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Cześć! W dzisiejszym odcinku nie usłyszycie niczego o polskiej historii lub polskim społeczeństwie. To 

będzie odcinek bardziej prywatny, bo opowiem Wam o moich doświadczeniach na emigracji w Niemczech. 

Czym różni się życie w Niemczech od życia w Polsce, co mnie zaskoczyło po przeprowadzce, co mnie 

wkurzyło i dlaczego chciałabym tutaj zostać na stałe. 

Najpierw kilka słów na temat Polaków w Niemczech. Jeśli oglądacie jakieś niemieckie filmy lub seriale 

(serdecznie poelcam dwa „Babylon Berlin” i „Deutschland 86”) to na sto procent zauważycie wśród 

bohaterów czy aktorów polskie nazwiska. To dlatego, że Polacy emigrowali do Niemiec od bardzo dawna! 

Szczególnie w czasach rozbiorów wielu polskich robotników i rolników przeniosło się do Zachodnich 

Niemiec. I dlatego większość Niemców polskiego pochodzenia mieszka własnie w Nadrenii, na zachodnie. 

Potem po wojnie granica między Polską a Niemcami została przesunięta, co spowodowało kolejne 

migracje, a w latach osiemdziesiątych bardzo duża fala Polaków również uciekła na zachód. Uciekła z 

powodu komunizmu oczywiście. Poza tym niektóre mniejszości etniczne jak Kaszubi czy Ślązacy są tak 

naprawdę mieszanką Słowian i Niemców, a ponieważ wyglądamy bardzo podobnie to trudno powiedzieć, 

kto jest kim. Teraz w Niemczech mieszka około 2 milionów osób polskiego pochodzenia, a prawie 800 000 

tysięcy z nich ma polski paszport. To całkiem spor, nie? 

Tak się złożyło, że jestem jedną z tych osób, które przyjechały do Niemiec przez przypadek. Kiedy mój mąż 

i ja wróciliśmy ze Stanów Zjednoczonych w grudniu... w styczniu nie wiedzieliśmy, gdzie chcemy mieszkać. 

Ja pracowałam online, mój mąż szukał pracy. Pewnego wieczoru leżałam w łóżku i  zupełnie spontanicznie 

powiedziałam „A może przeprowadzimy się do Niemiec?” na co mój mąż na wpół śpiący odpowiedział 

„Pewnie, czemu nie”. Miesiąc później rozpakowywaliśmy nasze 4 walizki, bo więcej niczego nie mamy, w 

wynajętym mieszkaniu w Lipsku, w Saksonii. Wybraliśmy Lipsk wcale nie dlatego, że jest blisko Polski albo 

że była tu słynna bytwa z Napoleonem i też nie dlatego że mieszkał i tworzył tu wspaniały Bach, ale 

wygooglowałam, że jest najtańszym miastem do mieszkania w Niemczech. Pewnie nie muszę wam mówić, 

że nauczyciele języków nie siedzą na pieniądzach, nie? :D 

Pierwsze zaskoczenie – tylko gotówką 

Już pierwszego tygodnia przeżyłam szok. Poszłam po warzywa do warzywniaka pod domem, wrzuciłam do 

koszyka jabłka, gruszki i pietruszki, podeszłam do kasy, pokazałam sprzedawcy kartę, na co on pokręcił 

głową i powiedział „tylko gotówką”. Powiedział po niemiecku oczywiście, ale już wtedy oprócz „Ich liebe 

dich”, „Hande hoch” i „99 Luftbaloons” rozumiałam słowo „bargeld”.  Musiałam odłożyć wszystkie 

warzywa na miejsce i poszukać bankomatu. W Polsce prawdopodobnie taka sytuacja by się nie zdarzyła, 

bo Polacy uwielbiają płatności elektroniczne. Ostatnio bardo popularne jest płacenie BLIKiem, czyli taką 

aplikacją do płatności. Niemcy – wręcz odwrotnie. Nawet bohaterka mojego kursu do Niemieckiego 

tłumaczyław jednym z nagrań, że Niemcy bardzo serio traktują ochronę danych osobowych i czują się 

bezpiecznie płacąc gotówką. W niektórych sklepach są nawet terminale płatnicze, ale część z nich 

przyjmuje tylko specjalną niemiecką kartę wydawaną przez niemiecki bank i ta karta nazywa się GIRO card 

i jeśli masz visę albo mastercard, a właśnie zamówiłeś lody, które topnieją ci w ręce, a w portfelu nie masz 

ani centa, to jesteś jednym słowem – w dupie.  

Kompleks wschodnich niemiec 

Odrobina historii. Pewnie wiecie, że po drugiej wojnie światowej Niemcy zostały podzielone na dwa 

państwa. Po polsku te państwa nazywały się RFN – Republika Federalna Niemiec i NRD – Niemiecka 

Republika Demokratyczna. RFN było państwem jeansów, punków i amerykańskiej muzyki, a NRD 
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państwem poliesterowych swetrów, zbożowej kawy i sklepów Konsum, w których były tylko dwa jogurty 

– jogurt normalny i jogurt truskawkowy. Kiedy Niemcy się połączyły, wiele osób ze wschodu wyjechało na 

zachód w poszukiwaniu lepszego życia, ale nie było im tak łatwo, bo przez ludzi z zachodu byli traktowani 

jako wieśniaki, dzikusy, prostaki, które nie wiedzą nic o cudownym świecie kapitalizmu. Dzisiaj, trzydzieści 

lat później, ta różnica niestety nadal jest widoczna, a Niemcy ze wschodu wciaż mają kompleks niższości. 

Co ciekawe obecnie właśnie Saksonia, a konkretnie Lipsk ma najlepszą edukację w całym kraju. Co z tego 

skoro absolwenci pięknego Uniwersytetu Lipskiego wciąż uciekają na zachód do pracy, bo różnice w 

zarobkach są bardzo duże? 

Ratujemy planetę 

Niemiecka obsesja na punkcje segregacji śmieci i minimalizowania zużycia energii jest na pewno jednym 

z ważniejszych powodów, dla których chcę zostać w Niemczech na stałe. Czuję, że przynajmniej tutaj 

nikogo nie muszę przekonywać do noszenia własnej torby na zakupy, do czterech koszy na śmieci w kuchni 

czy kupowania ubrań w second handach. Niemcy uwielbiają różne inicjatywy, które mają na celu pomóc 

planecie. Na przykład pożyczanie sobie sprzętów elektronicznych, kupowanie używanych ubrań, jazda 

rowerem, czy oddawanie niepotrzebnych rzeczy. Jeśli bedziecie kiedyś spacerować niemiecką ulicą to 

możecie prawdopodobnie zobaczyć pudełka z różnymi rzeczami jak buty, płyty CD, meble, które stoją przy 

drzwiach. To są rzeczy do wzięcia, to znaczy, że ich właściciel już ich nie potrzebuje, a ktoś kto przechodzi 

ulicą, idzie chodnikiem może znaleźć tam coś interesującego dla siebie. Ja jeszcze nigdy niczego nie 

znalazłam, ale też nie szukałam, ale to pewnie dlatego, że od dość dawna próbuję być minimalistką i po 

prost znacznie ograniczyłam kupowanie i zbieranie rzeczy, które nie są mi niezbędne do życia.  

Uwaga golas! 

Chociaż Niemcy bardzo dbają o swoje dane osobowe, nie przejmują się tym, że ktoś zobaczy ich nago. Na 

południu Lipska jest kilka pięknych jezior, nad którymi mieszkańcy chętnie spędzają letnie weekendy. 

Jednak jeśli szukasz tam idealnego miejsca na piknik z rodziną, możesz się trochę zdziwić, a nawet 

zawstydzić i zaczerwienić, bo masz dużą szansę natknąć się na grupy znajomych, a nawet całe rodziny, 

które opalają się i pływają całkiem nago. Nago – na golasa – bez ubrań. W sumie będzie ci trudniej znaleźć 

fragment plaży z ludźmi w bikini czy slipach niż z nudystami, bo nikt tutaj się nagością nie przejmuje. 

Istnieje tutaj nawet cały ruch FKK czyli Freikorperkulture, który głosi wolność ciała i prawo do nagości. Nie 

chcesz nosić ubrań to nie noś. 

Potrzebę niektórych Niemców do obnażania się widać nie tylko na plaży. Nasze pierwsze mieszkanie nie 

miało ani firanek, ani zasłon, ani rolet. W łazience nasze okna wychodziły na okna kamienicy na przeciwko 

i bez problemu widzieliśmy sąsiadów pod prysznicem. Pierwszej nocy nawet chciałam się kąpać w stroju, 

bo przez okno widziałam trzy koty, które siedziały na parapecie u sąsiada z naprzeciwka i bezwstydnie się 

na mnie gapiły. Właśnie dlatego naszym pierwszym zakupem w Niemczech był zestaw rolet. Piewsza 

lokatorka mieszkania była bardzo zdziwiona, kiedy wróciła i zobaczyła, że zadbaliśmy o prywatność nie 

tylko w łazience, w sypialni, a nawet w kuchni.  

Ich spreche Deutch und du? 

Niemcy to bardzo otwarte społeczeństwo. Jest tutaj wielu obcokrajowców z różnych krajów i kultur. 

Można by nawet pomyśleć, że w tej sytuacji chętnie mówią po angielsku. No cóż... nie wszyscy, a z 

pewnością nie wszyscy na wschodzie. Od siedmiu miesięcy nie spotkałam jeszcze ani urzędnika, ani 
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lekarza, ani sprzedawcy, który na pytanie Do you speak English? odpowiedziałby coś innego niż Nein, nur 

Deutch. Nie mogę na to narzekać, bo taka sytuacja zmusiła mnie do intensywnej nauki niemieckiego i teraz 

już mogę się jako tako dogadać po niemiecku, ale jednak byłam trochę zaskoczona. 

 Z tą niemiecką otwartością to też nie jest tak do końca taka prawda. Nie chcę obrazić żadnego słuchacza 

Niemca, ale wydaje mi się, że Niemcy jako kraj są bardzo otwarci na obcokrajowców, ale tylko dlatego, że 

ich potrzebują. Niemieckie społeczeństwo starzeje się w ekspresowym tempie. Na moim osiedlu widzę 

dużo więcej staruszków, który wolnym krokiem spacerują z balkonikiem i prawie nigdzie nie widzę dzieci. 

Ciągle słyszę, że w Niemczech brakuje opiekunów do osób starszych (nic dziwnego, to bardzo ciężka i 

fizycznie i emocjonalnie praca), pracowników fizycznych na przykład mechaników, spawaczy, hydraulików, 

elektryków, dostawców, pracowników magazynów i tak dalej. Niemcy, którzy sami są dobrze wykształceni 

nie chcą pracować na takich stanowiskach, a Syryjczycy czy Wenezuelczycy, którzy przyjeżdżają jako 

uchodźcy nie mają za dużego wyboru. To dla nich organizuje się wiele wydarzeń i kursów, które pomagają 

im znaleźć idealną ścieżkę kariery. Problem polega na tym, że jedyne dostępne ścieżki kariery dla tych ludzi 

to prace na niższych stanowiskach. Te lepsze prace biurowe są dla Mullerów, Schmidtów i Schulerów.  

Coś cię boli? Czas na fizjo! 

Wydaje się, że fizjoterapia w Niemczech jest lekiem na całe zło. Na moim osiedlu jest dużo więcej 

gabinetów fizjoterapii niż barów czy restauracji. Oczywiście kiedy poszłam do ortopedy, wiedziałam, że 

skończy się na fizjoterapii, ale kiedy moja dentystka wypisała mi skierowanie na rehabilitację, byłam 

trochę zaskoczona. Jeszcze nie wiem, co zrobi fizjoterapeuta z moją szczęką. Może będzie masował mi 

twarz i to może być dość przyjemne, a może będzie uczył mnie żuć jedzenie i to już może być trochę 

żenujące. W każdym razie wydaje się, że duża ilość gabinetów fizjoterapii jest związana z dużą liczbą 

starszych osób w społeczeństwie, ale może trochę też z lenistwem lekarzy? Skoro rehabilitacja jest dobra 

na wszystko, to po co szukać innych sposobów rozwiązania problemu? Tak czy siak nie będę narzekać na 

niemiecką służbę zdrowia. Tak jak w Polsce z ubezpieczeniem państwowym trzeba bardzo długo czekać 

do lekarza specjalisty, ale przynajmniej nikt nie musi się martwić, że w przypadku poważnych problemów 

ze zdrowiem czy wypadku drogowego wyjdzie ze szpitala z gigantycznym rachunkiem i długami do końca 

życia. Takiej opieki zdrowotnej jak mamy w Niemczech życzę wszystkim moim amerykańskim słuchaczom!  

No dobra, to chyba tyle z moich niemieckich opowieści. Jeśli macie jakieś pytania na temat życia w 

Niemczech to śmiało piszcie do mnie! Również, jeśli jesteście Niemcami albo mieszkanie w Niemczech i 

nie zgadzacie się z czymś, co tutaj dzisiaj powiedziałam. 

A jeśli podoba Ci się mój podkast i uważasz, że jest wartościowy i pomaga Ci uczyć się polskiego, zostaw 

mi recenzję, subskrybuj i opowiedz o nim innym osobom! To bardzo mi pomoże dotrzeć do nowych 

słuchaczy i w konsekwencji nagrywać więcej ciekawych materiałów!  

Jeszcze na koniec informacja. Jeśli planujesz zdawać egzamin na B1 albo po prostu chcesz zacząć 

rozmawiać po polsku wejdź na www.polskidaily.eu/kursy. Znajdziesz tam informacje o naszych aktualnych 

kursach grupowych lub napisz do nas na kursy@polskidaily.eu , jeśli szukasz indywidualnych lekcji online. 

To już koniec i bomba, kto nie słuchał, ten trąba! 

Do zobaczenia! 
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Przechodzenie przez ulicę gdziekolwiek 

Cisza nocna 

Segregowanie smieci  

Spóźniony pociąg – ale jaki ladny! 

Czekanie na lekarza kilka miesiecy i drogie ubezpieczenie 

Prywatnosc ale nie cielesna – nie wolno nagrywac filmow w miejscach publicznych, ale FKK ma się 

dobrze 

Podatek na kościół  

Promocja języka niemieckiego, szczególnie dla robotników 

Społeczeństwo – dużo bardziej otwarte 


