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Ubezpieczenia * Bezpłatne doradztwo

ADAM LANGER
MAKLER UBEZPIECZENIOWY

Oferujemy Państwu ubezpieczenia:
zdrowotne prywatne oraz państwowe
samochodów - specjalne taryfy dla firm budowlanych
(uznajemy zniżki z Polski)
odpowiedzialności cywilnej - OC firmy oraz prywatne
emerytalne - również z dopłatami państwowymi
następstw nieszczęśliwych wypadków
Doradzamy w zakresie:
kupna nowego lub używanego samochodu - kredyt oraz leasing
pomoc w uzyskaniu środków finansowych z Unii Europejskiej
na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Adres: Landwehrstr. 2; 80336 München
Mobil: 0176 10340461, Tel.: 089 59068590, Fax: 089 590 685960
Problemy...

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

Büro Buchhaltung Lohnbuchhaltung

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

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 firm, bezpłatne
prowadzenie dokumentacji
doradztwo przy wyborze auta w Niemczech

Tel: 0174-6226719
Tel: 0174-6226811

Tel: 0160-4528886
Tel: 0175-4477067

Paul- Heyse-Str. 6
Tel.: 089-599 890 34
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Drodzy Czytelnicy!
Wiosna przyszła już przed Wielkanocą. Sądziliśmy
(przynajmniej wielu z nas), że na stałe. Zimowe ciuchy
powędrowały więc na strychy i do piwnic, opony zostały wymienione na letnie, a apostołki (kto pamięta
co to takiego?) na dobre zagościły w przedpokoju, na
miejscu butów z cholewkami. Tymczasem Wielkanoc
przywitała nas śniegiem, a temperatura zadomowiła
się w okolicach „zera”, doprowadzając do wściekłości
rudego kocura sąsiada, który wrzeszczał dniami i nocami na całe swe kocie gardło:
- No i gdzie?! Pytam was - gdzie jest ta wiosna? Co za
kraj?! Gdzie dziewczyny, przebiśniegi, świergolenie skowronków?! Choćby ćwierkanie wróbli, choćby krakanie
wron - gdzie to wszystko jest?! Śnieg z nieba wali jakby
ich tam w górze pokręciło... Niby ponoć wiosna już jest łgarstwo i oszustwo na każdym kroku...
A ludzie słysząc kocie krzyki uśmiechali się do siebie i mówili łagodnie:
- Słyszysz jak się drze? Wiosna idzie... Kotów nie oszukasz...
I rzeczywiście nareszcie przyszła. Na dobre zawitała
na przełomie kwietnia i maja, dając energetycznego
kopa wszystkiemu wokoło. Zazieleniło się, zaczęło się
piąć ku górze, szczególnie słupki poparcia. Z nastaniem wiosny „urosło” wszystkim partiom i ugrupowaniom politycznym tak bardzo, że suma ich aktualnych
notowań dawno już przekroczyła 100 procent.
Maj, Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa – tak postanowił Senat RP i chwała mu za to. Okazję
ku temu mamy bowiem wyjątkową, gdyż 60 lat temu,
3 maja 1952 roku, nadano z Monachium pierwszą
audycję tego zasłużonego dla Polski radia. Piszemy
o nim wewnątrz numeru, poświęcając Rozgłośni
Polskiej Radia Wolna Europa także okładkę.
Ponadto zapraszamy na kolejną lekcję historii, tym
razem o metresie, która przyćmiła królową. Zalecamy
- celem uniknięcia zbędnych konfliktów - poznanie
obyczajów innych nacji, a także rozmawiamy z poważnym ekspertem od dyskryminacji i nie mniej poważną babcią, która w bardzo poważnym wieku ruszyła
na podbój Afryki.
Jest strona poświęcona klubowi „Polonia”, a więc piłce
nożnej. Nie do wiary, ale emocjom związanym ze zbliżającymi się mistrzostwami Europy dał się też ponieść
„nasz”ksiądz, zapraszając czytelników na „Futbol jako
ewangeliczna przypowieść“, m.in. o smaku zwycięstwa i goryczy porażki.
Dla maluszków wybieramy najciekawsze książeczki,
a starszych – tu ograniczeń wiekowych nie ma –
przygotowujemy w „Kąciku muzycznym”, pod wodzą czołowej polskiej trenerki śpiewu, do castingów
takich programów jak Mam Talent, X-Factor oraz ich
niemieckich odpowiedników.
Zapraszamy do Poradnika z „Kącikiem piękności” i radami ekspertów, a także na spacer po Krakowie i Noc
Świętojańską, do muzeum Mercedesa w Stuttgarcie
oraz na podsumowanie polonijnych wydarzeń.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury
Moje Miasto

Konsulat RP w Monachium informuje
Od dnia 1.02.2012 istnieje konieczność zapisu na wizytę ws. złożenia wniosku o paszport. Rezerwacji terminu dokonuje się na stronach:
www.monachiumkg.polemb.net lub www.e-konsulat.gov.pl
Na stronie urzędu umieszczona jest także szczegółowa informacja paszportowa.
maj - czerwiec 2012
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MOJE MIASTO ROZMOWY

W niedzielę 13.05.2012, Jubileusz 20-lecia
istnienia świętować będzie Szkoła Polska
przy Polskiej Misji Katolickiej w Karlsruhe.
W ten dzień nasza szkoła otrzyma imię
Jana Pawła II, którego relikwie
otrzymaliśmy w październiku ubiegłego roku.

PMK Monachium
Heßstraße 26 80799 München,
Tel.: 089/273 22 00
Msze św.:

godz. 8.45 kaplica Misji (Heßstr. 24)

z wyjątkiem ferii szkolnych w Bawarii

godz. 10.00 kaplica Misji (Heßstr. 24)

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
Msze św.:

LANDSHUT – Kościół Św. Piotra i Pawła
Niedermaierstr.25
w niedziele – o 11.30, środy – o 18.00
oraz w I piątki miesiąca – o 18:00
FREISING – Kościół Św. Piotrai Pawła, Friedhofstr.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,
Msze św.:

Gośćmi honorowymi tych obchodów będą
Ks. Kard. Henryk Gulbinowicz z Wrocławia,
Rektor Misji Ks. Prałat Stanisław Budyń,
a także przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP z Monachium, którzy odznaczą
zasłużonych pedagogów Medalami Komisji
Edukacji Narodowej. Zasłużeni dla szkoły rodzice uczniów otrzymają także medale „Exuli
bene de Ecclesia merito” przyznawane przez
Ks. Abpa Szczepana Wesołego, długoletniego
Duszpasterza Polonii na całym świecie.
Nasza szkoła rozpoczęła swoją działalność
w roku szkolnym 1992/1993. Naukę rozpoczęło wówczas 80 uczniów. Szkoła została afiliowana do placówki istniejącej przy Konsulacie
Generalnym RP w Kolonii, na co wyraziło zgodę
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zajęcia odbywają się od początku w budynku Katolickiego Gimnazjum św. Dominika w Karlsruhe, które bezpłatnie udostępnia swoje pomieszczenia
dla naszych uczniów. Obecnie do naszej szkoły
uczęszcza 140 uczniów, nad którymi opiekę
pedagogiczną sprawuje 12 nauczycieli. Dyrektorem placówki jest każdorazowy Proboszcz
Polskiej Misji Katolickiej, przez co szkoła

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 oraz 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. 0911/473355, Fax 0911/3475749
Msze św.:

w niedziele – o 09.00 (Boże Narodzenie,
Wielkanoc – godz. 10.15) Kościół św. Willibalda,
Zengerstr. 12, 90471 Nürnberg
(metro Bauernfeindstrasse)
w niedziele – o 12.00 Kościół św. Józefa,
Gießereistr. 2, 90489 Nürnberg;
II niedziela miesiąca – o 16.00 Lichtenau koło
Ansbachu

PMK Ingolstadt

PMK Rosenheim

Ks. Ryszard Kazimierczak
Gaimersheimerstr. 32, 85057 Ingolstadt
Tel.: 0841 84845
Ze względu na remont Kościoła - Spitalkirche,
Spitalstr. 4 od 01. 05.2010 r.

ROSENHEIM – St. Michael, Westerndorferstr. 43
w niedziele i święta – o 10.30
Kaplica w Centrum Misji, Heilig-Geist-Str. 46,
od wtorku do piątku – o 18.00 *)

Kościół św. Moniki, Mistelstr. – w niedziele o 9.30
kaplica przy Caritasie, Hugo-Wolffstr 20
– codziennie o 18.00
Gmina Weissenburg Kościół - Willibald-Kirche

AUGSBURG – Kościół Św. Alberta, Dr. Schmelzing-Str. 60
w niedziele i święta – o 10.30 środa i piątek –
o 18.30
Msze św.:
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Msze św.:

zachowuje swój związek z parafią. Nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach z języka polskiego,
historii, geografii, religii i matematyki. Dla
najmłodszych uczniów istnieją grupy przedszkolne, które są obecnie najliczniejsze. Istnieje
kółko teatralne i schola muzyczna. W ofercie są
również zajęcia taneczne.
Zadaniem, jakie stawia sobie szkoła, jest rozwijanie u uczniów znajomości języka polskiego,
narodowych tradycji i zwyczajów, uczenie patriotyzmu i szacunku dla rodziców i przodków.
Służą temu akademie przygotowywane z okazji
świąt narodowych – 3 maja, 11 listopada, Jasełka
czy okolicznościowa akademia na Dzień Matki.
Minęło 20 lat historii Szkoły Polskiej w Karlsruhe. W skali historii nie jest to wiele. Jest to
jednak 20 lat wspólnego wysiłku rodziców, nauczycieli i duszpasterzy dla naszego najmłodszego pokolenia. Ta rocznica jest również okazją
do wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy
szkołę tworzyli, pracowali w niej i wspierają ją
nadal swoim zaangażowaniem.
Zapraszamy wszystkich uczniów i absolwentów
naszej szkoły na wspólne świętowanie naszego
Jubileuszu w dniu 13.05.2012 o godz. 12:30
w kościele św. Franciszka w Karlsruhe.
Ks. Bartłomiej Ilków - Dyrektor Szkoły

I i IV niedziela miesiąca - o 12.45
Msza św. w jęz. polskim

Kościół Heilig Blut, Heilig Blut 1, 85435 Erding
każda I niedziela miesiąca – o 18.00

PMK Stuttgart
ks. Roman Michalec
Zuckerbergstr. 9, 70378 Stuttgart
Tel.: 0711 564184
Msze św.:

STUTTGART – kościół św. Tomasza
Falchstr. 9, 70378 Stuttgart
w niedziele i święta – o 10.30, środy – 18.30,
I piątek miesiąca – 18.30
BÖBLINGEN – kościół św. Maryi
Berliner Str. 14, 71034 Böblingen
w niedziele i święta – o 12.30,
I 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

PMK Karlsruhe
ks. Bartłomiej Ilków
Südendstr. 39, 76137 Karlsruhe
Tel.: 0721/24654
Msze św.:

KARLSRUHE – kościół św. Franciszka,
Rechts der Alb 28
piątki – o 18.00, niedziele i święta – o 12.30
RASTATT - kościół św. Bernarda, Engelstr. 6
soboty - o 18.15
PFORZHEIM - kościół św. Franciszka,
Franziskusstr. 3
niedziele - o 8.45
BADEN-BADEN - Dreieichenkapelle, Rheinstr. 64
niedziele - o 15.00
BRUCHSAL - kościół św. Anton, Paul-Gerhardt-Str. 56
I niedziela miesiąca - o 17.30

PRZEPRASZAM, CZY TU...
dyskryminują?

rozmowa z Bernhardem Franke
kierownikiem Federalnego Biura
ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji (ADS)
oraz Zespołu Poradnictwa
JŁ: W jaki sposób można zdefiniować dyskry-

minację? Czy dotyczy ona sytuacji w miejscu
pracy, kiedy kogoś traktuje się gorzej z powodu pochodzenia, płci, wieku, orientacji seksualnej czy niepełnosprawności, czy odnosi się
też do sfery prywatnej, np. w miejscu zamieszkania, kiedy komuś z wyżej wymienionych powodów dokuczają sąsiedzi ?

BF: Od 2006 roku obowiązuje w Niemczech

Ogólna Ustawa o Równym Traktowaniu
(das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz)
w skrócie AGG. W myśl tej ustawy ochrona
przed dyskryminacją dotyczy zarówno sfery
zawodowej jak i życia codziennego, np. zawierania umowy najmu, zakupów, czy pójścia na
dyskotekę. We wszystkich tych przypadkach
można zetknąć się z dyskryminacją spowodowaną czyimś pochodzeniem, wiekiem, światopoglądem, religią, orientacją seksualną czy
niepełnosprawnością. Często dyskryminowane są nie pojedyncze osoby, ale całe grupy. Chodzi tu zwłaszcza o imigrantów, którzy
np. mają trudności z wynajęciem mieszkania
tylko dlatego, że nie są Niemcami.

JŁ: W jaki sposób Federalne Biuro ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji usiłuje się temu
przeciwstawiać? Poprzez doradztwo indywidualne i większe projekty?

BF: Nasze główne zadania są jasno określo-

ne przez ustawę. Doradzamy, prowadzimy
badania i upubliczniamy naszą działalność.
Osoby poszkodowane mogą zawsze zwracać się do nas i dowiadywać, jakie możliwości obrony przed dyskryminacją przewiduje dla nich prawo. Oprócz tego zlecamy
badania dotyczące dyskryminacji i jej przeciwdziałania, upubliczniamy ich wyniki, aby
społeczeństwo wiedziało o istnieniu ustawy
i jej zastosowaniu w praktyce.

JŁ: ADS istnieje od 2006 r. Ile przypadków dyskryminacji rozpatrzyli Państwo do tej pory?

BF: Ponad 13400, w tym 6800 przypadków

wymienionych w ustawie, a więc dyskryminacji na tle rasowym, etnicznym, z powodu płci, wieku, religii, orientacji seksualnej
i niepełnosprawności.

JŁ: Czy również Polacy zasięgali u Państwa
porady prawnej?
Owszem, złożyła skargę pewna pani, która
mimo wysokich kwalifikacji nie mogła znaleźć pracy. Ukończyła germanistykę w Polsce
i miała stanowisko nauczyciela mianowanego. Jej zdaniem, otrzymywała same odmowy
z powodu polskiego pochodzenia. Inny Polak
doniósł nam, że kilkakrotnie nie wpuszczono
go na dyskotekę, po okazaniu dowodu na żądanie ochroniarzy. Jednocześnie zaobserwował, że inni wchodzący nie musieli okazywać
dokumentów. Doszedł do wniosku, że ochroniarzom przeszkadza fakt, iż jest Polakiem.

dyskryminacji z powodu wieku. Chcemy
doprowadzić do ogólnospołecznej debaty na temat roli wieku pracobiorców.
Mamy zamiar powołać komisję złożoną
z ekspertów, która do listopada będzie
opracowywać sposoby zredukowania tego
problemu. Przewidujemy nagrody, tzw.
Good-Practice-Awards dla przedsiębiorstw
działających wzorcowo w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. W kwietniu
zorganizowaliśmy tygodniową, ogólnokrajową akcję informacyjną, przy wsparciu
prominentów takich jak Peter Maffay, Sven
Kuntze i Uschi Glas.

JŁ: Czy dyskryminację można udowodnić?
Przykładowo podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat słyszy, że nie dostanie tej pracy,
bo jest cudzoziemcem. Później oskarżony
o dyskryminację pracodawca wypiera się
wszystkiego tłumacząc, że podał inną przyczynę, np. nie wystarczające kwalifikacje kandydata. A świadków tamtej rozmowy nie ma.

JŁ: Czy przeciwdziałają Państwo dyskrymi-

BF: Często poszkodowani, jak w opisanym

nacji w sensie politycznym, reprezentowanej
przez neonazistów?

BF: Wszelka dyskryminacja na tle rasowym

i etnicznym jest w Niemczech zabroniona.
Ofiarom takich działań wskazujemy możliwości postępowania karnego, podajemy
ich przypadki do wiadomości publicznej
i zlecamy badania na ten temat.

przez Panią przypadku, nie są w stanie całkowicie i jednoznacznie udowodnić faktu, że zostali nierówno potraktowani. Ustawa może im
to ułatwić. Ale trzeba dokładnie przedstawić
poszlaki i opisać z detalami całą sytuację. Druga strona będzie się oczywiście bronić i przekonywać, że żadna dyskryminacja nie miała
miejsca. Dlatego samo poczucie bycia zlekceważonym, bez konkretnych poszlak, które
mogłyby argumentować za dyskryminacją,
nie wystarczy do wniesienia oskarżenia.

BF: Poradnictwo prowadzimy po niemiecku.

JŁ: W tym roku realizują Państwo projekt

JŁ: Czy współpracują Państwo z podobnymi
instytucjami za granicą?

„Im besten Alter. Immer”. Czy chodzi w nim
o przeciwdziałanie dyskryminacji starszych
osób starających się o pracę?

BF: Nie tylko. Ustawa chroni przed dyskry-

minacją z powodu zarówno starszego jak
i młodego wieku. Młodzi też są odrzucani
z powodu braku doświadczenia, choć
w przypadku osób starszych zdarza się to
częściej. W ramach projektu uświadamiamy
obywateli, że mają prawo się bronić, formułujemy nowe zasady przeciwdziałania

JŁ: Państwa strona startowa dostępna jest

w ośmiu językach, również w polskim. Ale jeśli
ktoś potrzebuje Państwa pomocy, powinien
zwrócić się o poradę w języku niemieckim?
Ale jeśli ktoś napisze do nas po polsku, skorzystamy z pomocy tłumacza, który sformułuje
również odpowiedź w tym języku. Dotyczy to
też innych języków. Adres naszej strony brzmi:
http://www.antidiskriminierungsstelle.de

BF: Tak i to zarówno z pojedynczymi krajami,

jak i w ramach Europejskiej Sieci Instytucji
Działających na Rzecz Równouprawnienia
złożonej z krajów Unii Europejskiej, w skrócie
EQUINET, której jesteśmy członkiem od 2007
roku. Współpracujemy także z instytucjami
takimi jak Europäische Grundrechteagentur
we Wiedniu.
Rozmawiała Jolanta Łada
maj - czerwiec 2012
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MOJE MIASTO FELIETON

MOJE MIASTO

Migawki

z Radiem Wolna Europa w tle
Sześćdziesiąt lat temu,
3 maja 1952 roku, nadano z Monachium pierwszą audycję
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

R

adio Wolna Europa stworzyli po II wojnie
światowej Amerykanie, celem odkłamywania komunistycznej propagandy nie
tylko w Polsce ale i w innych krajach bloku
wschodniego. Dla wielojęzykowych republik
radzieckich utworzono Radio Wolność/Svoboda. Oba radia - w skład których wchodziły
rozgłośnie poszczególnych państw i republik - nadawały z Monachium, z dzisiejszego
budynku Uniwersytetu (LMU) przy Oettingenstrasse, usadowionego na skraju Angielskiego Ogrodu. Była to istna wieża Babel,
z pracownikami pochodzącymi z wszystkich
krajów, do których emitowano programy.
Radio Wolna Europa spełniało zadania tzw.
„radia zastępczego”, czyli zastępującego
oficjalne media kraju, do którego skierowane były audycje RWE. Program takiego
radia (w naszym przypadku Rozgłośni Polskiej) podporządkowany był oczekiwaniom
słuchacza, który - mając u siebie do czynienia z medialnym zakłamaniem - oczekiwał
przede wszystkim prawdy i takową z Monachium otrzymywał.

Listy
z Berdyczowa

Krzysztof
Dobrecki

W

ychodzi na to, że wyspecjalizowałem
się w przypominaniu rocznic, o których
się nie pamięta. Dziś chciałem przypomnieć
Mariana Hemara. Zmarł w 1972 roku, mamy
więc czterdziestą rocznicę Jego śmierci.
W Polsce, po półwieczu komunistycznej cenzury, mało kto zna Hemara, a jeśli już zna to
raczej z przedwojennego przeboju „Kiedy
znów zakwitną białe bzy” niż z faktu, że jest autorem hymnu Karpackiej Brygady, czy też (kto
to dziś zna?) piosenki: „Pamiętaj o tym wnuku,
twój dziadzio był w Tobruku”. Nawet w wydanym po raz pierwszy po wojnie zbiorze poezji
Hemara (Wydawnictwo Literackie, Kraków
1991) brak jest tych tekstów. Zacznijmy zatem
od początku…
Marian Hemar urodził się w 1901 roku we
Lwowie. Po ukończeniu studiów przeniósł się
do Warszawy gdzie pisał teksty dla kabaretów
„Qui Pro Quo”, „Banda” oraz „Cyrulik warszawski”. W 1939 roku dotarł do Palestyny gdzie
wstąpił do Brygady Karpackiej. Po wojnie pozostał na emigracji w Londynie, gdzie założył
„Klub Orła Białego” i „Teatr Hemara”. Pisał dla
swojego teatru a także dla Rozgłośni Polskiej
Radia Wolna Europa. Pisał, ale jak i co pisał…
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Najprostszy przykład odkłamania informacji:
Komunistyczne Radio Warszawa podało
(w RWE działał całodobowy nasłuch):
- Z przyjacielską wizytą, udała się do Moskwy
delegacja Komitetu Centralnego Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Ta sama wiadomość nadana przez Radio
Wolna Europa brzmiała trochę inaczej:
- Po kolejne wytyczne, udała się do Moskwy
delegacja Komitetu Centralnego PZPR.
„Po kolejne wytyczne” - to chciał polski odbiorca usłyszeć, mimo, że dobrze wiedział
po co jeżdżą do Moskwy PRL-owscy notable. Ktoś krzyknie - manipulacja! Nie, żadna
manipulacja, tylko odkłamanie.
Po raz pierwszy spotkałem się z „Wolną”
u dziadków. Miałem zaledwie kilka lat. Pamiętam oboje staruszków pochylonych
ku stojącemu na stole radioodbiornikowi,
z którego wydobywał się przeraźliwy warkot... wrrrr, wrrrr, wrrrr… Bałem się, w tym
warkocie było coś groźnego, zakazanego…

A. Likus
Cannon
Bogdan
Żurek

To zagłuszarki, którymi usiano terytorium
całego kraju, by odciąć Polaków od Radia
Wolna Europa.
Los sprawił, że trzydzieści lat później przekroczyłem progi tego radia. Oprowadzający mnie po budynku, podobnie jak ja
świeżo upieczony redaktor, zawiódł mnie
też do piwnicznej kantyny, w której - jak
się okazało - tętniło życie towarzyskie
radiowców. Kolega z respektem wskazał
na stojący w rogu duży okrągły stół.
- To sławny „Polski Stół”, tam dopiero odchodzą dyskusje! - powiedział.
Wokół stołu siedziały filary polskiej rozgłośni, z reporterem naszego papieża Tadeuszem Nowakowskim, gwiazdą politycznego komentarza o aksamitnym głosie - Aliną Grabowską i opozycyjnym bardem - Jackiem Kaczmarskim na czele...
Wielki to dla mnie zaszczyt, że właśnie
z nimi dane mi było przebijać się do Polski
przez jazgot zagłuszarek.

Znany nieznany
„Ideałem poezji satyrycznej – powiedział
kiedyś – jest widzenie wieczności poprzez
okulary aktualne. Rzecz w tym, aby wiersz
umiał ponieść zagadnienia do rangi zagadnień
wiecznych. Autor wie o tym dobrze. Niestety,
mając do wyboru pokorę wobec poetyckich
ideałów lub wykonywanie obowiązków pamięci i sumienia, autor wybrał to drugie…”
Tak bym chciał przytoczyć tutaj wszystkie nieznane w Polsce wiersze Hemara, lecz zdaję
sobie sprawę z ograniczonego miejsca i rozmiaru felietonu. Może, króciutkie fragmenty
zainteresują kogoś do poszukania pełnych
wersji, jak choćby tej:
Gdy żołnierz bił się resztką sił,
Kto ginącemu w plecy wbił,
Sierp zakrzywiony?
Kto na ciemię,
Które śmiertelny zlewał pot,
Ten robotniczy spuścił młot,
By szybciej upadł trup na ziemię?
Pamiętaj, że to był ten sam
Nieprzebłagany, krwawy cham,
Ten sam despota azjatycki,
Co potem w biedzie skamlał, że
On właśnie „wielkiej” Polski chce
I wolnej, silnej, katolickiej…
(…) Gdy sobie łup upatrzą swój

CZŁOWIEK

Z bandytą się pokuma zbój.
Spólnota interesów czysta.
Nagle – po oczach! Nożem w brzuch!
Znowu „bolszewik”, znów „faszysta”.
A czyż nie jest aktualny wiersz:
„Morał z historii Polski, kamień filozoficzny
Wszystkiej naszej mądrości i cnoty politycznej,
Sens całej dyplomacji, jej probierz i arbiter
mieści się w pięciu słowach.
W zdaniu z trzynastu liter.
W recepcie o niezwykłej ścisłości i zwięzłości.
Głosi: „Nic o nas – bez nas”.
Po prostu. Trudno prościej.”
Lub:
„Żeby świat to zrozumiał,
Co wreszcie zrozumieć warto,
Że w domku z kart politycznym
Polska jest jedną kartą.
I nie w tym rzecz, czy ta karta
To as, czy król, czy blotkaRzecz w tym, że dość ją ruszyć,
A świat się wali od środka.”
Marian Hemar pochowany jest w Dorking,
miasteczku oddalonym od Londynu niespełna 30 mil. Na skromnej płycie nagrobnej napis
głosi: „Marian Hemar 1901 – 1972 Polish Poet
– Writer, Beloved Husband of Kaja.”

Żyj z klasą

Poznaj obyczaje przyjaciela, a nie będzie nienawiści.
Horacy (Quintus Horatius Flaccus)

Mroźna i długa zima wyjątkowo dała się w tym roku we znaki.
Z tym większą radością wszyscy czekali na ocieplenie,
a każdy słoneczny dzień powodował, że na ulicę wychodziły tłumy,
zapełniały się uliczne kawiarenki i każdy jak mógł
starał się wykorzystać oznaki nadchodzącej wiosny.
W jeden z takich dni niespodziewanie zadzwoniła Nela. Zaproponowała, abyśmy
wybrały się z dziećmi na spacer. Ucieszyłam się, gdyż po pierwsze lubię Nelę, a po
drugie lubię jak stereotypy się nie sprawdzają, czyli przekonanie, że każde spotkanie z Niemcem czy Niemką, trzeba wcześniej zaplanować i nie wypada wpaść do
kogoś bez wcześniejszego uprzedzenia.
Nela nie pytała czy może przyjść, czy ja
mogę. Oświadczyła, że wychodzi na spacer, będzie przechodzić obok nas i jak
mam ochotę i czas, to możemy się spotkać. I właśnie ta jej spontaniczność bardziej niż promienie słońca wprawiły mnie
w dobry humor.
Spacerowałyśmy zatłoczonymi od przechodniów uliczkami starając się znaleźć
wolny stolik, lecz bezskutecznie. Każdy jak

Nieznajoma powoli jechała na rowerze.
Na tylnym siodełku wiozła dziecko, a tuż
przed nią pedałował zadowolony maluch.
• Niemo liwe? – popatrzyłam na Nelę, nie
wiedząc, co ma na myśli. Czy to, że tak małe
dziecko jedzie samo na rowerku czy to, że
matka wybrała się z dwójką na przejażdżkę
i świetnie daje sobie radę.
mógł okupował swoje miejsce na świeżym • Przecie on nie ma kasku! – Nela popatrzyła
powietrzu i wtulony w ciepły koc z twarzą na mnie oburzona.
wystawioną do słońca nie miał zamiaru się • Rzeczywi cie – zgodziłam się zaskoczona jej
ruszać.
uwagą.
Przyglądałyśmy się przechodniom, rozma- • Kto powinien powiadomi policję. Tak
wiając o wszystkim i o niczym, gdy niespo- nie mo na. A jakby dziecku co się stało? –
dziewanie Nela wykrzyknęła:
Nela wyjątkowo przeżywała widok dzieci
• Masz telefon?
bez kasku.
Sięgnęłam do torebki, w której zazwyczaj • A mo e by tak zwróci matce uwagę –
mam wszystko. Pogrzebałam, lecz komórki zaproponowałam.
w niej nie było.
• To nie wypada – Nela popatrzyła na mnie,
• Nie mam – odparłam zawiedziona, staraj c jakbym powiedziała najgłupszą rzecz pod
się zrozumieć, jakim cudem mogłam wyjść słońcem.
z domu bez telefonu.
• Nie wypada? – zdziwiłam się.
• Szkoda. Ja te nie – zasmuciła się.
• Nie mo na komu tak zwraca uwagi –
• To pilne? – zrobiło mi się przykro, e nie jej głos tracił cierpliwość do mojego braku
mogę jej pomóc.
obycia, a potem jeszcze długo komento• Zobacz! To niemo liwe – Nela zignorowała wała beztroskę i brak odpowiedzialności
moje pytanie i wskazała na kobietę z dziećmi. kobiety z dziećmi.
Mnie nigdy nie przyszłoby na my l, e
Niemcy, a w tym moi dobrzy znajomi,
posiadają tak ogromne poczucie obywatelskiego obowiązku i że w tak błahej
sprawie można dzwonić na policję.
Bo to, co dla mnie było błahostką, dla
mojej znajomej przekroczeniem prawa.
Obie przeżywałyśmy, że żadna z nas nie
ma przy sobie telefonu, ale ka da w inny
sposób.
W domu długo zastanawiałam się nad
tym i odniosłam wrażenie, że nawet dobre opanowanie języka bez znajomości tradycji i zwyczajów danego kraju
w pewnych sytuacjach na niewiele się
przydaje. A Niemcy mają nie tylko inne
obyczaje, ale też kierują się innymi normami społecznymi ni my. Jest to jeden
z wielu przykładów, które można mnożyć
bez ko ca. Tak, więc starajmy się te nor
my i obyczaje zrozumieć, bo jak powiedział Horacy „Poznaj obyczaje przyjaciela, a nie będzie nienawiści”.

maj - czerwiec 2012
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MOJE MIASTO HISTORIA

MOJE MIASTO FILOZOFIE ŻYCIA

Jolanta
Helena
Stranzenbach

Królowa
w cieniu metresy

Maria Leszczyńska (1703-1768) i Madame de Pompadour (1721-1764)
podstawowe zadanie względem rodu Kapetyngów - trzech jej wnuków zasiadło na
tronie francuskim: Ludwik XVI, Ludwik XVIII
i Karol X. Taką kobietą była prawowita małżonka Ludwika XV. A kochanki?

Madame de Pompadour

Królowa Maria Leszczyńska

Kiedyś kobiety podbijały serca mężczyzn nie tylko urodą, ale i mądrością, zdobywając w ten
sposób władzę, której użyteczność rozumiały. Obecnie mamy niby emancypację, ale czy
naprawdę zajmujemy w życiu publicznym równorzędną rolę? Czy sprawując władzę wiemy
lepiej, co należy robić?

F

rancja dała Polsce dwie królowe, Polska
Francji jedną, ale za to jaką! Maria,
zwana przez bliskich Marynką, córka
przebywającego na wygnaniu polskiego
króla elekcyjnego Stanisława Leszczyńskiego, została w wieku 22 lat wydana za mąż za
15 letniego króla Francji Ludwika XV. Nie była
ona początkowo wymarzoną partią, co prawda ładna i wykształcona, ale bez posagu, z ojcem nieodgrywającym żadnej roli politycznej
w Europie. Jej najważniejszym zadaniem było
uchronienie dynastii Kapetyngów przed wymarciem. Ludwik XV był bardzo chorowity
i nieśmiały. Rodziców stracił w wieku dwóch
lat. Na tronie Francji zasiadł jako pięciolatek,
po śmierci swojego pradziadka Ludwika XIV.
Przez 12 lat królewskie małżeństwo układało
się w miarę harmonijnie. Na początku Ludwik
był w żonie bardzo zakochany. Jak skrzętnie
zapisywali w swoich dziennikach dworzanie,
młodociany monarcha bardzo często odwiedzał alkowę królowej, ona zaś obdarzała go
co roku potomstwem. Zgodnie z dworską
etykietą monarsze porody odbywały się publicznie: w obecności króla-męża, premiera,
ks. kardynała, oraz dworzan przyglądających
się im przez otwarte drzwi. W tym czasie
władca zmienił się z jąkającego młodzieniaszka w bardzo przystojnego i pociągającego
mężczyznę, a królowa w stateczna matronę.
Nic dziwnego, że Ludwik zaczął ulegać pokusom rozwiązłego dworskiego życia. Początkowo zdradzał Marię skrycie. Z czasem jednak królewskie metresy oficjalnie zagościły
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w Wersalu. Ostateczny rozłam wśród małżonków nastąpił po narodzinach ósmej córki.
Królowa o mało nie przypłaciła ich życiem i za
radą lekarzy odsunęła męża od łoża. Ludwik
XV zapytany, jakie imię nadać dziewczynce odparł: „Madame Dernière” - „Madame Ostatnia”.
Otoczenie zaczęło oczekiwać, że Leszczyńska
usunie się do klasztoru. Władczyni tego nie
uczyniła, choć cierpiała z powodu intryg mężowskich kochanek, ułożyła sobie własne życie. Przede wszystkim oddała się dobroczynności. Nim wstąpiła na tron, krążyły po Francji
przyśpiewki i dowcipy o gołej i bosej Polce.
Tym większym sukcesem stała się jej późniejsza popularność wśród ludu. Zyskała miano
anioła miłosierdzia i opiekunki ubogich, a po
śmierci noszono się z myślą o wyniesieniu jej
na ołtarze (pomysł ten zniweczyła rewolucja, która wybuchła dwadzieścia lat później).
Z popularnością u elity różnie bywało. Epokę,
w której żyła Leszczyńska (rokoko), charakteryzował dekadentyzm, hedonizm i swoboda
obyczajów wśród arystokracji. Maria nie pasowała do wersalskiego życia. Była pobożna,
prostolinijna i rodzinna. Wywalczyła sobie
np. prawo odwiedzania w razie choroby syna
i trzech najstarszych córek. Reszta księżniczek
nie znała właściwie rodziców. Przez wiele lat
przebywały w odległym klasztorze i na dwór
wróciły dopiero jako dorosłe kobiety. Nie zapomniała też nigdy, skąd pochodzi. Mimo iż
opuściła Polskę jako pięcioletnie dziecko, do
końca życia – w razie potrzeby- posługiwała
się językiem ojczystym. Wypełniła też swoje

Wyjątkowe miejsce wśród nich zajmuje
Jeanne Antoinette Poisson (Ryba), pierwsza
z licznych metres królów Francji pochodzenia mieszczańskiego. Tej pięknej i wykształconej faworycie już jako dziewięciolatce
przepowiedziano, że zostanie ukochaną
króla. Ludwik uczynił ją wpierw markizą
de Pompadour, dworką królowej a potem
nadał jej nawet tytuł duchessy. Apartament
„pięknej Rybki” połączono z monarszymi pokojami tajnymi schodami. Gdy po 5 latach
związku markiza z powodu zaawansowanej choroby wenerycznej nie mogła więcej
dzielić łoża z Jego Majestatem, została jego
powierniczką, protektorką artystów i filozofów, a z czasem przejęła rolę ministra. Wpływ
markizy na władcę był przeogromny. Ludwik
wycofał się z życia publicznego, a ona osobiście wybierała mu nałożnice wśród młodych szlachcianek, które po zajściu w ciażę
wydawano na prowincji za mąż. Wprawdzie
opinia publiczna zarzucała Pompadour klęski francuskiej armii i dyplomacji w czasie
wojny siedmioletniej oraz niejasne decyzje
polityczne, za to jej inicjatywie Francuzi zawdzięczają fabrykę porcelany oraz bezpłatną
szkołę wojskową dla 500 synów weteranów
wojennych. Madame de Pompadour odnosiła się, w odróżnieniu do pozostałych faworyt, z wielkim szacunkiem do Leszczyńskiej.
Wyprosiła nawet u Ludwika XV uregulowanie długów karcianych królowej w wysokości 40 000 talarów. Przez 19 lat rezydowała
w Wersalu. Żadna inna metresa nie zdobyła
w historii Francji takiej popularności i złej
sławy jednocześnie. Markiza złamała patriarchalny porządek społeczeństwa i tego jej
nikt z ówczesnych nie mógł wybaczyć.
O kobietach mówi się, że przechodzą do historii albo robią karierę przede wszystkim
jako żony i kochanki. No cóż, o mężczyznach
można powiedzieć, że robią często karierę
dzięki służalstwu, kunktatorstwu, pochodzeniu czy odpowiedniej przynależności partyjnej. Ale czy takie przepychanki mają sens?
Ważne jest, żeby ci, którzy osiągają władzę,
wiedzieli czemu ona służy.

Ks. dr hab.

Jerzy Grześkowiak
Sprawnie odebrałem dokładnie podaną
mi przez kolegę piłkę. Szybki drybling.
Udało mi się „wykiwać” pierwszego, potem drugiego przeciwnika. Pędząc z piłką dostrzegłem, że bramkarz jest dość
daleko wysunięty do przodu. To szansa.
Zaryzykowałem i ile sił w nogach „huknąłem” piłkę z 30 metrów wielkim łukiem w kierunku bramki. Na nic się zdał
tygrysi wyskok bramkarza. Gooool!!!!
Koledzy oszaleli: „Grzesiu! Grzesiu!” - wyli
z radości jak opętani. Grając w obronie
strzeliłem gola najlepszemu w seminarium bramkarzowi, a nasz rocznik
wygrał ten mecz z najlepszą drużyną
seminaryjnych mistrzostw piłki nożnej.
Schodziłem z boiska w aureoli bohatera.
To był mój największy sukces piłkarski.
A wszystko zaczęło się od ulicy z uszytą
przez mamę „piłką-szmacianką”.

R

adość zespołowej gry i smak zwycięstwa lub gorycz porażki wspominałem zawsze w duchu, ilekroć jako proboszcz w Mammendorf celebrowałem co
roku mszę św. w drugi dzień Świąt Zesłania
Ducha Świętego na tamtejszym stadionie
sportowym pod koniec młodzieżowego turnieju piłkarskiego dla Południowej Bawarii.
To samo odczucie ożyło we mnie również
przed rokiem, gdy będąc latem przez dwa
miesiące proboszczem w kantonie Wallis
(Szwajcaria), celebrowałem dla uczestników
regionalnego turnieju piłkarskiego niedzielną Eucharystię, w należącej do gminy i parafii Staldenried górskiej miejscowości turystycznej Gspon (1899 metrów n.p.m.), na
najwyżej w Europie położonym boisku piłki
nożnej im. Ottmara Hitzfelda („Ottmar Hitzfeld Gsponn Arena”). Ów turniej, nie pozbawiony sportowej rywalizacji i walki o zwycięstwo i puchar, miał jednak przede wszystkim
charakter zabawy i świętowania. Uczestniczyło w nim przez trzy dni kilkadziesiąt małych drużyn (po 6 zawodników niezależnie
od wieku i płci) reprezentujących okoliczne
miasta i wioski. Rodziny i znajomi uczestników turnieju we właściwy kibicom sposób

Futbol

jako ewangeliczna przypowieść
zagrzewali ich do walki i nagradzali strzelone bramki. Wzrokowo i słuchowo można
było doświadczyć, jakie emocje budzi piłka
nożna i jak jednoczy ona ludzi między sobą.
Piłkarskie mistrzostwa Europy 2012 na stadionach Polski i Ukrainy tuż, tuż. Piłka nożna
znów stanie się tematem numer 1 w telewizji,
w radio, w prasie i w codziennych rozmowach,
wypełni głowy i serca milionów Europejczyków. Niektórzy dziennikarze pewnie znów
będą pisać o „bożku piłki nożnej”. Znaczenie
tego sportu we współczesnym świecie każe
mi przypuszczać, że gdyby Jezus dzisiaj żył
pośród nas, to w swoim przepowiadaniu użyłby i takiej przypowieści: „Królestwo Boże jest
także podobne do gry w piłkę nożną…”. Pomedytujmy zatem, jakie inspiracje dla swego
życia może chrześcijanin odkryć w tym rodzaju sportu?
Mecz piłkarski rozgrywa się według ustalonych reguł, na wyznaczonym miejscu
i w określonym czasie. To samo dotyczy ludzkiego życia. Ono dzieje się w określonej przestrzeni: w rodzinie, w zawodzie, w lokalnej
wspólnocie, w konkretnym kraju i w określonym czasie. W „grze życia” nie ma jednak ani
przedłużenia ani powtórki. Osiągnięty wynik
jest wynikiem ostatecznym. Piłkarzom zależy
na jak najwyższym miejscu w tabeli ligowej
lub w grupie. Jezus też mówi o zdobytych
„miejscach”, o miejscach „po prawej” i „po lewej” stronie, o „mieszkaniach w domu Ojca”,
„o zasiadaniu przy stole”, o uczcie, przy której On sam będzie usługiwał. Każda drużyna
walczy, by nie spaść niżej w tabeli ligowej,
bądź nie wypaść z turnieju. Jezus też upomina przed niebezpieczeństwem znalezienia się
w królestwie ciemności.
Nie ma drużyn bez porażki. Ogromnie
ważna jest nie tylko radość ze zwycięstwa
i świętowanie go, lecz także umiejętność zaakceptowania porażki, przepracowania jej
i wyciągnięcia stosownych wniosków. Trzeba uczyć się, jak pokonać słabość, załamanie,
zwątpienie, jak wykrzesać nowe siły do dalszej
walki. W życiu jest podobnie – idzie przecież
o ostateczny ogólny wynik jako rezultat i suma
wszystkich porażek i zwycięstw.
Szczęśliwa jest ta drużyna, która posiada
wybitne indywidualności, prawdziwe piłkarskie gwiazdy. Ale o wiele ważniejsze jest, czy
stanowi ona w sobie zgrany zespół, dobrze

scaloną jedność, czy gracze świetnie się rozumieją, znają swoje mocne i słabe strony, czy
są gotowi grać zespołowo. Każdy człowiek też
„rozgrywa swoje życie” we wspólnocie z innymi, a więc w rodzinie, w zakonie, w szkole,
w lokalnej społeczności, we wspólnocie wiary, w Kościele. Każdy kto swe życie chce „grać”
w pojedynkę, stoi z góry na straconej pozycji.
Mecz piłkarski rozpoczyna się na środku
boiska i po każdej strzelonym golu tam też jest
kontynuowany. Życie człowieka też potrzebuje „środka”. Takim „centrum” dla człowieka
jest Bóg, a dla chrześcijanina Jezus Chrystus,
prowadzący go do Boga-Ojca. Jezus jest tym
„centrum” zawsze – w zwycięstwach i w porażkach. W zwycięstwach – by pośród radości
tego świata nie utracić właściwej miary i oceny
spraw i rzeczy, w klęskach – by w Chrystusie
znaleźć siły do powstania z porażki, by nie ulec
zniechęceniu, nie załamać się w obliczu nieszczęść, gdy los strzela w bramkę naszego życia gol za golem. Chrystus to źródło pociechy,
wyciszenia, cierpliwości i nowej energii życiowej. Takim „środkiem” może być też modlitwa,
sakramenty, niedzielna Eucharystia, rozmowa
z przyjaciółmi, po prostu to wszystko, co stanowi bodziec do „nowego początku”.
O początku i końcu meczu decyduje sędzia.
Wynik meczu jest zawsze wielką niewiadomą,
można go typować, ale nie da się zaprogramować. Mecz jest pełnym niespodzianek ryzykiem. Podobnie jest z naszym życiem. Jego
początek zależy nie od nas, lecz od „Wielkiego
Sędziego”. On „grę mojego życia” zainicjował
stwarzając mnie przy udziale rodziców. Bieg
życia znaczony jest różnymi niespodziankami.
Jaki będzie jego wynik, co do tego nikt nie ma
ostatecznej pewności. Sędziowie piłkarscy są
omylni, gdy idzie o dokładne widzenie tego, co
się dzieje na boisku i o podejmowane decyzje.
Sędzia naszego życia jest nieomylny. On widzi
wszystko doskonale, także nasze faule i tricki,
ale również naszą słabość, społeczne uwarunkowania, nasz żal, dobrą wolę i kochające
serce. Od Chrystusa wiemy, że ON jest zawsze
Miłością i Miłosierdziem. Życie to nie tylko mordęga, trud, znój i cierpienie, lecz także radość
i szczęście, gra i zabawa,„gra razem z Jezusem”,
który jako „Droga, Prawda i Życie” prowadzi
nas do „miejsca wiecznej gry i zabawy. Jeszcze
go nie widzimy, ale już dostrzegamy kolorowe
światła, słyszymy muzykę i śpiew...
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MOJE MIASTO STUTTGART

Mercedes - córka Emila Jellinek. Od jej imienia
wzięła się nazwa marki znanej na całym świecie.

Stuttgart i motoryzacja
Stuttgart - miasto o ciekawej i bardzo bogatej historii, również tej bardziej współczesnej,
związanej z motoryzacją. To właśnie w Stuttgarcie Gottileb Deimler i Karl Benz stworzyli
pierwszy automobil. Dla każdego miłośnika „czterech kółek” wizyta w Muzeum Mercedesa
powinna być obowiązkowym punktem wizyty w mieście.

Nowoczesne Mercedes-Benz Museum Stuttgart,
którego otwarcie uświetniło 120 lecie historii
motoryzacji, już swoją sylwetką prezentuje
się imponująco. Budynek muzeum wzniesiony jest na platformie będącej przedłużeniem
Mercedes-Benz Center, w rzucie nawiązuje
do logo marki Mercedesa – wpisanej w okrąg
trzyramiennej gwiazdy, symbolizującej ziemię,
wodę i powietrze, jednocześnie we wnętrzu
przypomina podwójną spiralę DNA.
Nie jest to pierwsze muzeum Mercedesa. Kolekcja produkowanych przedmiotów przekształciła się pierwsze muzeum w 1936 roku, potem
była rekonstruowana w 1961, w 1986 roku zorganizowano wystawę „100-lecie samochodu”.
Obecne, nowoczesne Muzeum Mercedesa
prezentuje na przeszło 16.000 m2 powierzchni 1500 eksponatów, w tym 160 pojazdów:
od wczesnych egzemplarzy po produkowane obecnie. Do najciekawszych należą m.in.

techniką przyszłości, to dwa działy na zakończenie zwiedzania, będące połączeniem historii i przejściem w przyszłość wielkiej marki.

Ciekawostką jest sposób zwiedzania Muzeum
– zaczyna się od góry, od najwyższego piętra,
odwiedzający mają do dyspozycji dwie różne
trasy „Mythos” oraz „Collectionen-Rundgang”,
które spotykają się na każdym piętrze, tak
aby zwiedzający mieli możliwość zmiany trasy zwiedzania. Dodatkowo są dostępne dwa
oddzielne działy „Rennen & Rekorde” oraz
„Faszination Technik”.
Pomieszczenia trasy o nazwie „Mythos” to rodzaj podróży w czasie i poznanie historii marki
Mercedes-Benz od początku jej istnienia do
dnia dzisiejszego. Trasa „Collection” pokazuje
galerie tematyczne, wg sposobu użytkowania pojazdów. „Rennen & Recorde” – wyścigi
i rekordy oraz „Faszination Technik” – piękno
formy w połączeniu z fascynującą wizjonerską

A dlaczego „Mercedes”?
W 1897 roku jeden z automobili DaimlerMotoren-Gesellschaft (DGM) nabył austriacki
przedsiębiorca Emil Jellinek, wielki entuzjasta
postępu technicznego i zapalony sportowiec.
Jellinek od 1899 roku brał udział w wyścigach
automobili startując w nich pod pseudonimem „Mercedes” (imię jego córki oznaczające
„łaskę”). Na początku 1900 roku DGM zawarła
umowę z Jellinkiem o sprzedaży samochodów
i skonstruowaniu nowego silnika noszącego
nazwę Deimler-Mecedes. Pojazdy o mocy 8 KM
miały rozwijać prędkość do 40 km/h. Kontrakt
zawarty na sprzedaż 36 pojazdów opiewał na
550.000 marek (w przeliczeniu na dzisiejszą
wartość pieniądza to 3 miliony euro).
Joanna Wagner

KWIATY DO POLSKI

Grzegorz Kasdepke przez wiele lat pełnił
funkcję redaktora naczelnego „Świerszczyka”, był także scenarzystą takich programów telewizyjnych dla dzieci jak „Ciuchcia”
i „Budzik”. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. Nagrodę im. Kornela Makuszyńskiego za „Kacperiadę”, oraz Nagrodę
Edukacja XXI za „Co to znaczy…” i „Bon czy
ton”. Pisarz wymyślił także sympatycznego
detektywa Pozytywkę i w niezwykle przystępny sposób przybliżył dzieciom mitologię grecką.
Detektyw Pozytywka urzeka pięknym językiem, poczuciem humoru, pewną dozą
serdeczności i tolerancji wobec otaczającego nas świata oraz inteligentnymi puentami. Ta niezwykle zabawna i kolorowa książeczka składa się z 15 rozdziałów - zagadek,
które musi rozwiązać detektyw, uzbrojony
jedynie w swój umysł oraz w… kaktusa.
Niektóre z jego „zleceń” mają charakter żartobliwy, inne logiczny lub naukowy.
Grzegorz Kasdepke wyraźnie pokazuje, że
dzieci mogą bawić się i uczyć bez przemocy, wulgarności i agresji. Polecam serdecznie. Z tej serii możemy znaleźć także „Przygody
detektywa Pozytywki”, „Pamiętnik detektywa Pozytywki” i „Powrót detektywa Pozytywki”. W wersji
do słuchania, opowiadania czyta
Krzysztof Tyniec.

Bon czy ton jest świetną pozycją dla dzieci, napisaną bogatym językiem, edukacyjną lecz nie moralizatorską. W wersji CD
dowcipnie i z wyczuciem przeczytaną przez
Annę Seniuk. Bohaterami tych krótkich
opowieści są nieznośne bliźniaki: Kuba
i Buba. Rodzeństwo przeżywa wiele rozterek i przygód związanych z zachowaniem
w różnych sytuacjach życiowych. Zaczynając od noszenia brudnej odzieży wygrzebanej z kosza w łazience, na przyklejaniu
gumy do żucia w muzeum kończąc. Dzięki
brakowi ogłady u tych dwojga nasze dzieci dowiedzą się dlaczego nie powinno się
głośno bekać, po co myć zęby i jak używać
sztućców przy stole.

Mity greckie dla dzieci to seria czterech
płyt kompaktowych „Nasz przyjaciel Prometeusz”, „Złoto i uszy króla Midasa”, „Śliczna i mądra Atena” oraz „Głowa Meduzy”.
Powstały one na podstawie książki Grzegorza
Kasdepke pod tym samym tytułem. Autor
potrafi w niezwykle przystępny a zarazem
dowcipny sposób opowiedzieć dzieciom
niełatwe przecież historie dotyczące Zeusa,
Erosa, króla Midasa, czy Prometeusza. W wersji na CD mity w bardzo ciekawy i dynamiczny sposób czyta Grażyna Barszczewska.
Książka Co to znaczy, składa się ze 101
krótkich historyjek, które pozwolą naszym
pociechom zrozumieć znaczenie niektórych powiedzeń. Bohater wszystkich opowiastek, Bartuś, co chwila styka się z wypowiadanymi przez dorosłych dziwnymi
zwrotami, jak chodzić spać z kurami, cienko śpiewać, dostawać małpiego rozumu
czy biały kruk. Bliższa i dalsza rodzina
próbuje wytłumaczyć
chłopcu ich znaczenie
i pochodzenie.
EMM

do NIEMIEC i innych państw

Najodpowiedniejszym prezentem są kwiaty, one powiedzą wszystko,
nawet to czego nieraz głośno wstydzimy się powiedzieć

Na każdą okazję

POL- KWIAT

EKSPRES
KWIATOWY

gwarantujemy

100% satysfakcji
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pojazd motorowy Deimlera z 1886 roku,
legendarny „Silberpfeil” czy Papamobile
Jana Pawła II.

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

Tanio, Szybko i Solidnie - Zapraszamy

Tel: 07021 861 169
NIE ZWLEKAJ
najlepiej zobacz lub zadzwoń już teraz !!!

www.polkwiat.eu

Barbara Müller
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Podczas pobytu w Polsce wielu z nas odwiedza księgarnie i Empiki w poszukiwaniu ciekawej
literatury dla siebie i swoich pociech. Oferta dla naszych milusińskich jest naprawdę bardzo
bogata. Co wybrać? Co zainteresuje nasze dzieci w wieku wczesnoszkolnym? Dzisiaj chcielibyśmy
polecić Państwu książki i książki na CD (audiobooki) Grzegorza Kasdepki, jednego z najbardziej
poczytnych współczesnych polskich pisarzy dla dzieci.

Mercedes-Benz Museum

Mercedesstr. 100, 70372 Stuttgart
Muzeum otwarte od wtorku do niedzieli
od 9.00 do 18.00 (poniedziałek nieczynne)
maj - czerwiec 2012
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PORADNIK PRAWO

Szanowni Czytelnicy przedstawiam Państwu kolejny artykuł z cyklu „POWROTY” –
cyklu dobrze przyjętego przez Czytelników „Mojego Miasta”. Do tej pory w jego ramach
ukazały się następujące artykuły: część 1 „Obywatelstwo polskie dla dzieci urodzonych w
Niemczech” opublikowana w numerze marzec – kwiecień 2011, część 2 „Polskie dokumenty tożsamości” opublikowana w numerze maj – czerwiec 2011 r., część 3 „Rozwód
w Niemczech i jego skutki prawne w Polsce” opublikowana w numerze lipiec – sierpień
2011 r. część 4 „Jak nabyć spadek w Polsce – zasady dziedziczenia”
opublikowana w numerze wrzesień – październik 2011 r., część 5 „Zachowek – czyli
ochrona osób najbliższych przed pominięciem w testamencie w polskim prawie
spadkowym” opublikowana w numerze listopad – grudzień 2011 r., część 6 „ Zasiedzenie
– jak nabyć własność nieruchomości w Polsce nie będąc jej właścicielem” opublikowana
w numerze styczeń – luty 2012 r., część 7 „Podział majątku małżonków po rozwodzie –
według prawa polskiego” opublikowana w numerze marzec – kwiecień 2012.
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Specjalista w zakresie
prawa emigracyjnego
reprezentująca w całym kraju
sprawy Polaków
powracających do Ojczyzny,
prowadząca kancelarię adwokacką
w Polsce pod nazwą
SEMPER LEX Prawo i Podatki

TESTAMENT W POLSCE
jak sporządzić ważny dokument

Pomysł na powstanie tego cyklu zrodził się
z potrzeby chwili. Wielu Polaków mieszkających w Niemczech podejmuje decyzje
o powrocie do Ojczyzny – czy to na stałe,
czy też tylko w celu załatwienia swoich życiowych spraw. Jako polski adwokat - specjalizujący się sprawach emigracyjnych,
mieszkający i pracujący na stałe w Polsce,
chciałabym przybliżyć Czytelnikom gazety
„Moje Miasto” najważniejsze zagadnienia
prawne obowiązujące w polskim systemie prawnym, z którymi mogą się zetknąć
w Ojczyźnie. W dzisiejszym artykule omówię problematykę testamentu.
Otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy, nabycie spadku następuje
z chwilą jego otwarcia. Spadek można nabyć
z ustawy lub na podstawie testamentu.

Sporządzić ten akt może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Testament osoba go sporządzająca może
w każdej chwili odwołać. Testament może być
sporządzony w formie zwykłej tj. 1. pisemnej, 2. notarialnej lub 3. przez oświadczenie
złożone przed urzędnikiem np. wójtem, starostą, kierownikiem USC w obecności dwóch
świadków. Istnieją również formy szczególne
testamentu tj. 1. testament ustny ogłoszony
w przypadku obawy rychłej śmierci w obecności trzech świadków, 2. testament podróżny przed dowódcą statku morskiego lub powietrznego w obecności dwóch świadków.
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Monika
Skrzypek-Paliwoda

testament musi być samodzielny. Nie można sporządzić testamentu dla kilku osób np.
wspólnego dla małżonków. W takim przypadku byłby on bezwzględnie nieważny.
Każdy z małżonków musi sporządzić swój
własny testament.

Treść testamentu
własnoręcznego:
Sporządzając taki testament należy wziąć
pod uwagę kilka istotnych rzeczy, które
mogą wpłynąć na jego ważności. Dotyczy to
zarówno formy jak i treści testamentu.

Forma testamentu
własnoręcznego:
testament musi być spisany w całości odręcznie przez spadkodawcę. Nieważne jest
spisanie testamentu przez inną osobę i opatrzenie go jedynie podpisem spadkodawcy.
Nie można również sporządzić testamentu
na maszynie lub komputerze – po to aby
ograniczyć fałszerstwa.
testament powinien być opatrzony datą.
Brak daty nie wpływa na ważność testamentu. Data może jednak okazać się istotna w
przypadku sporządzenia kilku testamentów
lub określenia stanu psychicznego testatora
w przypadku wątpliwości co do jego poczytalności.

nie można powołać spadkobiercy z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Takie zastrzeżenia są nieważne - chyba, ze ten warunek lub
termin spełnił się przed otwarciem spadku.
możemy ustanowić spadkobiercą w równych częściach jedną lub kilka osób. Spadkodawca może również powołać do spadku
kilka osób przydzielając im nierówne udziały w spadku.
od 23 października 2011 spadkodawca ma do
wyboru dwa rodzaje zapisów, które może umieścić w testamencie. Jest to zapis zwykły i zapis
windykacyjny. Podstawowa różnica między nimi
polega na tym, iż zapis zwykły zobowiązuje jedynie spadkobiercę do spełnienia na rzecz oznaczonej osoby określonego świadczenia. W tej sytuacji
sąd ustala, który przedmiot przekazany przez
spadkodawcę ma największą wartość materialną i tę osobę uznaje za spadkobiercę, a pozostałe osoby zostają zapisobiorcami. Spadkobiercę
obciąża obowiązek wykonania zapisów. Po stronie zapisobiercy powstaje roszczenie o wydanie

spadkodawcy znajdowała się w jego majątku.
Inaczej jest w przypadku zapisu windykacyjnego. Na jego podstawie konkretna osoba nabywa
własność wskazanych przez spadkodawcę rzeczy
już z chwilą jego śmierci. Warunkiem jest jednak
aby przedmiot zapisu w chwili otwarcia spadku
należał do spadkodawcy i zapis nie był uczyniony
z zastrzeżeniem, warunku lub terminu.
spadkodawca może również w testamencie
nałożyć na kogoś polecenie. Ma ono na celu zobowiązanie określonej osoby, do określonego
zachowania. Jeżeli polecenie ma jedynie na celu
dobro danej osoby nie musi ona go wykonywać
i nikt nie może go do tego zobowiązać (np. podjęcia studiów). Jeżeli jednak w wyniku polecenia, ktoś inny miałby odnieść korzyści z jego wykonania, to domagać się jego wykonania mogą
wszyscy spadkobiercy oraz wykonawca testamentu. Jeżeli polecenie ma na względzie cele
społeczne, jego wykonania może domagać się
właściwy organ administracji państwowej (np.
muzeum po przekazaniu mu kolekcji obrazów).
każdy testament musi być podpisany.
wykonanie testamentu należy również zabezpieczyć. Testament, o którym nikt nie wie
może pozostać w ukryciu. Po sporządzeniu testamentu można go przekazać osobie zaufanej
i zobowiązać do ujawnienia testamentu dopiero po śmierci spadkodawcy.
Według polskich przepisów spadkowych nie
ma więc obowiązku sporządzania testamentu
w formie notarialnej. Testament własnoręczny
ma taką samą moc jak sporządzony przez notariusza. Forma notarialna daje jednak większą
gwarancję uniknięcia błędów skutkujących nieważnością testamentu i przez to jest bezpieczniejszy dla spadkodawcy.
Podsumowując: należy wskazać, iż po śmierci
osoby bliskiej musimy zastanowić się lub wypytać najbliższą rodzinę i znajomych czy ktoś z
nich wie o testamentach sporządzonych przez
zmarłego. Po ustaleniu tego faktu musimy udać
się do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia
spadku lub do notariusza o sporządzenie aktu
poświadczenia dziedziczenia. Po otrzymaniu
tych dokumentów, jeżeli jest kilku spadkobierców, musimy dokonać działu spadku – przed
notariuszem w drodze umowy (gdy jest zgoda
wśród spadkobierców co do zasad podziału) lub
przed sądem (gdy tej zgody brak). Należy również pamiętać, iż zmarły mógł pozostawić po
sobie - oprócz majątku - także długi, które obciążają spadkobierców. Aby się przed nimi uchronić należy w ciągu 6 miesięcy od daty śmierci
spadkodawcy spadek odrzucić lub przyjąć go z
dobrodziejstwem inwentarza. Ze spadku należy
również rozliczyć się przed Urzędem Skarbowym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
polecam zwrócenie się do polskiego adwokata,
który pomoże w przeprowadzeniu tych trudnych czasem spraw.

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

RECHTSANWALT

DORADZTWO PRAWNE

W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM:

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

Kancelaria Adwokacka

SEMPER LEX Prawo i Podatki
Adw. Monika Skrzypek - Paliwoda
testament musi być bezwzględnie podpisany przez spadkodawcę. Podpis musi być
odręczny i czytelny, pozwalający na jednoznaczną identyfikację osoby go składającej.

rzeczy i przekazanie jej własności przeciwko
spadkobiercom. Spadkobiercy muszą w drodze
umowy przekazać daną rzecz na rzecz zapisobiorców pod warunkiem, iż ta rzecz w chwili śmierci

ul. Kurzy Targ 5
50-103 Wrocław, POLSKA
tel.+48 71 79 38 900
tel. kom. +48 660 464 896
www.semperlex.pl
kancelaria@semperlex.pl
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PORADNIK UBEZPIECZENIA

Übersetzungen & Consulting
PARTNER HANDLOWY LYONESS
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zapraszam do
do korzystania
korzystania zz szerokiej
Serdecznie
szerokiejoferty
ofertyusług
usług
Biura
AgnieszkiMiller
Miller
BiuraTłumaczeń
Tłumaczeń ii Informacji
Informacji Agnieszki
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, nostryfikacji dyplomów itd.
pomoc w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych
w Niemczech oraz w Polsce (np.: legalizacje i transkrypcja
dokumentów stanu cywilnego)
oraz
profesjonalna obsługa firm jednoosobowych oraz spółek:
rzetelna obsługa biurowa, doradztwo i pomoc w fazie
podejmowania działalności gospodarczej oraz podczas jej
wykonywania

E-mail: post@a-miller.de

Biuro Tłumaczeń i Informacji Agnieszka Miller

Ismaninger Str. 65, 81675 München

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

Mobil: +49 (0)172 / 7743443
Mobil: +49 (0)152 / 02019653
E-mail: post@a-miller.de

www.a-miller.de

Makler

Panuje powszechna opinia, że osoby prowadzące działalność gospodarczą (niem. Gewerbe), przynależą do
prywatnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego.
Nie jest to do końca prawdą. W określonych przypadkach również one mogą ubezpieczyć się państwowo
w kasie chorych: dobrowolnie (niem. freiwillige
Versicherung) lub powołując się na obowiązek
ubezpieczeniowy (niem. Pflichtversicherung).
Ubezpieczenie dobrowolne może nastąpić bezpośrednio po ustaniu obowiązkowego ubezpieczenia państwowego (np.
po rozwiązaniu umowy o pracę). Złożenie
odpowiedniego wniosku musi jednak
nastąpić nie później niż 3 miesiące po
zakończeniu ubezpieczenia obowiązkowego. Dotyczy to również osób przyjeżdżających z Polski, ubezpieczonych dotychczas państwowo w Polsce.
Przedsiębiorcy mogą jednak ubezpieczyć
się w kasie chorych, również po upłynięciu wyżej opisanego okresu 3 miesięcy.
Jest to możliwe, powołując się na obowiązek ubezpieczenia w Niemczech. Według §5 pkt. 13a SGB, obowiązkiem ubezpieczenia państwowego objęte są osoby,
które nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia na wypadek choroby, a które ostatnio były ubezpieczone obowiązkowo państwowo (np. jako zatrudnieni).
Tak jak w przypadku wyżej opisanego
ubezpieczenia dobrowolnego, dotyczy to
również osób ostatnio ubezpieczonych
państwowo w Polsce, poprzez ZUS lub

Marcin
Studencki
KRUS w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Ubezpieczając się wstecz trzeba jednak liczyć się z koniecznością
zapłaty zaległych składek za
okres bez ubezpieczenia.

Przykład:
Osoba do 31.12.2010 była zatrudniona
w Polsce. W styczniu 2011 r. przyjeżdża
do Niemiec i otwiera działalność gospodarczą.
Do dnia dzisiejszego nie wykupiła stosownego
ubezpieczenia zdrowotnego. Powołując się na
wyżej opisany
obowiązek ubezpieczenia, ma ona możliwość
ubezpieczenia w kasie chorych, musi jednak
nadpłacić zaległe składki od 01.01.2011.
Wielu Polaków, próbując ubezpieczyć się w
ten sposób państwowo, otrzymuje decyzje
odmowne. Dotyczy to zwłaszcza największej niemieckiej kasy chorych AOK. Odmowy te są jednak bezprawne i wynikają bądź
z braku woli ubezpieczenia, bądź z niekompetencji pracowników kasy chorych. Powołując się na jedną z dwóch opisanych powyżej reguł, każda kasa chorych ma obowiązek
przyjęcia do ubezpieczenia.
Przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu
państwowym, należy rozważyć, czy korzystniejsze nie byłoby ubezpieczenie prywatne.
Zwłaszcza dla pojedynczych osób i/lub

osób z dużą luką w ubezpieczeniu, prywatne ubezpieczenie bywa tańsze. Są jeszcze
na rynku pojedyncze firmy ubezpieczeniowe, które nie wymagają nadpłaty zaległych
składek od daty wystąpienia obowiązku
ubezpieczeniowego. Mowa przy tym o pełnym prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym (niem. Krankenvollversicherung), które
dotyczy osób podlegających obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego w Niemczech.
Minimalna stawka miesięczna ubezpieczenia
państwowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi ok. 340€, przy
dochodach miesięcznych do max. ok. 2000€.
Powyżej tych dochodów obowiązuje stawka
ok. 15% dochodu za ubezpieczenie zdrowotne i ok. 2% - za ubezpieczenie pielęgnacyjne.
Maksymalna stawka ubezpieczenia to ok. 660€.
W ubezpieczeniu państwowym istnieje możliwość „darmowego“ ubezpieczenia dzieci
i/lub małżonka. Dochody małżonka nie mogą
przy tym generalnie przekroczyć ok. 400€
miesięcznie. Dla osób z niskimi dochodami,
to jest do max. ok. 1300€, istnieje możliwość
obniżenia składki do ok. 230€.

Autor artykułu jest doradcą w firmie
PLDF GmbH - Polscy Doradcy Finansowi
kontakt: 0177 9683 846

Ubezpieczeniowy
UDZIELAMY BEZPŁATNYCH PORAD I INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WSZELKICH UBEZPIECZEŃ
WYSELEKCJONOWALIŚMY SPOŚRÓD WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH NA RYNKU UBEZPIECZYCIELI,
OPTYMALNE OFERTY DOSTOSOWANE DO PAŃSTWA POTRZEB I WYMAGAŃ
(prywatne i państwowe/rodzinne)

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 firm)
- OC prywatne oraz OC dla firm

Oferujemy również leasing lub kredyt na samochód.

Ismaninger Str. 65
81675 München
Tel.: 089 / 41 07 4444
Fax: 089/ 41 07 4556
Mobil: 0171 900 42 65

Zadzwoń i umów się na bezpłatną poradę.
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Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Od ponad 25 lat z Wami

Dypl. Księgowy, certyfikat Steuerberaterkammer

Tel. 089/570 21 40 Ludwig-Richter-Str. 17, 80687 München

Łukasz Sowada Makler
Geprüfter Versicherungsfachmann IHK

ubezpieczeniowy
PORADY
I INFORMACJE
DOTYCZĄCE
UBEZPIECZEŃ

Landwehrstr. 2, 80336 München
Tel.: 089 590 68 59 29
Mobil: 0176 104 224 97
Fax: 089 590 68 59 60

OC firm
OC prywatne
komunikacyjne
emerytalne
na życie
zdrowotne
wypadkowe

BÜROSERVICE (A-Z)
München ERGO DKV D.A.S. w&w wüstenrot

ZAOSZCZĘDŹ
Z NAMI
CZAS
I PIENIĄDZE

Usługi biurowe

w języku polskim i niemieckim
prowadzenie korespondencji urzędowej
przygotowanie dokumentacji księgowej
sporządzanie indywidualnych rozwiązań
dotyczących:
UBEZPIECZEŃ: zdrowotnych, wypadkowych (NNW),
rentowych, komunikacyjnych (uznawane zniżki z Polski)

OCHRONY PRAWNEJ (D.A.S.)
OCHRONY CYWILNEJ (OC prywatne lub firmowe)

Doradztwo prawne w języku polskim i niemieckim
z uwzględnieniem niemiecko - polskich przepisów prawnych
w dziedzinach:
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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

Ponadto propozycje ubezpieczenia:
DOMU / MIESZKANIA (własnościowe i pod wynajem)
BAUFINAZIERUNG (w&w wüstenrot)
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (dla Ciebie i całej rodziny)

Prosimy o uzgodnienie terminu telefonicznie:
Agnieszka Nazarko
(po polsku)
tel. kom.: 0178/8011693
tel. kont.: 089/54892190
e-mail: agnieszka.nazarko@onet.eu
Eva-Maria Neugebauer
(po niemiecku)
tel. kom.: 0162/6152573
mówimy również w języku włoskim

TWOJE

BEZPIECZEŃSTWO
NASZYM SUKCESEM

maj - czerwiec 2012
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PORADNIK FINANSE

Ihr Partner für finanzielle Sicherheit
Mgr inż. Beata Grygiel

Altersvorsorge + Baufinanzierung + Gesundheitsvorsorge + Geldanlage + Versicherungen

Büro für
Deutsche Vermögensberatung

Stephan Meindl
Finkenstr. 11
84051 Essenbach
Telefon 08703 91317
Stephan.Meindl@dvag.de
1234567890ßQWERTZUIOPÜASDFGHJKLÖÄYXCVBNMqwertzuiopüasdfghjklöäyxcvbnm!”/()=?+-.,:@
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Eurooffice Management UG
Mgr Anna Wagner-Szostak

32 polskie programy
bez umowy i abonamentu

Sprzedaż i montaż!!!
zestawów satelitarnych

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

www. DigitalTVShop.de
Kom.: 0179/4316130 po polsku
Tel.: 089/505051 Fax: 089/505004

usługi
księgowe

Buchhaltung . Lohnbuchhaltung . Unternehmensberatung
Landwehrstr.2 80336 München
Tel.: 089/590 68 59-0
Fax: 089/590 68 59 60
e-mail: a.wagner@eurooffice-management.de

STWÓRZ FASCYNUJĄCĄ STRONĘ WWW

Ë loehukruqvwuÝã

Ë loehukruqvwuÝã
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werbe-agentur spisla
maj - czerwiec 2012
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Zsuzsanna Linde-Krakowsky
Viebigplatz 4, 80686 München
tel. 089/573 356; fax 089/578 942
t )BVUÊS[UJO
t "MMFSHPMPHJF
t 7FOFSPMPHJF
t -BTFSDIJSVSHJTDIF#FIBOEMVOH
t TUFUJTDILPTNFUJTDIF.FEJ[JO

Wtorek 9.00-14.00
Czwartek 9.00-14.00
Piątek 9.00-14.00
MÓWIMY PO POLSKU

www.dr-linde.de
% 6 ( 0 - & 5 / * &  % 0 ƴ 8 * " % $ ; & / * & 8  % & 1 * - " $ + *  - " 4 & 3 0 8 & +

Lekarz

Ogólny-Internista
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e
F
Landsberger Straße 497
81241 München
Telefon: 089/88 14 89
Fax: 089/82020328
feldmann.irena@yahoo.de

Dr med. Norbert Karasiński
Specjalista chorób kobiecych i położnictwa
- prowadzenie ciąży - diagnostyka prenatalna

dr. medycyny dentystycznej

- diagnostyka i operacje piersi - USG piersi
- badanie zapobiegawcze - USG podbrzusza

Monachium – Giesing

Dr. Olaf I. Januszkiewicz
Tegernseer Landstraße 29, 81541 München
(dojazd: U2 Silberhornstraße)

089 – 652 327

Godziny przyjęć tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu

· Stomatologia zachowawcza i endodoncja
· Pedodoncja
· Periodontologia
· Stomatologia estetyczna
· Ortodoncja
· Protetyka
· Chirurgia
· Implanty
· Wybielanie

(przy Uniwersytecie)

tel: 089 / 859 55 59

14:58

Am Oberanger 14
85221 Dachau

80799 München

mail:praxis.karasinski@nefkom.net

Seite 1

pon-wt-czw 8-12 i 15-18; śr 10 -14 i 15:30 -19:30;
pt - dzień operacyjny (przyjęcia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)
Dojazd: S6, kierunek Tutzing, ósma stacja od Hauptbahnhof

Dr. med.
med. Jacek
J. Czernicki
Dr
Czernicki

specjalista ortopeda - medycyna sportowa

Szansa dla samotnych

lek.ogólny
(domowy) - medycyna sportowa
Sportmedizin

- wszystkie
wszystkie kasy
kasy chorych
chorych
 DXA
-Knochendichtemessung
-- Europejska
Europejska Karta
Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego
Zdrowotnego NFZ
NFZ
StosswellentherapieUbezpieczenia
 ESWT
- wizyty prywatne

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

Tel.
/ 53
25523
23
Tel.: 089
+49 89
532

Dr. Marian Znorowski

Tel.: 08131/729 440

stomatologia ogólna
stomatologia dziecięca

www.znorowski.de
praxis@znorowski.com

w szczególności:

Arzt für Orthopädie

Dr
med. Barbara Czernicki
Manuelle Medizin  Chirotherapie

implanty

ortodoncja

POLSKO-NIEMIECKIE
Biuro Partnersko-Matrymanialne
z ÊÍ
12- letnim doświadczeniem i dużymi sukcesami
Pomaga Nawiązać Znajomości
Poznać Ciekawych Ludzi
Zawrzeć Przyjaźń Lub Małżeństwo

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ!
TEL. 089-326 00 321
089-326 00 322
Nasza dewiza:

Uczciwość- Dyskrecja
-Profesjonalizm - Skuteczność

profilaktyka i estetyka
profilaktyka i estetyka

ortodoncja

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!
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Stomatologii i Implantologii

Amalienstr. 60

82152 Planegg k. Monachium
Bahnhofstr. 41

www.ortopeda.de

Centrum

młoda entuzjastyczna kadra doświadczeni stomatolodzy sympatyczna atmosfera bezstresowe leczenie zębów

- leczenie ambulatoryjne i szpitalne
w swoim oddziale w Wolfart Klinik

Godziny przyjęć:
Czernicki.qxd 10.03.2008

implanty to nasza pasja

Dr. MU Debrecen

Akceptujemy EU tymczasową kartę ubezpieczeniową
Akceptujemy EU tymczasową kartę ubezpieczeniową
pracujemy też w soboty

mówimy po polsku

7 minut od S2 do praktyki
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Dr.med.
dentdent
Agnieszka
Gremminger
Dr. med.
A. Gremminger
Berg-am-Laim-Str. 147,Fachzahnärztin
81673 Münchenfür Kieferorthopädie
Tel. 089/43 10 93 30, Fax 089/43 10 93 32
Riem-Arcaden, Willy-Brandt-Platz 6
Tel. 089/43 1 43 73
Poing, Alte Gruber Str. 6
Tel. 08121/9 95 90 55
info@dr-gremminger.de www.dr-gremminger.de
maj - czerwiec 2012
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PORADNIK URODA

PORADNIK URODA

W tym wydaniu
mojego Kącika
chciałbym
poruszyć głębię
naszego piękna.

Sklep z egipskimi olejami

Tak mieszkają Beduini

Natura ma
dla nas
wszystko
czego
potrzebujemy.

Plaża w hotelu
SOL Y MAR
Podczas zabiegu Kleopatry

Masażysta Mustafa
i piękne egipskie dziecko

Ponieważ wiele czytelniczek pytało mnie
o kolory paznokci na lato – o tym na końcu
artykułu. Macie rację paznokcie i dłonie są
bardzo na czasie!

SEKRETY PIĘKNOŚCI

OD KLEOPATRY DO RAMZESA

D

rodzy moi, tym razem moja
podróż w temacie piękności
i jej sekretów powiodła mnie
do Egiptu.
Na początku roku byłem na zdjęciach
w przepięknej miejscowości SAFAGA,
60 kilometrów od Hurgady (gdzie znajduje się lotnisko).
Sagafa to bardzo małe miasteczko, ale
za to z wyjątkowo oryginalnym stylem
i prawdziwymi egipskimi obyczajami.
Dzięki odległości od wielkiego skupiska
turystów jakim jest Hurgada, panuje
tam cisza i znakomite warunki do odpoczynku. Również w wodzie (jak mówią
tubylcy) jest więcej ryb, ponieważ nie
odstraszają ich turyści. Prawdziwy raj
umożliwiający oglądanie cudów pięknego i czystego Morza Czerwonego.
Zdjęcia do magazynu mody były na pustyni - po prostu przepięknie! Fantastyczni
ludzie, Beduini, żyjący z dala od sklepów,
wody, prądu czy innych codziennych udogodnień cywilizacji. Żyją jak przed wiekami i są w tym życiu bardzo szczęśliwi.
Przed wyjazdem do Egiptu nasłuchałem
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się opowieści o niebezpieczeństwie
i złym nastawieniu do turystów. TO NIE
JEST PRAWDA!
Jest wspaniale i ludzie są bardzo mili,
uśmiechnięci i przyjaźni, ale nie wykluczam, że to dzięki temu, iż miejsce nie
jest jeszcze opanowane przez przemysł
turystyczny.
Mieszkaliśmy w pięknej części hotelowej,
z prywatną plażą, basenem i wspaniałym
jedzeniem. Hotel nosi nazwę „SOL Y MAR
PARADISE BEACH” i bardzo go polecam.
Po tygodniu zdjęciowym postanowiłem
znowu się tam wybrać, ale tym razem na
2 tygodnie i przy okazji poznać sekrety zabiegów piękności, którym oddają się Egipcjanki oraz również panowie.
Tak więc poleciałem na podbój Egiptu.
Zatrzymałem się w tym samym hotelu, ponieważ jest uroczy i niedrogi w stosunku
do oferty.
Jest w nim piękne SPA, które naturalnie
postanowiłem odwiedzić. Zamówiłem
sobie różne rodzaje zabiegów, które oferują, a jest w czym wybierać!

Miałem masaże rozluźniające mięśnie,
peeling całego ciała oraz słynny zabieg
Kleopatry (tak jak w starych manuskryptach zapisane). Coś wspaniałego. Wróciłem ze skórą jak niemowlę.
W SPA poznałem jednego z masażystów,
Mustafę, z którym zaprzyjaźniłem się prywatnie. Poprosiłem go aby pokazał mi
autentyczne życie ludzi w tym miasteczku
oraz ich obyczaje dotyczące pielęgnacji
ciała i twarzy. Nie było to żadnym problemem, zabrał mnie do siebie do domu
i również do jego znajomych.
Zaszokowało mnie, że po wejściu do ich
łazienek nie zobaczyłem tam prawie żadnych produktów markowych, natomiast
wiele olejków i maseczek przyrządzanych
w domowy sposób. Słynne jest zadbanie
i piękno Egipcjanek i Egipcjan, a ich sekrety
(jak opowiedziała mi jedna z miejscowych
kobiet) leża w naturze, w naturalnych olejkach, ziołach i bardzo dobrej znajomości
ich działania. Informacje te są przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Z ogromną chęcią chcę wam drodzy czytelnicy i czytelniczki te wiadomości podać.
Cicero pisał w pierwszym wieku p.n.e.:
„Kleopatra - charakter, sposób w jaki

rozmawiała i jej czyny były magiczne, jej
skóra jak aksamit a jej głos czysta słodkość.”
Królowa Nilu miała wiele sekretów dotyczących dbałości o swoją skórę i ciało, co zostało w wielu miejscach udokumentowane.
Jednym z nich jest to, że kąpała się w mleku
kozim (tubylcy uważają, że było to mleko
kobyle), które zawiera odmładzający Caprylic Triglyceride i miodzie, który działa przeciwbakteryjnie i zmiękczająco na skórę.
Naturalnie nie mówię abyście się kapali
w mleku! Dzisiejsi Egipcjanie do kąpieli
dosypują sodę oczyszczoną (na wannę jedna mała torebka 5gr), to bardzo
zmiękcza skórę, jest przeciwbakteryjne,
redukuje cellulit.
Sody oczyszczonej Egipcjanki używają
w wielu mieszankach, np. na zmarszczki mieszają ją z naturalnym woskiem
pszczelim, kilka kropel olejku z żywicy
olibanowej (frankincense), kilka kropli
olejku ze słodkich migdałów, to wszystko
ucierają z odrobiną wody aż powstanie
miękka masa. Następnie nakłada się to
na twarz i na oczy, zostawia aż wyschnie
i spłukuje ciepłą wodą. Tę procedurę wykonują 2-3 razy w tygodniu - i nie uwierzycie jakie ma wspaniałe działanie.

Podobną miksturę odkryli archeolodzy
w trumnie faraona, np. Totmosesa III.
W łazienkach Egipcjanek można znaleźć
również kawę naturalną. Podczas prysznica myją swoje ciała zmieloną kawą, zostawiają to na kilka minut i spłukują, zwalcza
cellulit i ujędrnia skórę. Jeżeli przeczytacie
skład wielu produktów do mycia ciała to
znajdziecie w nich, jako jeden z podstawowych składników kofeinę, ale ja wierzę, że
naturalna kawa jest o wiele lepsza.
Podczas zabiegu „Kleopatra” w hotelowym
SPA, natarto mnie gorącymi wiórkami kokosowymi i zawinięto jak mumię w ręczniki;
tak leżałem przez 15 min. Po spłukaniu wiórków nie mogłem wyjść z podziwu jak przepięknie pachniała moja skóra, która była rewelacyjnie miękka a moje samopoczucie się
znakomicie poprawiło. Jak możemy zrobić
to w domu? Kupujemy świeży orzech kokosowy, który wcale nie jest drogi, trzemy na
tarce jego miąższ, zalewamy gorącą woda
(ale tyko tak aby powstała zwięzła masa)
i nacieramy całe ciało, zawijamy się w kąpielowy ręcznik albo szlafrok na 15-sto minutowy relaks, będziecie zszokowani efektami!

Tutaj kilka innych
tajemnic:

1. przeciwko reumatyzmowi – 3 części
olejku sandałowego i 1 część olejku
z oliwek (lub miętowego), wcieramy
w chore miejsca 3 razy w tygodniu
przez 3 miesiące, później raz w miesiącu, ból na pewno ustąpi.
2. wzmocnienie całego ciała i jego funkcji,
– olej z czarnuszki do picia, 3- 5 kropli
do herbaty albo wody trzy razy dziennie.
3. na wypadanie włosów i inne choroby
skóry – olej z rzeżuchy wcierać dwa razy
w tygodniu w chore miejsca.

4. przeciwko zmarszczkom i bliznom –
10 kropli olejku z migdałów, 60gr mleka
koziego i 5 łyżeczek do herbaty miodu
pszczelego (pamiętać aby był 100% naturalny), 25 min zostawić na miejscach
problematycznych. (Proszę nie przejmować się że mleko się skwasi, miód
działa przeciwbakteryjnie tak, że w lodówce może leżeć przez parę tygodni,
ale zawsze zamieszać przed użyciem).
5. na odchudzenie się na lato – 5 kropli
oleju z sezamu po każdym posiłku przez
pierwszy miesiąc, w drugim miesiącu
5 kropli 2 razy dziennie, następnie 5 kropli raz dziennie.

Tyle jeżeli chodzi o sekrety Egipcjan
związane z pięknością. Muszę powiedzieć, że moja kolumna jest za mała,
aby wszystkie ich tajemnice opisać,
może coś dopiszę następnym razem.
Jeżeli macie problemy i pytania, napiszcie i na pewno znajdę przepis ;-)

Co do drugiej części będzie krótka

PAZNOKCIE
Francuskie tipsy nie są już modne. Teraz
modne są zadbane paznokcie w pastelowych kolorach lata jak jasny niebieski,
jasny pomarańcz, jasna zieleń, jasno
żółty itp.
Życzę wam dużo zabawy z egipskimi
zabiegami piękności i wierzę, że będziecie nimi tak zafascynowani jak ja.
Jeżeli macie ochotę odwiedzić Egipt
polecam pobyt w hotelu SOL Y MAR
Pozdrowienia

Wasz Orlando
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Polska babcia w Afryce
Basia Meder, Polka mieszkająca na stałe w Australii, prywatnie pani inżynier na emeryturze, matka dorosłego syna
oraz babcia dwóch wspaniałych chłopców, zrobiła rzecz
niesamowitą. Coś, o czym wielu z nas marzy, ale niewielu
ma odwagę zrealizować. Spakowała plecak i… poleciała
sama na ponad rok do Afryki.

W

cześniej Basia Meder także dużo
podróżowała, poznając około 50
państw. Zwiedziła wiele krajów
Europy, Azji oraz Amerykę Północną i Południową - od Alaski na północy po Ziemię
Ognistą na południu. Objechała również
wzdłuż i wszerz swoją drugą ojczyznę Australię. W Polsce najchętniej spędza czas
w Tatrach, w Zakopanem.
Z podróży po Afryce – przerwanej brutalnym napadem, ale dokończonej kilka lat
później, polska Australijka przywiozła plecak klisz fotograficznych, kilka pamiątek
i wiele wspomnień o ludziach, którzy na
zawsze pozostali w jej sercu. Z tych wspomnień powstały dwie książki „Babcia w Afryce” oraz „Babcia w pustyni i w puszczy”, które
zrobiły olbrzymią furorę i zmieniły sposób

EM: Dlaczego Afryka? Co Panią tam ciągnęło?
BM: W poprzednich podróżach oraz wędrówce dookoła świata poznałam wszystkie kontynenty z wyjątkiem Afryki, bo się
jej bałam. Dlatego przechodząc na wczesną
emeryturę, mając wielki bagaż doświadczeń, odważyłam się ruszyć na przygodę
w Afryce.
EM: Podróżowała Pani sama lub z innymi poznanymi plecakowiczami środkami komunikacji publicznej,
mieszkała w tanich hotelikach, jadła to, co tubylcy.
Skupiła się Pani na poznawaniu nieznanych turystom
zakątków Afryki, wspólnej pracy z mieszkańcami wiosek, odwiedzaniu dzieci w szkołach. Dlaczego?
BM: Fascynuje mnie piękno przyrody, ale
najbardziej interesuje mnie poznanie innych kultur oraz zróżnicowane i zanikające
etniczne życie ludzi. Dlatego aby je poznać
i zrozumieć choćby powierzchownie, jako
podróżnik starałam się w Afryce wtapiać
i wchodzić w codzienne życie mieszkańców, jeść ich codzienne posiłki, pracować
żmudnie, ale radośnie, znosić trudy ich
podróżowania, pocąc się i męcząc razem
z nimi. Łączyłam się z goryczą wielu trudności przyjmowaną z pokorą, przeze mnie
i mieszkańców, oraz wielka doza radości
i śmiechu.
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myślenia wielu osób o
zwiedzaniu świata.
Książka Basi Meder
otrzymała prestiżową
nagrodę TRAVELER
2010, przyznaną przez
National Geographic
za najlepszą podróżniczą książkę roku. Nic
w tym dziwnego, wspomnienia zostały spisane
z życzliwością i otwartością, a czyta się je jednym tchem. Podróżniczka skupiła się nie
tylko na zwiedzaniu pięknych zabytków
i kontemplowaniu wspaniałej przyrody,
ale przede wszystkim na zrozumieniu

i poznaniu ludzi mieszkających w krajach, które odwiedziła. Jej opowieści ilustrowane są
wspaniałymi zdjęciami.
Niedawno Basia Meder
wydała angielskie tłumaczenie swoich afrykańskich przygód.
Niezwykła podróżniczka zgodziła się udzielić
wywiadu dla „Mojego
Miasta”, udostępniając nam również
swoje zdjęcia. Poniżej pierwsza część wywiadu. Z Basią Mader rozmawia Edyta
Mitka-Matejko.

EM: Czytając książki podróżnicze zastanawiam
się zawsze nad niedogodnościami podróżowania,
niemożliwością wzięcia kąpieli, umycia zębów, założenia czystej odzieży. Co w Afryce było dla Pani pod tym
względem najtrudniejsze?

skutki, ale daje mi to szanse szczęśliwego
powrotu do domu, nie tak jak nieszczęśliwy los poprowadził Kingę (młodą polską
podróżniczkę – przypis EM.), która zmarła
w Afryce na malarię.

BM: Chyba najtrudniejsze były wielogodzinne podróże bardzo zniszczonym, starym transportem – ciężarówką czy autobusem. Pamiętam w Etiopii metalowe pręty
wpijające mi się w ciało, a jazda na drodze
szutrowej dodawała bólu. Ale zwykle były
to drogi, na których nie miałam innego
wyboru. Do wszystkich innych trudności
dostosowywałam się do sytuacji, korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia podróżniczego. Zawsze miałam
z sobą malutkie tabletki do oczyszczania
wody, która nawet zaczerpnięta z kałuży
po pół godzinie mogła być zdatna do picia.
Gdy podróżuję w krajach rozwijających się
prawie nigdy nie jem mięsa, potraw niegotowanych lub nieświeżych oraz owoców
wymagających mycia. Zmniejsza to ryzyko chorób, występuje znacznie mniejsza
potliwość (a więc jest mniej prania) no i
oczywiście przed wyjazdem zabezpieczam
się od strony medycznej - biorę szczepionki oraz środki przeciwmalaryczne. Świadoma jestem ze mogą występować uboczne

Druga część wywiadu – w następnym numerze.

maj - czerwiec 2012

27

AKTUALNOŚCI TURYSTYKA

AKTUALNOŚCI TURYSTYKA

Lago Maggiore

Dominika
Hilger

Parkhotel Delta

czas na odpoczynek, luksus i wyjątkowe wrażenia
z dala od masowego ruchu turystycznego

Jednak czasami wybór nie spełnia naszych
oczekiwań ze względu na masowe miejsca odpoczynku, gdzie nie możemy uciec od codziennego rytmu i jedynymi atrakcjami pozostają
kulinarne odmiany codziennego jadłospisu
oraz obecność morza.
Dla wszystkich, którzy zmęczeni są typowymi
hotelami, głośnymi restauracjami oraz przeludnionymi plażami, pragnę zaprezentować
kilka miejsc, gdzie można odczuć indywidualny charakter danego miejsca, przenieść się
w świat luksusu i poznać najlepsze kulinarne
specjalności oferowane przez najlepszych
kucharzy świata. Urlop w takich niezwykłych
i oryginalnych miejscach może stać się dla wielu nową pasją poznawania coraz to nowych
hoteli typu boutique.

Engandyna

Naszą przygodę z rozpoczniemy od Szwajcarii
i regionu Engandyny, gdzie rozległy krajobraz,
przejrzyste powietrze i urok nienaruszonej
przyrody pozwoli nam na oderwanie się od
codzienności.
Niewiarygodne jest, iż wschodnia część Szwajcarii praktycznie nie zmieniła swojego charakteru i oblicza od czasów naszych praprzodków.
Na obszarze obejmującym 170 km2 natkniemy
się na nienaruszoną od setek lat naturę, bez
integracji człowieka. Park Narodowy leżący
w pobliżu Zernez stanowi rezerwat naturalnym, chroniony całkowicie przed wpływami
człowieka. Świat flory i fauny rozwija się w nim
jak przed wieloma setkami lat.

Pierwsze promienie wiosennego słońca, delikatna zieleń pojawiająca się wokół nas oraz zapach kolorowych kwiatów, jak co roku budzą w nas potrzebę
odpoczynku i oderwania się od codziennych obowiązków.
Co roku każdy z nas stara się skrupulatnie zaplanować swoje wolne dni, biorąc
pod uwagę możliwości finansowe, warunki klimatyczne lub oczekiwania i życzenia swoich bliskich. Często decydujemy się na rodzinny urlop w Polsce lub
w tradycyjnych kurortach turystycznych.
We wschodniej Engandynie zachwyt budzą
majestatyczne góry, niesamowita przestrzeń
oraz przejrzyste powietrze. Promienie wschodzącego południowego słońca odbijają się
w przejrzystych strumykach i kropelkach rosy
pobłyskujących kolorami tęczy. To tutaj ma się
wrażenie, że znaleźliśmy się tak blisko nieba,
że wystarczy wyciągnąć rękę, aby odczuć kojący wpływ natury na nasz organizm.
Dlatego nie dziwi nas, iż od lat Szwajcarię odwiedzają artyści, malarze i architekci szukając
inspiracji, kontaktu z przyrodą i oderwania się
od utartych wzorców. Wystarczy spojrzeć na
indywidualność i oryginalność wielu miejscowości, aby zrozumieć jakimi posłankami kierują się do dnia dzisiejszego mieszkańcy, starając
się połączyć wieloletnią tradycję z przyrodą
i dzisiejszym lifestyle. Przykładem takiej
mieszanki jest z pewnością

Hotel Castell

znajdujący się w miejscowości Zuoz. Barwne
akcenty umiejętnie podkreślające nowoczesność i oryginalność każdego pomieszczenia oraz wyjątkowa elegancja to charakterystyczne cechy tego wyjątkowego hotelu.

Wybudowany w 1912 roku przez Nicolausa
Hartmanna na wspaniałym tarasie widokowym jest typowym przykładem połączenia
architektury ze sztuką. Na początku lat 90-tych
Hotel Castell został przebudowany przez UN
Studio z Amsterdamu oraz przez architekta
Hansa Jorga Ruch. Nowy styl nadaje mu wyjątkową ciepłą atmosferę nawiązującą do klasycznej tradycji i nowoczesnych nurtów. Kolorowe
akcenty zostały naniesione przez Gabrielę
Hächter i artystkę Pipilotti Rist.
Castell jest również doskonałą platformą dla
nowoczesnych artystów, których dzieła zostały
umiejętnie wkomponowane w różne zakamarki hotelu. Znani artyści tacy jak Rom an Signer,
Pipilotti Rist, Peter Fischli/David Weiss, Carsten
Holler, Martin Kippenberger, James Turell i wielu innych wykorzystało powierzchnię hotelową na nowoczesne wystawy i stworzyło w nim
platformę, na której prezentowane są nowe artystyczne style. Sztuka stała się zintegrowanym
i żywym elementem Castell. Zdjęcia, instalacje,
Art Events i wystawy stwarzają tutaj niepowtarzalną atmosferę, w którą wkomponowane
zostały zbiory nowoczesnej sztuki. Najbardziej
spektakularne pomieszczenie stanowi„Skyspace, Piz Uter” stworzone przez James Turrell.

Castell - Terras
do Piemont a po wschodniej do Lombardii. Już
dawno znane gwiazdy i osobistości takie jak
Napoleon, caryca Alexandra Federova i Queen
Viktoria odkryli czar tego drugiego co do wielkości jeziora Włoch, spędzając wolne chwile
nad subtropikalnym zachodnim wybrzeżem.
Po wojnie wielu artystów, pisarzy i intelektualistów takich jak Hess czy Remarque, Frisch czy
Highsmith lub Max Ernst wybrali to miejsce na
swoje rezydencje.
Ascona i Locarno są zaliczane do najbardziej
ekskluzywnych i ulubionych miejsc turystycznych Szwajcarii. Setki kilometrów tras wędrownych i wygodne szlaki spacerowe pozwalają
na odkrywcze wycieczki wśród interesujących
alpejskich kulis. Do obowiązkowych programów zaliczana jest wycieczka na wyspy Borromee, których nazwy wywodzą się od rodziny
Borromeo, włoskiej rodziny arystokratycznej
i dawnych właścicieli wysp. Do najbardziej

Parkhotel Delta
znanych zaliczane są Isola Bella i Isola Madre.
Tamtejszy ogród botaniczny przedstawia historię poszczególnych roślin i drzew takich
jak kasztanowiec, cytryna czy magnolia. Natomiast Isola Bella jest najbardziej znaną wyspą
i prawdziwym dziełem sztuki stworzonym
przez ludzi. Rezydencja rodziny Borromeo oferuje zwiedzającym elegancką i luksusową atmosferę i stanowi prawdziwe muzeum, w którym zachowały się kosztowne gobeliny, meble,
rzeźby, obrazy i inne dzieła sztuki.

Parkhotel Delta

Ten nowoczesny 5-gwiazdkowy hotel nad jeziorem Lago Maggiore jest idealnym miejscem
odpoczynku dla wszystkich spragnionych zieleni, spokoju i chętnie korzystających z zabiegów
spa. Położony pośrodku przepięknego subtropikalnego ogrodu o powierzchni 80.000 km
jest gwarancją wspaniałego wypoczynku.

Einsteinstrasse 157, 81675 Monachium
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Ale nie tylko jego otoczenie, wyjątkowy wystrój czy cisza z dala od zgiełku turystycznych
miejscowości zasługuje tutaj na wyróżnienie.
Wyjątkowym miejscem, w którym chętnie spotykają się wieczorami goście hotelu jest restauracja gourmet Delta wyróżniona 15 punktami
Gault Millau (przy 20 możliwych) oraz Delta
Beach Lounge położona bezpośrednio nad samym Lido Ascona.
Miłośnicy turystyki aktywnej mogą połączyć tu
swój odpoczynek z wędrówkami w pobliskie
Alpy lub poświęcić się swojej pasji golfowej.
W pobliżu hotelu znajdują się następujące
pola golfowe:
• Golf Club Patriziale Ascona (Ascona, CH)
www.golfascona.ch
• Cliff Potts Golf Academy (Ascona, CH)
www.cliff-potts-golfacademy.com
• Golf Gerre Losone (Losone, CH)
www.golflosone.ch
• Sake Golf Pitch & Putt Academy (Losone, CH)
www.sakegolf.ch
• Scuola Golf Locarno (Locarno, CH)
www.golflocarno.ch
W następnym wydaniu zaprezentuję Państwu kolejne wybrane przeze mnie hotele, które pozwolą nam się
przenieść w inny świat i zapomnieć choć na chwilę o codziennych obowiązkach. Myślę, że każdy z nas zasługuje
na odrobinę luksusu i uczucia pełnego relaksu w pięknym
otoczeniu oraz z dala od przetartych szlaków.
Zapraszamy do naszej Agencji Turystycznej
Reiseagentur BAVARIA

godz. otwarcia: pn-pt 10.00 – 18.30 i soboty 10.00-14.00

Polskojęzyczny

Przewodnik

po Monachium
i Bavarii

12.95EUR

Cena:
Ilość stron: 108

Sprzedaż wysyłkowa

zamówienia prosimy kierować na adres:
info@reiseagentur-bavaria.de
Przewodnik można też zakupić
w naszej Agencji Turystycznej BAVARIA.

Lago Maggiore

Parkhotel Delta
28

Engandin

Castell Aussicht

Z przepięknej krainy Engandyny przenieśmy
się do uroczej Ascony i jeziora Lago Maggiore,
które od wielu lat przyciąga swoimi zaletami
turystów z całego świata. Rozległe doliny, szafirowe jeziorne głębiny oraz bujna zieleń tworzą
obraz idealnego krajobrazu wzbogaconego
alpejskimi szczytami.
Jezioro Lago Maggiore leży na północy szwajcarskiego Tessin i należy po północnej stronie
maj - czerwiec 2012
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endokrynologia . chiroterapia (kręgarz) . akupunktura

bez trudu
bez trudu
bezpośrednio do Ciebie!!! bezpośrednio do Ciebie!!!

Moje Miasto

polonijne czasopismo

dr med tymiec

z dostawą do domu!

lekarz internista - ogólny

tel.: 089 488 493 . fax: 089 489 21 12
Steinstr. 30 . 81667 München
(S-Bahn) Rosenheimerplatz - (U-Bahn) Max-Weber-Platz

Dr. med. Marian Tymiec

Logopädie

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

im Münchner Osten

Terapia
mowy

inf or macje
wiadomoś ci
firmy
anonse...

TERAPIA MOŻE ODBYWAĆ SIĘ PO POLSKU
Przyjmujemy pacjentów prywatnych oraz ubezpieczonych
we wszystkich kasach chorych

Anna Machowski
Renate Fischer

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

BR@EBOQPQO   vK@EBK
BI ¦  
L?FI ¸¦ª«      
PMO>@EQEBO>MFBóJ>@ELTPHFµV>ELLAB

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

SZKOŁA JĘZYKOWA
&
BIURO TŁUMACZEŃ
• 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

Pestalozzistr. 71
10627 Berlin
+49 30 32 416 32
+49 30 41 636 03
webmaster@kontakty.org

ZADZWOŃ
0871 97 46 335
lub
0163 153 00 57
. reklama polskich usług . porady . publicystyka .
. wydarzenia . kalendarium imprez .

GdbR Meisterbetrieb

Warsztat
Elektromechaniki

Naupliastr. 63 81547 München
Tel.: 089/69398749
Fax: 089/69398750
Mobil: 0163 7665261/62
E-mail: firma@aku-gdbr.de

Diagnostyka
Naprawy
Instalacje gazowe od 990€
Bodenseestr 222
81243 München Neuaubing

Tel. 089 26214696
Mobil 0176 2291 8048

MÓWIMY PO POLSKU

WYKONUJEMY USŁUGI RÓWNIEŻ NA TERENIE POLSKI

Nauka jazdy
Perlacherstr. 67
81539 München
Giesing

PKW-LKW-KRAD

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

www.fahrschule-batyra.de
prawo jazdy również w j. polskim w kategoriach:

B - BE - C1 - C1E - C - CE

BURGER ÜBERSETZUNGEN
BEATA BURGER

Tłumacz przysięgły (język polski i niemiecki)
Członek Federalnego Związku Tłumaczy (BDÜ)

Nasza oferta - uwierzytelnione tłumaczenia pisemne w różnych zakresach
- tłumaczenia ustne (spotkania handlowe, konferencje, urzędy)
- kursy języka niemieckiego na różnych poziomach
Nasz adres: 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

www.burger-uebersetzungen.de
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TEKST I ZDJĘCIA

Sebastian Wieczorek

Tegoroczny „Tour de France” rozpocznie się
30 czerwca w belgijskim Liege, w którym to
przed siedmioma laty także startowała „Wielka Pętla”. Co ciekawe, kolarze zmierzą się na

identycznej trasie, na której w 2004 roku
Fabian Cancellara wygrał prolog i założył
żółtą koszulkę lidera. Wyścig będzie składał się z 20 etapów oraz prologu, co daje

łącznie 3479 kilometrów. Zakończy się, zgodnie z tradycją, na Polach Elizejskich w Paryżu.
Zwycięzcę 99. edycji Tour de France poznamy
22 lipca.

Jeśli nawet ktoś nie interesuje się kolarstwem, to z pewnością
wyścigiem który zna, jest słynny „Tour de France”. Jego historia sięga
już początków XX wieku, gdzie niektóre etapy liczyły ponad 400 km,
a rower nie miał ani jednej przerzutki! Dziś to jedna z największych
imprez sportowych na świecie - po igrzyskach olimpijskich

TOUR DE FRANCE przeprowadzany
jest corocznie od 1903 roku - za wyjątkiem
dwóch przerw, mających miejsce w latach
1915-1918 (działania militarne I wojny
światowej) i 1940-1946 (działania militarne II wojny światowej).

i mistrzostwach świata w piłce nożnej. Jego sława przyciąga
najlepsze gwiazdy światowego kolarstwa, tłumy kibiców i turystów.
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glądając telewizyjne relacje z wyścigu
„Tour de France” nie można w pełni
odczuć atmosfery tej imprezy. Na górskich etapach kibice i turyści koczują przez kilka dni w swoich namiotach czy przyczepach
kempingowych zaparkowanych nad przepaścią, na skraju drogi, aby móc z bliska zobaczyć swoich ulubieńców, których nazwiska
wypisują białą farbą na asfalcie. We wsiach,
w otoczeniu cudownych krajobrazów, rozstawia się stoły, na które wjeżdżają przysmaki
kuchni regionalnej i pękate butelki tutejszego
wina. Biesiada towarzyszy walce kolarzy na całej trasie. Natomiast przed oficjalnym startem
widzowie mogą podziwiać kawalkadę samochodów reklamowych. To wtedy rozdawane
są różne upominki, czekoladki i inne łakocie,
w sumie 16 milionów prezencików. Kawalkada ma 20 kilometrów długości, pokaz trwa
45 minut i dla wielu jest ciekawszy niż „mignięcie” barwnego peletonu.
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miasteczka pełne są nie tylko sympatyków
kolarstwa, ale i normalnych turystów zachwyconych pięknem francuskich Alp. Pierwszy
przez tutejsze przełęcze przeszedł ponoć Herkules. Potem Hannibal ze swymi 37 słoniami
przedzierał się tędy przez Alpy, by znienacka
zaatakować Rzymian. Pewnie i on zachwycał
się charakterystyczną sylwetką trzech wielkich, czarnych piramid na tle błękitnego nieba.
Wysokie na ponad 3,5 tysiąca metrów Aiguilles d’Arves, uważane są za najpiękniejszą górską „trójcę” Alp. To symbol doliny Maurienne,
który pieszczotliwie zwie się „Wielkim Jasiem”.
Kultowym miejscem na trasie „Tour de France”
jest przełęcz Col du Galibier, wznosząca się na
2645 m n.p.m. To najwyższy punkt osiągany
przez kolarzy w czasie tego wyścigu. Prawie
przez cały rok leży tu śnieg, a dookoła widać
same trzy- i czterotysięczniki. Latem oprócz
miłośników dwóch kółek przyciąga rzesze
zmotoryzowanych turystów, którzy swoimi

pojazdami pokonują strome podjazdy i serpentyny. A droga przez przełęcz ma naprawdę spore nachylenia. Podjazd południowy,
od przełęczy Lautaret, długości ok. 8,5 km,
ma maksymalnie nachylenie 12,1%, natomiast podjazd północny, od strony Valloire,
długości ok. 18 km, ma nachylenie 11,8%.
Można tylko współczuć kolarzom. Z uwagi na znaczną wysokość i potężne opady
śniegu droga przez przełęcz jest zamknięta
zwykle od października do początku czerwca. Pryzmy śniegu przy szosie leżą tu często
przez całe lato. Doskonała krajobrazowo trasa dostarczy nam niezapomnianych wrażeń.
Na południowym podjeździe pod przełęcz,
nieco przed tunelem, przy drodze znajduje
się oryginalny pomnik. Upamiętnia on postać Henri Desgrange, wielkiego championa
kolarstwa końca XIX wieku i inicjatora powołania w 1903 roku corocznego wyścigu
kolarskiego Tour de France”.

Podczas drugiego „Tour de France”
udowodniono jednemu z kolarzy, że skracał sobie trasę wyścigu, korzystając m.in.
z… połączeń kolejowych.
Tegoroczny wyścig będzie transmitowany na żywo do 168 krajów.

W 1920 roku zawodnik z Korsyki,
Napoléon Paoli, zderzył się na drodze
do Bayonne z... osłem. Siła uderzenia
wyrzuciła go na grzbiet zwierzęcia,
które natychmiast pognało w przeciwną stronę niż peleton...
Hitem oficjalnej strony„Tour de France”
(www.letour.fr) jest satelitarno – lotniczy
podgląd trasy wyścigu dzięki „Google
Earth” - w trzech wymiarach, z dużą dokładnością, tak jakbyśmy lecieli helikopterem
nad peletonem kolarzy. Poza tym relacje
na żywo, dokładny opis sytuacji na trasie,
wywiady, sprawozdania, filmy, zdjęcia,
historia.

Jednym z najciekawszych i najbardziej obleganych co roku odcinków „Tour de France”
są okolice doliny Maurienne we francuskiej
Sabaudii. To jeden z najbardziej malowniczych
regionów w tej części Alp. Ciągnąca się od południowych brzegów Jeziora Genewskiego
po masyw Mont Blanc Sabaudia, graniczy ze
Szwajcarią i Włochami. Mimo kilkusetletnich
wpływów francuskich, miejscowa ludność zachowała swoją tożsamość. Zimą to raj dla narciarzy, gdzie oprócz szeregu znakomitych stacji z mnóstwem wyciągów i tras zjazdowych
można zwiedzać pełne uroku zabytkowe miasteczka, podziwiać warowny fort l`Esseillon,
delektować się specjałami lokalnej kuchni
czy zajadać się wyśmienitym serem Beaufort
- jednym z wielu produkowanych w regionie
wg tradycyjnej receptury. W czasie kiedy
odbywa się jeden z etapów Tour de France,
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Ci niesamowici Słowianie

Noc Kupały
czyli słowiańskie
walentynki

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.

A. Hekiert

M o t t o

J

n a

Niewiele osób pamięta, że nasi przodkowie
Słowianie mieli równie bogatą mitologię,
jak starożytni Grecy czy Wikingowie. Wierzyli
w wielu bogów i hucznie obchodzili święta,
których pozostałości przetrwały do dziś
w tradycji ludowej. Tak jak Noc Kupały,
zwana także Sobótką – święto związane z
letnim przesileniem słońca,
obchodzone w najkrótszą noc w roku,
czyli z 21 na 22 czerwca.

d z i ś :

je.
Ni e sa my m MA Kie m cz łow iek ży

Kącik muzyczny
Poradnik dla przyszłych gwiazd,
czyli jak zostać
zauważonym na castingach wszelkich.

eśli zaświtał ci w głowie pomysł bycia
gwiazdą, celebrytą, muzykiem znanym,
a przede wszystkim wokalistą wszechobecnym w mediach, to w obecnych czasach, idąc na skróty, najlepiej jest się zgłosić na casting do programów muzycznych
typu : X-Factor, Must be the Music, Mam
Talent, The Voice of Poland, The Voice of
Germany , Fabryka Gwiazd, Bitwa na Głosy
i tym podobne.

Łatwo, miło i przyjemnie,
ale czy na pewno?
Całemu przedsięwzięciu towarzyszy
brak snu wywołany stresem, a dalej :
stres na sali przesłuchań, stres podczas
pierwszego kontaktu z kamerą, stres
podczas kontaktu z mikrofonem, stres
podczas występu, długie godziny oczekiwań przed wejściem do budynku rejestracji, długie godziny oczekiwań przed
salą – wyrocznią i jeśli wszystko pójdzie
dobrze resztkami sił prezentujemy swoje umiejętności przez góra 2 minuty
(łącznie z wejściem do sali, rozmową,
podaniem płyty, włączeniem podkładu
muzycznego, wyłączeniem go i w końcu
śpiewem, tańcem, czy innym talentem, z
którym na casting przyszliśmy).

Niektórym udaje się przejść dalej. Jak to robią? Jak przygotować się do castingu, żeby
optymalnie zwiększyć swoje szanse, zostać
zauważonym i przeć dalej przez kolejne
„przesiewy” z podniesioną głową?
Tego dowiecie się już w kolejnej odsłonie
poradnika. A w międzyczasie piszcie do
mnie i pytajcie. Może będę Wam w stanie
coś doradzić. w w w . h e k i e r t . c o m

Agnieszka Hekiert
to wokalistka jazzowa, czynnie działająca na scenie europejskiej. W Polsce jest jednym z najlepszych Vocal Coach’ów (trenerem śpiewu) pracujących z młodymi, zdolnymi wokalistami
w programach Mam Talent, X-Factor, Fabryka Gwiazd (2008), My Camp Rock II (2010).
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edług niektórych naukowców z Nocy
Kupały wywodzi się późniejsze święto
– Noc Świętojańska, zwana także wigilią
św. Jana, obchodzona z 22 na 23 czerwca.
Według innych nie ma między nimi różnicy. Najbardziej prawdopodobne jest
jednak, że po nastaniu chrześcijaństwa
dawne tradycyjne obrzędy, które trudno
było po prostu odrzucić, przekształcono
w święto odpowiadające nowej religii.
Tak naprawdę niewiele wiemy o Kupale,
część podawanych przez archeologów
i etnografów informacji to domysły. Problem ten spowodowany jest brakiem
źródeł pisanych. Niestety, Słowianie byli
niepiśmienni, nie zostawili nam ani wspaniałych poematów na miarę Homera, ani
run jak ludy germańskie. Zapiski dotyczące słowiańskich wierzeń pochodzą albo
z czasów późniejszych i spisane zostały
przez chrześcijańskich duchownych, albo
strzępki informacji o nich przekazują nam
greccy, bizantyjscy lub arabscy podróżnicy. Nie są to jednak informacje całościowe, a przekazujący je nie zawsze rozumieli
sens opisywanych obrzędów.

Fot.: Współczesne obchody Święta Kupały, źródło Internet.

Noc Kupały było to święto ku czci ognia,
wody, słońca, księżyca oraz urodzaju, płodności, radości i miłości. Nazwę niektórzy badacze wywodzą od bóstwa Kupały, inni od
obowiązkowej podczas nocy świętojańskiej
kąpieli. Wyraz kupała pochodzi najpewniej
jednak z indoeuropejskiego pierwiastka
kump, oznaczającego grupę, gromadę, czy
zbiorowość.
Obchody Święta Kupały rozpoczynały się
o zmierzchu, wraz z wygaśnięciem ognisk
we wsi. Następnie nasi pogańscy przodkowie szli nad potok, rzekę, strumień czy
jezioro i tam rozpalali ogniska. Czasami
ogniska płonęły także na świętych wzgórzach, na przykład na Łysej Górze, czy Ślęży
pod Wrocławiem, zwanej także Sobótką. Na
obrzędowe stosy Słowianie wrzucali gałęzie
jesionów i brzóz, czasami dębów. Do rana
tańczyli wokół ognisk, skakali przez płomienie i wesoło się bawili. Do ognia wrzucali
zioła. Młode dziewczyny puszczały na wodę

Ś w i ę t o

http://fakty.interia.pl/galerie/obyczaje/noc-kupaly/zdjecie/duze,1054547,1,2

uplecione z kwiatów wianki oświetlone
świeczkami. Ta dziewczyna, której wianek
został wyłowiony przez kawalera, miała
szybko wyjść za mąż. Do obchodów Nocy
Kupały należały także rytualne, oczyszczające kąpiele, związane niekiedy z inicjacją
seksualną młodzieży. Czasami młode pary
wybierały się na poszukiwanie kwiatu paproci, nazywanego inaczej, od imienia boga
Peruna, perunowym kwiatem. Kwiat ten,
rosnący na mokradłach strzeżonych przez
upiory i kwitnący tylko raz w roku, miał
zapewnić swojemu znalazcy powodzenie
i pomyślny los.
Noc Kupały obchodzono wśród wszystkich
ludów słowiańskich. Podobny zwyczaj występował u Skandynawów, którzy również
palili ogniska nad brzegami jezior i rzek oraz
brali rytualne kąpiele, wierząc w ich uzdrawiającą moc, a także ludów germańskich,
bałtyjskich, celtyckich oraz Finów i Estończyków.
Edyta Mitka-Matejko

K u p a ł y

obchodzono jeszcze w 1937 roku na Opolszczyźnie – podawał Paweł Jasienica. Obecnie rośnie
w Polsce liczba osób odtwarzających dawne zwyczaje, istnieją także stowarzyszenia rodzimowierców słowiańskich kultywujących dawne wierzenia i tradycje. Na przykład we Wrocławiu
obchodzone jest corocznie Święto Wrocławia, akurat w dzień św. Jana – patrona Wrocławia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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2007 r.
Gieysztor Aleksander, Mitologia Słowian, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego 2006r.
Mikołajczyk Mariola, Tajemnice słowiańskich bogów,
Wydawnictwo Dolnośląskie 2001 r.
Mitologie świata – Słowianie, Rzeczpospolita, 2007 r.
Skrok Zdzisław, Słowiańska moc, Iskry 2006 r.
Strzelczyk Jerzy, Mity, podania i wierzenia dawnych
Słowian, Rebis 2007 r.
Śledziński Kacper, Wojowie i grody, Egis 2008 r.
Urbańczyk Przemysław, praca zbiorowa,
Nie-Słowianie o początkach Słowian, PTPN 2006 r.

Ilustracja: Henryk Siemiradzki „Noc Świętojańska”, źródło Internet.
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AKTUALNOŚCI MIEJSCA

Kalendarium

Na rogu Rynku Głównego i ul. Św. Jana mieści się ekskluzywny hotel
z restauracją - Pałac Bonerowski.

Na ulicy Lipowej znajduje się muzeum otwarte w 2010 roku
w dawnej fabryce Oskara Schindlera „Emalia”.

Zalecamy sprawdzanie termimów u organizatora.

Red. MM

Salon Fryzjerski
SERDECZNIE
ZAPRASZA
PANIE
I PANÓW
od wtorku do piątku w godz. 9:30-18:00
oraz w soboty w godz. 9:30-16:00

Wiolla, Gosia, Monika, Kazimierz, Eugeniusz
Zapraszają: pn-pt 9-19, sob 9-15

36

Tel.: 089 / 260 26 202

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

Jolanta Łada

maj - czerwiec 2012
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Kancelaria Adwokacka
z a p r a s z a

Ilona Dudek

Alexander Przibylla

Rechtsanwältin

Rechtsanwalt

prawo rodzinne . prawo pracy . prawo karne . prawo gospodarcze . prawo spadkowe .
regulacja wypadków drogowych . deklaracje podatkowe i księgowość
Oskar-von-Miller-Ring 31 . 80333 München
Telefon: 089 287 297 330 . Fax: 089 287 297 339

UDZIELAMY PORAD W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM

Mężczyźni

Kobiety

Wiek

Składka
SB 100 Eur

Składka
SB 1000 Eur

Wiek

Składka
SB 100 Eur

0-15

107,54

37,26

Składka
SB 1000 Eur

0-15

107,54

16-20

79,70

37,26

37,63

16-20

92,85

21

50,58

126,93

79,39

21

218,67

91,53

22

132,04

82,37

22

226,71

101,59

23

137,11

85,54

23

234,49

109,59

24

142,16

88,88

24

241,85

115,99

25

147,07

92,35

25

248,83

121,14

26

151,93

95,22

26

255,30

125,29

27

156,70

97,68

27

261,47

128,66

28

161,46

99,91

28

267,39

131,42

29

166,10

102,01

29

273,37

133,72

30

170,75

104,09

30

279,26

135,69

31

175,32

106,22

31

285,40

137,42

32

179,74

108,50

32

292,07

139,03

33

184,06

110,96

33

299,26

140,59

34

188,40

113,64

34

306,95

142,20

35

192,76

116,60

35

315,21

143,91

36

197,30

119,85

36

323,99

145,82

37

202,13

123,42

37

333,12

147,96

38

207,34

127,32

38

342,61

150,42

39

213,05

131,59

39

352,37

153,23

40

219,27

136,20

40

362,51

156,46

41

226,00

141,19

41

372,94

160,15

42

233,24

146,55

42

383,59

164,31

43

240,93

152,24

43

394,45

169,00

44

249,07

158,29

405,54

174,24

45

257,59

164,67

Zadzwoń, zapytaj o szczegóły!

44
45

416,88

180,02

46

266,44

171,37

46

428,43

186,37

47

275,65

178,38

Przedstawiciel: Grażyna Szkultecka

47

440,12

193,29

48

285,17

185,66

48

451,90

200,77

49

295,02

193,21

49

463,73

208,80

50

305,19

201,01

50

475,55

217,37

51

315,68

209,04

51

487,42

226,50

52

326,45

217,24

52

499,31

236,14

53

337,49

225,63

53

511,23

246,31

54

348,78

234,16

54

523,15

257,01

55

360,29

242,81

55

535,02

267,56

56

372,02

251,60

56

546,81

278,18

57

383,96

260,48

57

558,62

288,89

58

396,08

269,49

58

570,49

299,67

59

408,33

278,62

59

582,50

310,53

60

387,67

266,94

60

545,87

297,48

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 profilaktycznych,
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.

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 Pflegeversicherung.
SB = udział własny w wysokości 100,00 lub 1.000,00 Euro

maj - czerwiec 2012
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KANCELARIA
ADWOKACKA
Oskar Derkacz

Prawo Karne (obrona w sprawach karnych i wykroczeń)
Prawo Pracy (pomoc przy wypowiedzeniach i odprawach)
Prawo Cywilne (przygotowywanie i sprawdzanie umów)

Candidplatz 13/V (U1 Candidplatz)
81543 München
Fax: (089) 62 42 39 79

Pomoc w nagłych wypadkach (aresztowanie, przeszukanie itp.)
tel. kom.: 0179-41 94 26 4

Gwarantujemy bezpośredni kontakt z adwokatem

Tel.: (089) 65 11 41 99

E-Mail.: kanzlei@derkacz.net

Dworcowa 42, Płock
NIP 774-213-61-29
tel./fax: 24 366 36 70
mobile: 501 297 005
www: kuchnie-plock.pl
mail: info@kuchnie-plock.pl

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

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

