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Liebe Leserinnen und Leser,

dieses Jahr feiert das Magazin „Polonika” sein 25-jähriges 
Bestehen. Das Jahr 2020 lädt nicht zum Feiern ein, und das ist 
schade, denn wir wollten den hunderten von Menschen persönlich 
danken, denen wir während dieser 25 Jahre auf unserem Weg 

begegnet sind: all jenen, die „Polonika” mitgestaltet haben, allen Werbetreibenden, allen 
österreichischen und polnischen Institutionen. Allen Leserinnen und Lesern. Dieses 
Jahr stellten wir uns die gleiche Frage, die wir uns bereits vor 5 Jahren stellten, als 
wir die Ehre hatten, im Wiener Rathaus das 20-jährige Bestehen unseres Magazins 
zu feiern. Wir haben uns damals gefragt: wie sind wir, die Polinnen und Polen, die in 
Österreich leben? Wie sind wir, die wir gemeinsam ein Teil dieser offenen, wunderbaren, 
vielfältigen Stadt Wien sind? Wie sind wir, die wir gemeinsam die Geschichte Wiens und 
Österreichs, die große und die kleine, mitgestalten? Auf der Suche nach einer Antwort 
haben wir auf unser Archiv zurückgegriffen. Wir haben damals beschlossen, dass die 
Geschichte unseres Magazins vor allem die Geschichte der polnischen Gemeinschaft 
und der Polinnen und Polen in Österreich ist, die schließlich von Menschen geschrie-
ben wird – Menschen, die unterschiedlichen Berufen nachgehen, unterschiedliche 
Lebenswege beschreiten. Diese Menschen haben wir unseren Leserinnen und Lesern 
vorgestellt. Und so entstand damals die Idee einer Jubiläumsausgabe des Buches „So 
sind wir” in deutscher Sprache, weil wir stolz zeigen wollten, wie viele wunderbare und 
interessante Polinnen und Polen und Menschen polnischer Herkunft in Österreich leben.

Dieses Jahr setzen wir diese Idee fort. Im Dezember erscheint ein neues Buch, diesmal 
in polnischer Sprache, in dem wir ausgewählte Gespräche aus den letzten 25 Jahren 
gesammelt haben. Die Wahl war nicht leicht – denn es gab über 1000 Gespräche! Wir 
hoffen, dass sich viele von Ihnen während der Feiertage für die Lektüre dieser neuen 
Publikation entscheiden.

An dieser Stelle bedanke ich mich nochmals für diese wunderbaren 25 Jahre und 
wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest voller Hoffnung und Liebe und vor allem viel 
Gesundheit für das neue Jahr 2021!

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

w tym roku pismo „Polonika” świętuje swój jubileusz 25-lecia. Nie jest to rok sprzy-
jający wielkiemu świętowaniu, a szkoda, bo chcieliśmy osobiście podziękować setkom 
osób, które spotkaliśmy na naszej drodze przez tych 25 lat: wszystkim współtworzącym 
„Polonikę”, wszystkim reklamodawcom, instytucjom austriackim i polskim. Wszystkim 
Czytelniczkom i Czytelnikom. W tym roku postawiliśmy sobie to samo pytanie, które 
padło już 5 lat temu, gdy mieliśmy zaszczyt w wielkim gronie świętować w wiedeń-
skim Ratuszu jubileusz 20-lecia. Pytaliśmy wtedy: jacy jesteśmy? Jacy jesteśmy my, 
tworzący wspólnie to otwarte, wspaniałe, różnorodne miasto, jakim jest Wiedeń? My, 
tworzący wspólnie historię Wiednia i Austrii, tę wielką i tę małą.
Szukając odpowiedzi na to pytanie, sięgnęliśmy do naszego archiwum. Uznaliśmy, 

że historia naszego pisma jest przede wszystkim historią Polonii i Polaków w Austrii, 
którą przecież tworzą ludzie. Ludzie bardzo różni, reprezentujący różne środowiska 
i różne zawody, których przedstawialiśmy naszym czytelnikom. I tak zrodził się wtedy 
pomysł  jubileuszowego wydania książki w  języku niemieckim „So sind wir”, gdyż 
chcieliśmy pochwalić się, że jest aż tak wielu wspaniałych i ciekawych Polaków i osób 
polskiego pochodzenia mieszkających w Austrii.
W tym roku kontynuujemy tę ideę. Jeszcze w grudniu ukaże się nowa książka, tym 

razem w języku polskim, w której przypomnimy wybrane rozmowy z ostatnich 25 lat. 
Wybór nie był łatwy – gdyż tych rozmów jest ponad 1000! Mamy nadzieję, że wielu 
z Was z przyjemnością sięgnie po tę pozycję w czasie Świąt.
Dziękując jeszcze raz za wspaniałe 25 lat, życzę wszystkim radosnych, pełnych 

nadziei i miłości Świąt Bożego Narodzenia, a przede wszystkim zdrowia w Nowym 
Roku 2021!
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Kancelaria Dr Agaty M. Wolińskiej-
-Umschaden jest międzynarodo-
wą kancelarią prawną z siedzibą 
w Gdańsku i w Wiedniu. Kancelaria 
oferuje szeroki zakres usług praw-
nych w zakresie rozstrzygania 
sporów, także na drodze arbitrażu, 

prowadzi sprawy karne oraz postępo-
wania administracyjne. Ponadto Kan-
celaria specjalizuje się w dziedzinie 
prawa medycznego, farmaceutyczne-
go, kosmetycznego i żywnościowego. 
Świadczone przez Kancelarię usługi 
prawne opierają się zarówno o polski 
jak i austriacki system prawny.

Oferujemy m.in.:
– doradztwo merytoryczne i reprezentację 
w procesach zarówno przed organami 
państwowymi jak i sądami w zakre-
sie sporów wynikłych ze świadczeń 
socjalnych, sporów pracowniczych oraz 
wynikłych z umów o pracę

– kompleksową opiekę prawną w pro-
cesach rozwodowych, o opiekę nad 
dziećmi, o podział majątku, w sporach 
alimentacyjnych (także transgranicz-
nych) i adopcyjnych

– dochodzenie roszczeń powypadkowych 
i odszkodowawczych

– sporządzanie umów opartych na prawie 
polskim i prawie austriackim

– pomoc prawną w zakresie prawa karne-
go i karnego gospodarczego

– pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw 
i spółek handlowych

– specjalistyczne doradztwo w zakresie 
prawa medycznego, farmaceutycznego, 
produktów medycznych, suplementów 
diety, a także prawa żywnościowego 
i kosmetycznego

– dochodzenie roszczeń z tytułu szkód 
medycznych

– wsparcie merytoryczne oraz reprezen-
tację w procesach roszczeniowych 
przeciwko ubezpieczycielowi

Ponadto zapewniamy doradztwo prawne 
oraz reprezentację w procesach w za-
kresie:
– sporów budowlanych
– prawa najmu
– prawa transportowego
– prawa franczyzowego
– prawa pobytowego

Mag. Alfons Umschaden MBA, M.B.L.
Rechtsanwalt

Dr. Agata M. Wolinska-Umschaden
Rechtsanwaltin

kanzlei@awolinska.com

Domgasse 4/9, 1010 Wien

Tel: 01 389 0800,
Fax +01 389 0800 8

www.awolinska.com 

§§

PRAWNIK POLSKI
UDZIELA

FACHOWYCH l RZETELNYCH PORAD l POMOCY W ZAKRESIE:
– Załatwiania wszelkich spraw w urzędach
– Uzyskiwania i przedłużania pozwolenia na pracę
– Rejestracja firm i prowadzenie działalności gospodarczej
– Uzyskiwanie Gewerbeschein
– Pomoc przy sporządzaniu deklaracji podatkowych
– Uzyskiwanie zwrotu kosztów dojazdów do Polski
– Nabywanie praw do emerytury i renty
– Pomoc przy wypełnianiu wszelkich niezbędnych formularzy w tym zakresie
– Dokonywanie rozliczenia podatkowego firmy
– Pisanie wszelkiego rodzaju pism urzędowych
– Nabywanie kredytów na korzystnych warunkach
– Spraw związanych z płaceniem podatku kościelnego
– Wszelkich spraw spornych z pracodawcą w Arbeiter Kammer
– Zawieranie umów mieszkaniowych takich jak Hauptmiete, Untermiete
– Pomoc w uzyskiwaniu świadczeń rodzinnych
– Ubezpieczenia samochodów i osób prywatnych
– Uzyskiwanie odszkodowań z tytułu wypadków samochodowych
– Współpraca z notariuszem i adwokatem
– Tłumaczenie dokumentów w języku polskim i niemieckim
– i wielu, wielu innych sprawach prywatnych i zawodowych

MAGISTER PRAWA MARIA BIERNAT
1200 WIEN, JÄGERSTR.12 (wejście od ulicy) TEL: 2903387 lub 0664/5130562

GODZINY URZĘDOWANIA:
Od poniedziałku do piątku, godz.15.30 do 20.00.
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Das Convalexius Medica-
laestetic Center CMC ist 
seit Jahren in Hautsachen 
und Schönheitsfragen eine 
Institution in Mauer. Dr. 
Anna Convalexius freut 
sich nun über einen kom-
petenten Neuzugang ganz 
besonders: ihre Tochter Dr. 
Patricia Convalexius.

Das CMC bietet ein breites Spekt-
rum an Leistungen – von klassischer 
Dermatologie bis hin zu den neuesten 
Errungenschaften der ästhetisch-kosme-
tischen Medizin. Dr. Patricia Convalexius 
war nach Abschluss der Medizinischen 
Universität in Wien 2007 in London und 

Wien als Turnusärztin tätig, nach 
der Erwerbung edes Jus practicandi 
wechselte sie an die Universitäts-
klinik für Dermatologie und Vene-
rologie nach Münster, wo sie zur 
Fachärztin für Dermatologie und 
Venerologie  wurde.  Nach  ihrer 
Rückkehr nach Wien arbeitete sie 
2018 im Dermatologikum Wien und 
auf der Dermatologie der Wiener 
Gebietskrankenkasse Wien-Mitte. 
Seit 2019 ist sie neben ihrer Tätig-
keit im CMC im Allergieambulato-
rium West aktiv. Im CMC offeriert 
sie innovative Lasertherapien mit 
dem neuesten Mediostar Laser von 
Asclepion zur Haarentfernung an 
Gesicht und Körper. Darüber hinaus 
lassen sich mit diesem Gerät auch 
Rosazea, Angiome, Besenreiser, 
Äderchen, Pigment- und Alters-
flecken behandeln.

Lasertechnik im CMC

Dr. Patricia Convalexius bietet die neueste 
Lasertechnologie.

CMC – Convalex ius Medical Aestethic Center
23, Endresstraße 125, Tel. 01 889 23 19 https://www.dr-convalexius.at

„ZDROWIE I URODA TO KWESTIA ZAUFANIA”

CMC
Convalexius 

Medicalaesthetic 
Center

A-1230 Wien-Mauer
Endresstraße 125

Ärzte: +43 (1) 889 23 19
Kosmetik: +43 (1) 886 23 44
www.dr-convalexius.at

Ärztezentrum
Medizin & Ästhetik

Dr. A. Convalexius*Dermatologie

A. Stremayr
Medizinische
Assistentin

Andrea Sterba
Kosmetik

K. Stadler*Endermologie
Kompetenzzentrum

Dr. P. Convalexius*Dermatologie

- jetzt
behandeln!

OA Dr. F. Kömürcü
plast. Chirurgie

A. Fontu
Medizinische
Assistentin

LASER
BEHANDLUNG

Epilation
Pigmentflecken
Altersflecken

Rosazea
Äderchen

Besenreiser
mit dem neuesten

Diodenlaser

N
E
U

* Mówimy 
  także 
  po polsku
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w skróciew skrócie

Nazwa pochodzi z łacińskie-
go „oblatum”, co oznacza „dar 
ofiarny”. Zwyczaj dzielenia się 
opłatkiem wprowadził Kościół 
na pamiątkę ostatniej wiecze-
rzy  poprzedzającej  pojmanie 
Chrystusa i opisany w Ewange-
liach fakt dzielenia się chlebem 
Jezusa z uczniami. Wywodzi 
się z czasów wczesnochrześci-
jańskich, kiedy to na znak bra-
terstwa i pojednania dzielono 

się chlebem. Opłatek w obec-
nej formie – z mąki pszennej 
i wody – pojawił się w XIX w. 
Zgodnie  z  tradycją,  osoba, 
która przełamie się opłatkiem 
z bliskimi w wigilijny wieczór, 
przez następny rok chroniona 
jest przed niedostatkiem i nie 
zabraknie jej chleba, by po-
dzielić się z  innymi. Zwyczaj 
ten  zachował  się  już  tylko 
w Polsce.

Nie  musisz  wychodzić 
z  domu,  aby  doświadczyć 
świetności  muzeów  i  zabyt-
ków  Wiednia.  Wybierz  się 
z  nami  w  wirtualną  podróż 
i poznaj zbiory i pomieszcze-
nia znanych na całym świecie 
wiedeńskich obiektów, takich 
jak galeria Albertina, wiedeń-
skie Muzeum Historii Sztuki, 
pałac  Schönbrunn  i  wiele 
innych  niezwykłych  miejsc. 

Chciałbyś wygodnie,  siedząc 
na sofie, poznawać twórczość 
Gustava Klimta albo rozpocząć 
zwiedzanie krypty Kapucynów, 
gdzie pochowani są Habsbur-
gowie? Nic prostszego. Wiele 
muzeów  i  zabytków  oferuje 
wirtualne wycieczki i pokazu-
je świetność swoich zbiorów 
online.

Wszystkie informacje na 
stronie: www.polonika.at

Miasto Wiedeń uruchomiło 
program online, umożliwiający 
szybką  samokontrolę w celu 
wyjaśnienia,  czy  objawy  ta-
kie  jak  gorączka,  kaszel  czy 
ból  gardła mogą wskazywać 
na zakażenie koronawirusem. 
Radny miasta Wiednia ds. zdro-
wia, Peter Hacker podkreśla, że 
program ten nie zastąpi porady 
lekarskiej czy testu, ale umoż-

liwi  samodzielną  i  godną  za-
ufania samokontrolę wstępną. 
Odciąży też nieco funkcjonują-
cy od marca br. specjalny tele-
fon 1450: mieszkańcy Wiednia 
dzwonią pod  ten numer,  gdy 
podejrzewają,  że  zakazili  się 
koronawirusem.
Online-Tool  jest  dostępny 

pod adresem: www.wien.gv.at/
coronavirus

Te ciasteczka należą w Au-
strii do najpopularniejszych 
smakołyków  świątecznych. 
To  wizytówka  stolicy  Górnej 
Austrii – Linzu, z którego się 
wywodzą. W tamtejszych cu-
kierniach  pojawiły  się  w  XIX 
wieku.  Linckie  oczka  nawią-
zują  do  innego  przeboju  cu-
kierniczego z Linzu, słynnego 
Linzertorte, jednego z najstar-
szych tortów na świecie. Został 
tak nazwany w 1653 r, ale kto 
wymyślił tę nazwę, na zawsze 
pozostanie tajemnicą.

Linzer Augen to kruche 
ciasteczka z marmoladą, posy-
pane cukrem pudrem. Zwykle 

są owalne, ale mogą być  też 
w  kształcie  gwiazdek.  Dolna 
część ciasteczka posmarowa-
na jest marmoladą, na wieczku 
zaś jest jedna lub kilka dziurek, 
przez które marmolada „pusz-
cza” do nas oczka.

Wśród 100 posłanek i po-
słów do Rady Miasta Wiednia 
i do wiedeńskiego Landtagu są 
dwie osoby polskiego pocho-
dzenia,  których  kandydatury 
mieliśmy przyjemność przed-
stawiać Wam na łamach „Po-
loniki”. Gratulujemy!
Dr Kasia Greco urodziła się 

w Austrii, jej rodzice pochodzą 
z  Polski.  Jest  ekonomistką, 
właścicielką  firmy doradczej. 
Pełni  funkcję wiceprezydenta 
Wiedeńskiej Izby Gospodarczej. 
Zaangażowana jest w projekt 

WKO „Frau in der Wirtschaft“, 
pracuje w zarządzie Towarzy-
stwa Austrackiego-Polskiego. 
Została  posłanką  z  ramienia 
Neue Volkspartei (ÖVP).
Dr Ewa Samel z wykształce-

nia jest prawniczką, ma 34 lata. 
Fascynują ją joga, sztuka i lite-
ratura. Od ponad 10 lat pracuje 
jako wolontariuszka na szczeb-
lu dzielnicowym i ogólnokrajo-
wym. Od 2015 roku jest radną 
dzielnicy Simmering, a od mar-
ca 2020 roku przewodniczącą 
klubu SPÖ Simmering.

Wykład 
dr Agaty 
Wolińskiej- 
Umschaden 
dostępny jest 
na stronie Poloniki: 
www.polonika.at

Glühwein roz-
grzewa Austria-
ków na świątecz-
nych jarmarkach. 
Jest symbolem 
Adwentu i w Austrii nie-
odłącznie  kojarzy  się  ze 
świętami  Bożego  Narodze-
nia. Zakosztujmy prawdziwego 
Glühwein! Sekretem dobrego 
Glühwein jest odpowiednia 
proporcja czerwonego wina, 
cynamonu, cukru, pomarań-
czy  oraz  goździków. W  tym 
roku wszystko jest inne… 
Jeszcze nie wiadomo, czy 
otwarte  zostaną  jarmarki  

bożonarodzeniowe, dlatego 
grzane wino można zamówić 
online na stronie: www.wiener-
weihnachtstraum.at, podobnie 
jak inne świąteczne produkty.

2  listopada  2020  był  jed-
nym z najtragiczniejszych dni 
dla Wiednia. W zamachu terro-
rystycznym w centrum miasta 
zginęły 4 osoby, wiele zostało 
rannych. W miejscach, w któ-

rych doszło do tragedii, wiedeń-
czycy składali kwiaty, zapalali 
znicze. Rząd ogłosił trzydniową 
żałobę. W tych dniach Wiedeń 
uodwodnił,  że  jest  solidarny. 
#Wien hält zusammen.

Nowy Rok 2021 powitamy 
w Wiedniu wraz z Filharmoni-
kami Wiedeńskimi Koncertem 
Noworocznym  w  Złotej  Sali 
Musikverein. Wydarzenie jest 
transmitowane do ponad 90 
krajów  i oglądane przez wie-
lomilionową publiczność. Aby 
móc zobaczyć koncert na włas-
ne oczy, trzeba mieć odrobinę 
szczęścia, gdyż ze względu na 
wielkie zainteresowanie bilety 

są  losowane.  Filharmonicy 
Wiedeńscy  to  wirtuozi  nale-
żący do pierwszej  ligi muzy-
ków międzynarodowych scen. 
Orkiestrą dyrygują światowej 
klasy dyrygenci. W 2021 roku 
wystąpi Riccardo Muti.
Złota  Sala,  wybudowana 

w stylu historycyzmu, jest 
jedną  z  najpiękniejszych  sal 
na  świecie,  jak  i  najlepszych 
pod względem akustyki.

Sprostowanie
W ostatnim numerze wkradł się błąd w nazwisku 

Pawła Markowicza, wybitnego pianisty, kompozy-
tora i dyrygenta. Najmocniej przepraszamy!
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Dwie posłanki polskiego pochodzenia
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Mija 25 lat, odkąd 
piszemy o Was i dla 
Was, o wszystkich 
ważnych dla Was 
sprawach. 

Pismo „Polonika” to nie 
tylko  tysiące  artykułów  –  to 
publikacje z dziedziny prawa 
i historii. To wydarzenia kultu-
ralne i sportowe. To wspólne 
wędrówki  „z  historią  w  tle” 
i wspólne poznawanie Wiednia. 
To  założony  przez  redaktora 
naczelnego Polski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Austrii. To 
impreza „Lider Biznesu Polska 
– Austria”. To udział naszych 
dziennikarzy w ważnych spot-
kaniach w Austrii i w Polsce. 
To bezpłatne dyżury prawne. 
To nagrody dla 
naszych dzienni-
karzy.

Pierwszy nu-
mer pisma ukazał 
się 5 marca 1995 r. 
W tym roku nasze 
plany świętowania 
jubileuszu pokrzy-
żowała pandemia. 
Jednak nic nam 
nie przeszkadza, 
aby 25 lat istnienia 
pisma podsumo-
wać  przynajmniej 
krótko na naszych 
łamach. Oto garść 
wspomnień. Wię-
cej na www.polo-
nika.at!

TACY JESTEśMY: 25 lat „Poloniki”

Pierwszy numer „Poloniki”:
 kartka A4

Wiedeński Ratusz: 20 lat „Poloniki”. 
Zespół redakcyjny
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Jeden z wieczorów informacyjnych

Wiedeński Ratusz: 20 lat „Poloniki”.

Jeden z marszów z „historią w tle”Specjalistyczne publikacje – informatory prawne 
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UTW z wizytą u prezydenta Austrii 
Heinza Fischera 

Udział w targach prasowych:
 Medien.Messe.Migration 

Wybory Miss Polonii w Austrii

Nagroda im. M. Płażyńskiego 
dla Doroty Krzywickiej-Kaindel

Konkurs „Lider Biznesu Polska – Austria”

Zwiedzamy wspólnie Wiedeń 

fot. Peter Lechner/HBF
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Postawienie 
pomnika 

na Cmentarzu 
Kahlenberskim



rozmowa Poloniki

Czy to nie zdumiewające, 
że po wydaniu wielu ksią-
żek w języku niemieckim 
i po 44 latach spędzonych 
w Wiedniu mówisz o sobie 
„Fremdling”, czyli obcy. Ten 
„obcy” opowiedział z dy-
stansem, humorem i ironią 
o Austriakach, „obcy” próbu-
je zrozumieć i wyjaśnić dia-
lekt wiedeński w najnowszej 
książce, która nosi podtytuł 
„Notatki niedoszłego Au-
striaka”. Miejsce urodzenia 
decyduje o tym, że nie po-
trafimy patrzeć inaczej na 
dany kraj niż „z zewnątrz”, 
nawet jeśli w chwili przyjaz-
du mamy, jak to było w Two-
im przypadku, tylko 12 lat?

– Tak  jest.  Może  nie  tyle 
miejsce urodzenia decyduje 
o wszystkim, ale miejsce, 

gdzie  się  dorastało.  Mnie 
wystarczyło 12 lat, by zostać 
stuprocentowym Słowianinem, 
z czego ogromnie się cieszę, co 
nie  znaczy,  że  ze wszystkich 
ziomków  jestem  dumny.  Na 
przykład dziwię się tym, którzy 
przyjeżdżają tu wieku np. 20 lat 
i po roku zapominają polskiego, 
ale też nie znają jeszcze dobrze 
niemieckiego. Kiedy wreszcie 
zrozumie się, że znać dwa ję-
zyki jest lepiej, niż znać jeden? 
Więc nie – miejsce nie decy-
duje o  tym, kim zostanę. To 
ja decyduję, ewentualnie inni 
ludzie za mnie. Poza tym nie 
czarujmy się, nikt nie pozbę-
dzie się swojej mentalności, 
którą  nabył  w  dzieciństwie. 
Musiałby  się  zamienić  na 
głowy. Ale po co? Cudzozie-
miec widzi więcej niż tubylec, 

może aż za dużo. Dystans jest 
wielkim przywilejem.

W ostatnich dniach słowa 
w dialekcie wiedeńskim cyto-
wane były w tragicznych oko-
licznościach zamachu terrory-
stycznego w Wiedniu, a słynne 
„Schleich di, du Oaschloch!” 
urosło do miary symbolicz-
nego wyznania niezależnego 
wiedeńczyka, który nigdy się 
nie poddaje. Jacy są wiedeń-
czycy, jak dialekt określa ich 
duszę i jak na nią wpływa? 
I jak można stać się „echter 
Wiener”?

– Nie można stać się „echter 
Wiener”, jeśli się tu nie urodziło. 
Widzę czasami obcokrajowców 
imitujących dialekt wiedeński 
i  jest  to  żałosne.  „Der  ech-
te  Wiener”  dlatego  zresztą 
wynalazł  go,  by  natychmiast 
wychwycić  obcy  element. 
Wiedeńskiego dialektu nie da 
się podrobić. Za żadne skarby 
świata. To już daje do myślenia.

Chciałbyś być tym „praw-
dziwym wiedeńczykiem”?

– Nie, nie chciałbym nim być. 
Ale doceniam niektóre mądrości 
i samokrytykę, jaką wiedeńczycy 
mają w sobie, mówiąc na przy-
kład: „My jesteśmy takimi ludźmi, 

którzy nie patrzą innym w oczy, 
a mimo to wszystko widzą”. Takiej 
samokrytyki  życzymy  wszyst-
kim. W tym zresztą są podobni 
do Polaków. Tylko że ta polska 
krytyka zawsze dotyczy tego 
drugiego, ale nigdy nas samych.

Jak to jest z Polską? Roz-
prawiłeś się z nią w książce 
„Instrukcja obsługi Polski”, 
w której opowiadasz o kraju 
z perspektywy obcokrajowca 
i zarazem Polaka. Niektórzy 
zarzucali, że ze stereotypami 
obszedłeś się w zbyt stereo-
typowy sposób.

– Odkąd pamiętam, walczę 
ze stereotypami. Czasami może 
mi to nie wychodzi za dobrze, 
ale staram się. Sam odczułem 
piętno stereotypów na sobie, np. 
jak w Wiedniu nastał czas słyn-
nych złodziei samochodów. Gdy 
tylko wspominałem, że jestem 
z Polski, wszyscy biegli do okna 
i sprawdzali, czy ich samochód 
jeszcze stoi. Obliczono, że było 
wtedy ok. 500 złodziei w Austrii, 
którzy zrobili z 40-milionowe-
go  narodu  bandę  kryminali-

stów. Bulwarowa prasa podję-
ła temat. A że kłamstwo często 
powtarzane staje się prawdą, 
to oznaczało porażkę. Zresztą 
– skąd my to znamy?

Wróćmy do Twojego przy-
jazdu do Austrii. Wspominasz, 
że to dziadek namówił Cię, byś 
zawsze tam, gdzie się znaj-
dziesz, prowadził dziennik, 
bo poza domem czas biegnie 
szybciej i wszystko też szyb-
ciej się zapomina. Można nad 
czasem zapanować za pomo-
cą dziennika i długopisu. Po-
słuchałeś rady dziadka?

– Owszem,  posłuchałem. 
Ale  tu  chodzi  jeszcze  o  coś 
innego.  Gdy  jesteś  sam,  to 
wtedy jesteś bardziej ze sobą. 
A w tym pomaga kartka papieru 
jako  środek do  skupienia  się 
nad sobą i wszystkim, co się 
z nami dzieje. Ten nawyk moż-
na każdemu polecić. Zwłaszcza 
dziś, gdy ludzie mają taką aler-
gię na papier.

Często wspominasz, że 
przyjechałeś do Wiednia, 

znając tylko dwa zwroty w ję-
zyku niemieckim, których na-
uczyłeś się z polskich filmów 
wojennych, a mianowicie „Wo 
ist Sturmbannführer Stettke?“ 
i „Mein Gewehr hat Ladehem-
mung“. Jak to się stało, że tak 
szybko oswoiłeś ten język, że 
po dwóch latach w Wiedniu 
chciałeś zostać pisarzem?

– Tak  jak  powiedziałem: 
skupienie na papierze staje się 
nawykiem, a nawyk w końcu 
zawodem. Nie postanawia się 
zostać pisarzem, postanawia 
się najwyżej na wszystko pa-
trzeć  z  dystansem,  a  jedno-
cześnie brać wszystkie rzeczy 
poważnie. Reszta przychodzi 
sama. A niemieckiego na po-
czątku nie cierpiałem. W ogóle 
nie chciałem się go uczyć. To 
ciężki język.

Czy nie myślałeś nigdy, by 
pisać także po polsku?

– Owszem,  myślałem. 
Ale  wtedy  musiałbym  być 
w Polsce. Ale los tak sprawił, 
że  jestem  tu. Zresztą pisanie 
o sprawach uniwersalnych 
daje  więcej  zadowolenia  niż 

krytykowanie kolejnego kre-
tyńskiego polityka.

Jedną z najpopularniej-
szych Twoich powieści są 
„Lekcje Pana Kuki”. Ta 
książka, która została także 
sfilmowana, jest lekturą szkol-
ną w krajach niemieckojęzycz-
nych. Jakie lekcje dałby dziś 
tytułowy pan Kuka młodemu 
Polakowi wyruszającemu na 
Zachód?

– Dziś młodzież wszystko 
już wie i ma w smartfonie. Taka 
przygoda  jak  kiedyś,  czyli  ta 
jazda w nieznane, dziś wymar-
ła. Dlatego nasze podróże są 
takie przewidywalne, zapla-
nowane.  Dzisiejszej młodzie-
ży bym poradził: wywalcie ten 
cały digitalny szajs i pojedźcie 
gdzieś na ślepo. Poczujecie, że 
niewiadoma smakuje lepiej niż 
booking.com.

O Twojej książce „Der 
Gipfeldieb“, która ukazała 
się po polsku jako „Osioł 
na ósmym piętrze”, dzien-
nik „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung” napisał, że jest to 
„powieść o Polaku, który zo-
stał Austriakiem, by w końcu 
zostać sobą”. Kiedy zostajemy 
sobą i co to znaczy?

– To znaczy, że my wszyscy 
tak naprawdę nie mamy ojczy-
zny. Może w Austrii mamy dom, 
ale z ręką na sercu ojczyzna to 
nie jest. Polska też nią przestała 
być. Wisimy w powietrzu, a pod 
nami wspomnienia, niespełnio-
ne marzenia i upływ czasu. Je-
śli człowiek nie zacznie szukać 
ojczyzny w sobie, to jej nigdzie 
nie  znajdzie.  Zresztą dziś  tak 
szybko się wszystko zmienia, 
że ojczyznę można stracić, nie 
opuszczając własnego  kraju. 
Jeden powód więcej, by się-
gać do głębi, by widzieć też to, 
co jest pod własnymi stopami.

Powiedziałeś kiedyś, że 
młodość nie jest tym, za czym 
człowiek najbardziej tęsk-
ni. Tęskni za tym, żeby móc 
przeżywać znowu wszystko 

fot. Herbert ZottiNOTATKI 
niedoszłego
AUSTRIAKA
– My wszyscy tak naprawdę nie mamy ojczyzny. Może w Austrii 
mamy dom, ale z ręką na sercu ojczyzna to nie jest. Polska też 
przestała nią być. Wisimy w powietrzu, a pod nami wspomnie-
nia, niespełnione marzenia i upływ czasu – mówi Radek Knapp, 
urodzony w Warszawie, a mieszkający w Wiedniu pisarz, z któ-
rym rozmawiamy o jego najnowszej powieści, która ukazała się 
pod koniec października tego roku.

Rozmawiają Halina Iwanowska i Magdalena Sekulska

Radek Knapp
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Radek Knapp, ur. w 1964 
r. w Warszawie.  W Wied-
niu mieszka od 1976.  
W roku 1994 za zbiór opo-
wiadań Franio otrzymał 
nagrodę literacką Aspekte, 
a kolejne sukcesy dały mu 
Kaczka a l’orange, Lekcje 
pana Kuki,  Papierowy 
tygrys, Podróż do Kalina,  
Instrukcja obsługi Polski, 
Osioł na ósmym piętrze. 
W 2008 r. powieść Lekcje 
pana Kuki,  została sfil-
mowana. Książki Knappa 
zostały przetłumaczone 
na język polski, włoski 
i słoweński.
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tak, jakby zdarzało się po raz 
pierwszy.

– Czyli tęskni jednak za mło-
dością. Ale na szczęście może 
ona nie jest tylko stanem bio-
logicznym. Znamy 20-latków, 
których można by już wsadzić 
do domu starców. I na odwrót, 
staruszków pełnych życia. Co 
różni jednego od drugiego, to 
głowa.

W 17. roku życia stałeś 
się samodzielny, zarabiałeś 
na swoje utrzymanie i wy-
kształcenie. Skończyłeś filo-
zofię. Wykonywałeś najprze-
różniejsze zawody, m.in. jako 
inkasent odczytywałeś liczniki 
prądu i gazu. I to była Twoja 
najlepsza szkoła pisarstwa.

– Tak, pisarz jest jak 
szpieg.  Najpierw  obserwuje, 
potem zdaje raport. Tylko nie 
Putinowi albo Trumpowi, lecz 
zwykłym ludziom. Najchętniej 
tym prostym, szarym ludziom, 
którzy w porównaniu do inte-
lektualistów  jeszcze  nie  zjedli 
wszystkich rozumów. To fakt, 
zacząłem wcześnie. Mając lat 17 
oznajmiłem matce, że chętnie 
bym został pisarzem. Ona po-
wiedziała: to wyprowadzaj się 
– więc się wyprowadziłem. Inni 
dostają na 17. urodziny smartfo-
na, ja dostałem samodzielność.

Jak zdefiniowałbyś pojęcie 
Heimat (ojczyzna) w obecnych 
czasach, gdy otwarte są gra-
nice, wszyscy przemieszczają 
się i mieszają kulturowo?

– Globalizacja miała uczynić 
z naszej planety jedno wielkie, 
wspólne,  sympatyczne  mia-
steczko. A co się zrobiło? Neu-
rotyczne gniazdo, gdzie wszyscy 
wszystko o sobie wiedzą. Kiedyś 
jak w Chinach wybuchła bomba, 
nikt o tym nie wiedział. Teraz gdy 
ktoś tam kichnie w Austrii, ot-
wierane są oddziały intensywnej 
terapii. Ojczyzna to koncentracja 
na małych strukturach. To pole, 
gdzie człowiek nie odczuwa stra-
chu, wręcz przeciwnie. To stan 
ducha, którym nie można sztucz-
nie albo politycznie zarządzić.

Jakie są plusy i minusy 
bycia niezależnym pisarzem 
w czasach internetu i pisma 
obrazkowego, fotek i filmików, 
gdy podobno coraz mniej ludzi 
czyta? Jak dotrzeć do czytel-
nika?

– Książka podupada, ale co 
gorsze, podupada umiejętność 
skupienia się na czymś kon-
kretnym. Dziś wszyscy cze-
kają na SMS-a, który brzmi: 
u mnie nic nowego, a co u cie-
bie? Zagłębianie się w świecie 
wirtualnym to jak coraz częst-
sze wąchanie kokainy. Tylko że 
digitalna kokaina jest dozwo-
lona, a wręcz zalecana przez 
rządy i koncerny. Tęsknię za 
dobrą starą rzeczywistością, 
gdzie  największą  rozrywką 
był  drugi  człowiek.  Gdzie 
nie  byliśmy  tak  uzależnieni, 
że można było  z  nami  robić 
wszystko, jak dziś. Jeśli ktoś 
myśli, że przesadzam, zalecam 
eksperyment. Proszę zabrać 
swojemu dzieciakowi smart-
fon na dwa dni.  Zobaczycie, 
co się stanie.

Czy pandemia ma wpływ 
na pisarską inspirację i wol-
ność?

– Ja w zasadzie mam już od 
zawsze home office. Pandemia 
pokazała nieźle ciekawostki. Na 
przykład nasi najlepsi przyja-
ciele nagle nie mają czasu dla 
nas, a odważni nagle się lęka-
ją. Z drugiej zaś strony – brak 
zdrowego rozsądku i naturalnej 
ostrożności. Ale są dobre wia-
domości. Pandy w ZOO Hong-
kongu wreszcie doczekały się 
potomstwa, bo turyści im się 
nie przyglądali. Ale serio – ka-
taklizmy i kryzysy to tlen dla 
sztuki.  Nawet  jeśli  człowiek 
sam się przy tym zaczyna du-
sić. Coś za coś.

Co daje Ci w życiu najwię-
cej radości? Jak najchętniej 
spędzasz czas – i gdzie?
– Idę na spacer i zastana-

wiam się, gdzie to bym teraz 
najchętniej był. Jeśli okaże się, 
że tu i teraz – to jest super.

–  Nie  ma  typowego  dnia 
w moim życiu i to jest właśnie 
najpiękniejsze.  Każdego  dnia 
czekają  na  mnie  nowe  wy-
zwania,  z  którymi muszę się 
zmierzyć. Czasami mój dzień 
zaczyna się o 5:00 rano, a na-
stępny dopiero o 8:00. Czy to 
sesja  zdjęciowa,  produkcja 
programów  telewizyjnych, 
czy praca biurowa, wszystko 
wymaga takiej samej uwagi.

Program „Silvia kocht” 
można zobaczyć codziennie 
w programie ORF2 od po-
niedziałku do piątku o godz. 
14:00. Sporo osób ucieka 
od gotowania, zdając się na 
usługi dostawców posiłków 
i tłumacząc to oszczędnością 
czasu. Dlaczego uważa Pani, 
że warto poświęcić czas na 
gotowanie?
–  Myślę,  że  trend  idzie 

w dokładnie przeciwnym kie-
runku. Obecnie ludzie spędzają 
więcej czasu w domu  i mają 
go  wystarczająco  dużo,  aby 
samodzielnie  gotować.  Tak 
więc  pokaz  gotowania  jest 
naprawdę  świetnym  źródłem 

inspiracji.  Obserwując  sław-
nych kucharzy można spróbo-
wać stworzyć coś podobnego 
w domu, korzystając z naszych 
przepisów kulinarnych. Chcia-
łabym poprzez przekaz telewi-
zyjny wprowadzić w domach tę 
szczególną atmosferę nastro-
jowości i ciepła oraz rozbudzić 
zainteresowanie produktami re-
gionalnymi i ich samodzielnym 
przygotowaniem.

W październiku 2020 
roku zaprezentowała Pani 
swoją nową kolekcję mody 
„The Black Collection”. Skąd 
się wzięła inspiracja dla tej 
kolekcji i jak wygląda proces 
twórczy?
–  Każdego  roku  wpro-

wadzam  na  rynek  nową 
kolekcję.  Zawsze  z  innym 
motywem przewodnim, pod 
innym  hasłem.  Tym  razem 
chciałam stworzyć coś na co 
dzień dla… tajnej agentki. To 
jest moda dla seksownych 
szpiegów i niezwyciężonych 
kobiet. Czarny ma w sobie 
seksapil,  ale  i  elegancję. 
Uważam, że jest to kolekcja 
z elementem niedopowie-

dzenia i mocnym efektem 
zaskoczenia – wow.

Pani osobisty styl jest uda-
ną mieszanką retro i nowo-
czesności. Co Panią fascynuje 
w modzie minionych czasów?
–  Podobają  mi  się  kroje 

i zamiłowanie do kobiecych krą-
głości w biuście i w biodrach. 
Podoba mi się przywiązywanie 
wielkiej  wagi  do  szczegółów 
i  naprawdę  dobra  jakość.  To 
jest dokładnie to, co staram się 
przywrócić do łask w projekto-
wanych przeze mnie kolekcjach. 
Większe eksponowanie bioder 
na co dzień i wyraziste stroje 
dla świadomych siebie kobiet.

W tegorocznej edycji „Dan-
cing Stars” zachwyca Pani 
publiczność na parkiecie. Ale 

Fot. Phil Jelenska
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Ciekawy świat Silvii Schneider
Moderatorka, projektantka mody, dzien-
nikarka, autorka poradników – w tylu 
różnych dziedzinach aktywna jest Silvia 
Schneider. I wszystko stara się wyko-
nywać perfekcyjne. Austriacki dziennik 
„Österreich” umieścił ją ostatnio na liście 
100 najbardziej znaczących austriackich 
osobowości. A nie wszyscy wiedzą, że 
Silvia ma także polskie korzenie.

Rozmawia Veronika Iwanowski

W tym roku uczestniczy 
Pani w austriackiej edycji „Tań-
ca z Gwiazdami”, czyli „Dan-
cing Stars”, w październiku za-
prezentowała Pani swoją nową 
kolekcję mody „The Black Col-
lection”, a w dni powszednie 
przygotuje wspólnie z szefami 

kuchni pyszne potrawy do pro-
gramu telewizyjnego „Silvia 
kocht”. Każdy, kto realizuje 
tak wiele projektów, musi być 
w stanie dobrze zorganizować 
swój czas. Stąd pytanie: jak 
wygląda typowy dzień w życiu 
Silvii Schneider?

fot. ORF

Silvia Schneider prezentuje
 „The Black Collection”
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czy tańczy też Pani w wolnym 
czasie?
– Dużo tańczyłam już jako 

dziecko  i zupełnie zapomnia-
łam,  ile  to  daje  radości.  Od-
kryłam więc na nowo miłość 
do tańca i już nigdy z tego nie 
zrezygnuję.

Pani ojciec jest Austria-
kiem, a matka Polką. Czy 
mówi Pani po polsku? Czy ma 
Pani rodzinę w Polsce, którą 
odwiedza?
– Tak, mówię po polsku, i to 

bardzo chętnie. Uwielbiam pol-
ski  język, polską mentalność 
i polskie dobre jedzenie. Moja 
mama  pochodzi  z  Krakowa 
i jestem z tego bardzo dumna. 
Część naszej rodziny mieszka 
tam  i  naprawdę  kocham  to 
miasto całym sercem. Polska 
kultura jest bogata i wspaniała, 
i bardzo się cieszę,  że mogę 
być jej częścią.

Mieszka Pani w Linzu 
i w Wiedniu. W którym mie-
ście jesień jest szczególnie 
urokliwa?
–  Lubię  spacerować  po 

Cmentarzu Centralnym. Może 
to  zabrzmieć  trochę dziwnie, 
ale  podobają  mi  się  ciężkie 
nagrobki i spokojna atmosfe-
ra. Wprawia mnie ona z jednej 
strony w stan kontemplacji, 
z drugiej strony uczy pokory, 

gdy tak przechodzę  i czytam 
na nagrobkach imiona tych, 
którzy już odeszli. Wyobrażam 
sobie ich życie, próbując jed-
nocześnie bardziej świadomie 
postrzegać moje własne.

Kryzys z powodu pandemii 
wiąże się dla nas wszystkich 
z wieloma problemami. Jak 
sobie Pani teraz radzi i co 
stanowi dla Pani największe 
wyzwanie?
– Jestem dużą szczęściarą 

i wiem o tym doskonale. Wsku-
tek tego kryzysu pojawiły się 
dla mnie pewne trudności, ale 
na pewno nie chcę narzekać 
z  tego  powodu.  Ludzkość 
przeszła  już  gorsze  czasy. 
Musimy  pozytywnie  patrzeć 
w przyszłość  i po prostu  jak 
najlepiej to wykorzystać. Daje 
nam to możliwość ponownego 
odkrycia wielu rzeczy i zmiany 
patrzenia na to, co wydaje się 
być oczywiste.

Rok 2020 powoli dobiega 
końca. Czy zaplanowała Pani 
już coś nowego i inspirujące-
go na najbliższą przyszłość?
– Pewnie,  że  tak!  Jak  za-

wsze! Mogę wam o tym opo-
wiedzieć, kiedy nadejdzie czas?
A tymczasem życzę wszyst-

kim radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia!

Fot. Phil Jelenska

– Często kobiety zgłaszają 
się do nas od razu po otrzy-
maniu wyniku testu ciążowego. 
Zaczynamy od rozmowy z po-
łożną. Oferujemy kursy dla cię-
żarnych obejmujące najrozma-
itsze aspekty życia przyszłych 
rodziców, począwszy od kwe-
stii prawnych, aż po jogę dla 
ciężarnych. Kobiety oswajają 
się z położną i z otoczeniem, 

w  którym  za  kilka  miesięcy 
odbędzie się poród. Rodząca 
przychodzi tu jak do dobrych 
znajomych. Tego efektu w szpi-
talu naturalnie nigdy nie ma.

Wiem, że dzięki odpowied-
niemu przygotowaniu kobie-
tom u was rodzącym udaje się 
uniknąć cięcia krocza.

– Tak, w szpitalach przepro-
wadza się takie cięcie właściwie 

automatycznie. Tymczasem po-
winno  to  być ostatecznością, 
w sytuacjach kiedy dziecko 
musi  jak  najszybciej  przyjść 
na świat, bo pojawiły się kom-
plikacje. Bo nawet jeśliby doszło 
do samoistnego pęknięcia,  to 
goi się ono lepiej i szybciej niż 
gładkie chirurgiczne cięcie.
Aby uniknąć  cięcia  krocza, 

polecamy  trening  z  Epi-No, 
rodzajem balonika, który wpro-
wadza się do pochwy. Pompu-
jąc go, ciężarna może ćwiczyć 
mięśnie waginalne i elastyczność 
dna miednicy: balonik nadyma 
się stopniowo, mięśnie i tkanka 
łączna powoli przyzwyczajają się 
do rozwarcia potrzebnego póź-
niej do przejścia główki dziecka. 
Oczywiście nikt tu nikogo do ni-
czego nie zmusza: prezentujemy 
tylko możliwości, kobiety same 
decydują o tym, czy chcą ćwi-
czyć, czy nie.

Wiele rodzących wybiera 
szpital, bo wie, że w razie 
komplikacji mają zapewnio-
ną perfekcyjną technicznie po-
moc. Co dzieje się u was, gdy 
pojawiają się komplikacje?

– W porodach domowych 
unikamy interwencji, nie prze-
szkadzamy naturalnym proce-
som, nie stosujemy środków 
stymulujących.  Tu  potrzeba 
cierpliwości,  wsłuchania  się 
w  organizm  rodzącej.  Popę-
dzanie, przyspieszanie procesu 
porodowego może przynieść 
więcej  szkód  niż  pożytku 
i doprowadzić do komplikacji. 
Oczywiście, rodzić u nas mogą 
tylko kobiety, o których wiemy, 
że jest to ciąża o przebiegu nor-
malnym, że możemy oczekiwać 
porodu siłami natury i że przy-
szła mama jest zdrowa.W przy-
padku np. wysokiego ciśnienia 
albo przy objawach gestozy, 
czyli zatrucia ciążowego, właś-
ciwym miejscem jest szpital.

Może jednak się zdarzyć, 
że stanie się coś nieoczeki-
wanego…

– Tak, ale to są naprawdę 
pojedyncze przypadki. W przy-
padku komplikacji kierujemy 
rodzącą do szpitala, który jest 
przy tej samej ulicy, dosłownie 
trzy minuty stąd.

Co dzieje się dalej? Podob-
no można opuścić Geburts-
haus już po trzech godzinach?
–  Większość  par  tyle 

właśnie zostaje po porodzie. 
Kiedy matka i dziecko czują 
się dobrze, rodzice z nowo-
rodkiem  mogą  wracać  do 
domu. Ale oczywiście zaraz 
następnego dnia i przez tyle 
dni,  ile  potrzebują,  położna 
przychodzi do domu i stoi do 
dyspozycji przy przewijaniu, 
karmieniu,  opiece  doraźnej. 
Niektóre mamy potrzebują po-
mocy i rady przez tydzień, ale 
niektóre znacznie dłużej. Na 
przykład, gdy nie radzą sobie 
z karmieniem.

Jak zachowują się ojco-
wie?
–  Mamy  wspaniałych  oj-

ców! Wielu  towarzyszy  part-
nerkom  podczas  kursów  dla 
ciężarnych i podczas porodu. 
Są nieocenioną pomocą wspie-
rając partnerki, masując je, do-
dając otuchy dobrym słowem, 
trzymając za rękę. A w połogu 
gotują,  sprzątają,  przewija-
ją  noworodka,  tak  że  młoda 
mama w  ogóle  nic  nie musi 
robić,  tylko  karmić  dziecko 
i wypoczywać.

Jak długo jest pani położ-
ną?
– Zaczęłam w 2001 roku. 

Pracowałam najpierw kilka lat 
w szpitalu. W ciągu tych blisko 
20  lat pracy przyjęłam około 
2000 porodów.

Najpiękniejsze przeżycie 
jako położnej?
–  Przyjęcie  porodu  mojej 

własnej  córki.  To  było  nie-
zwykłe powiązanie bycia matką 
i stania się babką, a wszystko 
wykonując mój zawód, który 
kocham.

Geburtshaus, dom porodo-
wy: skąd wziął się pomysł?

– To  była  inicjatywa  kilku 
położnych, które chciały zaini-
cjować w Austrii system zna-
ny  już w  innych  krajach,  np. 
w Niemczech i Szwajcarii. Cho-
dzi o pomoc kobietom, które 
nie chcą rodzić w szpitalu, a nie 
mają odpowiednich warunków 
na poród w domu. Na założenie 
Geburtshausu  otrzymaliśmy 
dużą  pomoc  finansową  od 
pewnej  rodziny  muzułmań-
skiej, która przeprowadziła się 
do Austrii z Niemiec, mającej 
dobre doświadczenia w domu 
porodowym. Kiedy przybyli do 
Wiednia, okazało się, że tu ta-
kiego  czegoś  nie  ma.  Dzięki 
finansowemu zastrzykowi tej 
rodziny został przeprowadzony 
remont i adaptacja pomiesz-
czeń, w których dziś znajduje 
się Geburtshaus. Można powie-
dzieć, że dom jest prezentem 
tej rodziny dla wiedenek.

Kiedy to było?
– Decyzja zapadła w 2008 

roku,  potem  jednak  nastąpił 
długi  proces  realizacji:  trze-
ba  było  znaleźć  odpowiedni 

obiekt, uzyskać wszelkie po-
trzebne  zezwolenia,  zakupić 
wyposażenie  itd.  Otwarcie 
nastąpiło w styczniu 2010. Od 
tej pory przybyły jeszcze trzy 
takie domy: w Dolnej Austrii, 
Innsbrucku i Grazu. Ale nasz 
wiedeński przyjmuje najwięcej 
porodów, około stu rocznie.

Czym różni się Geburts-
haus od szpitala jako miejsca 
porodu?
–Nasza oferta przypomina 

poród  w  przytulnym  miesz-
kaniu. Szpital to maszyneria 
techniczna i administracyjna, 
w której obowiązują procedu-
ry,  kobiety  leżą w plątaninie 
kabli, często z założonymi „na 
wszelki wypadek” wenflona-
mi. Czas płynie tam w ściśle 
ustalonym takcie i tempie. Ko-
bieta rodząca musi się temu 
podporządkować. Najczęściej 
nie ma swojej położnej, tylko 
trafia na przypadkową osobę. 
Najintymniejszy,  najpiękniej-
szy moment w życiu kobiety 
spełnia się w otoczeniu obcych 
jej ludzi.

Od jakiego momentu ciąży 
można się do was zgłosić?

O wiedeńskim Geburtshaus

Siła natury
Od 2010 roku istnieje w Wiedniu Geburts-
haus – dom porodowy stworzony dla 
kobiet, które nie chcą rodzić w szpitalu, 
a nie mają odpowiednich warunków na 
poród w domu. Posłuchajmy dwugłosu 
młodej matki i położnej na temat tej aler-
natywnej „miejscówki“ dla rodzących.

Z położną Claudią Hajszan rozmawia 
Dorota Krzywicka-Kaindel

Położna Claudia Hajszan
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Wsłuchać się w siebie
Rozmowa z młodą mamą, Martą Napierałą

CZYTAJ NA NASTĘPNEJ STRONIE!  



społeczeństwospołeczeństwo

Niewielką  firmę  „Die  Teig-
tasche” z siedzibą w 14. dziel-
nicy Wiednia założył urodzony 
w Austrii Jakub Strzałkowski. 
Wychował  się  w  polskiej  ro-
dzinie  artystów malarzy,  jego 
siostra  Kalina  zajmuje  się 
sztuką. Owszem, on też się nią 
interesował,  ale  pociągały  go 
przedmioty  ścisłe.  Skończył 
studia w Leoben, zdobywając 
tytuł magistra inżyniera.
Pierwszą  pracę  podjął 

w sektorze prywatnym. – 
Dzięki  tej  pracy  zwiedziłem 
wiele  krajów,  poznałem wiele 
kultur. Byłem w Rosji, Etiopii, 
w Indiach. Mimo dobrych zarob-
ków zdecydowałem, że nie jest 
to dla mnie, gdyż nie miałbym 
czasu dla mojej rodziny – a wte-
dy właśnie  na  świat  przyszła 
pierwsza córka – mówi Jakub 
Strzałkowski.
Wspomina,  że  od  dziecka 

interesował  się  kuchnią,  za-
wsze towarzyszył mamie przy 
gotowaniu. W czasie licznych 
podróży po świecie także intere-
sował się kuchnią danego kraju 
czy regionu. Te zainteresowania 
kulinarne świetnie uzupełniły się 
ze  ścisłym  wykształceniem, 
gdyż  jako  magister  inżynier 
mógł  wszystko  skrupulatnie 
obliczyć i dobrze zaplanować. 
– Minęło 35  lat, zanim znala-
złem odwagę, by polską sztukę 
kulinarną popularyzować także 

w Austrii. Moim polskim rodzi-
com zawdzięczam to, że chociaż 
urodziłem  się  i  wychowałem 
w Austrii, nigdy nie straciłem 
kontaktu  z  Polską  i  jej  trady-
cjami. Mam zawsze w pamięci 
wizyty  u  dziadków w Polsce, 
tę niezwykłą atmosferę i pysz-
ne jedzenie. To na zawsze 
ukształtowało moje podejście 
do  celebrowania  posiłków 
i czerpania z tego przyjemności. 
Pierogi były na obiedzie w każdą 
niedzielę. Wybór był więc oczy-
wisty. Pierogi – to było zawsze 
moje ukochane danie. A nikt nie 
robił takich pierogów jak moja 
babcia Lili. I tak zapadła decyzja, 
by zająć się w Austrii pierogami! 
– wspomina Jakub.
Potem wszystko potoczyło 

się szybko. Jakub miał wielkie 
szczęście do ludzi. Najpierw po-
znał producentkę z Warszawy, 
Paulinę, która, sama będąc we-
ganką, uznała produkcję bezglu-
tenowych, zdrowych pierogów 
za swoją misję. Z kolei  Jacek 
i Agnieszka, jego biznesowi 
partnerzy,  są  producentami 
klasycznych pierogów, a oprócz 
najwyższej jakości stawiają na 
pierwszym miejscu także na re-
gionalność. – Odwiedziłem ich 
firmę, na własne oczy widzia-
łem,  jak  przygotowywane  są 
wszystkie produkty: wszystko 
jest  najwyższej  jakości,  eko-
logiczne,  to  daje  gwarancję 

niepowtarzalnej  jakości  i  nie-
powtarzalnego  smaku:  właś-
nie takiego, jaki zapamiętałem 
z rodzinnych obiadów u moich 
dziadków – podkreśla Jakub.
Słowo  „pierogi”  pochodzi 

prawdopodobnie  od  starosło-
wiańskiego słowa „pirþ”, które 
oznaczało ucztę. I tym właśnie 
są pierogi dla pana Jakuba, ucztą 
dla podniebienia. Pierogi są po 
prostu niesamowitym daniem, 
mogą  być  podawane  w  róż-
nych wariantach smakowych: 
na słodko, na ostro, z owocami 
czy  z mięsem. Możliwości  są 
nieograniczone. Przygotowanie 
dobrych pierogów jest niezwykle 

czasochłonne. – Pierogi z naszej 
firmy można zamrozić  i w  ten 
sposób mieć w lodówce zdrowe 
danie, pożywne  i bez żadnych 
konserwantów czy wzmacnia-
czy smaków, które po powrocie 
z pracy można szybko przygoto-
wać – zaznacza Jakub.

Jak funkcjonuje dystrybu-
cja?  –  Jesteśmy  małą  firmą 
działającą  online.  Na  stronie 
firmy www.teigtasche.at i na 
profilu facebookowym prze-
kazujemy wszystkie informacje 
dotyczące terminów: do kiedy 
należy składać zamówienia na 
pierogi, które są dostarczane od 
producenta co dwa tygodnie. 

Smak dzieciństwa
Coraz chętniej sięgamy po produkty oferowane przez miej-
scowe firmy, odwiedzamy małe, rodzinne sklepy. Ten trend 
wzmocnił się w okresie pandemii, kiedy chętnie wspieramy 
takie firmy. Nie zapominajmy też o produktach polskich, szcze-
gólnie tych tradycyjnych. Prezentujemy Wam jedną z takich 
firm, oferujących polskie pierogi, co jest szczególnie ważne 
przed świętami Bożego Narodzenia!

Patrycja Brzoza

Jak trafiłaś do domu porodowego, 
czyli do Geburtshausu?

– Zawsze mi się marzył poród domo-
wy, ale nasze warunki mieszkaniowe na to 
nie pozwalają. W dodatku Lech, mój mąż, 
był nastawiony do tej opcji negatywnie.
Uważał, że to niebezpieczne  i że opieka 
okołoszpitalna jest konieczna. Ale moment, 
w którym postanowiłam się zgłosić do wy-
branego szpitala, pokrył się z początkiem 
zamieszania  związanego  z  Covidem-19 
i mimo wielokrotnych prób po prostu nie 
mogłam się tam dodzwonić. Kiedy wresz-
cie mi się to udało, okazało się, że jest za 
późno. Usłyszałam, że z końcem września 
rodzi się najwięcej dzieci i wszystkie ter-
miny są zarezerwowane.
Z pomocą przyszła mi pani Barbara, 

która odbierała mój pierwszy poród. To ona 
poradziła mi zgłosić się do Geburtshausu 
„Vom Anfang an” i poleciła pracującą tam 
położną, Claudię.
Pierwsza nasza wizyta nastroiła nas 

bardzo  pozytywnie.  Nie  było  tego  ca-
łego  stresu  związanego  ze  szpitalem, 
gdzie  wszystko  jest  sterylne,  chłodne, 
zasadnicze. Od  razu poczuliśmy się  jak 
w domu. Zostaliśmy przyjęci w czymś, co 
przypominało jadalnio-kuchnię, na ścia-
nach wisiały  zdjęcia dzieci,  które się  tu 
urodziły, poczęstowano nas kawą. Po tym 
pierwszym spotkaniu Lech zażartował, że 
możemy tu rodzić, bo mają dobry ekspres 
i bardzo smaczną kawę.

Jak przygotowywałaś się do porodu?
– Miałam zabiegi akupunktury. Robiłam 

ćwiczenia z oddychania, z technik rozluźnia-
jących, które pozwalają nam kobietom sku-

pić się na naszych potrzebach, na naszym 
ciele, poznać sposoby naturalnego uśmie-
rzania bólu przy porodzie. Najważniejsze 
było to, że rodziłam pod opieką osoby, którą 
znałam i która znała mnie, mój charakter, 
moje reakcje. Dzięki temu miałam poczu-
cie bezpieczeństwa, wiedziałam, że jestem 
w dobrych rękach. Claudia utwierdziła mnie 
w przekonaniu, że poród nie jest niczym 
niebezpiecznym. To wręcz najnaturalniejsza 
rzecz na świecie, o ile odpowiednio się do 
tego przygotujemy i będziemy się wsłuchi-
wać w nasz organizm.
Mój mąż jest muzykiem i tak się złożyło, 

że blisko wyliczonego terminu porodu Lech 
miał aż trzy wyjazdy koncertowe. Bałam 
się, że będę sama, że nie dam rady, kto 
zaopiekuje się Hanią, naszą czteroletnią 
córeczką. Claudia znakomicie umiała mnie 
uspokoić. Przewidziała, że urodzę dopiero 
po  powrocie  Lecha  z  rozjazdów,  że  jak 
długo go nie ma, mój organizm jest spięty. 
I rzeczywiście: urodziłam dopiero, kiedy 
wrócił. Jakby mój organizm dostał znak: 
okey, teraz możemy zaczynać!

Pierwsze dziecko rodziłaś w szpitalu: 
pokuśmy się o porównanie!
–Poród w szpitalu generuje niepotrzeb-

ny stress,  który  zakłócając gospodarkę 
hormonalną działa negatywnie na wydzie-
lanie hormonów potrzebnych do tego, żeby 
poród przebiegał szybko i bezproblemowo. 
Szpital jest przedsiębiorstwem, w którym 
lekarze i położne przychodzą i wychodzą 
na określoną godzinę, a rodzące są ano-
nimowe. Za  tym kryje się pokusa  inter-
wencji, najczęściej niepotrzebnych. Poród 
Hani był wywoływany, bo pani położna 
się spieszyła. A jak już raz się zaingeruje 
w ten naturalny proces, jakim jest poród, 
to potem bardzo łatwo o komplikacje.
Była to więc niepotrzebna ingerencja. 

Ale niestety, jak raz zakłócimy ten proces 
naturalnych zdarzeń, to już cały przebieg 

porodu jest zakłócony i nie  idzie tak jak 
powinien. Miałam szczęście, że w czasie 
gdy rodziłam Hanię, zmieniła się położna. 
Przyszła pani Barbara, Polka, która miała 
duże wyczucie. Kiedy się pojawiła, wie-
działam, że będzie dobrze.
Natomiast ten drugi poród, w Geburts-

hausie, to przeżycie pełne spokoju  i  ra-
dości. Na pewno był mniej bolesny. To, 
że boli, to jest oczywiste, ale ten ból był 
w pewnym sensie piękny.
Dzięki  wsparciu  Claudii  wiedziałam, 

jak radzić sobie z bólami, jak mogę sobie 
sama pomóc, żeby cały ten proces prze-
biegał szybciej. Nie planowałam, że będę 
rodziła w wannie. Ja po prostu słuchałam 
Claudii,  ufałam  jej  i  stosowałam  się  do 
tego, co mówiła. Ale też słuchałam siebie, 
słuchałam własnego ciała i starałam się 
skupić na sobie i podążać za sygnałami, 
które wysyła.

Jak długo trwał cały poród od przy-
bycia do Geburtshausu?
– Przyjechaliśmy o 20:30. A Gabriel 

urodził się o 23:39.
I rzeczywiście po trzech kolejnych 

godzinach mogliście pójść do domu już 
w trójkę?

– Tak! Po samym porodzie odpoczy-
waliśmy, zapoznawaliśmy się z naszym 
nowonarodzonym synkiem, a Claudia 
w  tym czasie obserwowała mnie, moje 
ciało, czy wszystko jest w porządku. Potem 
dostałam miskę pysznej zupy jarzynowej. 
Po tych trzech godzinach, kiedy wszystko 
było w porządku, mogliśmy pojechać do 
naszego małego świata. To było dla mnie 
najważniejsze, że cały czas byłam w towa-
rzystwie osób, które znałam, w miejscu, 
które poznałam wcześniej i że po wszyst-
kim mogłam wrócić do mojego domu.
Lech powiedział, że gdybyśmy zdecydo-

wali się kiedyś na trzecie dziecko, to mając 
teraz porównanie nie chciałby, żeby ono 
rodziło się w szpitalu. I że byłoby cudownie, 
gdyby każda kobieta miała możliwość ro-
dzenia w takiej atmosferze, mając poczucie 
intymności, bezpieczeństwa i zrozumienia.

Wsłuchać się w siebie
Rozmowa z młodą mamą, Martą Napierałą
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społeczeństwo polskie rody w Austrii

Rodzina Olszewskich

Przesyłane są do klientów przez 
pocztę austriacką w specjalnie 
przystosowanych do tego celu 
pojemnikach ze styropianu. Mó-
wiąc dokładnie, są to pojemniki 
przeznaczone  do  przesyłania 
produktów farmaceutycznych, 
ale ja je dostosowałem do prze-
syłki pierogów. Klient może te 
pojemniki  zwracać,  bo  nasza 
firma bardzo dba o ekologię – 
mówi Jakub Strzałkowski.
Jeśli  obecna  sytuacja  po-

zwoli, to pierogi z „Die Teig-
tasche”  będzie  można  przed 
świętami nabyć bezpośrednio 
na  jarmarku  bożonarodzenio-
wym w Spittelberg, na którym 
firma Jakuba będzie miała swoje 
stoisko.  W  ofercie  bożonaro-
dzeniowej ma  też  się  znaleźć 
inny polski rarytas, a miano-
wicie oscypek, czyli produkt 
regionalny chroniony unijnym 
certyfikatem.

Pan Jakub mówi pięknie po 
polsku. W tym języku rozmawiał 
zawsze w domu, ale najlepszą 
szkołą  były  odbywane  regu-
larnie przez pierwsze trzy lata 
studiów wizyty  u dziewczyny 
w Warszawie. – Nie odbiło się 
to dobrze na studiach – ale za 
to na języku i owszem – śmieje 
się Jakub. W czasie studiów or-
ganizowane były też wycieczki 
do Polski, między innymi do fir-
my KGHM. Jakub występował 
wówczas w roli tłumacza, do-
skonaląc język fachowy.
A kim są klienci jego firmy? 

To osoby w wieku 25–70 lat, 
przeważają  kobiety  pracujące 
zawodowo. Głównie są to Au-
striacy.
– Przed świętami będziemy 

mieć  oczywiście  duży wybór 
pierogów,  będą  tradycyjne 
pierogi  świąteczne  z  kapustą 
i grzybami, ale też nowy rodzaj: 
jabłko z cynamonem. W  tych 
pierogach jest smak mojego 
dzieciństwa, wy też na pewno 
pamiętacie  te  smaki.  Pierogi 
uwielbiają też moje dwie córki, 
Kalina i Maya. Zapraszam więc 
wszystkich na pierogową ucztę 
– zachęca Jakub.
Jest też specjalna oferta dla 

czytelników „Poloniki”! Pod ko-
dem wigilijnym: kochampiero-
gi15 otrzymamy 15% zniżki na 
zakup. A jest w czym wybierać! 
Smacznego!
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w lesie, myślistwo to moja pa-
sja. Dawniej sam dostarczałem 
moim restauracyjnym gościom 
dziczyznę na stół – tłumaczy 
Michał Olszewski okoliczności, 
z powodu których tym razem 
nie możemy się spotkać w jego 
winiarni. Może i lepiej, bo sku-
pimy  się  na  wspomnieniach 
o jego rodzinnej przeszłości.

Pytamy go o to, w jaki 
sposób  pochodzenie  i  dzieje 
rodziny  ukształtowało  jego 
charakter:
– To, że pochodzę z rodzi-

ny o długiej historii, zarówno 
w Polsce, jak i w Austrii, zna-
cząco wpłynęło na mnie i moje 
nastawienie do życia. Rodzina, 
życie  rodzinne  jest  dla  mnie 
bardzo  ważne,  a  kultywowa-
nie  tradycji  i  pielęgnowanie 
świadomości historycznej idzie 
doskonale z tym w parze. Uro-
dziłem się w Wiedniu, w którym 
różne kultury, tradycje, języki, 
nacje przez wieki żyły przyjaź-
nie obok siebie, wychowywa-
łem  też w Górnej  Austrii,  do 
Polski często podróżowałem, 
prywatnie  do  znajomych,  ale 
i  biznesowo.  Noszę  w  sobie 
ten specyficzny ekstrakt histo-
ryczno-kulturowy, jaki niegdyś 
stanowiły Austro-Węgry.
Od XIV wieku albo i wcześ-
niej
Ród  Olszewskich,  według 

informacji encyklopedycznych, 
pochodzi z Podlasia. – O naszej 
rodzinie  Olszewskich  wspo-
minają już XIV-wieczne doku-
menty. Ale jej historia musi być 
znacznie dłuższa, gdyż w na-
szym  rodowym  herbie  krzyż 
oznacza udział w wyprawach 
krzyżowych  –  wyjaśnia  pan 
Michał.
Jedna z gałęzi rodu osiadła 

w odległych Czechach, inna – 
z którą łączeni są przybyli pod 
koniec XVII wieku do Wiednia 

Olszewscy – w okresie za-
wieruchy napoleońskiej zaku-
piła majątek w podlegnickich 
Warmątowicach  Sienkiewi-
czowskich, wówczas zwanych 
Eichholz. To po nich pozostała 
tam mogiła: – Do Polski pry-
watnie już nie podróżuję. Ro-
dziny żadnej tam nie ma. Można 
tylko na cmentarzu w Legnicy 
odwiedzić rodzinny grób.
Choć nie tylko: we wrześniu 

2019 r. w dworku w Warmą-
towicach  odsłonięto  tablicę 
pamiątkową, poświęconą Al-
fredowi von Olszewskiemu, 
polskiemu szlachcicowi i ofice-
rowi pruskiemu, który zasłynął 
odważnym w tamtych czasach 
testamentem,  nakazującym 
swym potomnym  powrót  do 
polskich korzeni. Warunkiem 
odziedziczenia majątku przez 
syna miało być złożenie prze-
zeń do 30. roku życia egzaminu 
z języka polskiego oraz historii 
i kultury Polski. W przeciwnym 
wypadku  dobra  miał  otrzy-
mać…  Henryk  Sienkiewicz. 
Ten jednak, nie znając osobi-
ście  zafascynowanego  jego 
twórczością  Alfreda,  zrzekł 
się spadku. Syn Alfreda, Bo-
gusław Bogdan, umarł młodo, 
majątek, który przejęła córka, 
Draga, pozostał w rękach ro-
dziny do 1945 roku. Nikt więcej 
z tych Olszewskich w Polsce 
nie został.
Nazwisko w wersji orygi-
nalnej
– Jako urodzony w Austrii 

identyfikuję się jednoznacznie 
z austriacką kulturą. Monarchia 
austriacka  była  ojczyzną  dla 
wielu narodów. To dziedzictwo 
jest bezcenne. Nigdy też przez 
myśl mi  nie  przeszła  zmiana 
pisowni  mojego  nazwiska: 
jest  ono  częścią mnie  i wie-
lopokoleniowej  historii  mojej 
rodziny.  Znam  język  polski, 

zdecydowanie lepiej rozumiem, 
niż sam mówię. Nie potrafię już 
teraz  prowadzić  konwersacji 
wyłącznie  w  języku  polskim. 
W przeszłości jednak, gdy wielu 
gości z Polski odwiedzało moją 
winiarnię,  posługiwałem  się 
w rozmowie językiem polskim 
– z dumą mówi pan Michał.
Jak  się  okazuje, wielu  re-

stauracyjnych gości nie znało 
w  ogóle  niemieckiego,  czym 
zatem się kierowali wybierając 
Heuriger przy Stammersdorfer-
strasse? Pytamy, czy polsko-
brzmiące nazwisko, Olszewski, 
a nie np. Olschevsky, pomogło 
w prowadzeniu biznesu niejako 
tradycyjnie zarezerwowanego 
dla Austriaków. – Moje korze-
nie, dzieje mojej rodziny oraz 
nazwisko niewątpliwie przyczy-
niły się do powodzenia i popu-
larności winiarni. Na przestrzeni 
kilkunastu  lat  bywali  u  mnie 
m.in.  kardynałowie  Glemp 
i König, ówczesny ambasador 
RP Władysław Bartoszewski, 
minister  obrony  Stanisław 
Dobrzański,  rektor  kościoła 
na  Kahlenbergu  ksiądz  Jerzy 
Smoliński, ale też celebryci, jak 
tutejszy Rainhard Fendrich czy 
Jean Paul Belmondo. Choć bar-
dzo ceniłem również obecność 
zwyczajnych turystów z Polski. 
Cieszę się, że za granicą odnaj-
dywali polski ślad.
Domowe tradycje i winne 
dziedzictwo
–  W  naszym  rodzinnym 

domu  święta  Bożego  Naro-
dzenia miały naturalnie związek 
z narodzeniem Jezusa, ale też 
były wspomnieniem zmarłych, 
tych, których już pośród nas nie 
było. Celebrowanie wspólnego 
przebywania ze sobą to główna 
idea świąt. Tradycyjnie na sto-
le  znajdowało się dodatkowe 
nakrycie. W menu  królowała 
ryba, temu zwyczajowi pozo-

staliśmy wierni w wigilię. Nato-
miast w pierwszy dzień świąt na 
stole pojawiała się dziczyzna, 
której łowieniem i przyrządza-
niem zajmowaliśmy się zgodnie 
z  wielopokoleniową  rodzinną 
tradycją własnoręcznie.
Po  rodzicach  Michał  Ol-

szewski  odziedziczył  małą 
winiarnię,  początkowo  prze-
znaczoną  wyłącznie  dla  ce-
lów  prywatnych  i  spotkań 
z  przyjaciółmi.  Po  powięk-
szeniu posiadłości i zdobyciu 
wykształcenia winiarza oddał 
się wraz z żoną temu, co kochał 
najbardziej: produkowaniu wina 
i dostarczaniu go klientom na 

stół,  zwykle  w  towarzystwie 
potraw  przyrządzanych  na 
miejscu, z produktów i skład-
ników, które sam wyhodował 
albo… ustrzelił.
Jak widać, te wartości były 

u  niego  zawsze  żywe.  A  co 
z przyszłością? Jakie przesłanie 
ma przedstawiciel rodziny Ol-
szewskich dla swych dzieci, ich 
dzieci, kolejnych pokoleń rodu, 
który całkowicie zakorzenił się 
nad Dunajem? – Najważniejsze 
jest ciągle zdobywać wiedzę, 
uczyć  się  i  doświadczać  no-
wego,  następnie  tę  zdobytą 
wiedzę  umiejętnie  stosować 
w praktyce  ku dalszemu po-
żytkowi.  Pielęgnować  świa-
domość  przeszłości,  chronić 
kulturę, w sposób konsekwen-
tny kontynuować dzieła, które 
chcemy  i  które należy ocalić 
od zapomnienia – konkluduje 
Michał Olszewski.

W kolejnej odsłonie cyklu „Polskie rody 
w Austrii” prezentujemy rodzinę Olszew-
skich, której austriackie początki sięgają 
aż czasów króla Jana III Sobieskiego.

Anita Sochacka
Jana III Sobieskiego można 

z powodzeniem ochrzcić mia-
nem pierwszego polskiego ko-
lonizatora monarchii habsbur-
skiej.  Zainicjował on bowiem 
osiedlenie  się  nad  Dunajem 
polskich żołnierzy, z powodze-
niem oddającym się w czasie 
pokoju prowadzeniu różnora-
kiej działalności, jak leśnictwo, 
myślistwo czy hodowla koni. 
Tak było właśnie w przypadku 

antenatów naszego rozmówcy, 
Michała Olszewskiego.
Naszym  Czytelnikom  po-

stać ta została przybliżona 10 
lat temu. Rozmawialiśmy z nim 
wówczas, gdy był właścicie-
lem winiarni Heuriger przy 
Stammersdorferstrasse. – Nie 
prowadzę już mojej restauracji, 
od kilku lat jestem na emery-
turze, teraz mam dużo czasu 
dla siebie. Często przebywam 

Michał Olszewski

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 p
ry

w
at

ne



politykapolityka

Panie burmistrzu, serdecznie gratu-
lujemy wspaniałego wyniku wyborczego 
i faktu, że ponownie został Pan wybrany 
na to stanowisko. Jakie są najważniejsze 
zadania miasta w związku z pandemią i ja-
kie jest Pana przesłanie do mieszkańców?
– Wiedeń popiera ideę lockdownu obo-

wiązującego w całej Austrii. Dla bezpieczeń-
stwa  nas  wszystkich  proszę  wszystkie 
mieszkanki  i mieszkańców Wiednia,  jeśli 
mogą, o pozostanie w domach i zreduko-
wanie kontaktów społecznych do minimum. 
Tylko wspólnie zdołamy opanować dalszą 
ekspansję wirusa. Obostrzenia będą miały 
silny wpływ na gospodarkę, rynek pracy 
i życie społeczne. Z tego względu konieczne 
jest monitorowanie tych skutków. Rząd au-
striacki musi zabezpieczyć ciągłość pracy 
w zakładach pracy, z których zwykle wpły-
wały pieniądze z podatków, tak by nikt nie 
był zmuszony zostać bezrobotnym.

Jest Pan politologiem i historykiem. Co 
zafascynowało Pana w polityce na tyle, 
że poszedł Pan tą drogą?

– To była po prostu radość, czerpana 
z możliwości kontaktu z nowo poznanymi 
ludźmi, wysłuchania  ich  historii,  a  także 
chęć zmiany rzeczywistości na lepszą.

Czy istnieją postaci, które Pan podziwia 
i które miały na Pana wpływ w politycznej 
karierze i życiu osobistym?

– Ważnym wzorem politycznym jest dla 
mnie Bruno Kreisky. Wpłynął on na nasz 
kraj bardziej niż ktokolwiek inny. Dzięki jego 
reformom bardzo konserwatywna Austria 
przeniosła się do XX wieku, a Wiedeń stał 
się światową metropolią.

Pana życiowa maksyma brzmi: 
„Rozmowa łączy ludzi”. O czym przede 
wszystkim powinniśmy teraz rozmawiać 
w Wiedniu?

– Trwa właśnie konkurs na najlepsze po-
mysły dotyczące przyszłości Wiednia. My, 
wiedeńscy socjaldemokraci prezentujemy 

najlepsze koncepcje i idee: darmowa szkoła 
całodzienna, gwarancja miejsc pracy i opieki, 
„wiedeński bonus” dla gospodarki i „Akcja 
Wiedeń” zwiększająca bezpieczeństwo.

W Wiedniu żyją ludzie 
ze 183 różnych krajów. 
Takiej różnorodności nie 
było tutaj nigdy dotąd. Co 
jest najważniejszym gwa-
rantem udanej wspólnoty?

– Wiedeń jest dziś mia-
stem  międzynarodowym, 
w  którym  ludzie  z  najróż-
niejszych  kultur  współist-
nieją pokojowo. Oczywiście 
w wielkim mieście zawsze 
zdarzają  się  konflikty.  Ale 
dla mnie ważne  jest,  żeby 
mieszkańcy  darzyli  się  jak 
największym szacunkiem. Wiedeń nie będzie 
dobrze funkcjonował, jeśli nie wszyscy będą 
przestrzegać zasad udanego współżycia. Na 
to zwracamy w Ratuszu uwagę, a w przy-
szłości położymy jeszcze większy nacisk.

Czy mógłby Pan przybliżyć naszym czy-
telnikom i czytelniczkom ideę Campusu 
Religii? Co sprawia, że ta inicjatywa jest 
tak ważna?

– Wiedeń to tradycyjnie miasto religij-
nego współistnienia, od setek lat praktyko-
wane są tu różne wyznania. Campus Religii 
połączy wiedeńczyków wielu wyznań na 
miarę XXI wieku. Pomysł ten fascynował 
mnie od początku, dlatego też Ratusz razem 
ze wspólnotami religijnymi przeforsował ten 
projekt i odda do dyspozycji działkę budow-
laną na ten cel.

Jakie ma Pan doświadczenia, jeśli 
chodzi o polską społeczność w Wiedniu?

– Cenię polską wspólnotę tak jak wszyst-
kie inne wspólnoty migrantów w Wiedniu. 
Polaków wyróżnia jednak to, że czują przy-
należność do Austrii  i prezentują ponad-
przeciętną znajomość języka niemieckiego. 

Jesteśmy blisko – widać to też w dziedzinie 
kulinarnej.

Współpraca Wiednia i Krakowa rozpo-
częła się w roku 2000 i została przedłużo-
na w roku 2017. Jak przebiega dyskusja 
obu miast na temat ochrony środowiska, 
komunikacji, kreatywnej gospodarki 
i know how?
– Przykładowo wspólnie się zastanawia-

my, jak mogłyby współpracować start-upy 
europejskie, by były w stanie odeprzeć kon-
kurencję z USA i Azji. Chodzi też o wymianę 

oferty kulturalnej przez krakowian i wiedeń-
czyków. Tą drogą odnieśliśmy sukces i bę-
dziemy nią kroczyć także w przyszłości.

Czy Wiedeń pozostanie wzorcowym 
socjaldemokratycznym miastem? Jaką 
wizję ma Pan dla tego miasta?
– Wiedeń musi także w przyszłości po-

zostać najpiękniejszą i najbardziej przyjazną 
mieszkańcom światową metropolią. Dlatego 
dołożę wszelkich starań, by także w przy-
szłości  komfort  życia  pozostał  wysoki. 
Dotyczy to w równej mierze przystępnych 
finansowo  mieszkań,  poczucia  społecz-
nej  wspólnoty,  jak  i  oferty  edukacyjnej 
dla  naszych  dzieci.  Szczególnie  mocno 
inwestujemy w system opieki zdrowotnej, 
system opiekuńczy i rozbudowujemy do-
tychczasową ofertę! Czynimy, co w naszej 
mocy, aby Wiedeń jak najszybciej poradził 
sobie z kryzysem Covid. Osoby pracujące, 
a przede wszystkim ludzie młodzi, powin-
ni  znowu  mieć  możliwość  skorzystania 
z dotychczasowych szans. A wszystkim, 
których egzystencja ucierpiała, będziemy 
pomagać najlepiej, jak to możliwe, w przej-
ściu przez te trudne czasy.
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Najukochańszy Wiedeń
– Wiedeń musi także w przyszłości pozostać najpiękniej-
szą i najbardziej przyjazną mieszkańcom światową me-
tropolią – twierdzi burmistrz Wiednia dr Michael Ludwig.

Rozmawia Halina Iwanowska

Studiowała Pani w Hiszpanii, Wło-
szech, USA i Polsce, zna Pani sześć ję-
zyków. Mogłaby Pani mieszkać gdziekol-
wiek, ale to Wiedeń jest miastem, które 
Pani wybrała i dla którego robi Pani tak 
wiele. Skąd taki wybór i dlaczego?
– Miałam przyjemność poznania całego 

świata – nie ominęłam żadnego kontynen-
tu. A jednak to tu, w Wiedniu, jest dla mnie 
najpiękniej. To centralny węzeł, położony 
w  sercu  Europy  i  skupiający  wszystko 
to,  czym  żyję.  Międzynarodowy  klimat 
w bezpiecznej atmosferze, z najlepszymi 
szkołami dla dzieci, fantastycznymi parka-
mi i nieprzebraną ofertą w sferach sztuki 
i kultury, sportu i gastronomii, której można 
oczekiwać od kosmopolitycznego miasta.

Jakie znaczenie wśród sześciu ję-
zyków, którymi się Pan posługuje, ma 
język polski?

– To mój język ojczysty – język moje-
go dzieciństwa, którego również uczyłam 
moje dzieci. Porozumiewanie się z ludźmi 
w  ich  językach  jest bezcennym atutem, 
ponieważ pozwala na znacznie więcej niż 
tylko posługiwanie się słowami, umożliwia 
głębsze spojrzenie, a tym samym zrozu-
mienie między wierszami.

Dlaczego zdecydowała się Pani zaan-
gażować politycznie? Co polityka oznacza 
dla Pani osobiście?
– Dla mnie polityka jest służbą. Zawsze 

byłam osobą bardzo zaangażowaną i po-
szukującą rozwiązań. Aktywne stawianie 
czoła wyzwaniom i energiczne podejście 
do nich jest częścią mojego codziennego 
życia, taką samą jak aktywna współpra-
ca z moimi współobywatelami i środowi-
skiem. Ponieważ różnorodność, jaką my 
wszyscy tworzymy, czy to młodzi, czy star-
si, pochodzący z różnych krajów, sprawia, 
że życie i wyzwania dnia codziennego są 
naprawdę fascynujące.

Jest Pani wiceprzewodniczącą Wie-
deńskiej Izby Gospodarczej, rzeczniczką 
firm jednoosobowych oraz członkinią 
zarządu i wiceprzewodniczącą projektu 
„Kobieta w gospodarce”. Skąd się bierze 
Pani zainteresowanie gospodarką?
– Gospodarka jest motorem napędza-

jącym nasz kraj, a jednocześnie zapew-
niającym miejsca  pracy,  pobudzającym 
innowacje  we  współpracy  z  ośrodkami 
naukowymi, gwarantującym lokalną podaż. 
Wszyscy są tu poszukiwani – od małych 
jednoosobowych firm po duże korporacje. 
A Wiedeń jest również węzłem komuni-
kacyjnym na  tym obszarze – pomiędzy 
Wschodem  i  Zachodem,  a  tym  samym 
ważnym motorem gospodarczym nie tylko 
dla Austrii, ale i dla całej Europy. Możli-
wość aktywnej współpracy właśnie tutaj, 
w odniesieniu do małych firm, jak i wiel-
kich korporacji, wspieranie oryginalnych 

i  innowacyjnych pomysłów – wszystko 
to sprawia radość i gwarantuje sukces.

W 2009 roku założyła Pani własną 
firmę doradczą. Pełni Pani też rolę am-
basadora integracji w ramach projektu 
Austriackiego Funduszu Integracyjnego, 
jest członkinią zarządu Towarzystwa 
Austriacko-Polskiego. Jest Pani także 
matką dwóch synów. Jak udaje się Pani 
wypełniać te wszystkie zobowiązania?
– Pasja we wszystkim, co robię, i fanta-

styczna rodzina, która angażuje się, zachęca 
i pomaga mi – to mój sekretny przepis. I jesz-
cze jedno: nigdy nie jestem sama, zawsze 
pracuję w świetnym zespole, który jest tak 
samo pełen entuzjazmu i energii jak ja.

Napisała Pani też dwie książki, Moms 
u can i Unstuck. Jakie ważne przesłanie 
one niosą?
– Miejcie odwagę, by iść własną drogą. 

Odwagę, by szukać pomocy. Odwagę, by 
iść w nieznane strony. Odwagę, by przy-
znać się, że obowiązki was przerastają. 
Mentorzy są więc niezbędni. Przekazywa-
nie tego, czego się nauczyliśmy, i dzielenie 
się  tym – myślę,  że w skrócie  to są  te 
najistotniejsze rzeczy.

Jaki jest Pani polityczny i osobisty cel? 
Jaka jest najważniejsza zmiana, którą 
chce Pani przeprowadzić w Wiedniu?
– Wzmocnić pojęcie wspólnoty w dzia-

łaniach politycznych. Sprawić, by w po-
strzeganiu polityków problemy obywatelek 
i  obywateli  były  zawsze  na  pierwszym 
miejscu. Partycypacja obywatelska i zo-
rientowane na przyszłość ulepszenia dla 
Wiednia, poczynając od zrównoważonych 
koncepcji ekologicznych, poprzez nowe 
koncepcje mobilności dla wszystkich użyt-
kowników dróg, od pieszych i rowerzystów 
po kierowców samochodów osobowych 
i ciężarowych. Na pierwszym zaś miejscu 
dla mnie są edukacja  i bezpieczeństwo, 
dotyczą bowiem nas wszystkich, naszych 
rodzin i naszej przyszłości.

Jakby Pani określiła siebie? Z czego 
jest Pani najbardziej dumna?
–  Cechują  mnie  umiejętność  pracy 

w  zespole  i  konsekwencja.  Dzięki  stu-
diom zagranicznym i podróżom zdobyłam 
międzynarodowe doświadczenie. Wyróżnia 
mnie na pewno miłość do ludzi, zaintere-
sowanie człowiekiem i jego problemami. 
Jestem dumna z moich synów, mojego 
największego szczęścia. Jestem dumna 
z mojej rodziny, bo to jest moja siła.

Fot. Krzysztof Borkow
ski

Posłanka polskiego pochodzenia
Dr Kasia Greco: kobieta biznesu, właścicielka firmy 
doradczej, wiceprzewodnicząca Wiedeńskiej Izby Go-
spodarczej, autorka książek, działaczka społeczna. 
Mama dwóch synów. Została posłanką do Rady Miasta 
Wiednia i do wiedeńskiego Landtagu z ramienia Neue 
Volkspartei (ÖVP).

Rozmawia Justyna Ossowska
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polskie pamiątki w Austrii polskie pamiątki w Austrii

Singerstraße  jest  jedną  z  najstar-
szych ulic Wiednia. Tablica zawieszona 
pod numerem 3 znajduje się na fasadzie 
budynku Hotelu Royal. Po jego prawej 
stronie mieści  się  hotelowa  restauracja 
Ristorante Firenze. W XVIII wieku działała 
tu karczma, a jednym z jej właścicieli był 
Leopold Dassanowsky (1698–1761). Jego 
ojciec Andrzej  Taczanowski wsławił  się 

jako jeden z dowódców w armii polskiego 
króla Jana III Sobieskiego podczas Odsie-
czy Wiedeńskiej 1683 roku.
Napis na tablicy w języku niemieckim 

głosi: „W tym miejscu stała renomowa-
na  gospoda Pod Czerwonym Jabłkiem, 
w której zarządzaniu szczególnie zasłużył 
się Leopold Dassanowsky (1698–1761), 
syn Andrzeja Taczanowskiego, rycerskie-

go komendanta króla Sobieskiego z 1683 
roku. Tablica ufundowana przez Austria-
-Mundi-Gesellschaft”.
Taczanowscy  należą  do  polskiej 

rodziny  szlacheckiej  wywodzącej  się 
z Wielkopolski. Nazwisko rodu pocho-
dzi od miejscowości Taczanów, będącej 
siedzibą ich rodu od XV wieku. Na prze-
strzeni wieków Taczanowscy osiągnęli 
wysoki status społeczny, a wielu człon-
ków rodu odegrało ważne role w życiu 
politycznym, wojskowym, religijnym 
i naukowym. Andrzej Taczanowski przy-
był do Wiednia wraz z wojskami Jana 
III Sobieskiego i w tym mieście osiadł 
na stałe. Austriacką gałęzią rodu Tacza-
nowskich jest rodzina nosząca nazwisko 
Dassanowsky. Pisownia nazwiska uległa 
bowiem zmianie.

W 1. dzielnicy Wiednia istnieje kilka 
miejsc upamiętniających potomków An-
drzeja Taczanowskiego. Na ulicy Griechen-
gasse 2 na ścianie budynku zawieszona 
jest tablica pamiątkowa z następującym 
z  napisem:  „W  tym  miejscu  stał  dom, 
w którym mieszkał i zmarł Leopold Johan-
nes Dassanowsky (1737–1815), dyrektor 
Cesarsko-Królewskiej Poczty Dworskiej, 
zasłużony w dziedzinie rozbudowy i po-
prawy infrastruktury pocztowej”.

Natomiast na ulicy Tuchlauben 8 widnie-
je tablica upamiętniająca Heinricha Franza 
von Dassanowsky‘ego, z tekstem: „W daw-
nym domu Schönbrunnów żył aż do śmier-
ci 2 marca 1892 r. filantrop i dobroczyńca 
Heinrich Franz von Dassanowsky“.

Z  kolei  na  ulicy  Bauernmarkt  24  za-
wieszona  jest  tablica  poświęcona  prof. 
Elfriede  von  Dassanowsky,  śpiewaczce 
operowej, aktorce i producentce filmo-
wej. Napis brzmi: „W tym domu w roku 
1946 August Diglas, Emmerich Hanus, 
Elfi von Dassanowsky stworzyli Belvedere 
Filmproduction. To pierwsze powojenne 
studio wniosło znaczący wkład w rozwój 
austriackiego filmu”.

Należy  jeszcze  wspomnieć,  że  w  6. 
dzielnicy Wiednia przy Magdalenenstraße 
13 wybudowane w latach 60. osiedle 

mieszkaniowe nazwano Elfi-Dassanow-
sky-Hof.
Z kolei w 22. dzielnicy Wiednia jednej 

z ulic nadano w 1997 roku nazwę Dassa-
nowskyweg.
Tak wiele miejsc świadczy o uznaniu ze 

strony władz Wiednia dla przedstawicieli 
historycznej rodziny Dassanowsky’ch, któ-
rzy od XVII wieku wywarli  duży wpływ 
na życie społeczno-polityczne i kulturalne 
stolicy Austrii.
Powróćmy jednak do protoplasty au-

striackiej  gałęzi  rodu  Dassanowsky’ch, 
Andrzeja Taczanowskiego, uczestnika 
Odsieczy Wiedeńskiej, upamiętnionego na 
tablicy przy Singerstraße 3. Należy nadmie-
nić, że przy Singerstraße 11 znajdowała się 
tablica, która upamiętniała kolejnego pol-
skiego bohatera z 1683 roku, mianowicie 
Jerzego Franciszka Kulczyckiego (1640–
1694). Tablica ta informowała, że właśnie 

w lokalu pod tym adresem działała jego 
kawiarnia (o upamiętnieniu Kulczyckiego 

przy Domgasse 6 pisaliśmy w „Polonice” 
nr 268). Na przestrzeni wieków lokal przy 
Singerstraße 11 przechodził z rąk do rąk, 
a dzisiaj znajduje się tu chińska restauracja. 
Tekst na dawnej  tablicy  informował, że: 
„W tym lokalu w roku 1683 Kulczycki zało-
żył pierwszą kawiarnię w Wiedniu. Stałymi 
gośćmi byli wielcy intelektualiści i artyści 
swoich czasów, tacy jak Schubert, Lanner 
i Strauß”. Tablica ta widniała na fasadzie 
budynku jeszcze pod koniec XX wieku, 
obecnie znajduje się wewnątrz lokalu.

Czy  rzeczywiście  wspomniana  ka-
wiarnia należała do Kulczyckiego  i  była 
tą pierwszą w Wiedniu? Z  racji  tego,  iż 
historycy wskazują na kilka innych praw-
dopodobnych miejsc, trudno to rozstrzyg-
nąć. Friedrich Torberg, austriacki pisarz, 
stwierdził kiedyś: „Wiedeń to miasto le-
gend, a złośliwi nawet twierdzą, że legendy 
to jedyne, co w Wiedniu najlepiej funkcjo-
nuje”. Dziś nie wiemy z całą pewnością, 
czy lokal przy Singerstraße 11 należał do 
Kulczyckiego, któremu, nawiasem mówiąc, 

przypisuje się dziś różne narodowości, ale 
tablica upamiętniająca jest jak najbardziej 
prawdziwa i sławi naszego rodaka.

Polskie pamiątki w Austrii, cz. XIV
W 1. dzielnicy Wiednia odwiedziliśmy ostatnio kościół 
św. Elżbiety znajdujący się przy Singerstraße 7. Tuż 
obok, niespełna 100 metrów dalej, pod numerem 3 wid-
nieje zapomniana już tablica upamiętniająca Andrzeja 
Taczanowskiego i jego syna Leopolda Dassanowsky’ego.

Sławomir Iwanowski
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Interface.  
Bezpłatne kursy języka 
niemieckiego

Czy wiecie, że w Wiedniu można za 
darmo nauczyć się języka niemieckiego? 
A gdzie? Tu jest odpowiedź.
Projekt Deutsch im Beruf
Kursy adresowane są do osób pracu-

jących (w wieku od 15 lat do 65 +), które 
pracują i mieszkają w Wiedniu lub są za-
meldowane w innych krajach związkowych, 
ale pracują w Wiedniu. Akceptowane są 
wszystkie rodzaje umów o pracę, także te 
nietypowe, jak umowa o dzieło (Werkver-
trag) czy umowa zlecenie (Dienstvertrag). 
W kursach nie mogą wziąć udziału osoby 
zameldowane w AMS. Są one finansowane 
głównie przez ratusz wiedeński (Stadt Wien), 
część  kosztów  przejęła  Arbeiterkammer 
(AK).  Istnieje  możliwość  wykorzystania 
bonów naukowych (Bildungsgutscheine).
Każdy z poziomów nauczania: A1, A2 

i B1, został podzielony na dwie części. Nie 
znaczy to, że automatycznie po zakończeniu 
poziomu przechodzi się na wyższy. Przy-
kładowo, osoby, które zdały egzamin B1 ze 
średnim wynikiem, mogą zostać w oparciu 
o wyniki testu kwalifikacyjnego przydzielone 
na poziom B1 plus. adal można dołączyć do 
trwających kursów, przede wszystkim na 
poziomie A1 i B1plus. ozpoczęcie nowych 
kursów planowane jest na 11 stycznia 2021 
roku.
Osoby pracujące w Wiedniu  otrzymują 

bon (Gutschein) w wysokości 120 euro, kursy 
są więc dla nich bezpłatne. Zainteresowani 
mogą też podejść do egzaminu ÖIF na każdym 
poziomie oraz ÖSD począwszy od poziomu 
B2. Do egzaminu organizowanego w Interface 
mogą podejść wyłącznie osoby biorące udział 
w kursach po pozytywnym wyniku egzami-
nu próbnego. Opłata egzaminacyjna wynosi 
70 euro. Egzaminy odbywają się w grudniu 
i w czerwcu. Na 7 grudnia 2020 planowany 
jest egzamin B1 (OIF) dla uczestników kursów.
Doradcy Interface służą poradą i poma-

gają zamówić bony. Jednocześnie informują 
o programie dokształcającym AK.

Aktualności w związku z Covid-19: Jak 
długo będzie to możliwe, kursy będą odby-
wać się na miejscu. W przypadku lockdow-
nu planowane są konferencje online przez 
Jitsi lub Zoom, a materiał dostępny będzie 
online przez Padlet. Adres: Knöllgasse 15, 
4 piętro, 1100 Wien. Zapisy: w każdy wtorek 
o 15.30–18.30.

Uwaga!  W  czasie  lockdownu można 
meldować się tylko telefonicznie.Wymagane 
dokumenty: potwierdzenie zameldowania 
i legalności pobytu. Tel. +43 1 524 50 15-
81 lub -83.

Start Wien – 
Startcoaching – pomoc 
dla nowo przybyłych 

To propozycja wydziału magistratu 17, 
który zajmuje się integracją i różnorod-
nością (Ma 17 Integration und Diversität). 
Oferta ta jest skierowana do wszystkich 
migrantów, którzy chcą zdobyć wiedzę, 
umożliwiającą im funkcjonowanie w spo-
łeczeństwie austriackim.
Zaraz  po  otrzymaniu  zaświadczenia 

potwierdzającego osiedlenie się w Austrii 
(Anmeldebescheinigung) lub karty stałego 
pobytu (Aufenthaltskarte – dotyczy osób 
z państw trzecich, będących na utrzyma-
niu obywatela EOG), należy ustalić termin 
spotkania z doradcą. „Start Wien” oferuje 
dla  nowo przybyłych migrantów, w  tym 
Polaków, pomoc w formie:
•  finansowej  (darmowe  bony  na  naukę 
języka niemieckiego),

•  bezpłatnego  poradnictwa  w  językach 
ojczystych,

•  pomoc w wyszukaniu odpowiedniego 
kursu języka niemieckiego,

•  porad w kwestiach podstawowych.
Współpracownicy MA17 władający ję-

zykiem polskim pomogą nowo przybyłym 
rodakom w możliwie szybkim zadomowie-
niu się w Wiedniu.

Na pierwszym spotkaniu wręczane są 
niezbędne informacje dotyczące wiedeńskiej 
karty edukacyjnej i bonów przeznaczonych 
na naukę  j. niemieckiego, kursów języka 
niemieckiego, zameldowania dzieci do 
szkół, przedszkoli, doradztwie w sprawie 
uznawania kwalifikacji oraz dokształcania 
zawodowego, możliwości uczestniczenia 
w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych 
(InfoModule).
Wiedeńska karta edukacyjna – Wiener 
Bildungspass
Doradca Start Wien – Startcoaching wrę-

cza zainteresowanemu na pierwszym spot-
kaniu wiedeńską kartę edukacyjną (Wiener 
Bildungspass). Karta edukacyjna jest do-
kumentem potwierdzającym uczęszczanie 
na kursy języka, udział w modułach tema-
tycznych, poradnictwie oraz w imprezach 
edukacyjnych. Karta ta zawiera darmowe 
bony na naukę języka niemieckiego (Wiener 
Sprachgutcheine) o łącznej wartości 150 
euro, które można zrealizować u każdego 
certyfikowanego organizatora kursów ję-
zykowych w Wiedniu.
Wiener Bildungspass można przedłożyć 

wszędzie, gdzie pada pytanie o umiejętności 
językowe, kwalifikacje zawodowe, wykształ-
cenie i dodatkowe kwalifikacje, na przykład 
u organizatorów kursów języka niemieckie-
go, na kursach edukacyjnych, w poradniach, 
w  urzędzie  pracy  (Arbeitsmarktservice), 
u potencjalnych pracodawców.

Startcoaching Wien – zmiany w związ-
ku z Covid –19
Z powodu pandemii koronawirusa zawie-

szone do odwołania zostały spotkania infor-
macyjne (Info-Module), które odbywały się 
dotąd w Volkshochschule na Arthaberplatz 18 
w 10 dzielnicy. Obecnie spotkania informacyj-
ne online (Info-Module online) będą prowa-
dzone w formie seminariów internetowych. 
Wszelkie informacje oraz daty można znaleźć 
pod adresem:  https://www.facebook.com/
StartWien.at/events
Ze wyględu na koronawirusa wszystkie 

konsultacje z polskojęzyczną doradczynią 
Agnieszką Stanisławek-Diduszko odbywają 
się telefonicznie. Prosimy o ustalenie ter-
minu konsultacji: tel. 01/90 500 36-01 w 
j. niemieckim, tel. 01/90 500 36-04 w j. 
angielskim. 

Miasto Wiedeń pomaga
Rozpoczynamy cykl artykułów, w których przedstawimy Wam austria-
ckie instytucje oferujące bezpłatne porady i pomoc dla migrantów. Na 
początek Interface Wien, którego głównym zadaniem jest wspieranie 
nowo przybyłych wiedenek i wiedeńczyków w ich dążeniu do integracji 
poprzez działania edukacyjne, informacyjne i doradcze. Interface Wien 
jest partnerem programu StartWien, który także przedstawiamy.

Magdalena Sekulska

Karyntia – „roateln” w dolinach 
Lavanttal i Görtschitztal.
„Roateln”, czyli „wiązanie”, to niezwykły 

obyczaj bożonarodzeniowy, nadal pielęgno-
wany w dolinach Lavanttal i Görtschitztal. 
Wszystkie przedmioty posiadające ostrze 
są  przed  świętami  ostrzone  i  w  Wigilię 
układane pod nakrytym białym obrusem 
stołem. Na stole stawia się babkę (po ka-
ryncku „reindling”), miskę z wodą święconą 
i świece. Nogi stołu obwiązuje się żelaznymi 
łańcuchami… i tak się to wszystko zostawia 
do Nowego Roku. Jest to prastary rytuał, 
mający na celu powstrzymanie złych du-
chów i ochronę przed nimi, który ma też 
przynieść rolnikom szczęście i urodzaj.
Dolna Austria – puszczanie statków
Święty  Mikołaj  jest  także  patronem 

marynarzy. Na jego cześć dzieci w miej-
scowości  Spitz  an  der Donau  puszczają 
na wody Dunaju własnoręcznie wykonane 
stateczki, poświęcone i oświetlone zapaloną 
świeczką. Ma  im  to przynieść szczęście 
i błogosławieństwo.

Górna Austria – pochód z dzwonkami 
w Ebensee
Zapoczątkowany  w  Ebensee  zwyczaj 

urządzania pochodu z dzwonkami (Glöckler-
lauf) rozpowszechnił się w całym regionie 
Salzkammergut. Co roku 5 stycznia 18 grup 
zwanych zwyczajowo „Passen“ i ok. 300 
glöcklerów, czyli przebierańców z dzwon-
kami, przemierza w pochodzie ulice i ulicz-
ki miejscowości regionu Salzkammergut: 
Ebensee, Goisern i Obertraun. Przytłumiony 
dźwięk dzwonków i jasny blask świec ma 
przyciągać  szczęście,  błogosławieństwo 
i dobre duchy, a wypędzić złe moce. Prze-
bierańcy noszą ogromne, bo ważące nawet 
20 kg ozdobne kapelusze i równie ciężkie 
dzwonki. Każde z nakryć głowy  to małe 
dzieło sztuki, którego wykonanie wymaga 
poświęcenia kilkuset godzin pracy. Przygo-
towaniem projektu zajmuje się zwykle kilku 
rysowników. Następnie wzory są mozolnie 
wycinane z kolorowego papieru, wykrawane 
i podklejane barwnymi bibułkami. Tradycyj-
ny pochód z dzwonkami z Ebensee został 

uznany  przez  UNESCO  za  niematerialne 
dziedzictwo kulturowe Austrii.
Salzburg – Perchty w Pongau
Pochód Perchty w Pongau to największa 

tego typu maskarada na Ziemi Salzburskiej. 
Odbywa się co 4 lata na zmianę w gminach 
Altenmarkt, Bad Gastein, Bischofshofen 
i St. Johann. Różnorodne maski z czasem 
podzielono na dobre i złe, co ma oddawać 
dwoistość  natury  „pani  Perchty”.  Dobro 
reprezentują piękne „Schönperchten“, no-
szące niezwykle ozdobne nakrycia głowy, 
zło natomiast brzydkie „Schiachperchten” 
w budzących grozę maskach. Obie grupy 
otaczają  liczni  towarzysze.  Z  Perchtami 
łączy się wiara w dobry rok i urodzajność 
ziemi.
Styria – przedstawienie krampusowe 
w Öblarn
Wieczór 5 grudnia należy do takich nie-

zwykłych postaci  jak „Schab” – owinięty 
w słomę typ z wielkim rogami, lub „Flech-
tenmann“ – przerażający osobnik w kostiu-
mie uplecionym z porostów. Przedstawienie 
zaczynają „Schaby“ głośnym trzaskaniem 
z bata, a po nich na scenę wchodzą Lato 
i Zima, które następnie wszczynają wielki 
spór o władzę. Ostatecznie górę bierze Zima. 
Przedstawienia Krampusowe z oryginalnymi 
tekstami z XVIII wieku należą do ostatnich 
tego rodzaju widowisk ludowych w Styrii, 
w związku z czym zostały zaliczone do dzie-
dzictwa kulturowego UNESCO.
Tyrol – kadzenie
Według wierzeń ludowych dnia 25 grud-

nia zaczynał się magiczny czas „świętych 
wieczorów” (Rauhnächte od słowa „räu-
chern” oznaczającego kadzenie). Trwał on 
do 6 stycznia i w tym czasie dom i zagrodę 
nawiedzały demony. Okadzanie izb i zagrody 
w Wigilię, Sylwestra i w święto Trzech Króli 
miało poskromić złe duchy. Jeżeli podczas 
tej czynności brakowało jakiegoś członka 
rodziny,  oznaczało  to  nieszczęście  lub 
śmierć. Kadzenie jest praktykowane w Tyro-
lu do dnia dzisiejszego. Do dużego kociołka, 
wypełnionego gorącym żarem, wkłada się 
kadzidło, którym rodzina uroczyście okadza 
wszystkie pomieszczenia, nie przestając się 
przy tym modlić.

fot. Salzburger Land Tourism
us/Eva-M
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Zwyczaje świąteczne 
w Austrii

Wiemy, jak wyglądają zwyczaje w Wiedniu, gdyż więk-
szość Polaków tu właśnie mieszka. A jak to jest w innych 
częściach Austrii? Wybraliśmy dla was kilka przykładów.

Oprac. Adam Taubowski

Wyprawa po choinkę
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kultura

Wystawa „Into the Night”, zorganizowa-
na we współpracy z Londyńskim Centrum 
Kultury – Barbican, prezentowała alterna-
tywne miejsca spotkań artystycznego ży-
cia nocnego w latach 1880–1960. Kawiar-
nie, kluby nocne, kabarety były platformą 
kreatywnej wymiany myśli,  pulsującym 
kosmosem dla malarzy, pisarzy, muzyków, 
architektów, miejscem, w którym rodziły 
się  nowe  kierunki  sztuki.  Na  wystawie 
pokazano około 320 obiektów, fotografie, 
obrazy, filmy, rysunki.

Kabaret Fledermaus

Wiedeński kabaret Fledermaus powstał 
w 1907 roku przy ulicy Kärtnerstrasse 33, 
wejście Johannesgasse 1. Swoją nazwę 
zapożyczył ze słynnej operetki Johanna 

Straussa „Nietoperz” (Fledermaus). Kon-
cepcja kabaretu była opracowana przez 
twórców Wiener Werkstätte (Wiedeńskie 
Warsztaty). Architekt Josef Hoffmann, 
malarz Koloman Moser i biznesmen Fritz 
Waerndorfer stworzyli artystyczną grupę, 
postulując w jej ramach równocześnie ory-
ginalność, jak i użyteczność sztuki. Twórcy 
tego ruchu zrewolucjonizowali rzemiosło. 
Porzucili naśladownictwo historyzmu, aby 
wkroczyć do mieszkań bogatej burżuazji 
z formami nowoczesnymi.

Przeznaczone na ten cel pomieszczenie 
kabaretu miało być przykładem syntezy 
wielu dziedzin: architektury, malarstwa, 
poezji,  muzyki  i  tańca,  każdy  artysta 
winien  tutaj  znaleźć  miejsce  dla  swo-
ich  dokonań.  Lokal w centrum Wiednia 
wydawał  się  doskonały  dla  prezentacji 
idei sztuki kompleksowej. Piwnicę domu 
czynszowego przekształcono w teatralną 
scenę. Całościową koncepcję opracował 
Josef Hoffmann, łącznie z wyposażeniem 
wnętrza. Biało-czarne marmurowe schody 
prowadzące do suteren domu oraz szyld 
wykonał Bertold Löffler. Ściany baru two-
rzyły mozaikę składającą się z siedmiu ty-
sięcy kolorowych płytek różnej wielkości 
z różnymi motywami, tworząc istną eks-
plozję barwy i bogactwa tematyki.
Scena i widownia były z kolei utrzymane 

w minimalistycznej bieli. Skupiono także 
uwagę na małych przedmiotach: popiel-
niczkach, sztućcach, kopertach papiero-
wych, na fartuchach obsługi z logo kabare-
tu „KF”. Całościowy pomysł „WW” oparty 
był na dekoracyjnej secesyjnej estetyce. 
Rozmach, z jakim rozpoczęto działalność, 
prędko uderzył w byt kabaretu, który ze 
względu na problemy finansowe zamyka 
swoje podwoje w 1913 roku.
Lata  świetności  kabaretu  przyniosły 

duży plon: satyryczne sztuki, teatr cieni, 
awangardowy taniec, interpretacje poezji, 

koncerty. Na scenie gościły sławy  tego 
okresu: tancerka Greta Wiesenthal czy 
piosenkarka Marya Delvard. Program ar-
tystyczny miał eksponować to, co „eks-
perymentalne” w sztuce, pomieszczenie 
kabaretu  z  kolei  miało  stwarzać  miłą, 
kulturalną atmosferę, zupełnie inną niż ta, 
którą zwykle kojarzono z takimi miejscami, 
w których dominował papierosowy dym 
i ciasnota.
Współczesna  gastronomia  wiedeń-

ska ukradła słynną nazwę, tworząc przy 
Spiegelgasse  2,  Bar-Kabarett-Disco-
-Fledemaus. Odbywały się w nim liczne 
wieczory autorskie, np. Andre Hellera. 
Obecny bar jest sceną, która nie nawią-
zuje do tradycji.

Awangarda rusza w świat

Na wystawie zaprezentowano też inne, 
najsłynniejsze kawiarnie awangardowe, jak 
słynny paryski kabaret Chat Noir (Czarny 
Kot), berlińską Nową Rzeczowość (Neue 
Sachlichkeit) czy kabaret Voltaire (Cabaret 
Voltaire) w Zurychu, który był platformą 
narodzin dadaizmu. W Londynie cyganeria 
artystyczna otworzyła w 1912 roku Club 
Cave of the Golden Calf, na wzór wiedeń-
skiego  Fledermaus.  W  Rzymie  działał 
awangardowy  Tic  Tac.  Ruch  dotarł  też 
na inne kontynenty.
O fascynujących kawiarniach moderni-

stycznych na innych kontynentach czytaj na 
stronie: www.polonika.at w dziale: Kultura.

Kawiarnie modernistycznej awangardy
Barwna wystawa w Dolnym Belwederze i Oranżerii 
trwająca od lutego do czerwca trochę umknęła uwadze 
wiedeńskiej publiczności z powodu pandemii. Wielka 
szkoda, gdyż temat jakże zachwycający, nie tylko miłoś-
ników sztuki modernistycznej.

Ewa Steinhardt

Wystawa w Belwederze

Wystawa w Belwederze Poster für das 
Cabaret Fledermaus, 1907

©
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język polski

W sobotę 17 października 
2020 odbyła się w Wiedniu 
kolejna edycja Polonijnego 
Dnia Dwujęzyczności.
„Jeden  język  ustawia  cię 

w korytarzu życia. Dwa języki 
otwierają każde drzwi po dro-
dze” – stwierdził Frank Smith, 
amerykański lingwista. I właś-
nie dwujęzyczność świętowali-
śmy w sobotę, 17 października. 
Redakcja „Poloniki” po raz piąty 
zorganizowała w Wiedniu Po-
lonijny Dzień Dwujęzyczności.

Celem Polonijnego Dnia 
Dwujęzyczności, tego między-
narodowego już przedsięwzię-
cia, obchodzonego w wielu 
krajach  świata,  jest  podkre-
ślenie  roli  języka  polskiego 
poza granicami kraju i wartości 
płynących z przekazania polo-
nijnemu dziecku języka polskie-
go jako ojczystego, a przy tym 
promowanie „fantastycznych 
dwujęzycznych”.

Inicjatywa obchodzenia 
Polonijnego  Dnia  Dwujęzycz-
ności pojawiła się w 2015 roku 
w Stanach Zjednoczonych. To 
tam  właśnie  Fundacja  Dobra 
Polska Szkoła z Nowego Jorku 
postanowiła  ustanowić  jeden 
dzień w  roku, w którym pro-

mowana  jest  dwujęzyczność. 
Redakcja pisma „Polonika” już 
w 2016 roku przyłączyła się do 
tej inicjatywy i w październiku 
tegoż roku zorganizowała I Po-
lonijny Dzień Dwujęzyczności 
w Austrii.
Polonijny Dzień Dwujęzycz-

ności jest obchodzony zawsze 
w trzecią sobotę października. 
Wybór  tego  terminu  nie  jest 
przypadkowy. Uroczystość ta 
organizowana jest w okolicach 
święta Komisji Edukacji Naro-
dowej, popularnie nazywane-
go Dniem Nauczyciela. W tym 
właśnie  dniu  dzieci,  rodzice 
i wszyscy, którzy doceniają trud 
i wysiłek nauczycieli, wyrażają 
im swoje uznanie. I my również 
wyrażamy uznanie osobom za-
służonym w propagowaniu pol-
szczyzny w Austrii, wręczając 
specjalnie  na  tę  okoliczność 
ustanowiony medal im. Józefa 
Maksymiliana  Ossolińskiego, 
twórcy Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich, który większość 
swego życia spędził w Wiedniu.
Również w tym roku, mimo 

trudności związanych z prze-
pisami dotyczącymi pandemii, 
zorganizowaliśmy  kolejną 
edycję Dnia Dwujęzyczności. 

Odbyły  się  najważniejsze 
punkty rokrocznie realizowa-
nego programu: dyktando dla 
dzieci i młodzieży oraz uhono-
rowanie medalem  im. Józefa 
Maksymiliana  Ossolińskiego 
osoby szczególnie zasłużonej 
w promowaniu i pielęgnowaniu 

języka polskiego w Austrii.
Tegoroczne dyktando zorga-

nizowaliśmy we współpracy ze 
Związkiem Harcerstwa Polskie-
go, szczep „Gniazdo” w Austrii. 
Dziękujemy  za  współpracę 
szczepowej Barbarze Byrtus, 
zastępowym i wszystkim har-
cerkom i harcerzom, którzy pi-
sali dyktando „pod chmurką” 
w parku pałacu Belweder. Wszy-
scy uczestnicy dyktanda, którzy 
spisali się wspaniale, otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i nagrody 
książkowe.
Uroczystość wręczenia me-

dalu odbyła się w PAN – Stacji 
Naukowej w Wiedniu. W  tym 
roku  za  zasługi  w  pracy  dy-
daktycznej, naukowej i dzia-
łalności  społecznej  służącej 
promowaniu  i  pielęgnowaniu 
języka polskiego w Austrii me-
dalem im. Józefa Maksymiliana 
Ossolińskiego uhonorowana zo-
stała Joanna Ziemska, profesor 
Uniwersytetu  Wiedeńskiego 
w Centrum Translatoryki,  tłu-
macz przysięgły, przewodniczą-

ca Klubu Profesorów przy PAN 
– Stacji Naukowej w Wiedniu.

List gratulacyjny z tej okazji 
wystosował  dyrektor  Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich 
we Wrocławiu Adolf Juzwenko.
Gratulacje złożyli także: Zofia 

Beklen, prezes Wiedeńsko-Kra-

kowskiego  Towarzystwa  Kul-
turalnego, oraz prof. Arkadiusz 
Radwan, dyrektor PAN – Stacji 
Naukowej w Wiedniu.
Wręczenie medalu poprze-

dził wykład  Joanny  Ziemskiej 
na temat sztuki ustnego tłuma-
czenia. W części artystycznej 
wieczoru wystąpił  band Mał-
gosi Markowskiej  z Krakowa. 
W imieniu redakcji pisma „Po-
lonika” dziękujemy Zofii Beklen 
jako organizatorce tego wspa-
niałego koncertu. Zapraszamy 
16 października 2021 roku na 
kolejny Dzień Dwujęzyczności!
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Polonijny Dzień Dwujęzyczności 
w Wiedniu

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego 
dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Projekt „Wsparcie oświaty polonijnej na Zachodzie”.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.



nieznani Polacynieznani Polacy
Wielcy nieznani Polacy, którzy zmienili świat, cz. XIII

Twórca nowoczesnej chirurgii

Nie,  to nie sylwetka doktora House’a, 
a kilka cech opisujących jednego z najsław-
niejszych polskich  lekarzy,  twórcę świa-
towej szkoły chirurgicznej, autora szeregu 
pionierskich i skomplikowanych zabiegów 
– Ludwika Rydygiera (1850–1920). W tym 
roku od jego śmierci mija 100 lat.
Gdybyśmy szukali analogii z filmowym 

doktorem House’em, moglibyśmy znaleźć 
sporo cech Rydygiera, gdyż budził on, po-
dobnie jak bohater serialu, tyleż zachwyt 
i  szacunek, co pogardę  i nienawiść. Zo-
stawmy jednak fikcyjną postać i skupmy 
się na Rydygierze.
Urodził się on w Dusocinie niedaleko Gru-

dziądza, w rodzinie Karola Riedigera i Elżbiety 
z Koenigów. Rodzice, mimo posiadania sporej 
gromadki dzieci (13), należeli do względnie 
majętnych,  gdyż  Karol  miał  w  Dusocinie 
folwark,  zaś w  pobliskim Chełmnie  bliżej 
nieokreślone  nieruchomości.  Początkowo 
młody Ludwik uczył się w domu pod okiem 
prywatnego nauczyciela, co wiązało się jed-
nak ze sporymi kosztami, których nie sposób 
było pokryć z dochodów, jakie przynosiły 
ojcowskie interesy. Dlatego Ludwik już jako 
młodzieniec rozpoczął wędrówkę po różnych 
placówkach oświatowych w regionie. Trafił 
wpierw do Pelplina, a stamtąd kolejno do 
Chojnic i wreszcie Chełmna.
Dalsze losy Rydygiera związane będą 

właśnie z tym miastem. To tutaj trafić miał 
na wyjątkowo propolskie środowisko, które 
ukształtowało charakter Ludwika. Od tego 
czasu stanie się on gorącym polskim patrio-
tą, dla którego ojczyzna będzie zawsze na 
pierwszym miejscu. W 1869 r. udało mu się 
z wyróżnieniem ukończyć Katolickie Królew-
skie Gimnazjum Chojnickie (dzisiejsze ZSO 
nr 1 w Chełmnie), a matura otworzyła przed 
nim wrota do kariery medycznej.

Zdolny student, polski patriota
Dla młodzieży  z  zaboru pruskiego  je-

dyną możliwością zdobywania wiedzy na 
poziomie akademickim był wyjazd na studia 
do któregoś z niemieckich uniwersytetów. 

Pomijając kwestie narodowe, było to nie 
najgorsze rozwiązanie, gdyż tamtejsze uni-
wersytety uchodziły za najlepsze na świecie 
– gdybyśmy spojrzeli na Noble z medycyny, 
które przyznano przez I wojną światową, 
zauważymy, że na 14 laureatów 4 było wy-
kładowcami uniwersytetów niemieckich.
W  Niemczech  Ludwik  zapisał  się  na 

uniwersytet  w  Greifswaldzie,  gdzie  dał 
się  poznać  zarówno  jako  pilny  student, 
jak i polski patriota. W środowisku, gdzie 
powinien ulec tendencjom asymilacyjnym, 
młodzian nie tylko zradykalizował się w swo-
jej polskości, zmieniając samowolnie swo-
je nazwisko z Riediger na bardziej polskie 
Rydygier, ale również aktywnie włączając 
się w działalność stowarzyszenia akade-
mickiego  „Polonia”,  które miało  na  celu 
pielęgnowanie spraw polskich. Mimo kar 
i szykan ze strony władz uczelnianych stale 
podpisuje się Rydygier.
Ówczesna medycyna była dziedziną dają-

cą ogromne pole do badań, w efekcie czego 
lekarze byli zdecydowanie bardziej uniwer-
salni, niż ma to miejsce dzisiaj. Przykładowo 
Rydygier doktoryzował się z położnictwa, 
zaś kilka lat później pracował w Jenie, gdzie 
zajmował się złamaniami i zwichnięciami. 
Jego największą namiętnością była jednak 
chirurgia. Z niej to habilitował się w Jenie 
w 1878 r., sprawując dodatkowo przez kilka 
lat funkcje asystenta w tamtejszej klinice. 
W tym czasie odbył również staże naukowe 
w Warszawie i Wiedniu, gdzie pod okiem 
Teodora Billrotha, najwybitniejszego chirur-
ga ówczesnego świata, zdobywał medyczne 
szlify.

Własna klinika i innowacyjne techniki 
chirurgiczne
Młody Ludwik nie chciał jednak na sta-

łe wiązać się z niemiecką Jeną, gdyż czuł 
się Polakiem i pragnął wrócić w rodzinne 
strony. Stało się to możliwe dzięki małżeń-
stwu. Otóż po zakończeniu przygody z nie-
mieckimi uniwersytetami Rydygier osiadł 
w kilkakrotnie wzmiankowanym Chełmnie, 

gdzie zamieszkał ze starszą od siebie o 10 
lat Marią z domu Borkowską, która oprócz 
miłości wniosła w jego życie wcale pokaźny 
majątek.
To właśnie po powrocie na Ziemię Cheł-

mińską po raz pierwszy tak mocno dał się 
we znaki jego trudny charakter. Ludwik nie 
chciał godzić się na półśrodki. W jego opinii 
klinika miała być prowadzona tak, jak on 
chciał… lub w ogóle. Dlatego poróżnił się 
m.in. ze zgromadzeniami kościelnymi spra-
wującymi opiekę nad szpitalami, porzucając, 
dosłownie i w przenośni, swoją pracę w tych 
placówkach. Jedynym wyjściem z sytuacji 
było uruchomienie własnej placówki me-
dycznej, co stało się możliwe dzięki majęt-
ności wspominanej wyżej małżonki. Cóż, 
trudno sobie wyobrazić, ile straciłaby polska 
i światowa medycyna bez patronatu Marii 
Rydygierowej. W taki oto sposób powstała 
Prywatna Klinika dla Chorób Chirurgicznych, 
Chorób Ocznych i Kobiecych dra Rydygiera 
w Chełmnie, której to budynek do dzisiaj 
stoi zachowany w nadwiślańskim mieście.
W efekcie pieniędzmi Marii i rękami Lu-

dwika udało się stworzyć ośrodek, gdzie 
przeprowadzano pionierskie operacje – tak 
jak w 1880 r., kiedy to po raz pierwszy za 
pomocą  skalpela  udało  się  choremu  na 
raka pacjentowi usunąć odźwiernik żołąd-
ka. Niestety, mimo że operacja zakończyła 
się sukcesem, z powodu wstrząsu septycz-
nego pacjent zmarł w kilkanaście godzin po 
zabiegu. Wywołało to falę krytyki, zwłasz-
cza w Niemczech, gdzie Rydygier zdobył 
sobie z jednej strony uznanie, za drugiej 
zaś stał się celem zawistnych ataków ze 
strony części kolegów zazdrosnych o jego 
sukcesy, a także z powodu nieprzejednanej 
patriotycznej postawy, którą demonstrował 
na każdym kroku. Ponadto świat medyczny 
odmówił Rydygierowi pierwszeństwa, je-
śli idzie o przeprowadzoną operację, gdyż 
opis zabiegu umieścił on w „Przeglądzie 
Lekarskim”, który nie dość, że pojawiał się 
w języku polskim, przez co był niezrozu-
miały dla większości medycznego świata, 
to jeszcze został wydrukowany jakiś czas 
później, niż opis podobnej operacji prze-
prowadzonej przez wiedeńskiego  lekarza 
Teodora Billrotha. Ten z kolei swoje wyniki 
zamieścił w prestiżowym austriackim cza-
sopiśmie medycznym „Wiener Medizinische 
Wochenschrift”. Cała sprawa zakończyła 

się wielką batalią Rydygiera o uznanie jego 
pierwszeństwa. Chociaż ostatecznie świat 
medyczny przyznał rację Polakowi, operacja 
raka żołądka tą techniką do dzisiaj nazywana 
jest „metodą Billrotha”.

Chirurg, nauczyciel, wykładowca
W swojej niewielkiej klinice, która liczyła 

jedynie 25 łóżek, oprócz operacji chirurgicz-
nych przeprowadzał również zabiegi gine-
kologiczne i okulistyczne. Tam to stosował 
najnowsze rozwiązania w medycynie, w tym 
rewolucyjną aseptykę i antyseptykę, dzięki 
czemu śmiertelność w jego ośrodku wyraź-
nie spadła. W klinice nie tylko operował, ale 
również uczył. W tym czasie wokół Rydygie-
ra zebrała się grupa młodych entuzjastów, 
którzy zdobywali wiedzę teoretyczną 
i – przede wszystkim – praktyczną. 
Warto w tym gronie wspomnieć o dr. 
Wiktorze Wehrze czy dr. Leonie Po-
lewskim.
Do metody chirurgicznego usunię-

cia guza nowotworowego Rydygier po-
wrócił ponownie po roku. Tym razem 
pacjentem była kobieta – Katarzyna 
Pfenig, która nie dość, że przeżyła, to 
jeszcze udało się ją wyleczyć przy za-
stosowaniu metody opracowanej przez 
polskiego chirurga. Sukces ten przy-
pieczętował supremację Ludwika jako 
specjalisty od tego typu zabiegów, do 
czego przyczyniło się zaprezentowa-
nie pacjentki na Zjeździe Niemieckich 
Chirurgów w 1882 r. W okresie nie-
spełna 10-letniego pobytu w Chełmnie 
Rydygier stał się niekwestionowanym 
autorytetem medycznym, z którego usług 
chciały skorzystać najlepsze uniwersytety 
na świecie. Ten jednak powodowany pa-
triotycznymi  pobudkami  zdecydował  się 
przenieść w 1887 r. do Krakowa, gdzie objął 
kierownictwo Katedry Chirurgii, piastowane 
dotychczas przez inną medyczną gwiazdę, 
Jana Mikulicza Radeckiego. To właśnie dzię-
ki Rydygierowi w Krakowie powstał nowy 
budynek, gdzie prowadzono zarówno opera-
cje, jak i wykłady z medycyny. Dał się więc 
poznać nie tylko jako doskonały lekarz, ale 
również świetny organizator.

Medycyna nie dla kobiet
Rydygier budził powszechny szacunek 

i sympatię u studentów i współpracowni-
ków, jako człowiek był jednak osobą pełną 
sprzeczności. Podczas gdy w przeciwień-
stwie do wielu sław medycznych nie miał 
problemu,  by  uznać  ówczesną  wiedzę 
o bakteriach i ich wpływie na gojenie się ran, 

to jednocześnie odrzucał inne wskazania, 
jak noszenie gumowych rękawiczek w cza-
sie operacji czy zakładanie czepka celem 
ograniczenia zakażeń. Był więc otwarty na 
nowości, ale tylko te, które jemu samemu 
odpowiadały. Czuł wstręt także do… ko-
biet lekarzy! W ówczesnej Galicji uchodził 
za jednego z największych przeciwników 
emancypacji kobiet. Z jednej strony nie bał 
się w medycynie iść z duchem czasu, ale 
jednocześnie pozostawał zupełnie głuchy na 
jakiekolwiek głosy wzywające do otwarcia 
się uniwersytetów na kobiety. Jego słynne 
hasło: „Precz więc z Polski z dziwolągiem 
kobiety – lekarza!” stało się hasłem prze-
wodnim wszelkiej maści konserwatystów, 
odmawiających kobietom prawa do stu-

diowania, nie tylko medycyny, ale w ogóle.
Rydygierowi nie udało się ostatecznie 

zawrócić kijem rzeki i już wkrótce nie tylko 
w Krakowie, ale także we Lwowie, gdzie 
przeniósł się on w 1897 r., na uczelnianych 
korytarzach zaroiło się od żądnych wiedzy 
kobiet.

Lwów, Wiedeń, Brno
We Lwowie Rydygier  otrzymał  to,  na 

co czekał przez całe życie – należny mu 
szacunek, splendor, a  także stanowisko, 
wpierw dyrektora nowo otwartej Kliniki Chi-
rurgicznej, a następnie dziekana i wreszcie 
w 1902 r. rektora lwowskiego uniwersyte-
tu. Uczelnią zarządzał w sposób niewiele 
odbiegający od wojskowego  reżimu. Był 
niezwykle silną osobowością, co miało swo-
je dobre i złe strony, gdyż udawało mu się 
często uzyskiwać fundusze tam, gdzie nikt 
inny nie był w stanie nic wskórać. Z drugiej 
natomiast ograniczył swobodę prowadzo-

nych na uczelni dyskusji, w efekcie czego 
wiele osób narzekało na jego dyktatorskie 
zapędy. Wprowadził  jednak sanitarny re-
żim – podobnie jak wcześniej w Chełmnie 
i Krakowie, w efekcie czego śmiertelność 
z powodu zakażeń wyraźnie spadła.
Wybuch I wojny światowej spowodował, 

że musiał on opuścić stolicę Galicji, którą 
na pewien czas zajęli Rosjanie. Na krótko 
trafił do Wiednia, a później do Czech. Przez 
dwa lata pracował w Brnie i dopiero w 1916 
r. powrócił do Lwowa, gdzie zajął się odbu-
dową kliniki, jak również zorganizowaniem 
pomocy  lekarskiej dla żołnierzy polskich 
walczących z Ukraińcami o Lwów w trakcie 
lat wojennych 1918–1919.
Po odzyskaniu niepodległości przeniósł 
się na północ, gdzie wpierw zajął się 
organizowaniem poznańskiego uni-
wersytetu,  a  następnie  w  stopniu 
generała  został  oddelegowany  do 
wojska jako osoba odpowiedzialna 
za kwestie sanitarne. Nie udało mu 
się jednak odnieść większych sukce-
sów, gdyż w czerwcu 1920 r. zmarł 
w nagłych okolicznościach. W Tcze-
wie na Pomorzu zamierzał założyć 
prywatny szpital. Aby sfinansować 
to przedsięwzięcie, postanowił sprze-
dać swój ziemski majątek położony 
w obwodzie lwowskim. Nazajutrz po 
podpisaniu aktu notarialnego marka 
niemiecka, w której dokonał transak-
cji, została zdewaluowana. W ciągu 
jednego dnia Rydygier stracił dorobek 
całego życia, w wyniku stresu doznał 
zawału  serca  i  zmarł.  Pochowany 

został w asyście orkiestry wojskowej na 
Cmentarzu Łyczakowskim.
Ludwik Rydygier należy do panteonu 

najwybitniejszych  polskich  medyków. 
Był światowej sławy chirurgiem, twórcą 
szkoły chirurgicznej, z której wyszło wielu 
wybitnych lekarzy. Do jednych z jego naj-
większych dzieł należy wydany w 1884 
roku „Podręcznik chirurgii szczegółowej”. 
Pod względem naukowym udało mu się 
osiągnąć wszelkie możliwe sukcesy, do 
czego przyczynił się jego upór i chorobli-
wy wręcz perfekcjonizm. Podążał zawsze 
swoją drogą, tak naukowo, jak i życiowo. 
Nie jest to jednak postać krystaliczna, gdyż 
posiadał on  tyleż samo wad, co  i zalet. 
Bywał apodyktyczny, zaś jego konserwa-
tyzm przysporzył mu wielu przeciwników 
i przede wszystkim przeciwniczek. Jest 
to jednak wybitna postać, o której należy 
pamiętać, zwłaszcza dziś, w 100. rocznicę 
jego śmierci.
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Wybitny lekarz, z charakterystycznym zarostem, surowy 
dla współpracowników, perfekcjonista w swojej dzie-
dzinie. O kim mowa?

Tomasz Jacek Lis

Leon Wyczółkowski, Portret Ludwika Rydygiera 
z asystentami, 1897 r.
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polskie losy

Czytając wspomnienia z czasów wojny 
i okupacji oraz powojennej emigracji mamy 
zwykle przed oczyma jeden schemat: wy-
chowanie patriotyczne, ukończenie nauki na 
tajnych kompletach, działalność w podzie-
miu. Jeśli udział w Powstaniu Warszawskim, 
to po jego upadku wywóz do obozu, potem 
powrót i nadzieja na nowe życie, rozczaro-
wanie systemem i czekanie na upragniony 
paszport. Było jednak wielu Polaków, którzy 
ponieśli ofiary nie idąc nurtem martyrologii. 

Jednak i jednych i drugich życiorysy pisane 
były obcą ręką.
Pochodzący z województwa lubelskie-

go  Janusz  Kurzępa  jako  młody  chłopak 
został wywieziony na roboty do Niemiec. 
W  końcowych  tygodniach  wojny  został 
zwolniony,  po  czym  osiadł  na  ziemiach 
zachodnich, gdzie – tak jak wielu innych 
repatriantów – objął opuszczony niemiecki 
majątek i próbował poskładać swoje życie. 
Gdy rzeczywistość komunistyczna zaczęła 
go mocno uwierać, bez zbędnych bagaży 
ruszył przez zieloną granicę na południe. 
Zahaczając o Bałkany, ostatecznie dotarł 
do Wiednia. Dziś jest najstarszym polskim 
wiedeńczykiem, liczy 97 lat.

Z jakich okolic Polski Pan pochodzi?
– Urodziłem  się w  Sieradowie, w  lu-

belskim. Po wojnie nigdy nie odwiedziłem 
tej miejscowości. Miałem siostrę i brata, 
ja byłem najmłodszy. Ojciec zajmował się 
szewstwem, a ja chciałem zostać księdzem. 
Ale ojciec powtarzał: bądź rzemieślnikiem, 
dzięki temu przeżyjesz. Takie miał podejście. 
Więc go posłuchałem. Gdybym nie uczył się 
podczas wojny na szewca, to nie jechałbym 
wtedy do Kraśnika po cholewki, a Niemcy 
by mnie nie złapali i nie wywieźli na roboty. 

Może spokojnie przeżyłbym wojnę i siedział 
gdzieś teraz na parafii.

Ile miał Pan lat, jak się wojna zaczęła?
– 16 lat. I jako 18-latek jechałem rowe-

rem, mając przewieszone przez  ramę  te 
cholewki, piękne były, taka zdrowa czysta 
skóra.  Oficerom  niemieckim  bardzo  się 
podobała. Pytają: skąd masz te cholewki? 
Tłumaczę, że u Żyda kupiłem i do szewca 
wiozę.  Zatrzymali  mnie  do  wyjaśnienia, 
Rządca, który miał kontyngent na skóry, 
nie dojechał, i tak wysłali mnie do Niemca 
kartofle obierać.

Ale długo Pan na folwarku nie prze-
bywał.
– Postanowiliśmy z Jankiem, z kolegą 

z Kraśnika, że uciekamy. W niedzielę. Wtedy 
gorąco się modliłem do Boga o pomyślną 
ucieczkę. Jeden dobry „Niemczak” wypi-
sał koledze pociągi na Brunszwik, Hanover. 
Wysiedliśmy z pociągu przed Czechami, 
w lasku przeczekaliśmy noc i rano towa-
rzysz mój niepotrzebnie spytał pewnego 
Niemca  o  drogę.  Złapali  nas  i  do  łagru 
w Kędzierzynie na dwa miesiące  zesłali, 
gdzie kopaliśmy rowy pod rury. Teraz tam 
są zakłady chemiczne Azoty.

Wojna dobiegała końca. Gdzie Pan 
się znalazł w tej zawierusze, gdy z Za-
chodu szli Amerykanie, a Wschód robił 
się czerwony?
– Niemcy już były zajęte przez aliantów. 

Jakaś przypadkowa dziewczyna zapropo-
nowała mi, że  razem wrócimy do Polski 
jako mąż i żona. Szukała męża na powrót 
do Polski, bo małżeństwa były przewożone 
w pierwszej kolejności. Zgodziłem się. Ale 
nie zdążyli nas przewieźć bliżej Polski, bo 
już Sowieci ją zajęli. Odesłali nas do kopania 
buraków w głąb Niemiec, w góry. Mieszka-

liśmy u bauera w stodole. W okolicy znajdo-
wały się zamaskowane tunele, tam jednego 
wieczoru znaleźliśmy skrzynkę z likierami. 
Opiliśmy się tak strasznie, dosłownie ścięło 
mnie z nóg w  jednym momencie. Ciężki 
likier na prawie pusty żołądek.

Chciał Pan udać się z Amerykanami do 
USA, ale znalazł się ostatecznie w Polsce, 
i to od razu z żoną.
– Miałem 22 lata, bardzo chciałem je-

chać razem z Amerykanami, ale nie wzięli 
mnie ze sobą, bo nigdy w wojsku nie by-
łem. Za to wywieźli nas koleją nad granicę, 
zostawili na szynach, gdzie czekaliśmy na 
transport do Polski. W końcu poszliśmy na 
piechotę do Międzylesia, porozglądałem się 
po okolicy za zakładem szewskim. Razem 
z Marysią, tą, która mnie chciała za męża 
i z którą wracałem z Niemiec, zająłem jakiś 
opustoszały dom. Sprowadziliśmy swoje 
rodziny  z  różnych  stron  Polski.  Marysia 
poszła pracować do sklepu.

Ale to nie ona była Pańską żoną. Jak 
miała na imię żona?

[Pan Janusz szuka długo w pamięci] 
Nie pamiętam. Matka Marysi przyjechała 

ze  starszą  córką  i  to  ją  chciała  za mnie 
wydać. W ogóle mi się nie podobała,  ja 
chciałem Marysię, ale w końcu ożeniłem 
się z jej siostrą.

Dom już stał, zasadził Pan drzewo, 
urodził się syn.
–  Doprowadziłem  do  porządku  cały 

dom i zakład szewski, zadbałem o ogró-
dek. W 1946 r. urodził się mój syn. Ale 
nie  chciałem być  z  żoną,  nie  kochałem 
jej, więc orzeczono rozwód. W zakładzie 
nie mogłem awansować na majstra, bo 
nie należałem do parti i nigdy nie było mi 
to w głowie. W Świebodzicach robili mi 
trudności w zakupie materiału do robienia 
butów. Więc jednego dnia, tak jak stałem, 
opuściłem Polskę. Był 1969 rok.

Na piechotę, przez zielone granice, 
w wieku 46 lat?
– Czułem, że mi włosy stoją dęba, 

dosłownie. Bałem się każdego szmeru 
w  lesie, słyszałem kroki, chowałem 
się. Szedłem tak aż do Lublany, potem 
skierowałem się na zachód i przekro-
czyłem granicę Austrii. Wcześnie było, 
pod  komisariatem  policji  musiałem 
czekać,  bo  jeszcze  nikogo  nie  było 

w  pracy.  Powiedziałem,  że  jestem 
uciekinierem.

Został Pan przewieziony do obozu 
w Traiskirchen.
– Tam przeszedłem gehennę, przez rok 

pracowałem na czarno. Za mało zarabiałem, 
żeby kupić warsztat szewski. Zgodziłem się 
za to prowadzić jednemu Czechowi zakład. 
Ale ten mnie nie chciał zatrudnić. Potem 
pracowałem u  Żyda,  bez  żadnego  ubez-
pieczenia. Gdy się skaleczyłem w rękę, po 
prostu mnie zwolnił.

I w końcu nadeszły tłuste lata.
– Jeszcze przez dwa lata chwytałem się 

różnych prac: w pralni, przy malowaniu, 
jako stróż. W końcu za uskładane 120 ty-
sięcy szylingów kupiłem warsztat w Wied-
niu przy Kärntnerstraße 48. Znajomy Polak 
wymalował mi szyld, który głosił: Szewc 
–  Butolog.  Wziąłem  sobie  Austriaczkę 
za żonę. Przeżyliśmy razem 37 lat. Ona 
już miała 3 córki, które traktowałem jak 
własne. One też mnie polubiły. Leopoldy-
na, zdrobniale Poldi, nie znosiła swojego 
imienia, więc mówiłem do niej po prostu 
Schatzi. Do samej emerytury prowadziłem 
swój zakład szewski. Potem jeździliśmy 
z żoną na wakacje. Najbardziej podobało 
mi się na Teneryfie. To dziwna wyspa: na 
północy trawa i zieleń, na południu trochę 
księżycowy krajobraz i czarny piasek.
Przypomniałem sobie: moja pierwsza 

żona miała na imię Czesia!

Janusz Kurzępa przeszedł kilka lat temu 
operację serca. Z uwagi na niesamodziel-
ność przebywa w domu opieki seniora na 
obrzeżach Wiednia. Jak na wiedeńczyka 
przystało, codziennie pije czarną kawę.
Dziękuję pani Celinie Vessely za umożli-

wienie przeprowadzenia rozmowy.

SpOtkanie 
z najstarszym polskim
wiedeńczykiem

Przemieszczał się setki kilometrów, ze wschodu na za-
chód, z zachodu na południe. Zwykle zatłoczonymi po-
ciągami, choć nie tylko… Jak opowiada: – Po wielu latach 
do większej wolności poszedłem też na piechotę – przez 
Jugosławię do Austrii. Zawsze wolałem być wolnym 
człowiekiem. Rozmawiamy z Januszem Kurzępą, naj-
starszym Polakiem mieszkającym w Austrii.

Anita Sochacka

polskie losy

TELEWIZJA CYFROWA
Satelitarna, Naziemna DVB-T2

Ekspertyzy • Porady • Pomoc techniczna w odbiorze 
wszelkich programów TV

- polskich, austriackich, niemieckich i innych

•	Profesjonalna	optymalizacja	anten	na	dowolnego	typu	satelitę	
-	według	potrzeb	klienta
•	Instalacja	i	serwis	wszelkich	anten	-	pojedynczych	i	zbiorczych
•	Dekodery	HD	na	1	lub	2	karty	(programy	polskie,	niemieckie,	
austriackie)
•	Telewizja	na	kartę	(aktualna	wersja	SMART-HD):	ponad	
50	polskich	programów	-	bez	umowy	abonamentowej	-	
niepotrzebny	adres	w	Polsce!	(opłata	tylko	180	zł/rok)

Tel. 0664-331 56 22
pon. – sob. 1200 – 2000
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Janusz Kurzępa w swoim pokoju w domu opieki seniora



sportsport

Gabriela Waltl, współtwórczyni klubu 
sportowego TSC Kitzbühl, do dziś nie może 
się zdecydować, który z  tańców jest  jej 
ulubionym. Gabriela  posiada  najwyższą 
klasę  sportową  S,  zdobyła  2.  miejsce 
w mistrzostwach Austrii w tańcach stan-
dardowych w klasie A, w latach 2015–2016 
była członkiem reprezentacji Austrii na za-
wodach międzynarodowych. W tym roku 
jej klub sportowy, założony wraz z mężem 
Nikolausem Waltlem, czterokrotnym mi-
strzem Tyrolu, świętuje swoją 5. rocznicę. 
Rozmawiamy z Gabrielą Waltl.

Kiedy zaczęło się Pani zainteresowa-
nie tańcem?
–  Pochodzę  z  małej  miejscowości 

uzdrowiskowej  na  Dolnym  Śląsku  – 
Szczawnej Zdroju. W naszej okolicy był 
niewielki wybór sportów. Od 6. do 12. roku 
życia trenowałam wraz z siostrą karate. 
W wieku 12 lat koleżanka zaprosiła mnie 
do teatru na turniej tańca towarzyskiego. 
Wpatrywałam  się  z  zafascynowaniem 
w kolorowe suknie z błyszczącymi kamie-
niami oraz tancerki pełne gracji i elegancji. 
Poprosiłam mamę, aby zapisała mnie na 
kurs tańca towarzyskiego. W późniejszych 
latach przeniosłam się do Wrocławia, aby 
kontynuować moją pasję.

Przyjazd do Austrii nie był tylko przy-
padkiem.

– Przyjechałam do Austrii w 2008 roku. 
Moim marzeniem były studia ekonomiczne 
w Niemczech, jednak spóźniłam się z wy-
słaniem dokumentów i zostałam przyjęta 
„jedynie” na studia w Wiedniu. Wtedy nie 
wiedziałam, że jest to miasto z tak bogatą 
tradycją tańca towarzyskiego. Po latach 
okazało  się,  że  był  to  najlepszy wybór, 
jakiego mogłam dokonać.

Jak wspomina Pani swoje początki 
w Wiedniu?

– Przyjechałam do Wiednia jako młoda, 
19-letnia dziewczyna z maturą dwujęzycz-
ną i certyfikatem językowym C1. Jednak 
dialekt austriacki zaskoczył mnie na pewno 
w takim samym stopniu, jak każdą inną 
osobę  uczącą  się  języka  niemieckiego 
w polskiej szkole. Dopiero po roku stu-
diów poczułam się w Wiedniu dobrze, i to 
za sprawą tańca. Systemowe rozdzielenie 
tańca towarzyskiego na szkoły tańca i klu-
by sportowe było mi wtedy nieznane. Nie 
wiedziałam, że w szkole tańca nie znajdę 
profesjonalnego partnera. Austriacki sy-
stem poszukiwania partnera polega na tym, 
że jeśli znajdzie się odpowiednią osobę, 
para umawia się na tak zwany „try out”, 
czyli krótką próbę wspólnego tańca. Moje 
poszukiwania partnerów trwały ponad rok.

Ale los do Pani wreszcie się uśmiech-
nął…

– Tylko przypadek sprawił, że moja ko-
leżanka ze studiów miała kuzyna w bardzo 
dobrym klubie sportowym  i poleciła mi 
profesjonalną stronę szukania partnerów 
turniejowych. Tam znalazłam Polaka, który 
pokazał mi klub tańca na Mariahilferstraße. 
Gdy weszłam do klubu i zobaczyłam tań-
czące pary na bardzo wysokim poziomie, 
wiedziałam, że trafiłam w idealne miejsce. 
Od tego momentu mogłam kontynuować 
moje marzenia związane z tańcem i zwie-
dzić cały kraj, jeżdżąc na zawody. Do tego 
w roku 2010 w tym samym klubie sporto-
wym poznałam mojego przyszłego męża.

Co w tańcu jest tak fascynującego, że 
ma wpływ na całe życie?
–Taniec stwarza złudzenie życia peł-

nego jaskrawych kolorów, dobrej muzyki, 
w którym ma się poczucie własnego cia-
ła, spotyka się ciekawych  ludzi, odwie-
dza wiele miejscowości i krajów. Pomaga 
w wyrażaniu swoich emocji i nie wymaga 
znajomości żadnego języka obcego.
Właśnie  to złudzenie  idealnego życia 

fascynuje mnie najbardziej. Efekt końco-
wy bardzo ciężkich treningów, czyli turniej 
tańca lub show, jest piorunujący. Osoby 
niemające styczności z tańcem mogą to 
zaobserwować podczas oglądania Tańca 
z Gwiazdami, jako publiczność w teatrze 
czy uczestnicy balu. Taniec jest rozryw-

ką i chwilową ucieczką od trapiących nas 
problemów. Dodatkowo umożliwia pozna-
nie wielu ciekawych i prominentnych ludzi. 
Osobiście  miałam  możliwość  poznania 
Lewisa  Hamiltona,  Vladimira  Klitschko 
czy prezydenta Austrii Alexandra Van der 
Bellena.

A czym jest taniec dla Pani?
– Z  jednej strony  jest  to moja pasja, 

dająca poczucie spełnienia. Z drugiej strony 
jest to bardzo ciężka i wymagająca dużych 
nakładów finansowych praca. Treningi od-
bywały się 4–6 razy w tygodniu po 2–4 
godziny.  Ponieważ  zawsze  uczyłam  się 
lub pracowałam na pełen etat, było to nie 
lada wyzwaniem. Za każdym razem, kiedy 
stałam na parkiecie lub scenie, wiedziałam 
jednak, że taniec jest czymś wyjątkowo 
pięknym.  Warto  również  dodać,  iż  nie 
trzeba  być  profesjonalnym  tancerzem, 
aby brać udział w zawodach. Turnieje tzw. 
ProAm dają możliwość treningu i występu 
amatora z profesjonalnym tancerzem na 
największych międzynarodowych turnie-
jach, jak na przykład Blackpool w Wielkiej 
Brytanii, znany z filmu „Zatańcz ze mną”.

Jaki styl jest Pani najbliższy?
– Taniec dzieli się na styl standardowy 

i latynoamerykański i składa się w sumie 
z 10 tańców. W Polsce preferowana jest 
nauka obu styli, w Austrii większość par 
specjalizuje się od samego początku. Mój 
pierwszy partner Peter tańczył tańce laty-
noamerykańskie. Pomimo wielu lat tańca 
w jednej dyscyplinie, to w stylu standar-
dowym zdobyłam największe osiągnięcia 
i najwyższą klasę taneczną S.

Co oceniane jest w zawodach spor-
towych?
– Ocenianie zawodów zmieniło się na 

przestrzeni lat. Kiedy tańczyłam zawodo-
wo, nie było jasno określonych kryteriów 
oceny. Od kilku lat międzynarodowy zwią-
zek sportowy wprowadza transparentne 
kryteria, jakimi są umiejętności partner-

skie, choreografia i wykonanie, technika, 
muzykalność. Ocenianie par tanecznych 
jest  niezwykle  trudne,  ponieważ  łatwo 
o subiektywizm. Nie jest to bieg czy skok 
w dal z konkretnymi, dającymi się zmierzyć 
wynikami. Może dlatego taniec sportowy 
nie został do tej pory uznany za dyscyplinę 
olimpijską.

Czy taniec na zawodach to odegra-
nie określonej roli, czy raczej ekspresja 
siebie?

– Taniec to na pewno ekspresja siebie. 
Co bardzo ciekawe, wielu tancerzy jest 
osobami  nieśmiałymi  i  skromnymi.  Na 
parkiecie  odgrywają  jednak  konkretne 
role  i nie widać po nich  tremy. Poprzez 
taniec turniejowy można wyrazić siebie. 
Dla mnie najbardziej fascynujące są wystę-
py przed dużą publicznością i w telewizji. 
W latach 2017 i 2019 mieliśmy z mężem 
zaszczyt brania udzia-
łu w otwarciu Life Ball. 
Energia od publiczności 
oraz  określony  przekaz 
artystyczny  jest  czymś 
niesamowitym. Bardzo 
cieszymy się, że może-
my  brać  udział  w  pro-
jektach charytatywnych, 
które zwracają uwagę na 
konkretne problemy ludzi 
w dzisiejszym świecie.

Który z balów wart 
jest szczególnego po-
lecenia?

– Moim ulubionym ba-
lem jest Opernball, który 
otwieraliśmy jako para ta-
neczna w 2014 roku. Co 
ciekawe, każda osoba do 
25. roku życia może wziąć 
udział w castingu. Trzeba 
wykazać się jedynie umie-
jętnością wykonania wal-
ca wiedeńskiego.

Wraz z mężem staramy się szerzyć za-
interesowanie tańcem poprzez organizacje 
zawodów sportowych. W 2018 roku zorga-
nizowaliśmy mistrzostwa Tyrolu, głównie 
dla dzieci i młodzieży. Naszym celem jest 
inspirowanie młodych ludzi do uprawiania 
sportu oraz zachęcenie osób dorosłych do 
brania udziału w życiu kulturalnym i spo-
łecznym. Warto zaprosić swoją partnerkę, 
męża czy znajomych na bal. Co ciekawe, 
wielu  organizatorów  zatrudnia  tak  zwa-
nych „Taxi Tänzer”, czyli profesjonalnych 
tancerzy, którzy podczas balu zaprasza-
ją osoby bez partnerów do tańca. Osoby 
takie można oczywiście wynająć również 
bezpośrednio, poprzez kontakt z klubem 
sportowym lub szkołą tańca.

Jak wygląda Pani działalność tanecz-
na w czasie pandemii koronawirusa?

– W 2015 roku otworzyliśmy klub ta-
neczny w Tyrolu, skąd pochodzi mój mąż. 
W 2020 roku planowaliśmy przenieść się 
do Tyrolu na stałe, powiększyć nasz klub 
i utworzyć dodatkowo szkołę tańca. Nie-
stety plany musieliśmy przełożyć na póź-
niej. Mamy wraz z mężem to szczęście, że 
w dalszym ciągu pracujemy w Wiedniu na 
pełen etat w innych branżach. Od naszych 
przyjaciół wiem jednak, że zarówno kluby 
sportowe, jak i szkoły tańca muszą uporać 
się z problemami związanymi z pandemią 
koronawirusa. Pozostaję optymistką i wie-
rzę, że niebawem uda nam się wrócić do 
normalności.

Życie jest 
  tańcem

Taniec wpisany jest głęboko w tradycje 
Austrii. Tylko w Wiedniu rocznie organizuje 
się około 450 balów. Ale taniec to nie tylko 
rozrywka, to także dyscyplina sportowa.

Rozmawia Ryszard Kowalewski Gabriela Waltl z mężem Nikolausem

fot. Gerhard Groger
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Uniwersytet Trzeciego Wieku historia

Kim jest Alexandra Bosek?
– Jestem uczennicą gimnazjum w Ba-

den, mam 18 lat, w tym roku szkolnym 
zdaję maturę.
Urodziłam  się  w  Wiedniu.  Moi  ro-

dzice  pochodzą  z  Polski, moja mama 
jest z Nowego Targu, tata z Rzeszowa. 
Gdy miałam  trzy  lata,  przeprowadzili-
śmy  się  z Wiednia  do  Baden.  Jestem 
instruktorką narciarstwa, lubię też grać 
z tatą w tenisa.

Jak to się stało, że zainteresowałaś 
się działalnością społeczną?
– Od  zawsze  się  nią  interesowałam. 

Najpierw w  szkole  podstawowej  byłam 
przewodniczącą klasy, przez ostatni rok 
pełniłam  funkcję  rzeczniczki  młodzieży 
szkół gimnazjalnych w Dolnej Austrii oraz 
byłam  członkinią  Rady  Uczniów  Dolnej 
Austrii.

Od września tego roku pełnisz funkcję 
rzeczniczki Federalnej Rady Uczniow-
skiej, czyli Bundesschülervertretung. 
Reprezentujesz interesy miliona stu 
tysięcy uczniów. Jakie to uczucie?

– To  jest  wielka  odpowiedzialność. 
Ale  nie  jestem  sama,  mam  wspaniałe 
współpracowniczki i współpracowników, 
w sumie 29 osób, które już miałam okazję 
wcześniej poznać i z nimi współpracować. 
Ponadto współpracuję z rzecznikami po-
szczególnych krajów związkowych, gdzie 
na każdy przypadają 3 osoby. Moja rola 
polega  na  tym,  że  jestem  głosem  tych 
wszystkich  ludzi  i  reprezentuję  nasze 
wspólne  stanowisko w  rozmowach  np. 
z politykami.
Zwłaszcza w ubiegłym roku szkolnym 

widoczne  było,  jak  często  pytano  nas 
o zdanie. Pokazuje to, że nasze prawo do 
współdecydowania odgrywa ważną rolę 
w systemie edukacji. 

Co należy do Twoich obowiązków?
– Muszę być na bieżąco ze wszystkimi 

przepisami i wszelkimi zmianami dotyczą-
cymi edukacji. Muszę umieć odpowiedzieć 
na wszelkie zapytania uczniów w różnych 
sprawach spornych, a udzielając odpowie-
dzi muszę odwoływać się do konkretnych 
przepisów prawnych  i szukać  rozwiązań 
w ich ramach.
Mogę zgłosić się do ministerstwa z pro-

pozycjami rozwiązań czy też z konkretnymi 
projektami: oni muszą rozpatrzeć, co da się 
zrealizować. To jest dla mnie najważniejsze: 
że mogę mieć wpływ na konkretne zmiany 
w edukacji w Austrii.

Co powinno się zmienić w austriackich 
szkołach?

– Jako tegoroczna maturzystka 
chciałabym bardzo, żeby nauka znowu 
sprawiała radość, żeby to była radość 
ze  zdobywanej  wiedzy,  którą  można 
potem praktycznie wykorzystać. Szkoła 
powinna uczyć,  jak podejmować waż-
ne życiowe decyzje i co można zrobić 
ze swoim życiem po zdobyciu matury 
– która niestety staje się  jakby celem 
samym  w  sobie.  W  szkołach  brakuje 
edukacji politycznej. W Austrii prawo 
wyborcze przysługuje od 16. roku życia. 
A tymczasem większość młodzieży nie 
ma pojęcia,  jak  funkcjonuje  austriacki 
system polityczny. Swoją wiedzę czerpią 
z przypadkowych informacji na Instagra-
mie czy Facebooku.
Ważna jest reforma nauczania mate-

matyki, żeby ukierunkować się na uczenie 
praktyczne. Nie uczymy się matematyki fi-
nansowej, która tak jest potrzebna w życiu. 
Podobnie powinny być w szkole podstawy 
medioznawstwa, umiejętności filtrowania 
informacji, żeby nauczyć się odróżniać fake 
news od faktu.

Co pokazała pandemia w szkołach?
– Pokazała, że metody nauczania są 

przestarzałe.  Szkoła wymaga digitaliza-
cji,  nauczyciele  powinno  obowiązkowo 
uczestniczyć w kursach podnoszących ich 
umiejętności w tym zakresie. Zobaczyliśmy 
to wszyscy w czasie lockdownu w mar-
cu. Z 300 uczennicami i uczniami nie było 
kompletnie żadnego kontaktu. Jak potem 
ocenić takich uczniów, do której skiero-
wać ich klasy? Braki są niestety bardzo 
widoczne. Mam sygnały, że wielu uczniów, 
którzy są obecnie w klasie drugiej, bardzo 
źle radzi sobie z czytaniem i pisaniem, czyli 
umiejętnościami, które powinny być opa-
nowane w klasie pierwszej.

Czego nas uczy pandemia?
– Uczy nas, że powinniśmy postrzegać 

miniony rok szkolny nie tylko jako nega-
tywne obciążenie, ale także jako proces 
uczenia się i okazję do znalezienia wraz 
z ministerstwem i innymi partnerami szkol-
nymi nowych rozwiązań dla austriackiego 
systemu szkolnego.

Najczęstsze problemy, z jakimi się 
zgłaszają uczniowie w Austrii do swojej 
rzeczniczki?
– Najwięcej obaw i wątpliwości dotyczy 

egzaminów maturalnych.
Co powiesz tegorocznym maturzy-

stom?
– Powiem,  że w  tym  roku szkolnym 

musimy być przygotowani na to, co nie-
przewidywalne.
W zależności od sytuacji,  jaka będzie 

w maju, maturę należy dostosować do oko-
liczności, tzn. jeśli będą kolejne lockdowny, 
trzeba będzie przygotować nowe przepisy.

A co Ty chcesz robić po maturze?
– Chciałabym studiować weterynarię, 

to taka trochę tradycja rodzinna. I bardzo 
też interesowałaby mnie politologia.

Skąd taka dobra znajomość języka 
polskiego?

– W domu zawsze mówimy po pol-
sku.  Staram  się  utrzymywać  kontakt 
z rodziną w Polsce. Przez pewien czas 
chodziłam na  lekcje  języka polskiego 
w szkole austriackiej. Mam też oczy-
wiście w Austrii polskich znajomych, 
a moja najlepsza przyjaciółka jest Polką 
z pochodzenia.
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Odpowiedzialne zadanie
Alexandra reprezentuje interesy mi-
liona stu tysięcy uczennic i uczniów 
wszystkich typów szkół w Austrii. 
Jest tegoroczną maturzystką. I mówi 
pięknie po polsku!

Rozmawia Patrycja Brzoza

W dniach 24–29 sierpnia 
2020 r. kadra Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku Warmii i Ma-
zur gościła w Wiedniu w ra-
mach projektu ERASMUS+ 
Edukacja.
Aż 39 liderów z wojewódz-

twa  warmińsko-mazurskiego 
reprezentowało 20 UTW z ta-
kich miejscowości jak: Ostróda, 
Kętrzyn,  Działdowo,  Lidzbark 

Warmiński, Nidzica, Biała Piska, 
Węgorzewo, Nowe Miasto Lu-
bawskie, Braniewo, Bisztynek, 
Olsztynek, Purda, Barczewo, 
Pasłęk, Górowo Iławeckie, Je-
ziorany, Lidzbark oraz Olsztyn. 
Przyjazd do Wiednia, wykłady 
w  Polskiej  Akademii  Nauk, 
spotkanie integracyjne oraz 
możliwość  poznania  kultury, 
zabytków i historii stolicy Austrii 

dały wszystkim uczestnikom nie 
tylko wiedzę i nowe doświad-
czenie,  ale  także  okazały  się 
niezapomnianym  przeżyciem. 
Wzmocniona  została  także 
współpraca z wiedeńskim UTW, 
a przede wszystkim nawiązane 
zostały  przyjacielskie  relacje 
między studentami seniorami.
Szczególne  podziękowania 

należą się Antoniemu Furtakowi, 

pomysłodawcy i autorowi zre-
alizowanego projektu, a także 
Andrzejowi Postojowi, koordy-
natorowi. Niewątpliwy wpływ na 
poziom współpracy pomiędzy 
UTW w kraju i za granicą miał 
Sławomir  Iwanowski, opiekun 
Polskiego UTW w Austrii, który 
był inicjatorem wielu wspólnych 
wydarzeń.

Ryszard Okliński
prezes Federacji 

Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku Warmii i Mazur
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Ponieważ dyżur miał miejsce 7 listopada, 
zaledwie kilka dni po ataku terrorystycznym 
w centrum Wiednia, to tak jak przypuszcza-
łam, wiele rozmów dotyczyło właśnie tego 
wydarzenia, a dokładnie mówiąc, związanych 
z tym emocji: lęku, przerażenia, a nawet ata-
ków paniki. Oczywiście, wszyscy byliśmy 
tym wstrząśnięci, ważne natomiast jest, aby 
zatrzymać się na moment i zidentyfikować 
swoje uczucia, nie rozpędzać się w negatyw-
nym myśleniu, ale analizować fakty.
Kiedy pochłaniają nas takie negatywne 

emocje, można je np. zapisać, uporządko-
wać, aby nabrać dystansu. Wtedy ten chaos 
emocjonalny zaczyna tracić na swojej sile. 
Ważne jest, aby zadbać w takim momencie 
o siebie, robiąc to, co nam służy, i jest dla 
nas bezpieczne. Mam na myśli chociażby 
świadome wybieranie takich mediów infor-
macyjnych,  które  przekazują  sprawdzone 
wiadomości z oficjalnych organów, takich 
jak policja czy ministerstwo. Fakty pomagają 
opanować przytłaczające emocje, fakty dają 
orientację i jasny przekaz.
Kilku innych rozmówców miało również 

mnóstwo  wątpliwości  i  niepokoju  zwią-
zanego  z  obecną  sytuacją  pandemiczną 
i powtórnym lockdownem. Tematy bardzo 
powiązane, dlatego spróbuję je objaśnić ra-
zem. I właśnie! Wszyscy, żyjąc do tej pory 
w jakimś swoim kawałku świata: bezpieczny 
kraj, dom, praca, samochód, ciągły kontakt 
z bliskimi (chociażby telefoniczny), stworzy-
liśmy sobie pewną iluzję bezpieczeństwa. 
Wydawało się nam, że  jesteśmy królami 
wszechświata. Akurat! Okazało się, że choć 
mamy pod kontrolą wiele dóbr i zabezpie-
czeń, wciąż co chwila wydarza się coś, co 
pokazuje nam, że nie mamy wpływu na całą 
masę rzeczy. Zarówno atak terrorystyczny, 
jak i wybuch pandemii spowodowały u wie-
lu ludzi eskalację strachu. I z przykrością 
muszę stwierdzić, że nie jest to jakiś rodzaj 
neurotycznego lęku, ale faktyczne zagro-

żenie: czy to zarażeniem koronawirusem, 
czy atakiem.
Co ja – jako psycholog – mogę zrobić 

w takiej sytuacji w gabinecie lub też udzie-
lając porady przez telefon?
W obliczu realnego zagrożenia, na dodatek 

takiego, którego nikt nie jest w stanie przewi-
dzieć, mogę pacjentowi współtowarzyszyć 
w przeżywaniu jego emocji, aby w jakimś 
stopniu przez dialog i racjonalne myślenie 
złagodzić jego emocjonalny ból. Kiedy sły-
szę, jak ktoś boi się wirusa, groźby utraty 
zdrowia i życia, izolacji, odcięcia od bliskich, 
od kraju, strat ekonomicznych związanych 
z brakiem pracy, widzę, jak mocno wpływa 
to na psychikę ludzką. Oczywiście, każdy 
z nas radzi sobie jak umie, jedni popadają 
w jeszcze większe lęki, niż dotychczas, inni 
im zaprzeczają. Ani jeden sposób, ani dru-
gi nie jest dobry. Są to sprawy, z którymi 
i tak musimy żyć, nawet jeśli się z nimi nie 
zgadzamy. I tu przydają się takie wartości 
jak AKCEPTACJA i POKORA. Te emocje nie 
cieszą się sympatią, gdyż często mylone są 
z poddaniem, z rezygnacją. Ale nic bardziej 
mylnego.
Jak wiadomo, jedyną stałą w naszym ży-

ciu jest ZMIANA. Chyba każdy to słyszał przy-
najmniej raz w życiu, a mimo to tak trudno 
nam się przyzwyczaić i zaakceptować fakt, 
że nic nie jest dane na zawsze, ani spokój, 
ani bezpieczeństwo, ani zdrowie, ani praca, 
ani druga osoba. Czasami wystarczy chwila, 
tak jak podczas ostatniego ataku, żeby jakaś 
ważna sfera naszej rzeczywistości zmieniła 
się bezpowrotnie. Zmiana, czy to na lepsze, 
czy na gorsze, jest NIEUNIKNIONA. Pytania 
brzmią: na ile jesteśmy w stanie to przyjąć 
i jak potrafimy przez tą zmianę przejść. Czy 
zmiana będzie w nas budziła  lęk, bezrad-
ność, poczucie krzywdy, czy też ZGODĘ na 
to, że nie mamy wpływu na wszystko, czyli 
właśnie POKORĘ.
Niby to wszystko takie oczywiste, tak? 

No właśnie niekoniecznie. Czasami muszą 
się dokonać wielkie zmiany, aby móc po-
czuć WDZIĘCZNOŚĆ. Dopiero wtedy, kie-
dy świat „pociąga za spust” i na naszych 
oczach dokonują się ogromne zniszczenia, 

udaje się nam dostrzec, jak dobrze nam się 
żyło. Wtedy zaczynamy doceniać to, co już 
mamy. Zachęcam do wdzięczności, nie tylko 
w momentach kryzysu, ale na co dzień.
Moi  rozmówcy  potwierdzali,  że  kiedy 

przyszła  pandemia,  pojawił  się  lęk  przed 
stratą zdrowia, a nawet życia. Dołączyły do 
tego obawy o stratę pracy i przekreślenie 
wszelkich planów zawodowych. Cały świat 
się zatrzymał. Ale może dla niektórych kry-
je się za  tym całym złem niepowtarzalna 
szansa na zmianę hierarchii wartości? Może 
to przymusowe pandemiczne zatrzymanie 
rzeczywistości jest w stanie zatrzymać nasz 
wewnętrzny pęd  i popęd do zdobywania, 
gromadzenia i posiadania?
Kiedy w przededniu pandemii doszliśmy 

do kresu konsumpcyjnego rozpasania, nie 
dziwi fakt, że paraliżujący lęk przed STRATĄ 
dopadł większości z nas. Dlatego w sytua-
cji,  kiedy świat,  jaki  znaliśmy chwieje się 
w posadach, próbujemy uchwycić się czegoś 
rozpaczliwie, buntujemy się, stawiamy temu 
opór. Chcemy odzyskać utracone status quo. 
Czy nie jest to opis tego, co właśnie teraz 
wszyscy przeżywamy i z czym zgłaszają się 
pacjenci? Nasze ego dostało pstryczka w nos 
i krzyczy: „nie, nie zgadzam się”. W końcu 
taka  jego  rola  –  stawiać  opór. Używamy 
wtedy wielu strategii, które pozwalają nam 
się znieczulić, odciąć od tego, co jest, nie 
przyjmować rzeczy takimi, jakie są, tylko po 
to, żeby nie czuć STRACHU. A to przecież 
fakt, że pandemia nadal trwa – mało tego, 
przybiera na sile! – a do tego coś tak nieocze-
kiwanego, jak atak terrorystyczny w sercu 
Austrii. Nie możemy temu zaprzeczać.
Dlatego sugeruję, aby po prostu być, być 

w środku tej burzy emocjonalnej, sprawdzić, 
czy mogę zostać  z  tym, co niewygodne, 
pobyć z tą bezbronnością w sercu chociaż 
przez trzy sekundy, a następnym razem może 
trochę dłużej. Niewykluczone, że uczucie, 
które  uznałeś  za  strach,  złość,  przeżyte 
bezpośrednio ukaże inne oblicze. Jeśli po-
zwolimy sobie i przyzwyczaimy swój umysł 
do NIEPEWNEJ RZECZYWISTOŚCI, w jakiej 
żyjemy, możemy wtedy pomieścić w sobie 
nawet najtrudniejsze emocje. Przestaniemy 
się wtedy spinać, zamykać, przeciwstawiać 
losowi. Przychodzą wtedy najczęściej AK-
CEPTACJA I UPRAGNIONA ULGA.Tego życzę 
nam wszystkim!
Natomiast wszystkim tym, którym jest 

nadal ciężko, a nie skorzystali wtedy z pomo-
cy kryzysowej infolinii, zalecam skorzystanie 
z takiej możliwości i poszukanie pomocy pod 
numerem 01/504 8000, helpline@psycho-
logiehilft.at lub bezpośrednio u psychologów.

dyżur psychologiczny dyżur prawny

Posiadam na terenie Wiednia kilka 
garsonier, które od lat wynajmuję 
dla turystów przez AirBnB. Znaj-
dują się one w różnych dzielnicach 
miasta. Otrzymałem teraz od magi-
stratu zakaz wynajmowania jednej 
z moich garsonier, która znajduje 
się w ósmej dzielnicy. Czy miasto 
może mi zabronić wynajęcia mojego 
własnego mieszkania?

– Pod koniec roku 2018, dokładnie 
w dniu 22.12.2018 r., weszła w życie 
zmiana wiedeńskiej ustawy budowlanej 
(tzw. Wiener Bauordnung). W ramach 
nowelizacji tej ustawy wprowadzono 
m.in.  zakaz  krótkoterminowego  wy-
najmowania  mieszkań  znajdujących 
się w tzw. strefie mieszkaniowej (tzw. 
Wohnzone). Konkretnie wprowadzono 
tu par. 7a odc. 3 WrBauO. To, czy dany 
budynek znajduje się w  takiej strefie, 
można sprawdzić na stronie interneto-
wej miasta Wiednia pod następującym 
adresem: https://www.wien.gv.at/flae-
chenwidmung/public/start.aspx

Celem tej ustawy jest zachowanie po-
wierzchni mieszkaniowej dla mieszkań-
ców miasta w dzielnicach centralnych. 
Powodem zmiany  tych przepisów był 
ogromny wzrost ilości mieszkań, które 
służyły tylko i wyłącznie w celu wynaj-
mu dla turystów na zaledwie kilka do 
kilkunastu dni. W związku z tym władze 
miasta zareagowały powyższą restryk-
cją. Jednocześnie przewidziano jednak 
wyjątki, a mianowicie zakaz krótkoter-
minowego wynajmowania nie dotyczy 
mieszkań znajdujących się na parterze 
lub na poddaszu (Dachgeschoss), lub 
jeśli  powierzchnia  wynajmowanego 

mieszkania nie wynosi więcej niż 20% 
powierzchni całego piętra. Aby uzyskać 
takie pozwolenie o przyznanie wyjątku, 
należy złożyć wniosek w magistracie 
miasta Wiednia,  dokładnie w MA  37. 
Na takim wniosku muszą podpisać się 
wszyscy  pozostali  właściciele  tego 
budynku,  czyli muszą wyrazić  swoją 
zgodę.
Kwestia,  na  ile  ograniczenie  moż-

liwości  wynajmowania  swojej  włas-
ności jest w zgodzie z podstawowym 
prawem obywatelskim o nienaruszaniu 
własności, stanowi aktualnie przedmiot 
wielu skarg,  które  leżą na wokandzie 
trybunału konstytucyjnego.

W związku z ponownym lockdow-
nem pragnę zapytać, czy ojciec 
naszych wspólnych dzieci, który nie 
mieszka z nami, ma nadal prawo je 
odwiedzać i zabierać na weekend?

– Aktualne rozporządzenie dot. re-
strykcji  związanych  z  rozpowszech-
nieniem pandemii COVID-19 (tzw. 
COVID-19-Notmaßnahmenverordnung) 
ogranicza  możliwość  wychodzenia 
z domu. Jest przewidzianych od tego 
wiele  wyjątków,  m.in.  par.  1  przewi-
duje możliwość wychodzenia z domu 
w celu  kontaktu  z najbliższą  rodziną. 
W związku z tym kontakty z własnym 
dziećmi wyraźnie są dozwolone. Z mate-
riałów rządowych wynika również, że te 

kontakty nie tylko są nadal dozwolone, 
ale nawet stanowczo życzone. Jedyną 
możliwą  przeszkodę  stanowić  może 
ustalenie przebiegu  tych spotkań,  je-
śli między rodzicami ustalone zostało 
konkretne miejsce tych spotkań i ono 
jest aktualnie nieczynne (np. plac za-
baw indoor). W tym przypadku rodzice 
muszą znaleźć miejsce zastępcze, które 
oczywiście nie stanowi zagrożenia do-
bra dziecka. Jeśli natomiast ustalone 
jest, że dzieci zabierane są do miesz-
kania ojca, to oczywiście nie ma w tym 
przypadku żadnego przeciwwskazania 
do dalszych kontaktów.

Mieszkałam z moim partnerem 
przez siedem lat w mieszkaniu 
wynajmowanym od miasta Wiednia 
(tzw. Gemeindewohnung). Nieste-
ty trzy miesiące temu mój partner 
niespodziewanie zmarł. Tylko on 
widniał w umowie o najem miesz-
kania. Czy teraz muszę się z niego 
wyprowadzić?

– Ustawa dot. najmu (tzw. Mietrechts-
gesetz) przewiduje w par. 14 prawo do 
przejęcia umowy najmu mieszkania dla 
konkretnego grona osób przy zachowa-
niu  określonych  warunków.  Do  osób 
uprawnionych do przejęcia umowy najmu 
zalicza się małżonka/małżonkę, konku-
bina/konkubinę,  osoby  spokrewnione 
w linii prostej oraz rodzeństwo zmarłe-
go. Warunkiem jest dotychczasowe za-
mieszkanie w tym mieszkaniu (musi ono 
być w momencie śmierci najemcy) oraz 
zapotrzebowanie na to mieszkanie (nie 
można posiadać innego mieszkania lub 
innej możliwości zamieszkania). W przy-
padku konkubina/konkubiny dochodzi 
jeszcze dodatkowy warunek, a miano-
wicie  ta  osoba musi mieszkać w  tym 
mieszkaniu od co najmniej trzech lat (do 
momentu śmierci najemcy). Jeśli więc te 
warunki zostały spełnione, to wynajmu-
jący – w tym przypadku Wiener Wohnen 
– nie ma możliwości wykluczenia Pani 
z procedury przejęcia tego mieszkania. 
Wystarczy  tylko poinformować wyna-
jemcę o chęci przejęcia tego mieszkania. 
W dalszej konsekwencji otrzyma Pani 
nową umowę na swoje nazwisko.

Kolejny dyżur prawny: 
środa, 9 grudnia 2020 r., od godz. 17.00 do 19.00.
Pod numerem tel. 01/ 205 80 90 bezpłatnych porad telefonicznych udziela pol-
skojęzyczna adwokat mgr Aleksandra T. Fux.

Pomogliśmy 
czytelnikom

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na 
niektóre pytania skierowane do pol-
skojęzycznej adwokat, Aleksandry T. 
Fux, zadane w czasie jej ostatniego 
dyżuru telefonicznego.

Aleksandra T. Fux
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Dyżur psychologiczny
Kolejny bezpłatny telefoniczny dyżur 
psychologiczny… i relacja z kolejnych 
licznych spraw, z którymi borykają się 
dzwoniący do mnie ludzie.

Elwira Dubas
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fotoreportaż

W dniu 1 listopada 2020 r. odbyła się 
uroczystość „Strażnik Pamięci Historycz-
nej Polska – Austria 2020“. Była to już V 
edycja tego przedsięwzięcia, w 2020 roku 
szczególna ze względu na pandemię koro-
nawirusa. Udało się jednak, mimo szeregu 
ograniczeń, zrealizować zaplanowane na 
2020 rok wydarzenia promujące w Austrii 
polską historię, czyli:

14 czerwca – VII Marsz „Szlakiem 
Wolności” przez wiedeński Park Narodowy 
Lobau, upamiętniający udział wojsk pol-
skich walczących o niepodległość Polski 
w bitwie pod Wagram z 1809 roku.

21 czerwca – VI Marsz „Szlakiem Zwy-
cięstwa” przez wzgórze Bisamberg, upa-
miętniający udział wojsk polskich w bitwie 
pod Bisambergiem w 1683 roku podczas 
Odsieczy Wiedeńskiej.

20 września – X Marsz „Szlakiem 
Wojsk Jana III Sobieskiego” przez wzgó-
rza Lasu Wiedeńskiego, upamiętniający 
udział wojsk polskich w obronie Wiednia.

27 września – XXIV Spacer „Śladami 
polskich pamiątek w Wiedniu”

4 października – II Bieg im. Księcia 
Józefa Poniatowskiego, upamiętniający 
polskiego bohatera narodowego urodzo-
nego w Wiedniu.

11 października – V Marsz „Szlakiem 
Słowian”, fragmentem dawnej trasy 
pielgrzymkowej wiodącej  z Krakowa do 
Rzymu.

18 października – Spacer „Śladami 
polskich świętych w wiedeńskich kościo-

łach”, zorganizowany z okazji 100. rocznicy 
urodzin papieża Jana Pawła II.

Celem uroczystości Strażnik Pamięci 
Historycznej,  podsumowującej  cały  rok 
2020, jest uhonorowanie osób upamięt-
niających historię Polski. Wyróżnienie przy-
znawane jest w dwóch kategoriach: „Udział 
w wydarzeniach” oraz „Upamiętnianie”.
Tytuł „Strażnik Pamięci Historycznej Pol-

ska – Austria” w kategorii „Udział w wyda-
rzeniach” przyznawany jest osobom, które 
w danym roku wzięły udział w większości 
ww.  organizowanych  wydarzeń.  W  roku 
2020 laureatami w kategorii „Udział w wy-
darzeniach” zostali: Agnieszka Bawolek, 
Krzysztof Basiak, Marcin Bielecki, Christine 
Biolik, Maria Glonek, Janusz Goździewski, 
Robert Huzar, Małgorzata Kalvoda, Barba-
ra Kosek, Jadwiga Leszczyńska, Krystyna 
Maslowska, Katarzyna Michalska, Mariusz 
Michalski, Joanna Nowak, Waldemar Nowak, 
Malwina Papaj, Beata Wasilewska-Kopeć.
Tytuł „Strażnik Pamięci Historycznej Pol-

ska – Austria” w kategorii „Upamiętnianie” 
przyznawany jest z kolei tym osobom, które 
w sposób materialny upamiętniają polską 
historię w Austrii. W roku 2020 laureatem 
w tej kategorii został ksiądz Wojciech Ku-
cza, dzięki którego staraniom w kościele 
św. Trójcy Schlosskirche Hetzendorf w 12. 
dzielnicy Wiednia zawieszona została tablica 
upamiętniająca żołnierzy Legionów Polskich 
z okresu I wojny światowej.
Osoby  uhonorowane  tytułem  „Straż-

nik Pamięci Historycznej Polska – Austria 
2020“ otrzymały statuetki i dyplomy, które 
wręczyli Bartłomiej Rosik, konsul generalny 
Ambasady RP w Austrii, oraz Sławomir Iwa-
nowski, redaktor naczelny pisma „Polonika”.
Zapraszamy na kolejną edycję uroczystości 

w 2021 r. Organizatorem wszystkich wyda-
rzeń tworzących przedsięwzięcie pt. „Strażnik 
Pamięci Historycznej Polska – Austria” jest 
pismo Polonii austriackiej „Polonika”.

Strażnik pamięci Historycznej 
polska – austria 2020
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Projekt finansowany ze środków Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego 
dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
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felieton

Wszyscy  jesteśmy  bardzo  zmęczeni 
pandemią i przymusem chodzenia w ma-
seczkach, a nie zanosi się, że będziemy je 
mogli wkrótce  zdjąć. Będą nas uwierać, 
będą od nich parować okulary i w ogóle 
będą nas wkurzać pod każdym względem. 
Pocieszmy się jednak, że to nie pierwszy 
raz w historii, kiedy wprowadzono nakaz 
noszenia maseczek. Podczas pandemii gry-
py hiszpanki w latach 1918–1919 nakaz ten 
także istniał, a sprzeciw ludności był 
tak samo wyraźny. W USA pojawiła 
się nawet Liga Przeciwko Maskom 
(Anti-mask  League),  która  za  cel 
obrała sobie zniesienie nakazu nosze-
nia maseczek. A przecież w czasie 
ówczesnej pandemii zmarło nawet 
100  mln  osób,  nieporównywalnie 
więcej, niż przy obecnej.

W przypadku Covida walka 
z  maseczkami  przeniosła  się  do 
mediów społecznościowych, gdzie 
podobnych  „lig  anty”  powstało 
wiele.  Internet  aż  huczy  od  wypowiedzi 
antymaseczkowców,  maskosceptyków, 
maskoprotestantów, maskoneutralnych czy 
maskogrzeszników, którzy prześcigują się 
w wymienianiu mniej lub bardziej racjonal-
nych argumentów i przekonują innych do 
swoich racji. I można zupełnie się w tym 
pogubić.
Zamiast więc popadać w zwątpienie, któ-

re obniża odporność, tak nam obecnie po-
trzebną, zmieńmy negatywne nastawienie 
na pozytywne i odnajdźmy w maseczkach 
ukryte możliwości. Bądźmy maskopozytyw-
ni! Bądźmy maskokreatywni! Oddemonizuj-
my maseczki, zachowując przy tym twarz. 
Pozytywnych stron noszenia maseczek jest 
bowiem niemało. Oto niektóre z nich:
1. Można robić głupie miny  i nikt się nie 

zorientuje.
2. Można zasłonić pryszcz na brodzie.
3. Można wreszcie pokazać język szefo-

wi podczas rozmowy, gdy on też nam 
(pewnie) pokazuje język.

4.  Spotkawszy  przypadkowo  kogoś  nie-
lubianego lub nudnego gadułę, można 
udać,  że  się  go  nie  poznało,  bo  był 
w maseczce.

5. Po wyjściu ze środków transportu pub-
licznego można  przesunąć maskę  na 
brodę, ogrzewa przed zimnem i wiatrem.

6. Oszczędza się na makijażu i szminkach.

7. Gdy  jest się brzydkim, nie widać tego 
od nosa w dół.

8. Można się najeść czosnku dnia poprzed-
niego, spokojnie wejść do tramwaju i nikt 
się nie przyczepi.

9. Można się nie bać o kiepską woń z ust, 
więc nie trzeba myć zębów.

10. Nie trzeba się już przejmować brakiem 
górnej jedynki lub dwójki w uzębieniu.

11. Nie wiadomo, czy woń alkoholu będzie 
wynikiem imprezy, czy ogólnej dezyn-
fekcji, więc można się spokojnie napić.

12. Można założyć maseczkę w polskich 
barwach  narodowych,  potwierdzając 
patriotyczne podejście biało-czerwone.

13. Można założyć maseczkę w austriackich 
barwach  narodowych,  potwierdzając 
patriotyczne podejście czerwono-biało-
-czerwone.

14. Można założyć maseczkę w barwach 
ulubionej drużyny piłkarskiej i liczyć na 

to, że nie spotka się kibica w maseczce 
innej drużyny piłkarskiej.

15. Można pokazać, że jest się eko, stosu-
jąc maseczki wielokrotnego użytku, lub 
odwrotnie – że się nie jest eko, używając 
jednorazowych.

16.  Można  na maseczce  napisać  swoje 
credo  życiowe  po  łacinie  i  wszyscy 
pomyślą, że mają do czynienia z inte-
lektualistą.

17.  Można  na  maseczce 
wydrukować swoje zdjęcie 
z plaży z palmami i wszyscy 
się dowiedzą, że byliśmy na 
urlopie.
18. Można napisać na ma-
seczce Trump lub Biden 
i określić swoje preferencje 
wyborcze.
19. Zamieszczając na ma-
seczce logo ulubionej fir-
my,  wspieramy  przemysł 
poprzez reklamę.

20. Można pokazać  innym swój wyma-
rzony status materialny, zamieszczając 
na maseczce logo Gucci, Armani lub 
Chanel.

21. Można założyć czarną maseczkę, czar-
ny welon i udawać miliarderkę z Arabii 
Saudyjskiej.

22. Można dodatkowo założyć perukę i uda-
wać kogoś zupełnie innego.

23. Można  założyć  grupę wsparcia Ma-
skopozytywni, zorganizować spotkania 
i poznać nowych przyjaciół.

24. Czemu nie ma jeszcze maseczek z wi-
zerunkiem Franza i Sissi? To byłby hit 
w sprzedaży!

25. I jak zwykle, co z Sobieskim?
I nawet jeśli oddemonizowanie maseczki 

nie pomoże w jej polubieniu, to może uda 
się choć trochę ją zaakceptować. A prze-
cież kiedyś będziemy mogli ją zdjąć. Aby 
do wiosny!

fot. Venita Oberholster/Pixabay

25 pozytywnych stron 
chodzenia w maseczce

Odnajdźmy w maseczkach ukryte możliwości. Bądźmy maskopozy-
tywni! Bądźmy maskokreatywni! Pozytywnych stron noszenia mase-
czek jest bowiem niemało.

Magdalena Sekulska
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