zioła lecznicze odpowiednio 
zastosowane stymulują i regulują własne 
siły lecznicze organizmu. Zawierają one 
nie pojedyncze substancje czynne lecz ich 
mieszaninę, która daje pożądany skutek. 

Przy dolegliwościach funkcji serca okre-
ślanych potocznie „nerwowym sercem”, 
zaleca się głóg (crataegus oxycantha i mo-
nogyna). Przyjmowany w postaci herbaty 
może być mieszany w jednakowej części 
z uspokajająco i regulująco działającym 
dziurawcem (herba hyperici), melisą (fo-
lia melissae) albo walerianą (radix vale-
rianae). Dopuszczalne są też dwie części 
głogu i jedna część pozostałych skład-
ników. Sprawdziły się gotowe preparaty 
roślinne uspokajające i regulujące, jak 
neurapas balance, zawierający waleria-
nę, passiflorę i dziurawiec, albo oxacant; 

Schorzenia serca i układu krążenia są 
rozpowszechnioną chorobą i dotyczą 
niemal każdego, zwłaszcza w starszym 
wieku. Ich przyczyn należy się dopa-
trywać w niewłaściwym odżywianiu, 
braku ruchu i stresie. Jeśli nie są le-
czone, kończy się albo wylewem, albo 
zawałem serca. Naturalnie, że dają się 
opanować medykamentami medycy-
ny konwencjonalnej. Jednak nie są one 
wolne od ubocznych działań. Równie 
skuteczne są też i zioła: w regulowaniu 
ciśnienia krwi i pracy serca, przy czym 
nie tylko, że nie pozostawiają niepożą-
danych skutków ubocznych, ale także 
wspierają inne układy organizmu. 

s t y c z e ń  -  l u t y  2 0 1 1 27



28 s t y c z e ń  -  l u t y  2 0 1 1 29

AKTUALNOŚCI   URODA

Szansa dla samotnych

POLSKO-NIEMIECKIE
Biuro Partnersko -Matrymanialne
z 12- letnim doświadczeniem i dużymi sukcesami 

Pragniesz zmienic swoje życie, 
odnaleźć partnera/partnerkę, 
o którym zawsze marzyłeś, 
nie czekaj na przypadek, 
pomóż swojemu szczęściu i przekonaj się, 
jak setki naszych szczęśliwych par, 
ze naprawdę warto!

  

 Nasza dewiza:
Uczciwość - Dyskrecja

-Profesjonalizm - Skuteczność

TEL. 089-326 00 321
 089-326 00 322

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ!

Pomaga Nawiązać Znajomości 
Poznać Ciekawych Ludzi
Zawrzeć Przyjaźń Lub Małżeństwo 

13

od wtorku do piątku w godz. 9:30-18:00 
oraz w soboty w godz. 9:30-16:00

Tel.: 089 / 260 26 202

Salon Fryzjerski

Sendlinger Str. 46, 80331 Monachium 
(blisko przystanku U-Bahn / Tram: Sendlinger Tor)

SERDECZNIE 
ZAPRASZA 
PANIE 
I PANÓW

SERDECZNIE 
ZAPRASZA 
PANIE 
I PANÓW

Dr. med. J. Czernicki

Arzt für Orthopädie
Manuelle Medizin Chirotherapie
Sportmedizin
Knochendichtemessung DXA
Stosswellentherapie ESWT

Lindwurmstr. 75 am Goetheplatz (U3, U6) Bus 58
80337 München
www.orthopaede-czernicki.de    Tel. 089  53 25 23

Czernicki.qxd  10.03.2008  14:58  Seite 1

Dr med. Jacek Czernicki
specjalista ortopeda  - medycyna sportowa

Dr med. Barbara Czernicki 
lek.ogólny (domowy) - medycyna sportowa

- wszystkie kasy chorych
- Europejska Karta  Ubezpieczenia Zdrowotnego NFZ

Lindwurmstr. 75    am Goetheplatz (U3, U6) Bus 58
80337 München / Monachium

www.ortopeda.de                            Tel. 089 / 53 25 23

- wszystkie kasy chorych
- Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego NFZ
- wizyty prywatne

Tel.: +49 89 532 523

PORADNIK   URODA
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B. Klimkiewcz

Źródło: inf. wł. „Historia Lokalna“, foto: B. Żurek

Jerzy (po lewej) i Ryszard Kowalczykowie
Plac Solidarności w Gdańsku - 18.12.2010

Barbara 
Klimkiewicz
nie zyje

Pani

Annie Bulik
Redaktor Naczelnej 

Magazynu Polonijnego 
Po-Prostu

wyrazy głębokiego wspόłczucia 
z powodu śmierci

MĘŻA

składa Redakcja 
Moje Miasto
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Sebastian WieczorekTEKST I ZDJĘCIA
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Studium miłości
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Daria Nadolska

Ukończyła orłowskie 

Liceum Plastyczne, 

studiowała 

na Europejskiej 

Akademii Sztuk 

i gdańskiej Akademii 

Sztuk Pięknych. 

Wiele wystawia, 

angażuje się w rozwijaniu 

plastycznych talentów 

uzdolnionych 

w tym kierunku dzieci. 

Mieszka 

w Bawarii.

Rozpoczynała od warsztatów plastycznych w gdyńskim Młodzieżowym Domu Kultury.  

Kącik 
młodego poetyMichał 

Kamiński

Przed bramą Raju warto się na chwilę zatrzymać  
na wycieraczce.

Gdybyśmy wiedzieli, jakie będzie nasze ostatnie słowo, 
to prawdopodobnie nigdy byśmy go nie wymówili.

Usta – wymówione, oczy – wypatrzone, myśli –  
wymyślone, a żyć się jeszcze chce.

Nieważne, po której stronie rzeki stoisz. I tak zawsze 
jesteś na drugim brzegu.

Tyle sensu w naszym życiu, ile po nas pamięci.

Dochodząc do niektórych wniosków, można odejść  
od zmysłów.

Człowiek upada i się podnosi.
Jedni nazywają to gimnastyką, inni sensem życia.

Szczyt ateizmu? Nie wierzyć, że istnieje Bóg, buk i Bug.

Aforyzmy Sławomira Kuligowskiego

z tomiku PODAJ DALEJ

z tomiku  Na brzegu nieba 
Wiersze laureatów V Ogólnopolskiego Przeglądu 
Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego 
„Rytmy nieskończoności”. Warszawa 2010.

Droga pani... czasem tak bywa
Że on wyłączy transmisje meczu
A ona nie uprze się przy serialu.
Chciaż Alfonso tak ciężko choruje.

On nieraz przejedzie długie kilometry
Żeby sekundę spojrzeć w jej oczy
A ona odwoła swoje spotkania
Byleby mogli ze sobą być dłużej.

I takie przypadki też się zdarzają
Że on się dowie jak wygląda goździk
A ona pozna piłkarzy Brazylii.

Niech pani po prostu zapamięta,
Że obie strony uchylając kapelusza
Stają się sobie naprawdę potrzebne…

AKTUALNOŚCI  KULTURA AKTUALNOŚCI  KULTURA

Przepiękna sala PAN KUNSTFORUM w Emmerich (NRW), gościła 27-go listopada dwunasty finał konkursu wyborów 
MISS POLONIA in Deutschland 2010 połączony z balem Andrzejkowym, na którym premierowo wystapil kabaret ROCKOPOPO. 
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Organizatorzy zadbali by wieczór 
obfitował w atrakcje dla ucha i oka. 

Oprawę muzyczną zapewnił zespół RE-
MEDIUM, zaś wybory najpiękniejszej 
Polki w Niemczech poprowadził, bodaj 
najpopularniejszy polski satyryk, Tade-
usz Drozda. Jego świetna moderacja 
oraz choreografia prezentacji kandyda-
tek przygotowana przez światowej sła-
wy reżysera pokazów mody Waldemara 
Szymkowiaka sprawiły, że każde kolejne 
wyjście na estradę jedenastu finalistek 
wzbudzało zachwyt publiczności. 
Dziewczęta prezentowały się w strojach 
sportowych, kostiumach kąpielowych 
oraz w wieczorowych kreacjach przygo-
towanych specjalnie dla nich na ten wie-
czór przez firmę JANKEE z Gliwic. Nad 
urodą kandydatek czuwały wizażystki 
Wioletta Pajestka-Gora i Agnieszka Ko-
rycka oraz mistrzyni fryzjerstwa Graży-
na Sbirenda, prowadząca w Bergkamen 
swoje studio fryzur.
Wszystkie 4 konkursowe prezentacje 
finalistek oceniało ośmioosobowe Jury 
pod przewodnictwem Prezesa Konkur-
su MISS POLSKI Pana Gerharda Parzutki 
von Lipiński. Werdyktem jury komple-
mentarnego, w którym zasiadali przed-
stawiciele sponsorów przyznano tytuły: 
Miss ASF Miss RADIA ASPEKT Judycie 
Magdalenie Sobczak, 20-latce z Berlina, 

Miss ANGORA i Miss LAUDATOR  
została Dayana Grobarek –  
19-latka z Velbert, Miss BEAUTY-
SHOOTING została Magdalena 
Pechan z Emmerich, która 
także została okrzyknięta 
Miss Publiczności. 
Po wręczeniu na-
gród sponsorskich 
Pan Gerard Parzutka 
von Lipiński – pre-
zes wyborów MISS 
POLSKI oraz Tadeusz 
Drozda z największą 
powagą i dostojeń-
stwem przedstawili 
najpiękniejsze Polki 
w Niemczech AD 2010. 
Drugą vice wybrano  
20 letnią Scarlett Schelen-
berg z Hamburga, tytuł  
I vice-Miss zdobyła berli-
nianka Judyta-Magdalena 
Sobczak, zaś najpiękniej-
szą, czyli MISS POLONIA  
in Deutschland 2010 zosta-
ła Dayana Grobarek. 
Gratulacjom, blaskom fleszy, 
oklaskom nie było końca. Szczęśliwe 
miss pozowały uśmiechnięte do zdjęć  
i kamer video. Ich pierwsze reakcje re-
jestrowała także kamera TVP Polonia,  

by widzowie programu Polska 
24 na całym świecie, mogli 
jak najszybciej poznać tego-
roczną miss. 

Gdy emocje konkursu 
piękności się skończyły, 

goście bawili się do póź-
nej nocy przy muzyce 
zespołu REMEDIUM, 
minirecitalu Tadeusza 
Drozdy oraz występie 
Evy Kamiński; laureatki 
V. Polonijnego Festi-
walu Piosenki „Razem 
we Wspólnej Europie” 
Monachium 2010.
Pannie Dayanie gratulu-
jemy i trzymamy kciuki za 
powodzenie w konkursie 
Miss Polski 2011, do któ-
rego zaproszono ją od 
razu do półfinału. 
Impreza nie odbyła by się 
bez wsparcia sponsorów. 
Głównym sponsorem 

jest firma MOBI, pozo-
stali złoci sponsorzy to  
AFS Finanz, ANEL ELEKTRO-
NIK AG oraz RADIO ASPEKT. 

Więcej informacji z galeriami zdjęć na stro-
nie www.miss-polonia-deutschland.de

Gregor Suchy
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JŁ: Twoje najważniejsze wspomnienie z dzieciństwa?

MR: Miałam bardzo szczęśliwe, bezproble-
mowe dzieciństwo. Mieszkałam z rodzicami, 
siostrą i bratem. Nie pamiętam, żeby rodzice 
narzekali, że czegoś nie mają. Choć byłam 
szczęśliwa, kiedy dostałam cukierka. Wycho-
wałam się w Zabłoci, miejscowości leżącej  
w obwodzie grodzieńskim. Tam żyli zarów-
no Białorusini, Rosjanie jak i Polacy. Babcia 
ze strony taty mówiła do mnie po polsku, 
to był mój pierwszy kontakt z językiem, bo  
w szkole uczyłam się po białorusku.  
Rodzice – tato inżynier, mama nauczycielka 
- byli zdeklarowanymi komunistami. Moim 
wychowaniem religijnym zajmowała się 
babcia, zabierała mnie do kościoła, a nawet 
wywiozła mnie na Litwę, abym tam poszła 
do Pierwszej Komunii. Przełożeni moich ro-
dziców nie mogli się o tym dowiedzieć. Ale 
jako dziecko nie zastanawiałam się nad tym.  
Wiedziałam tylko, że babcia jest pobożna  
i z nią mogę porozmawiać o Bogu. W szkole 
byłam komsomołką, pracowałam społecznie, 
śpiewałam pieśni masowe i nie czułam się  
z tym źle. Jedno i drugie mi odpowiadało. 
Dopiero jak zaczęłam studiować, wolno już 
było praktykować religię. Ale ja nie czułam 
takiej potrzeby. To znaczy wierzyłam w Boga, 
ale Kościół przestał być dla mnie ważny. 

JŁ: A jak spędzałaś święta?

MR: Podczas pobytu w Polsce zauważyłam, 
że tam większą wagę przykłada się do Boże-
go Narodzenia. Na Białorusi ważniejsza była 
Wielkanoc. W każdym razie bogatsza, bo 
można było najeść się do syta jajek i mięsa. 
Boże Narodzenie obchodziliśmy skromniej. 
Ciężko było dostać karpia na Wigilię, dlatego 
na stole pojawiały się najczęściej sardynki  
w puszkach, od czasu do czasu smażona 
ryba. Choinkę ubieraliśmy, ale prezenty da-
wali nam tylko dziadkowie. Wszystkie święta 
spędzaliśmy u babci, która mieszkała pięć 
kilometrów od nas.

JŁ: Czułaś swoją odrębność jako Polka?

MR: Na studiach w Mińsku znajomi dziwili 
się, że mam polski paszport. Koleżanki pyta-
ły: to skąd się tu wzięłaś? Ale traktowały mnie 
zupełnie normalnie. Do Mińska wyjechałam 
mając 15 lat. Po ósmej klasie można było 
już studiować, zresztą koleżanki namawiały 
mnie na to. Marzyła mi się informatyka. Oka-
zało się jednak, że ten kierunek mi nie leży. 
Po roku wróciłam do swojej starej szkoły  
i pozwolono mi zrobić jeszcze dwie klasy.

JŁ: Dlaczego wybrałaś reżyserię?

MR: Mama chciała, żebym została nauczy-
cielką, ale ja nie byłam do tego przekonana. 
Później poznałam dziewczynę, która stu-
diowała reżyserię w Instytucie Kultury Uni-
wersytetu Mińskiego. Postanowiłam, że też 
pójdę na te studia. Na egzaminie wstępnym 
pisałam wypracowanie z rosyjskiego, zdawa-
łam historię Komunistycznej Partii Białorusi,  
a w części praktycznej trzeba było coś wyre-
cytować, zatańczyć, albo zaśpiewać. Wybra-
łam taniec. Dostałam też zadanie aktorskie, 
miałam zagrać kurę. Studia był to najpięk-
niejszy okres w moim życiu. Zupełnie bez-
troski. Tam zdobyłam zawód „reżysera maso-
wych prazdnikow”, czyli imprez masowych, 
takich jak Święto Miasta, 1 maja, Nowy Rok. 
Mogłam też reżyserować koncerty. Taki  
reżyser w okresie komunizmu nie zarabiał 
kokosów, ale dało się z tego wyżyć. Zresztą 
jak zaczynałam studia, nie zastanawiałam 
się, ile będę zarabiać. Chciałam po prostu 
robić coś, co by mnie fascynowało. Studia 
przypadły na okres przełomu; zaczęłam  
w 1988, a skończyłam w 1992 roku.  
Wtedy Białoruś odłączyła się od Rosji, zmienił  
się ustrój i reżyserzy imprez masowych  
przestali być potrzebni. 

Wywiad z Mariną Romanowicz, Polką urodzoną na Białorusi.
Część jej rodziny zdołała wyjechać do Polski 
jeszcze przed II wojną światową. 
Marina przez Litwę i Polskę trafiła do Monachium, 
gdzie mieszka od 2000 roku. 

Marina Romanowicz

JŁ: Gdzie pracowałaś po studiach? 

MR: Najpierw w prywatnym teatrze prowa-
dzonym przez znajomego reżysera. Załatwiał 
nam kontrakty, dzięki czemu jeździliśmy po 
kraju z przedstawieniami dla dzieci i zarabia-
liśmy. Kiedy to się urwało, wyjechałam na 
Litwę do swojej siostry. Tam mieszkałam trzy 
lata, dopóki nie zaczęły się problemy z wizą. 

JŁ: I trafiłaś do Polski?

MR: Tak, też do rodziny. Moja ciocia miała 
prywatną kwiaciarnię w Opolu i w 1995 
roku zaproponowała mi pracę. W Opolu 
poznałam swojego przyszłego męża, Pola-
ka niemieckiego pochodzenia. Pobraliśmy 
się po dwóch latach znajomości. Kiedy 
mąż dostał niemiecki paszport, przenieśli-
śmy się do Monachium. Mąż znalazł pracę  
w firmie budowlanej. Ja uczyłam się nie-
mieckiego na kursach i pomagałam mu, 
organizując ekipy robotników z Polski. Żyło 
nam się wtedy dobrze. Potem zaczęło się 
psuć. W 2004 roku rozstałam się z mężem  
i z firmą. Następnie pracowałam u koleżanki 
w sklepie jako sprzedawczyni, a w weekendy 
jako kelnerka. 

JŁ: Nie chciałabyś już pracować w teatrze? 

MR: To dla mnie zamknięty rozdział. Owszem, 
lubię sztukę, lubię być wśród ludzi. Chodzę  
na przedstawienia, jak przyjeżdżają teatry  
z Rosji z gościnnymi występami, np. do  
Gasteig. Jednak nie sądzę, żebym mogła coś 

jeszcze zdziałać na tym polu. 

JŁ: Za którym krajem tęsknisz najbardziej?  
Za Białorusią, Litwą, czy Polską? 

MR: Najbardziej za Polską, mam stam-
tąd najpiękniejsze wspomnienia. Je-
stem zachwycona wysokim poziomem 
polskiej kultury i obyczajami. Poznałam 

tam bardzo dobrych ludzi. Mimo że ro-
zeszłam się z mężem, utrzymuję kontakt 
z teściami, odwiedzam ich. Cieszę się, że 

znam język polski. Ale nie widzę 
dla siebie perspektyw  

w tym kraju. Zostanę  
w Monachium i tu 

postaram się uło-
żyć sobie życie.

Rozmawiała 
Jolanta Łada

Kalendarium
styczeń / luty - rok 2011
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Almont System Fabryka Ogrodów Zimowych
43-356 Bujaków, ul. Bielska 3
biuro: tel./fax: 0048 33 814 41 59
fax/automat:   0048 33 821 10 12
e-mail: ogrodyzimowe@almontsystem.pl
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Naupliastr. 63  81547 München
Tel.: 089/69398749
Fax: 089/69398750
Mobil: 0163 7665261/62
E-mail: �rma@aku-gdbr.de

G d b R  M e i s t e r b e t r i e b

MÓWIMY PO POLSKU WYKONUJEMY USŁUGI RÓWNIEŻ NA TERENIE POLSKI

Perlacherstr. 67
81539 München 

Giesing

Peschelanger 13
81735 München 

Perlach

Nauka jazdy

prawo jazdy  również w j. polskim w kategoriach:
A - A1 - M - B - BE - C1 -  C1E - C - CE

tel.: 089 69 77 73 74 
Mobil: 0176 210 412 79

PKW-LKW-KRAD

www.fahrschule-batyra.de

FAHRSCHULE BATYRA

części

Warsztat
Elektromechaniki
 Diagnostyka
 Naprawy
 Instalacje gazowe od 990€

Bodenseestr 222 
81243 München Neuaubing 

Tel. 089 26214696  
Mobil 0176 2291 8048

Tel.: 0 871 97 46 335
Chcesz osiągnąć sukces? Porozmawiajmy o tym...

mojemiasto-gazeta.de

JAK CIĘ WIDZĄ,
TAK CIĘ KUPIĄ!

66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Żwirowa 76
tel.: 0048 95 722 42 08
fax: 0048 95 723 18 77

rozmawiamy po niemiecku, rosyjsku, angielsku

24 h

Berg-am-Laim-Str. 147, 81673 München
Riem-Arcaden, Willy-Brandt-Platz 6
Poing, Alte Gruber Str. 6

Kieferorthopädin
Dr.med. dent Agnieszka Gremminger

Tel. 089/43 10 93 30, Fax 089/43 10 93 32
Tel. 089/43 1 43 73
Tel. 08121/9 95 90 55

info@dr-gremminger.de    www.dr-gremminger.de

Berg-am-Laim-Str. 147
81673 München
T 089.43 10 93 30

F 089.43 10 93 32
info@dr-gremminger.de
www.dr-gremminger.de

Dr. med. dent.
A. Gremminger
Kieferorthopädin

Berg-am-Laim-Str.                   Kreillerstr.Josephsburgstr.
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Wir behandeln alle Typen

Dr. med. dent A. Gremminger

Fachzahnärztin für Kieferorthopädie U2
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Tram 19

Wir behandeln alle Typen
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I m p r e s s u m

LEKARZE:
OGÓLNY:
Czernicki Barbara 
Lindwurmstr. 75,  80337 München
Tel.: 089/53 25 23
Feldmann Irena  
Landsberger Str. 497, 01241 München –Pasing 
Tel.: 089/ 88 14 89
Petzold Malgorzata 
Rosenheimerstr. 79,  81667 München 
Tel.: 089/48 95 67 49
Tymiec Marian 
Steinstr.30,  81667 München 
Tel.: 089/488 493
Zadrożny Jacek 
Therese-Giehse-Alee 33, 81739 München 
Tel.: 089/67907332 
GINEKOLOG:
Karasiński Norbert 
Bahnhofstr.41,  82152 Planegg k. München 
Tel.: 089/859 55 59
Schwarz Mariusz  
Karl-Köglsperger-Str. 31, 80939 München  
Tel.: 089/311 99 57
STOMATOLOG:
Glatzel Fridtjof  
Moosstr. 38, 4164 Moosthenning  
Tel.: 08731/3230223
Jurecki Katharina 
Amalienstr. 60, 80799 München 
Tel.: 089/39 37 20
Steinberg Richard i Domanski Hanna  
Müllerstr.27, 80469 München   
Tel.: 089/2609541
Znorowski Marian 
Am Oberanger 14, 85221 Dachau 
Tel.: 08131/729440
LOGOPEDA:
Machowski Anna i Fischer Renate   
Teucherstr. 28, 81829 München 
Tel.: 089/189 042 09
PSYCHOLOG KLINICZNY i PSYCHOTERAPEUTA:
Kaczmarek Anna    
Landsberger Str. 45a, 80339 München  
Tel.: 089/74 49 29 44; Mobil: 0152/07215774
KSIĘGOWOŚĆ:
BBL Service 
Paul-Heyse-Str. 6, 80336 München 
Tel.: 089/322 123 78
Büro Center – Servis Biurowy 
Jutastr. 7, 80636 München 
Tel.: 089 / 51 99 76 38
Członka Ireneusz 
Siglstr. 15, 80686 München 
Tel.:089/570 2140
Hollinger & Lasota GbR 
Gaimersheimerstraße 19, 85057 Ingolstadt 
Tel./Fax: 0841 1426098
Wagner-Szostak Anna 
Landwehrstr.2, 80336 München 
Tel.: 089/543 44 869
UBEZPIECZENIA:
Cichy Marek  
Adolf Schmetzer Str. 40, 93055 Regensburg 
Tel.: 0941/29797962
Polscy Doradcy Finansowi PLDF GmbH 
Landwehrstr.2, 80336 München 
Tel.: 089/590 68 590

TŁUMACZENIA:
Burger Beata 
Westendstr. 85,  80339 München  
Tel.: 089/50 07 31 47

Reissig Anna 
Auerfeldstr.22, 81541 München 
Tel.: 089/48 19 45

SYCHer Sprachen Sprechen Aneta Sych M.A. 
Dachauer Straße 180, 80992 München 
Tel.: 0172/786 94 59

Wypijewska-Kochems Hanna 
Gottfried-Böhm-Ring 43, 81369 München 
Tel.: 089/78 65 21

OBSŁUGA FIRM: 

Szkultecka Grażyna 
Altheimer Eck 15,  80331 München 
Tel.: 089/86 36 98 32

DORADZTWO PODATKOWE:
Bronska Renata 
Cuvillièsstraße 14, 38 81673 München Bogenhausen
Tel.: 089 / 43 51 93 81

Przibylla Alexander 
Oskar-von-Miller-Ring 31,  80333 München 
Tel.: 089/287 297 330

BIURA TURYSTYCZNE:
Reiseagentur Bavaria 
Einsteinstrasse 157,  81675 München 
Tel.: 089/411 892 86

SZKOŁY JĘZYKOWE:
SYCHer Sprachen Sprechen Aneta Sych M.A. 
Dachauer  Straße 180, 80992 München 
Tel.: 0172/786 94 59

NAUKA JAZDY:
Batyra Michael 
Perlachstr. 67, 81539 München 
Tel.: 089/69 77 73 74

AUTO-USŁUGI: 
Pawel KFZ Werkstatt 
Bodenseestr. 222, 81243 München/Neuaubing 
Tel.: 089/262 14 696

URODA:
Polski Zakład Fryzjerski – Ochmann 
Landsbergerstr. 12, 80339 München 
Tel.: 089/5023146

INNE:
Agencja Reklamowa SPISLA 
Kreuzackerstr.44, 84036 Kumhausen 
Tel.: 0871/97 46 335

Biuro Partnersko-Matrymanialne  
w Monachium 
Tel: 089 326 00 321

Pierogarnia Edyty   
Fürstenrieder Str. 8, 80687 München  
Tel: 089/12475376

POLKWIAT – Kwiaty do Polski 
Tel.: 07021861169

Sklep SCHLESIER 
Marienplatz 27, 84130 Dingolfing
Tel.: 08731/75690

Zakład Pogrzebowy OMNIS 
ul. Żwirowa 76,  66-400 Gorzów Wlkp. 
Tel.: +48 95 722 42 08

Konsulat Generalny RP w München 
Rötgenstr.5, 81679   München 
Tel.: 089/418 60 80;
www.berlin.polemb.net/index.php?document=249
Konsul Honorowy RP w Stuttgart  
Am Wallgraben 115, 70565 Stuttgart  
Tel.: 0711/7821140; fax: 0711/7821144
Polskie Centrum Kultury 
Prinzregentenstr.7, 80538   München 
Tel.:089/211 12 435 (do końca marca 2011,
potem Wagmüller Straße 18)
Polska Misja Katolicka w Monachium 
Heßstraße 26, 80799 München 
Tel.: 089/273 22 00
Polska Misja Katolicka Stuttgart 
Zuckerbergstr. 9, 70378 Stuttgart 
Tel.: 0711 564184
Polska Misja Katolicka w Ingolstadt 
Gaimersheimerstr.32, 85057 Ingolstadt 
Tel.: 0841/84845
Polska Misja Katolicka w Norymberdze 
Arminiusstr.21, 90402 Nürnberg 
Tel.: 0911/473355
Krakauer Haus 
Hinter Insel Schütt 34, 90403 Nürnberg 
Tel.: 0911 22 41 20

ADWOKACI:
Altmann Anna 
Südliche Münchener Str. 2a 
82031 Grünwald/München 
Tel.: 089/693 51 40
Bronska Renata 
Cuvillièsstraße 14, 38 81673 München Bogenhausen
Tel.: 089 / 43 51 93 81
Czech Anja 
Nymphenburger Strasse 20, 80335 München 
Tel.: 089/51 51 49 53
Demacker Izabela S. 
Gabelsbergerstrasse 9, 80333 München 
Tel.: 089/85 63 63 55
Derkacz Oskar 
Candidplatz 13/V, 81543 München 
Tel.: 089/65 11 41 99
Dudek Ilona 
Oskar-von-Miller-Ring 31, 80333 München 
Tel.: 089/287 297 330
Groborz Olaf 
Donnersbergerstr. 46 80634 München 
Tel.: 089/13 95 83 72
Kandora Gerhard  
Hauptstraße 5 70563 Stuttgart  
Tel.: 711 613100
Kroll Małgorzata  
St.-Cajetan-Str. 1-3, 81669  München 
Tel.: 089/37413071
Motkowski Christoph 
Altheimer Eck 15, 80331 München 
Tel.: 089/218 955 62
Przibylla Alexander 
Oskar-von-Miller-Ring 31, 80333 München 
Tel.: 089/287 297 330
Stanek Jacob  
Holdermannstr. 14, 70567 Stuttgart  
Tel.: 0049 -711 48997 00
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Kancelaria Adwokacka 
z a p r a s z az a p r a s z a

Ilona Dudek Alexander Przibylla
RechtsanwaltRechtsanwältin

prawo rodzinne . prawo pracy . prawo karne . prawo gospodarcze . prawo spadkowe . 
regulacja wypadków drogowych . deklaracje podatkowe i księgowość

U D Z I E L A M Y  P O R A D  W  J Ę Z Y K U  P O L S K I M  I  N I E M I E C K I M

Oskar-von-Miller-Ring 31 .  80333 München
Telefon: 089 287 297 330 .  Fax: 089 287 297 339

Paul- Heyse-Str. 6
Tel.: 089-599 890 34

80336 München
Fax: 089-599 890 35

Zajmij  się   tym, co  lubisz
My  rozwiążemy  twoje   problemy  szybciej  i  tanio!

Problemy...

 ubezpieczenia prywatne: zdrowotne, wypadkowe, 
  rentowe, mieszkaniowe, samochodowe itp.
 zdrowotne ubezpieczenia państwowe 
 pomoc w zakładaniu i prowadzeniu działalności 

 gospodarczej w Niemczech
 pełna obsługa małych i średnich �rm, bezpłatne 

  prowadzenie dokumentacji
 doradztwo przy wyborze auta w Niemczech

Tel: 0160-4528886
Tel: 0175-4477067

Tel: 0174-6226719
Tel: 0174-6226811

 księgowanie bieżących operacji gospodarczych 
 nadzór dłużników i wierzycieli 
 sortowanie i porządkowanie dokumentów księgowych 
 wsparcie przy bieżących postępowaniach �rmowych 
 nadzór terminów świadczeń podatkowych
 przygotowanie dokumentów, ułatwiających wszelkie   

  decyzje przedsiębiorcze

BBL-Service 
 Büro  Buchhaltung  Lohnbuchhaltung

Steuernummer

Buchhaltung

Buchhaltung



KANCELARIA
ADWOKACKA 

Candidplatz 13 / V
81543 München
Fax: (089) 62 42 39 79

Prawo Karne (obrona w sprawach karnych i wykroczeń)

Prawo Pracy (pomoc przy wypowiedzeniach i odprawach)

Prawo Cywilne (przygotowywanie i sprawdzanie umów)

Prawo Najmu i Dzierżawy
Zakładanie firm (Gewerbe, GbR, UG, GmbH))

Obsługa podatkowa dla firm

Oskar Derkacz

Gwarantujemy bezpośredni kontakt z adwokatemTel.: (089) 65 11 41 99

Małgorzata Kroll, LL.M.
Rechtsanwältin 
Finanzfachwirtin (FH)

Mozartstraße 3
80336 München
Tel.: 089 37949 614
Mobil: +49 176 20392376
Fax: 089 37949 230

info@rechtsanwalt-kroll.eu   www.rechtsanwalt-kroll.eu

WYSOKIEJ JAKOŚCI

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA 

PRAWNA FIRM I OSÓB 

PRYWATNYCH

Gerhard Kandora
Rechtsanwalt 

Carina Flitsch
Rechtsanwältin

Porady w języku polskim

Hauptstraße 5, 70563 Stuttgart
Tel: 0711- 613100, Fax: 0711-613103

Email: ragk@kanzlei-kandora.de
www.kanzlei-kandora.de

prawo pracy, prawo rodzinne i spadkowe,  
prawo odszkodowań, prawo ruchu drogowego, 

ściąganie wierzytelności/egzekucja, prawo najmu i dzierżawy,
prawo handlowe, zakładanie i obsługa �rm, księgowość, 

prawo podatkowe (�rmy i osoby prywatne)
prawo karne (obrona w sprawach karnych i wykroczeń)

Świadczymy usługi m.in. w zakresie:
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