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Jestem czarnym jak węgiel kotem. Nazywam się Frau Bergemann. Mieszkam 
w miłym niemieckim mieście. Lubię spacerować ulicami mojego miasta, zaglądając 
w okna domów, kamienic, bloków.
Częściej zauważają mnie dzieci niż dorośli. Dzieci, które odwiedzam,  
mają dobre serca. Cieszą się, że mnie widzą, wystawiają mi miseczkę  
ze śmietanką i francuską karmą Mon Petit.
Raz jem tu, raz tam. Wracam do tych domów,  
w których jestem witana z radością.  
Może Ciebie też odwiedzę?
Jakiś czas temu do zielonego domku na skraju lasu 
wprowadziły się dzieci, których języka w ogóle  
nie rozumiałam.
Te dzieci nazywały się Isia i Tymek…
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przeprowadzka

Iga, zwana przez domowników Isią, rozglądała się po swoim pokoju.  
Wyglądał inaczej niż zwykle. W oknach nie było zasłon. W miejscu, gdzie miała 
poukładane zabawki, stały teraz ogromne kartony. Zabawki zostały zapakowane 
w pudełka i zniesione do olbrzymiej ciężarówki. Łóżeczka stały w kącie owinięte  
w szeleszczącą folię.
Rodzice biegali po całym mieszkaniu i pokazywali wysokim i łysym jak Tymek 
panom, które pudełka i meble mają wynieść z mieszkania.
Tymek raczkował między pudełkami i śmiał się radośnie.
– Przeprowadzamy się, Tymku – wyjaśniła Isia poważnie. – Będziemy mieszkać 
w innym mieście. Taty praca też jest w tym mieście. Tam mówią po niemiecku.  
To inny język, wiesz? Będę tam chodzić do przedszkola.
– Gugugugu – odpowiedział Tymek radośnie.
Gdy już wszystkie meble, ubranka i zabawki znajdowały się w ciężarówce, 
a mieszkanko zrobiło się całkiem puste, Isia zmartwiła się.
– Mamo, a jak pan kierowca zgubi drogę, to co się stanie z moimi zabawkami 
i  łóżeczkiem?
– Jestem pewna, że pan kierowca zna drogę. Dopilnujemy z tatą, żeby wszystkie 
nasze rzeczy trafiły na miejsce.
– Ja chyba jednak wolę zostać w naszym starym mieszkanku – powiedziała  
cicho Isia.
Mama milczała. Po chwili kucnęła obok Isi, kładąc jej rękę na ramieniu:
– Wydaje mi się, że trochę się obawiasz, jak to będzie w nowym miejscu – 
powiedziała. – Ja też się nad tym zastanawiam, wiesz?



8 9

– Dorośli też się boją?
– Pewnie, że tak – odpowiedziała mama. – Zastanawiam się nad tym, czy nasz nowy 
dom będzie tak samo ładny i czy będę miała takie miłe koleżanki jak tutaj. Dorosłym 
też jest smutno, kiedy się z czymś żegnają. Teraz żegnamy nasze mieszkanie 
w Gliwicach. Było nam tu bardzo dobrze.
– Dziewczyny, chodźcie! – zawołał radośnie tata z Tymkiem na ręku.
– Ale zabawki i mebelki przyjadą na miejsce? – upewniała się Isia.
Po kolejnym zapewnieniu mamy, że wszyscy mieszkańcy gliwickiego pokoju dojadą 
do nowego mieszkania, Isia uspokoiła się i nawet zaczęła ją cieszyć perspektywa 
długiej nocnej podróży, nowych przygód i miłych koleżanek.
W końcu cała rodzina stanęła przed drzwiami mieszkania. Po raz ostatni popatrzyli 
na dziwnie puste ściany. Tata przekręcił klucz w zamku.
Do widzenia!

podróż

Samochód był zapakowany aż po dach. Przed autem czekali babcia Małgosia i dwaj 
dziadkowie – Mirek i Paweł. Przyszli życzyć dzieciom i wnukom dobrej podróży.
– Jesteś pewna, że te wszystkie rzeczy muszą jechać z nami? – Tata skierował to 
pytanie do mamy.
– Oczywiście, że tak! – odpowiedziała mama. – Za to następnym razem będziemy 
podróżować z niewielką walizką.
Mama nie wiedziała jeszcze, jak bardzo się myliła. Otóż okazało się, że przy każdej 
kolejnej podróży relacji Niemcy – Polska czy Polska – Niemcy samochód wyglądał 
niezmiennie tak samo. A tych niewielkich walizek zawsze było co najmniej sto.
– Tato, spakuj nasze przytulanki tutaj do tyłu – przypomniała Isia.
– Gugugaga – dodał Tymek z piętką chleba w ustach.
Tata pakował kolejne drobne przedmioty do samochodu – pampersy, chusteczki, 
pojemniki na smakołyki, przytulanki, ładowarkę do telefonu, koce, poduszki do auta…
– Same zabawki… Za moich czasów nie było tyle zabawek – marudził, zapinając 
dzieci w fotelikach samochodowych.
– Hahaha – wtrącił się dziadek Mirek. – Ty nie miałeś zabawek? Słyszałaś, Małgosiu?
– Ty funkcjonowałeś jak radar na zabawki, zwłaszcza na te najdroższe – stwierdziła 
z uśmiechem babcia.
Tata szybko zmienił temat, a jego policzki zrobiły się czerwone jak truskawki. Ludzie  
czasami tak wyglądają, gdy ktoś przyłapie ich na kłamstwie. To znaczy, że się wstydzą.
– Niech oni już może jadą. Po ciemku źle się prowadzi – zarządził dziadek Paweł. – 
Czy Tymek na pewno nie zakrztusi się tą piętką? I  lepiej nie otwierajcie okien 
w samochodzie, żeby nie „zawiało” dzieci.



Samochód nadal stał przed ich starym domem, tymczasem wszystkie smakołyki 
z pojemniczków naszykowanych przez babcie już zniknęły, a soczki z kartoników 
z rurką zostały wypite. Dorośli nie potrafią się spieszyć. Ale w końcu ruszyli…
– Dobrej drogi – zawołali za nimi uśmiechnięci dziadkowie.
– Spieszcie się powoli – dodał dziadek Paweł.
Tak też się stało, bo ledwie minęli swoje stare osiedle, z tylnego siedzenia  
rozległ się głos Isi:

– Mamo, muszę do toalety…
Rodzice głośno wzdychali, kiwając głowami. Nie wyglądali na zadowolonych.
Isia pobiegła do toalety, oglądając po drodze maskotki na stacji benzynowej 
i kolorowe gazetki. Nie spieszyła się, zgodnie z radą dziadka Pawła.
Gdy Isia z mamą wróciły do auta, Tymek płakał, a tata szukał jego smoczka. Żeby 
go odnaleźć, musiał wypakować prawie wszystkie zabawki znajdujące się między 
fotelikami dzieci.
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– Za moich czasów dzieciom do zabawy wystarczał patyk. Po co im tyle zabawek? – 
marudził tata, pakując na nowo zabawki do samochodu.
Po kilku minutach jazdy Tymek zasygnalizował, że natychmiast trzeba mu zmienić 
pieluszkę.
Mama westchnęła naprawdę głośno. Gdy zatrzymali się po raz kolejny na stacji 
benzynowej, Isia zawołała z radością:
– Nareszcie Niemcy!
Mama poszła przewinąć Tymka. Po chwili rozdzwonił się telefon taty. Dzwonił 
dziadek Mirek.
– Gdzie jesteście? – spytał przejęty. – Nie zapomnieliście czegoś?
– Gdzie jesteśmy? – powtórzył wesoło tata. – Można powiedzieć, że nadal 
w Gliwicach…
Dziadek Mirek myślał, że tata żartuje. Gdy mama wróciła do auta, rodzice śmiali się 
głośno i serdecznie z tego całego zamieszania.
– Nudzi mi się – wyznała Isia. – Długo jeszcze?
– Gugugu – wsparł siostrę Tymek.
W końcu dzieci zamknęły oczy i… otworzyły je w nowym mieszkaniu.

pierwsze chwile i precle

Tego dnia pierwszy raz zobaczyłam dzieci mówiące w szeleszczącym języku. Ukryłam 
się w krzakach i obserwowałam nową rodzinę. Dzieci biegały w kółko i skakały – 
dorośli otwierali i zamykali pudełka rozłożone w salonie. Takiego bałaganu już 
dawno nie widziałam.

– Kochane dzieci, dziś zjemy śniadanie w kawiarni. 
Nie mam pojęcia, gdzie i czy w ogóle posiadamy 
jakiekolwiek talerze i kubki – oznajmiła  
wesoło mama.
– To świetnie – powiedział tata. –  
Spróbujecie przepysznych Butterbrezen.
– Buterbrecen? – zainteresowała się Iga. –  
To po niemiecku?
– Tak. To są precle z masłem. Bawarski 
przysmak.
Głodni wyszli na zewnątrz. Ulice były prawie 
puste. Najbliższa okolica podobała im się, 
choć wszystko wydawało się inne niż w Polsce: 
budynki, drzewa, psy, witryny.
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– Hmmm – zamyśliła się mama. – Wszystkie sklepy są zamknięte… Może 
w Niemczech jest jakieś święto. Wiesz coś o tym? – zwróciła się do taty.
Dryn, dryn… obok nich przejechał szybko rower. Kierowca krzyknął w ich kierunku:
– Es ist ein Fahrradweg!
– Tato, co ten pan powiedział? – spytała Isia.
– Hm, wydaje mi się, że mamy zejść z tej drogi.
– Jesteście z Isią na ścieżce rowerowej, zejdźcie z niej – zawołała mama, prowadząc 
wózek z Tymkiem.
Szli i szli, mijali kolejne zamknięte sklepy i piekarnie. Nagle tata coś sobie 
przypomniał – jego kolega z pracy ostrzegał go, że w niedzielę w Niemczech sklepy 
są nieczynne. Ale tata zupełnie o tym zapomniał. Na szczęście wkrótce dotarli do  
czynnej kawiarni.

– Dzień dobry – powiedziała Isia, a Tymek pomachał rączką.
– Hallo! – uśmiechnęła się sprzedawczyni.
– Hallo, ich hätte gern vier Butterbrezen und zwei Capuccinos dazu – zamówiła 
mama zadowolona z siebie.
– Ja chcę soczek, zamów mi soczek, proszę – poprosiła Isia.
– Jak jest sok po niemiecku? – spytała szeptem mama, zwracając się do taty. –  
Bo ja nie mam pojęcia!
– Ich hätte gern ein Juice dazu – interweniował tata, wtrącając angielskie słówko 
w lukę.
– Meinen Sie Saft?
– Ja, danke – ucieszyli się rodzice.
– Gerne – dodała miła pani sprzedawczyni.
Po chwili siedzieli już razem przy malutkim stoliku przy ulicy. Dzieci zajadały precle, 
jednocześnie robiąc sobie z nich pierścionki i okulary. A rodzice gawędzili.
– Jak tu żyć bez polskiego chleba. – Mama narzekała na precle, jednocześnie 
zamawiając dla siebie kolejnego. – Zupełnie inne to pieczywo, inne… Nie twierdzę, 
że gorsze, ale wiesz… W Gliwicach jednak na każdym kroku kawiarnia, piekarnia…
Mama gadała i gadała, a pozostała trójka już nie mogła się doczekać powrotu do 
nowego domu i urządzania go.

Kiedy wrócili do domu, widziałam, że układali rzeczy w półkach, oglądali telewizję, 
śmiali się. Później położyli się spać, a ja położyłam się u nich na parapecie okna.
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pl ac zabaw

Pogoda była wyborna – wiosenne słońce zaglądało przez okna, zapraszając do 
zabawy na świeżym powietrzu. Gdy po śniadaniu tata pożegnał się z dziećmi 
i poszedł do pracy, mama zaproponowała:
– Poszukamy w okolicy placu zabaw?
– Taaaak!
Tymuś poraczkował, a Isia pobiegła w kierunku pudełka z zabawkami do 
piaskownicy. Dzieci zapakowały plastikowe figurki dzikich zwierząt: żyrafy, słonia, 
szakala, lwa, łasiczki, tygrysa i kangura.
Ruszyli przed siebie. Szli dość długo, ale żadnego placu zabaw nie było widać.  
Mama spytała więc napotkaną po drodze spacerującą starszą panią:
– Entschuldigung, ich suche einen, einer, eine… – jąkała się mama. – Ich suche… 
Spielplatz…
Starsza pani uśmiechnęła się – zaczęła mówić głośno i szybko, wymachując przy  
tym rękami.
– Sehr schön. So süße Kinder. Gibt es viele schöne Spielplätze. Ich kenne 
Waldspielplatz…
Mama otwierała szeroko oczy i kiwała głową.
– Ja, ja, ja, danke!
– Mamo, co ta pani powiedziała? – spytała Iga.
– Niestety, nie wszystko zrozumiałam, ale wydaje mi się, że plac zabaw znajduje się 
w pobliżu tego lasu – odpowiedziała mama, ostro zawracając wózkiem z Tymkiem 
w kierunku wskazanym przez staruszkę.
Po chwili byli na miejscu. 
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Plac zabaw znajdował się w lesie. Bawiące się tam dzieci wyglądały inaczej niż 
w Polsce. Prawie każde ubrane było w gumowe spodnie i kalosze. Piasek był jeszcze 
mokry od rosy, zjeżdżalnia i huśtawki też.
Jednak nikomu to nie przeszkadzało. Dzieci wspinały się na drzewa i krzyczały 
głośno. Zjeżdżały z mokrych zjeżdżalni i huśtały się wysoko.
Mama i Isia rozłożyły ich rzeczy z boku na ławce. Gdy Tymek był zajęty 
konsumowaniem banana, Isia oceniała, która część placu zabaw podoba jej się 
najbardziej.
– Mamo, idę się pobawić z tą dziewczynką ubraną w sukienkę z żyrafą – zawołała 
dzielnie Isia.  
I pobiegła.
– Cześć, chcesz się ze mną pobawić? – zapytała głośno.
Dziewczynka milczała.
– Mam fajne zabawki tam na ławce. Pobawimy się?
– Welche Sprache sprichst du? – odezwała się dziewczynka.
– Chodź, pobawimy się. Ja też lubię żyrafy! – Isia wskazała na obrazek na sukience 
dziewczynki.
– Ich verstehe dich nicht.
Iga nic z tego nie rozumiała. Zmartwiona pobiegła do mamy.
– Ta dziewczynka chyba nie chce się ze mną bawić – stwierdziła.
– Oj, chyba rozumiem, zaproponowałaś jej wspólną zabawę – powiedziała mama. – 
Może to nie jest tak, że dziewczynka nie chce się z tobą bawić – tłumaczyła powoli. – 
Może dziewczynka nie zrozumiała, co do niej mówisz. Dużo dzieci mówi po polsku, 
ale nie wszystkie. Widocznie ta dziewczynka nie zrozumiała, o co ją pytasz. Pobawcie 
się chwilę sami z Tymkiem. Może później dziewczynka ośmieli się i przyjdzie tu do 
nas. Wtedy pobawicie się razem. Co wy na to?

Isia i Tymek rozłożyli swoje zabawki na piasku. Zbudowali z piasku i figurek zwierząt 
duże zoo. Bawili się świetnie.
Po chwili dziewczynka podeszła do nich i spytała:
– Darf ich mitspielen?
– Dziewczynka pyta, czy może się z wami pobawić? – próbowała tłumaczyć  
mama. – Może?
Isia i Tymek spojrzeli na dziewczynkę, uśmiechnęli się i pokiwali głowami. Po chwili 
dzieci bawiły się już we trójkę.
– Schau mal, eine Giraffe.
– Żyrafa?
– Ja, eine Giraffe. Komm mit!
Zanim Isia zdążyła zapytać, co to znaczy, dziewczynka chwyciła ją za rękę 
i pociągnęła za sobą. Po chwili obie skakały i biegały po placu zabaw.
Przy kolacji dzieci pochwaliły się tacie, że były na placu zabaw i nauczyły się kilku 
słów po niemiecku.
– Można się bawić po niemiecku i skakać po niemiecku podobnie jak po polsku – 
podsumowała dzień Isia.



20

frau bergemann

Miauuu. Zaczęło się już lato. Rodzina, do której zazwyczaj przychodziłam na obiad, 
wyjechała na urlop. Nie było wyjścia. Postanowiłam odwiedzić Isię i Tymka w ich 
mieszkaniu.

– Miauuuuu.
Dzieci przerwały zabawę, słysząc wyraźne miauczenie. Na środku pokoju, tuż obok 
nich stała dumnie czarna kotka. Rozglądała się wokół tak, jakby badała, czy kanapa 
jest wygodna, czy światło nie jest zbyt intensywne i czy wewnętrzny parapet jest 
wystarczająco szeroki do ucinania sobie drzemek. Wyglądało na to, że jej się tu 
spodobało.
– Maaaamooooo, kot do nas przyszedł!!! – krzyknęły podekscytowane dzieci.
Zaskoczona mama oderwała się od swoich zajęć.
– Jaki elegancki i  ładny kotek – powiedziała. – Na pewno jest czyjś, taki zadbany. 
Przyszedł nas odwiedzić. Niestety nie mamy żadnej karmy dla kotów. Jesteś 
głodna? – zwróciła się do kotki.
Frau Bergemann stała wyprostowana jak porcelanowa figurka i nic nie 
odpowiedziała.
– Mamo, do niej musisz chyba mówić po niemiecku – zauważyła rozsądnie Isia.
– Isiu, nie będę mówić do kota po niemiecku – zaprotestowała mama. Ponieważ kot 
nadal stał bez ruchu, spróbowała ponownie nawiązać kontakt. – Jesteś głodna?

Nadal cisza. Dzieci patrzyły na mamę wyczekująco. 
– Magst du was essen? – Mama nachyliła się nad kotką, nie dowierzając temu,  
że sama zwraca się do niej po niemiecku.
– Miaaauuu. – Kot wyprostował się i udał się do kuchni.
– Widzisz? Działa! – ucieszyła się Isia. – Jak powiedzieć: „Jesteś ładna”?
– Du bist schön.
– Du bist schön, kotku! – powtórzyła Isia, przyswajając nowe słownictwo.
Frau Bergemann pozwoliła się głaskać po grzbiecie, czekając, aż mama nałoży 
jej smakowicie pachnącego tuńczyka. Zjadła, oblizała pyszczek i położyła się na 
kanapie. Dzieci piszczały. Tymuś złapał swój kocyk z misiem i otulił nim kota.  
Frau Bergemann zasnęła, a dzieci wraz z mamą udały się na spacer.
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skype i kontakty z dziadkami

Ty… tu… ty… ty… tu… ty… ty… tu… ty… ty… tu… tyyyyyyyy!!!
Co to za okropny hałas? – pomyślałam, zrywając się na wszystkie cztery łapy. 
Głuchego kota by ze snu wyrwał! Dźwięk wydobywał się z mieszkania Isi i Tymka.
Ty… tu… ty… ty… tu… ty… ty… tu… ty… ty… tu… tyyyyyyyy!!!
Dźwięk narastał. Wydawało się, że dobiega z dwóch prostokątnych płaskich 
przedmiotów. Nie wiem, do czego służą, ale rodzice dziwnie się zachowują 
podczas kontaktu z nimi. Tata codziennie przez kilka godzin ogląda światło na 
ekranie. Mama stawia prostokąt na stole i mówi coś w tym swoim języku do twarzy 
narysowanej na ekranie. Po chwili rozmowy biegnie do szafy, przynosi sukienki 
i rozkłada je. A głowa w prostokącie mówi: „tak, tak, tak, nie, nie, nie”.  
Podejdę bliżej, to może dowiem się czegoś więcej.

Mama stała w ogródku z kubkiem kawy w ręku. Pozostali członkowie rodziny byli 
w domu.
Od rana laptop taty na przemian z laptopem mamy wydawał charakterystyczny 
dźwięk:
Ty… tu… ty… ty… tu… ty… ty… tu… ty… ty… tu… tyyyyyyyy!!!
– Mamo, tato, skype dzwoni! – krzyknęła Iga.
Ty… tu… ty… ty… tu… ty… ty… tu… ty… ty… tu… tyyyyyyyy!!!
– To babcia Małgosia i dziadek Mirek – oznajmił tata, łącząc rozmowę.
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Po chwili na ekranie pojawiły się dwie uśmiechnięte twarze.
– Czy są tu jakieś dzieci? – spytała skajpowa babcia.
Dzieci, piszcząc z radości, pobiegły do stolika, na którym umieszczony był laptop. 
Ścigając się i przepychając, wylały gorące kakao na koszulkę Tymka. Tego Tymkowi 
było za wiele. Rozległo się głośne:
– Aaaaaaaaaaa!
Mama wykonała wspaniały skok z ogródka do pokoju i porwała płaczącego Tymka 
na szybką zmianę ubranka. Tata w tym czasie próbował kontynuować rozmowę 
z dziadkiem i babcią.
– Mamy tu malutką awarię – postanowił skomentować wydarzenia z ostatnich kilku 
minut. – Isiu, chodź się przywitać z dziadkami.
– Wstydzę się – odpowiedziała Isia, chowając się w kocu. – Tu nie ma żadnej Isi.  
Jest mumia – rzekła przebiegle.
Dziadkowie na ekranie mogli podziwiać czerwony koc, dziecinną rączkę i głowę lalki 
Barbie zawiniętej szczelnie w papier toaletowy.
– O, jaka ładna lalka – próbował nawiązać rozmowę dziadek. – Jak ta ładna lalka ma 
na imię?
– To mumia, ona nie żyje od milionów lat. Pochodzi z Egiptu – odniosła się rzeczowo 
do pytania Isia.
Po chwili na ekranie dziadków pojawił się również skajpowy Tymek i skajpowa mama.
– Ooo, jaki duży chłopczyk – rozczuliła się babcia. – Tymku, pomachaj babci! – 
zachęcała. – Jaki jesteś duży? Taaaki jesteś duży. – Na ekranie było widać ręce babci, 
które podnosiły się do sufitu i opadały. Tymek klaskał szczęśliwy i zadowolony.
Po chwili dziadkowie zobaczyli inne zabawki owinięte w papier toaletowy.
– Dlaczego to biedne dziecko owija zabawki w papier toaletowy? – spytał szeptem 
wyraźnie zmartwiony dziadek, gdy Isia pobiegła po kolejną dostawę mumii.

– Byliśmy wczoraj w muzeum – odpowiedział tata. – Widać im się podobało.
Rodzice rozmawiali, a dzieci przynosiły zabawki i popisywały się przed dziadkami. 
Głowy dziadka i babci w komputerze były raz większe, raz mniejsze, raz stały na 
stoliku w salonie, raz w pokoju dzieci z zabawkowymi mumiami.
Wreszcie, gdy wszystkim w brzuchach zaczęło głośno burczeć, cała rodzina 
przypomniała sobie o zimnym już śniadaniu.
– Miłego dnia, moi drodzy. I smacznego – powiedzieli dziadkowie, wyłączając 
Skype’a.
Cała rodzina w ciszy zasiadła do stołu.
– Paaaapcia – powiedział Tymek smutno i w jednym słowie ujął wszystko to,  
o czym myślał każdy z nich, choć nie powiedzieli tego głośno.
– Szkoda, że na Skypie nie ma takiej dziurki, przez którą moglibyśmy sobie podawać 
ręce albo odwiedzać dziadka i babcię – żałowała Iga. – Kiedy będę dorosła, będę 
miała taką pracę, że zrobię w tym Skypie taką dziurkę. I wtedy, jak będę pracowała 
w Niemczech, to będę wracała na noc do swoich zabawek.
– Tęsknicie za dziadkami. To naturalne, że chcemy przebywać częściej z tymi 
osobami, które lubimy lub kochamy. Kiedy odwiedzacie dziadków, zawsze jest 
wesoło. Lubicie, gdy dziadek obraca was do góry nogami, a babcia przygotowuje 
różne smakołyki.
– Teraz mieszkamy za daleko, żeby bywać u nich tak często, jak byśmy tego chcieli. 
I to jest trochę smutne – wyjaśnił tata. – Ale są też dobre strony bawienia się 
z dziadkami na Skypie – dodał z szelmowskim uśmiechem. – Możecie obrócić ekran 
z głową dziadka i babci tak, że będą do góry nogami.
Dzieci zmrużyły oczy, po czym wybuchnęły śmiechem. Nietrudno zgadnąć, że pomysł 
im się spodobał.
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zakupy

Do zakupów w pobliskim supermarkecie mama przygotowała się solidnie. 
Zainstalowała w telefonie słownik polsko-niemiecki, zaopatrzyła się w papierowe 
torby i ustaliła z dziećmi warunki współpracy. Z miną oficera rosyjskiej armii 
przedstawiła zakres oczekiwań i rodzaj ewentualnej zapłaty dla małych żołnierzy.
– Słuchajcie, żadnego wymuszania, krzyków, płaczu. Z toalety proszę skorzystać 
przed wyjściem. Jeśli wasze zachowanie w sklepie będzie odpowiednie, być może 
kupię wam coś słodkiego, ale dopiero na koniec zakupów.
Pobliski supermarket okazał się miejscem wielu strategicznych bitew i miłych 
zdarzeń. W Polsce robienie zakupów spożywczych kojarzyło się z nudą i przymusem. 
Inaczej tutaj. Nie chodziło wcale o zaopatrzenie sklepu, lecz o ogólną atmosferę. 
Przed wyjściem, aby dodać sobie otuchy, mama zatelefonowała do swojej najlepszej 
przyjaciółki, cioci Mili:
– Wychodzę na zakupy przygotowana jak na stoczenie bitwy. Potrzebuję dobrego 
słowa. Wczoraj poszłam kupić śmietanę. Tyle że zamiast „śmietana” powiedziałam 
„zęby”. Bo to podobne słowa: „Sahne” i „Zähne”. Ekspedientka śmiała się przez kilka 
minut. Ja zresztą też, kiedy już uświadomiłam sobie pomyłkę. Dziś idę do sklepu 
samoobsługowego. Ale biorę dwoje dzieci – dodała szeptem do słuchawki.
– Mamo, co to znaczy stoczenie bitwy? – spytała przemądrzale mała poliglotka. –  
Po polskuuu?
Mama udawała, że nie słyszy. Włożyła dzieci do przyczepki rowerowej i wybrała 
drogę przez las.
– Oddychajcie sobie głęboko i nacieszcie uszy śpiewem ptaków – zachęciła do 
delektowania się kontaktem z naturą.

Po chwili z przyczepki rowerowej zaczęły dobiegać odgłosy głośnego sapania. 
Niedługo później rodzina znalazła się w sklepie.
– Ten wózek! Teen! – krzyczała Iga z zaczerwienionymi policzkami.
Tymek wymachiwał rączkami i nóżkami, sygnalizując swoją gotowość do zajęcia 
miejsca w wózku.
Zakupy przebiegały nadzwyczaj spokojnie. Z kas dobiegał regularny komunikat: 
„Liebe bla, bla, bla Kunden, Kasse zwei, bitte”.
Tymek zajął się obgryzaniem bułki, Isia wzorowo wkładała wskazane produkty do 
koszyka. Mama pomyślała, że czasami zbyt surowo ocenia swoje dzieci.
– Jeszcze malinki weźmiemy, Beniaminku. Precelka kupimy w piekarni – dobiegł 
nagle zza regału miły głos mówiący po polsku.
– Mamo, słyszałam polski – zauważyła głośno Isia.
– Faktycznie. Pewnie robi tu zakupy jakaś mama, która mówi po polsku – wyjaśniła 
ciszej mama, wkładając następne produkty do koszyka.
– To jest regał, to waga sklepowa, a to jest owoc granatu. – Głos stawał się 
głośniejszy, aż w końcu pani z chłopczykiem stanęli tuż obok. Mama uśmiechnęła 
się do nich nieśmiało, ale w tym samym momencie Isia postanowiła wszystkich 
zdemaskować.
– To jest ta pani mówiąca po polsku, którą przed chwilą słyszałyśmy zza regału.
Mama zrobiła się czerwona, a nieznajoma roześmiała się serdecznie.
– Tak, to prawda. Mówię po polsku, bo jestem z Polski. A to jest mój synek, 
Beniaminek. A ty jak masz na imię? – zwróciła się do Isi.
– Iga. A to mój brat Tymek i moja mama.
– Bardzo nam miło. Długo mieszkają państwo w Niemczech? – padło pytanie, które 
zostaje ci zadane zawsze, jeśli mieszkasz poza ojczyzną. Dorośli nie potrafią się 
zgodzić co do tego, ile to jest długo, a ile krótko.
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– Od kilku tygodni. Dopiero przyjechaliśmy. Mieszka pani gdzieś niedaleko?
– Tak, tuż za rogiem, obok placu zabaw.
– My też – odrzekła radośnie mama.
– Aha. To na pewno jeszcze nieraz się spotkamy – powiedziała pogodnie pani.
Wszyscy stanęli przy kasie numer dwa.
– Może wymienimy się numerami telefonów i umówimy się na wspólny spacer 
z dziećmi? – zaproponowała mama.
– Bardzo chętnie – odpowiedziała pani, która później stała się ukochaną ciocią Anią.
Ale to już inna historia.
Wieczorem, przy kolacji mama opowiedziała tacie o nawiązanej w sklepie 
znajomości.
– W Polsce nigdy nie poznałam nikogo w supermarkecie – relacjonowała. – Tutaj do 
nawiązania znajomości wystarczy, że ktoś ma dziecko, wygląda sympatycznie i mówi 
po polsku. Bardzo to dziwne jest, bardzo…
W tym czasie dzieci bawiły się w sklep. Z pokoju dobiegał głos Isi i dźwięk 
zabawkowej kasy.
– Kasse zwei, bitte… Pip, pip, pip.
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pierwszy dzień w przedszkolu

Codziennie rano odwiedzałam rodzinę mówiącą szeleszczącym językiem 
i obserwowałam jej zwyczaje. Zawsze przyjmowali mnie gościnnie i częstowali 
dobrym śniadaniem. Słyszałam, że kraj, z którego pochodzą, słynie z gościnności.
Skończyło się lato, zaczęła jesień. Liście zmieniły kolor z różnych odcieni zieleni 
na żółty, czerwony i pomarańczowy. Nie tylko kolor liści na drzewach się zmienił, 
zmiany nastały również w rodzinie Isi i Tymka.

Isia stała dumnie na środku pokoju w szerokich spodniach, czerwonych trampkach 
i czystej koszulce. W ręku trzymała pluszowego kotka.
– Nareszcie idę do przedszkola – cieszyła się.
Tymuś, któremu udzielił się nastrój ogólnego podniecenia, biegał wokół bohaterki 
i śmiał się radośnie.
Isia oglądała swoje nowe rzeczy przygotowane do przedszkola. Nie mogła się 
doczekać, kiedy będzie biegać w kaloszach w zebry, polarku w cętki czy fioletowych 
pantoflach z trzema cekinami. Jednak najbardziej podobał jej się pojemniczek na 
drugie śniadanie ze wzorem ze zwierzątek i plecaczek z takim samym zdobieniem.
Do przedszkola miał ją odprowadzić tata.
– Powodzenia, córeczko. – Mama mocno przytuliła córkę i w jej oczach  
pojawiły się łzy.
– Mamo, dlaczego płaczesz? – spytała badawczo Isia.
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– Bo byłaś taka mała, a teraz jesteś już taka duża… Dorośli płaczą w takich 
szczególnych chwilach. Czasami, kiedy są smutni, a czasami kiedy są bardzo 
szczęśliwi. Teraz jestem bardzo szczęśliwa i dumna z ciebie.
– Aha – skwitowała krótko Isia zajęta swoim nowym plecakiem.
– Baw się dobrze i pamiętaj: „Pipi” to znaczy, że chcesz do toalety, „Wasser” to woda, 
a „Essen” to jedzenie.
– Spokojnie, spokojnie – przerwał maminą wypowiedź tata. – Isia wszystkiego się 
dowie w swoim czasie. Dziś idziemy się tylko pobawić.
W przedszkolu było ładnie. W szatni każde dziecko miało swoją szufladkę 
i wieszaczek z ładnym znaczkiem. Isi został przydzielony znaczek misia. Na 
wieszaczku z misiem miała od dziś codziennie wieszać swoje rzeczy, a do szufladki 
z misiem wkładać swoje skarby: rysunki, kamienie, malutkie zabawki.
Sala zabaw była bardzo duża. Na środku znajdował się spory stół, obok umywalka 
i biurko pani przedszkolanki. W jednym kącie pokoju umieszczono lalki, łóżeczko, 
wózek i ubranka, w drugim poukładane były auta i tory wyścigowe, w kolejnym 
książki i teatrzyk kukiełkowy.
Gdy Isia wraz z tatą weszli na salę, dziewczynki układały wysoką wieżę z klocków. 
Wieża była wyższa od nich. Z kolei chłopcy czytali książeczki i grali w gry planszowe.
– Guten Morgen, herzlich willkommen Iga! – przywitała Isię w przedszkolu miła pani 
przedszkolanka. – Wie geht es dir?
– Pani cię wita, pyta, jak się masz i jak się czujesz – tłumaczył szybko tata.
Isia, oszołomiona, milczała. Rozglądała się po sali i przyglądała się starszym 
dziewczynkom zajętym zabawą.
Pani przywołała dziewczynki skinieniem ręki.
– Mädels, kommt bitte hier. Wir haben ein neues Mädchen da. Sie heißt Iga.  
Iga kommt aus Polen und sie lernt noch Deutsch. Wer könnte Iga helfen?
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Dziewczynki patrzyły na Isię i uśmiechały się do niej.
– Ich heiße Kerstin.
– Ich heiße Kira.
– Ich heiße Reni.
– Ich… Iga – odpowiedziała Iga, ucząc się nowego słowa.
– Komm mit – powiedziała Kerstin i wzięła Isię za rękę.
Isia wiedziała, że to znaczy „chodź ze mną”. Nauczyła się tego od dziewczynki 
w sukience z żyrafą poznanej na placu zabaw.
Dziewczynki biegały po sali i pokazywały Isi zabawki. Na małym stoliku były 
rozłożone kredki, farbki i papier rysunkowy.
– Chciałabym pomalować – powiedziała po polsku Isia do Kerstin.
– Möchtest du malen? Super, ich auch.
– Malen? – zapytała Isia, pokazując kredki.
Dziewczynki usiadły przy stoliku i rozłożyły kredki. Po chwili rysowały razem.
– Das ist ein Haus. – Dziewczynka wskazywała na rysunek domu.
– Ein Haus – powtórzyła Isia.
– Das ist eine Prinzessin. – Dziewczynka pokazała księżniczkę na rysunku.
– Prinzessin – powtórzyła ze śmiechem Isia.
Pierwszy dzień w przedszkolu był bardzo miły. Isia zrozumiała, że można mówić 
nie tylko słowami, ale i rękami, nogami, oczami i brodą. Można też mówić, rysując 
i pokazując.
Isia nie mogła się doczekać kolejnego dnia w przedszkolu.

przedszkol aki i ję zyki

Dni w przedszkolu mijały leniwie i spokojnie. Panie nauczycielki były uśmiechnięte, 
dzieci sympatyczne. Isia chętnie bawiła się z Kerstin.
Isi podobały się zabawki, puzzle i  inne układanki. Zaciekawiły ją fotografie wiszące 
na ścianach sali. Na zdjęciach były dzieci z jej grupy, a wśród nich Kerstin, Reni 
i Kira. Dziewczynki były ubrane w pomarańczowe kamizelki i stały między słodkimi, 
małymi kózkami.
– Schau mal. – Kerstin trzymała Isię za rękę, wskazywała na fotografie i opowiadała 
o nich.
Isia milczała, uważnie obserwując koleżankę, i podążała wzrokiem w kierunku 
wskazywanym przez dłonie Kerstin. Dłonie pokazywały kolejno dzieci i kozy 
przedstawione na zdjęciach. Isia starała się połączyć dźwięki obcego jeszcze języka 
z gestami wykonywanymi przez Kerstin.
Niektóre słowa Isia słyszała już całkiem wyraźnie. To były te, które wszyscy 
powtarzali codziennie.
– Letztes Jahr haben wir alle Zoo besucht – wyjaśniała Kerstin.
Kerstin często używała słowa „Ausflug”. Isia pomyślała, że w domu spyta rodziców, co 
to znaczy.
Usłyszały głos pani nauczycielki przywołującej przedszkolaki.
– Bla, bla, bla Morgenkreis.
Morgenkreis to znaczy, że trzeba usiąść na dywanie. Isia już dobrze znała to słowo. 
Najpierw panie śpiewały piosenkę o tym, że cieszą się, że dzieci przychodzą do 
przedszkola. „Hallo, hallooo, schön dass du da bist”. Isia śpiewała ze wszystkimi na 
całe gardło. Znała tę piosenkę z płyty, której czasami słuchali z rodzicami 
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w samochodzie. Następnie dzieci głośno liczyły: „Eins, zwei, drei, vier, fünf…”.
W przedszkolu spotykały się dzieci z wielu krajów świata. W tych krajach mówi się 
różnymi językami. W każdym kraju ludzie, witając się, używają innego słowa. Po 
polsku dzieci witają się, mówiąc „cześć”, po niemiecku „hallo”, po angielsku „hello”, 
po francusku „salut”, po włosku „buongiorno”, po węgiersku „szia”, a po turecku 
„selam”.
Wszystkie dzieci były bardzo szczęśliwe, kiedy cała grupa powtarzała powitanie 
w języku kraju, z którego pochodzą. Każde dziecko było specjalistą w swoim języku, 
nawet panie nauczycielki uczyły się od dzieci.
Po południu przedszkolaki miały drzemkę. Pani odtwarzała im z płyt CD bajkę-
-słuchowisko. Isia bardzo tego nie lubiła. Okładki płyt ogromnie jej się podobały, ale 
gdy pani puściła bajkę, Isia zawsze była rozczarowana. Bajki czytane po niemiecku 
były tak nudne, że dziewczynka od razu zasypiała.
Przez sen co jakiś czas słyszała tylko pojedyncze słowa: „Das… was… Fisch… Tisch… 
Märchen… Mädchen…”.
Po drzemce zawsze przychodziła mama.
– Hallo! – Mama jak zawsze przywitała się z innymi mamami i paniami 
nauczycielkami.
– Mamo, nie mówi się „hallo”, ale „haluuuu” – pouczyła ją Isia, przeciągając słowo.
– Haluuuu – powtórzył zadowolony Tymek.
– Widzę, że coraz lepiej sobie radzisz z nowym językiem – skwitowała mama, 
pakując do torebki dzisiejsze prace plastyczne.
– Mamo, umiem już liczyć: eins, zwei, drei. – Isi po całym dniu milczenia 
i obserwowania nie zamykała się buzia. – Co to znaczy „Ausflug”?
– Wycieczka. A powiedz, co było dziś na obiad? – spytała mama, patrząc na zieloną 
plamę na bluzce córki.

– Broccolisuppe.
– Zupa brokułowa? Świetnie.
– Nie zupa brokułowa, tylko Broccolisuppe. Przecież ci powiedziałam.
Wieczorem rodzice śmiali się, jak to jest, że niby ta sama zupa brokułowa, a może 
być dwoma oddzielnymi daniami.
Tata kiwał głową i powtarzał:
– Drugi język to prezent dla dziecka.
Isia zasypiała, myśląc o pięknym prezencie. Cieszyła się na kolejny dzień 
w przedszkolu.
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kiep ski dzień w przedszkolu i ze szy t ratunkowy

Isia, Tymek i mama wrócili z przedszkola. Isia zachowywała się jakoś dziwnie. 
Zamiast przywitać się ze mną, przeszła obok. Jej oczy były podpuchnięte 
i zaczerwienione. Tymek milczał. Mama obserwowała dzieci w ciszy. Było inaczej niż 
zwykle. Postanowiłam zachęcić ich do zabawy. Pacnęłam łapką piłeczkę. Piłeczka 
przez nikogo niezauważona poturlała się pod łóżko. Usłyszałam ściszony głos mamy.

– Płakała cały dzień w przedszkolu – mówiła mama do słuchawki telefonu. – 
Powiedziała, że już nie chce tam chodzić. Zaraz spróbuję się czegoś dowiedzieć, ale 
nie chcę naciskać. Poczekam chwilkę, aż sama opowie.
Mama wyszła z kuchni i z uśmiechem podała dzieciom talerz różowych malin.
– Na kiepskie humory, maliny nie potwory! – zrymowała po częstochowsku.
Tymek pobiegł szybko umyć ręce. Za nim powoli poczłapała Isia.
– Isia źla? – spytał Tymek, który z każdym dniem przyswajał więcej słów po polsku.
– Nie jestem zła, ale już więcej nie pójdę do przedszkola.
– Isiu, mam wrażenie, że jesteś smutna. Coś się stało? – próbowała wysondować 
mama.
– Nie pójdę więcej do przedszkola. Kerstin jest chora, a bez Kerstin jest nudno.
– Lubisz, kiedy w przedszkolu jest Kerstin?
– Lubię, bo ona mnie uczy niemieckiego i umie po polsku powiedzieć „opaska”. 
Lubię, bo Kerstin chodzi ze mną, trzymając mnie za rękę, i wszystko mi tłumaczy.

– Najbardziej lubisz bawić się z Kerstin? – pytała dalej mama.
– Tak. Pytałam dziś innych dziewczynek, czy mogę się z nimi pobawić,  
ale chyba nie chciały. One mnie wcale nie słyszą, kiedy mówię po polsku.
– A Kira i Reni też nie chciały się bawić? – dociekała mama.
– Kira i Reni bawiły się w Puppenecke – odpowiedziała Isia.
– Aha, bawiły się same w kąciku dla lalek – powtórzyła 
mama po polsku. – W dzidziusie i mamy, tak?
– Nie znam tylu słów, żeby się bawić w Baby und 
Mamas. Nie lubię niemieckiego – stwierdziła ze  
złością Isia.
Zwykle malinki odpędzają smutki, ale nie tym razem. 
Talerz był prawie pusty, a dzieci miały miny, jakby 
zjadły sto malusieńkich cytrynek.  
Raptem do rozmowy włączył się Tymek.
– Ja nje maaam! – pokazywał pusty talerz.
– Tymku, zjadłeś już wszystkie malinki.
– Ja nje jadł, mama!
– Tymku, malinki są w twoim brzuszku. – 
Zdesperowana mama pokazywała brzuszek 
Tymka i pusty talerz.
Tymek nie przestawał płakać, postanowił 
jednak zmienić przyczynę swojej 
rozpaczy.
– Ja chcjeee bawić! – krzyczał, 
zalewając się łzami.
– Głupie przedszkole – płakała Isia.
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Mamie nie pozostało nic innego, jak tylko być przy płaczących dzieciach.
Dzieci płakały, solidarnie smarkając w maminą koszulę. Płakały głośno i równo.  
Gdy wszystkie łzy zostały wylane, zgromadzona przy stole trójka postanowiła  
podjąć dyskusję na nowo.
– Widzisz, mamo, już taki mały Tymek potrafi wszystko powiedzieć: że chce się 
bawić i chce dostać więcej malinek. A ja jestem taka duża i nie umiem mówić 
w przedszkolu. Nikt mnie nie rozumie. Muszę wszystko pokazywać jak dzidziuś! 
Dziewczynki nie chcą się bawić z dzidziusiem.
– Bawwwić – powtórzył Tymek i mocno tupnął.
– Rozumiem cię – powiedziała mama. – Na moim kursie niemieckiego jest tak samo.
Isia zrobiła zaciekawioną minę.
– Też chciałabym opowiedzieć koleżankom z kursu o tym, co lubię, jakie mam fajne 
dzieci, ciekawą pracę, jakie przysmaki chętnie jadam – ciągnęła mama – ale jeszcze 
nie znam tylu niemieckich słów. Czasami nie rozumiem mojego nauczyciela. Też nie 
lubię tego pokazywania jak jakiś dzidziuś. Jestem przecież dorosłą mamą!
Isia pokiwała głową ze zrozumieniem.
– Ale powiem ci coś w tajemnicy. – Mama zrobiła poważną minę. – Mój nauczyciel 
powiedział, że ty będziesz szybciej mówić po niemiecku niż ja.
– Nieprawda!
– Prawda. – Mama objęła dzieci ramieniem. – Niedługo opowiesz dziewczynkom 
i chłopakom o wszystkim. Potraficie pięknie mówić po polsku, a wkrótce i  język 
niemiecki nie będzie wam sprawiał kłopotów.
– Chciałabym powiedzieć dzieciom, że nauczyłam się jeździć na rowerze 
z pedałkami. Chciałabym powiedzieć o tym, że w Polsce dzieci też lubią bajkę Frozen. 
Tylko nazywa się Kraina lodu. Chciałabym też powiedzieć, że lubię zwierzęta i zostanę 
wynalazcą zabawek…
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– Mam pomysł – przerwała jej mama. – Zróbmy taki zeszyt o tobie. Napiszemy 
tam wszystko to, co chciałabyś, żeby dzieci wiedziały na twój temat. Użyjemy zdjęć, 
brokatu i kolorowego papieru. Jutro spakujemy zeszyt do plecaka i jeśli będziesz 
chciała, pokażesz go dzieciom.
Isia pokiwała głową zadowolona.
– I poprosimy panie nauczycielki o przeczytanie na głos tekstów z zeszytu.
Gdy tata wrócił z pracy, cała rodzina z zapałem zabrała się do wyklejania.
– Napisz, że wszyscy mnie nazywają Isia, nie Iga – poprosiła bohaterka.
Zeszyt prezentował się pięknie. Isia już nie mogła się doczekać, aż panie przeczytają 
dzieciom o Krainie lodu, rowerku, ulubionych lodach, imionach maskotek i  innych 
ważnych rzeczach.
I tak kiepski dzień skończył się dobrym rozwiązaniem.

pol skie przedszkole

Leżałam sobie na parapecie okna i rozmyślałam o tym, jak to miło, że dzieci próbują 
ze mną rozmawiać po niemiecku. Kiedy mówię „miau”, pytają:
– Möchtest du was essen? Hättest du Lust zum Spielen?
Albo wołają do mnie z uśmiechem:
– Schlaf schön! Komm, leg dich mal hier!
Mądre dzieci, szybko nauczyły się mojego języka.
Któregoś deszczowego dnia Isia oznajmiła:
– Frau Bergemann, du sollst Polnisch lernen. Ich nehme dich in den polnischen 
Kindergarten mit.
Ta propozycja tak mnie zaskoczyła, że stanęłam mocno na czterech łapach.
Ucieszyłam się. Wyobraziłam sobie, jak powtarzam za nauczycielem: „czkawka”, 
„dżdżownica”, „rabarbar”, „źrebak”, „marzenia”, „wyłamane”, „cześć”.  
Skomplikowane słowa, nie sądzicie?

– Isiu, ubierz się, proszę, za chwilę wychodzicie z tatą na zajęcia do polskiego 
przedszkola. Frau Bergemann zostanie w domu. Koty nie chodzą do przedszkoli – 
powiedziała mama.
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Jak to koty nie chodzą do przedszkoli? – oburzyłam się.
Oj, ta mama. Jak ona mało wie o świecie. Koty potrafią wysoko skakać, skradać się 
cicho, zaszywać się w kryjówkach i obserwować świat ludzi, roślin i zwierząt.
Prawie codziennie odwiedzam niemieckie przedszkole Isi, podglądam mamę, gdy 
bawi się z Tymkiem na grupie zabawowej, podglądam tatę w pracy. W polskim 
przedszkolu też już byłam. Mieści się ono niedaleko słynnego budynku, na którego 
ścianach powieszone są obrazy. Do polskiego przedszkola chodzą dzieci, które 
chciałyby płynnie mówić po polsku, czytać książki polskich autorów, bawić się 
w polskie zabawy. Wszystkie dzieci witane są przez uśmiechniętą panią dyrektor 
oraz panie nauczycielki. Panie nauczycielki w polskim przedszkolu mają szalone 
pomysły na połączenie zabawy z nauką i dużo sympatii do dzieci.  
W polskim przedszkolu jest prawdziwy dzwonek, który dzwoni, sygnalizując  
porę lekcji i przerwy. Jest także kawiarnia. 

Prawie wszystkie dzieci zaczynają dzień w przedszkolu właśnie 
od wizyty w kawiarni. Kupują tam bawarskie precle, wodę 

oraz lizaki. W kawiarni jest tłok i wrzawa. Zauważyłam, 
że kupowanie słodyczy bywa źródłem rodzinnych 
nieporozumień.

Drrryyynn! Siedząc w mojej kryjówce, usłyszałam
dzwonek i zobaczyłam dzieci biegnące 

z plecakami do sal.

Isia, Maja, Pola, Marysia, Anielka, Lew, Ludwiczek, Toni, Julek, Antosia, Krzyś i wiele 
innych wesołych dzieci pędziło do sal lekcyjnych. W salach czekały już pani Jola 
i pani Sylwia. Wszyscy byli ciekawi nowego tematu.
– Dzień dobry, dziś poznamy godło i flagę Polski – powiedziała pani Jola.
W tym samym czasie pani Sylwia rozwieszała w klasie czerwono-białe płótno oraz 
rozdawała do pokolorowania kolorowankę z dużym ptakiem w koronie.  
Dzieci sięgnęły po czerwoną i białą kredkę.
– To orzeł! – wykrzyknęła uradowana Pola.
– Orzeł jest godłem Polski – wyrecytowała Maja, która zwykle miała rację.

Dzieci zajęły się nauką, a ja postanowiłam wrócić do domu na obiad.
W myślach powtarzałam sobie to, czego się dziś nauczyłam w polskim przedszkolu.
– To jest orzeł, widzę orła…
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mecz

Tata od rana uśmiechał się od ucha do ucha. Krzątał się w kuchni, przygotowując 
przekąski oraz napoje, które migiem układał na stoliku. Chodząc z talerzami, 
podskakiwał radośnie. Postanowiłam przenieść się z kanapy na parapet, skąd miałam 
widok na cały pokój.

Tata zamaszystym ruchem owinął się czerwono-białym szalikiem.
– Jest ciepło, tata, szalik nie – doradził tacie Tymek.
– Wiem, Tymku. To nie jest szalik na zimę, ale szalik do kibicowania.
– A co to jest kibicowanie?
– Kibicowanie jest wtedy, kiedy oglądasz mecz i krzyczysz: „Polskaaaa! Białooo-
-czerwoni” – tłumaczył tata. – Jak będziemy oglądać mecz, to zasada jest taka: 
cieszymy się, kiedy polska drużyna strzela gola, a smucimy się, kiedy polska  
drużyna przegrywa.
– A co z tym szalikiem?
– To jest specjalny szalik do oglądania meczu. Dzisiaj gra Polska, a ja jestem 
Polakiem i noszę biało-czerwony szalik, taki jak flaga Polski.
– Aha – dzieci krótko skwitowały złożoną wypowiedź taty. Zdecydowanie bardziej 
niż szaliki interesowało je, kiedy wreszcie przyjdą goście. A goście zjawili się kilka 
minut później.
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Na mecz zostali zaproszeni Lew z rodzicami. Lew w domu mówi z tatą po niemiecku, 
a z mamą po polsku.
Tata Lwa też miał szalik, tylko nie biało-czerwony, lecz czarno-czerwono-żółty.
– Hallo zusammen – zawołał wesoło, siadając na kanapie. – Wer gewinnt heute?
– Polen natürlich.
– Deutschland einfach wie immer.
– Polen.
– Deutchland.
– Polen.
– Deutchland.
Ojcowie mieli odmienne zdanie. Przekomarzali się ze sobą, śmiejąc się serdecznie. 
Mama uznała, że jest to świetna okazja do przypomnienia wszystkim, że nie 
spotkaliśmy się po to, by się kłócić, lecz by się dobrze bawić.
– Es ist nicht wichtig, wer gewinnt, Hauptsache es gibt Spaß! – dodała mama Lwa.
Dzieci usiadły przed projektorem, na którym wyświetlany był mecz.
– Ja Milik. – Tata nauczył Tymka nazwisk polskich graczy.
– Ja jestem Lewandowskim – odpowiedziała Isia.
– Dziewczyny nie mogą być Lewandowskim – uznał Lew.
– Dziewczyny mogą być, kim chcą, Lewandowskim też – odparła Isia. – Pomyśl lepiej, 
kim ty jesteś.
– Ja mam lepiej niż wy – zawołał Lew buńczucznie. – Ja jestem Lewandowskim 
i Kroosem, bo mój tata jest niemiecki, a mama polska.
– Nie możesz kibicować dwóm drużynom!
– A właśnie, że mogę, bo ja lubię i Polskę, i Niemcy. Tak samo jak lubię i mamę, 
i tatę, tak samo lubię mówić i po niemiecku, i po polsku. Zawsze wygram!!!
– Ale ci fajnie – powiedzieli z podziwem Isia i Tymek.

Ojcowie i mamy śpiewali piosenki po polsku i po niemiecku. Śmiali się i rzucali 
w siebie popcornem.
Dzieci rozłożyły przed sobą szaliki: ten w barwach biało-czerwonych oraz ten czarno-
-czerwono-żółty. Postanowiły kibicować wszystkim, żeby żaden kraj nie był smutny. 
Lew dlatego, że jest i Polakiem, i Niemcem, a Isia i Tymek dlatego, że są Polakami, 
którzy mieszkają w Niemczech. Po prostu.
Mecz zakończył się wygraną jednej drużyny, a przegraną drugiej. Tata Isi i Tymka 
cieszył się i biegał po salonie. Tata Lwa gratulował polskiej drużynie.
– Polen war heute besser! Bravo Polen.
– Aber Deutchland hat heute sehr gut gespielt! – powiedział z uznaniem tata.
Po wyjściu gości tata miał nowy orzech do zgryzienia. Musiał odpowiedzieć na 
pytanie, jak się kibicuje dwóm lub trzem drużynom jednocześnie.
– Wiesz, my nie jesteśmy w przedszkolu tacy nudni jak wy kiedyś. Jedni są Polakami, 
inni Niemcami lub Włochami. Marysia to zna trzy języki: z tatą rozmawia po 
włosku, z mamą po polsku, a w przedszkolu bawi się po niemiecku. Komu kibicuje 
Marysia? W jakim języku gra Milik i Kroos? Gol i Tor… – prowadząc wykład na temat 
wielokulturowości, Isia powoli zasypiała.
Tymek spał już smacznie, śniąc o własnym  
wielokolorowym szaliku.
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dwa domy

Nadeszła zima. Koty rozpoznają nadejście zimy po tym, że na drzewach  
zawieszone są bombki i świecidełka, które można trącać łapką. Sypie śnieg,  
a jego płatki spadają na mój nos i zawieszają się na rzęsach. Zimą lubię leżeć 
przykryta kocem i smacznie spać.
W niektórych domach na stołach uroczyście płoną świece. W innych stoją 
przystrojone choinki. Każdy dom inaczej pachnie. Jeden pachnie miodem, 
goździkami i cynamonem, drugi suszonymi grzybami i kapustą. Różnorodność 
zapachów i obrazów bardzo mi odpowiada. Zauważyłam, że Isia i Tymek pakują 
swoje ulubione zabawki i ubrania do walizek. Wyjeżdżają na święta do Polski.

– Mamo, Frau Bergemann też jedzie? – spytał Tymek.
Dzieci patrzyły na rodziców pytająco.
– Frau Bergemann jedzie, ale do weterynarza. To taki lekarz dla zwierząt.
– Frau chora? – zmartwił się Tymek.
– Pojedziemy się upewnić, czy ma jakiś inny dom, czy nie. Odkąd na zewnątrz 
zrobiło się zimno, Frau Bergemann spędza u nas dużo czasu.
– Ona się chyba do nas wprowadziła – skwitowała zadowolona Isia.
– Może się wprowadziła, a może zgubiła drogę do swojego domu. Spytamy 
weterynarza, czy jej nie zna.
– Masz rację – stwierdził tata. – Jeśli nie ma domu, adoptujemy ją.

Nagle znalazłam się z całą rodziną w aucie. Jechaliśmy długo. Słyszałam w tle Isię 
pytającą, czy będę mogła pojechać z nimi do Polski. Słyszałam też mamę, która 
mówiła, że taki miły i  ładny kot na pewno ma jakiś piękny dom, w którym ktoś  
za nim tęskni.
Dotarliśmy na miejsce i weszliśmy do jakiegoś budynku. Pachniało tam innymi 
kotami i psami. Zaniepokoiłam się trochę. Dzieci też były niespokojne.
– Mamo, a będziemy mogli odwiedzać Frau Bergemann? – dopytywały się,  
zerkając na mnie.
Podeszła do mnie jakaś pani z urządzeniem podobnym do suszarki.  
Pip – usłyszałam.
– Die Katze ist gechipt. Sie soll bei uns bleiben. Wir rufen ihre Familie an.
Czyli muszę tu zostać. Gdy obca pani wzięła mnie na ręce, odwróciłam się 
i zobaczyłam, że Isia, Tymek i mama płaczą. Uśmiechnęłam się do nich na 
pocieszenie.
– Tschüss, Frau Bergemann! Ciao, liebe schöne Katze.

Wszyscy czuli smutek. Przyjaciel to ktoś, z kim chcesz się bawić i nie chcesz się z nim 
żegnać. Isia płakała całą drogę powrotną. Już tęskniła za Frau Bergemann.
W domu dzieci przylepiły nosy do okna, wypatrując Frau Bergemann.
– Nie lubię już niczego – powiedziała ze złością Isia.
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Mama pomyślała, że jedyne, co może pomóc dzieciom, to wyrzucenie tych uczuć 
z siebie.
– Nie lubię tego, że Beniaminek wyprowadził się do Polski – ciągnęła Isia. –  
Nie lubię tego, że Kerstin poszła do szkoły i nie ma jej w przedszkolu, nie lubię tego, 
że nie ma tutaj dziadków.
Te smutki są tak duże, że nie pociesza ani bajka, ani czekolada.
Isia smuci się tak, że w jej oczach pojawiają się łzy, płacze cichutko. Tymek smuci 
się inaczej: szybko i  intensywnie tupie nogami, płacze głośno, a łzy są tak duże, że 
moczą koszulkę.
– O, wiadomość dla Isi i Tymka. – Mama pokazała z uśmiechem na wyświetlacz 
telefonu. – Wasi przyjaciele wiedzą, kiedy ich potrzebujecie. Przyszły do was 
wiadomości video. Jedna od Beniaminka, druga od Kerstin.
Dzieci przestały płakać i z zainteresowaniem popatrzyły na telefon.
Na ekranie pojawił się Beniaminek.
– Cześć Isiu, cześć Tymku – oznajmił. – Czekam na was w Pęgowie. Przyjedźcie do 
mnie szybko!
Druga wiadomość była od Kerstin:
– Hallo Iga, die Schule ist langweilig. Der Kindergarten ist viel besser. Hättest du 
Lust zum Spielen?  
Na twarzach Isi i Tymka pojawiły się uśmiechy.
– Mamo, niepotrzebne te smutki. Przecież zawsze mogę odwiedzić moich przyjaciół! 
Frau Bergemann też mnie odwiedzi albo zadzwonimy do jej nowego domu i się 
umówimy.
Takie rozwiązanie uspokoiło dzieci na tyle, że poczuły głód. Dłubały w talerzach, 
spoglądając w okno, gdy nagle zobaczyły znajomą sylwetkę kota.
– Frauuuuuu Bergemannnn wróciłłłłaaaa!!!
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Radości było co nie miara. Zostałam uściskana, nakarmiona, wyczesana, wycałowana. 
Dzieci ułożyły mnie na kanapie, przykryły kocem. Dostałam dodatkowe smakołyki. 
Lubię tę rodzinę.

Tata zadzwonił do pani weterynarz. Gdy odłożył słuchawkę, był wyraźnie rozbawiony.
– Frau Bergemann, niezłe z ciebie ziółko. – Pogroził kotu żartobliwie palcem. – 
Wyobraź sobie, że nasz kot żyje jednocześnie w dwóch domach – zwrócił się do 
mamy. – Właścicielka, gdy otrzymała telefon z kliniki weterynaryjnej, początkowo 
myślała, że to pomyłka. Powiedziała, że żaden kot jej rok temu nie zginął i że, 
owszem, ma czarnego kota, ale on właśnie zjadł śniadanie i wyszedł. Ponieważ pani 
weterynarz upierała się, żeby koniecznie przyjechała do kliniki, pojechała.  
Gdy zobaczyła czekającą na nią Frau Bergemann, trochę zmieszaną i niepewną 
swoich dalszych losów, śmiała się głośno i kręciła z niedowierzaniem głową.
– Tu jest twój dom i tam jest twój dom – powiedziała do Frau Bergemann Isia. – 
Jeden dom jest niemiecki, a drugi polski. W obu domach jesteś mile widziana. 
Pamiętaj o tym zawsze.

podziękowania

Dziękujemy:
naszym przyjaciołom za wsparcie i wiarę w nas;
naszym partnerom, Grześkowi i Dawidowi – po prostu;
pani Jolancie Wróbel za cenne uwagi i korektę;
pani Anecie Józefczyk za tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki.

Pozdrawiamy:
znajomych emigrantów;
panią Feyzę Palecek wraz z całym zespołem Donna Mobile w Monachium 
z podziękowaniami za działania podejmowane na rzecz migrantów;
panią dyrektor Marylę Majchrzak wraz z nauczycielami oraz uczniami 
i rodzicami uczniów szkoły polonijnej działającej przy Polskiej Misji 
Katolickiej w Monachium z wyrazami wdzięczności za działania podejmowane 
na rzecz krzewienia kultury polskiej;
uczestniczki warsztatów Frauencafé w Donna Mobile w Monachium;
uczestników spotkań w ramach Muttercafé w Monachium;
Polki w Monachium;
dzieci uczęszczające do szkół polonijnych;
dzieci z przedszkola przy Pasinger Heuweg w Monachium.

Monachium, 2010



Agnieszka Pacyga- Łebek – pedagog i psychoterapeutka 
psychodynamiczna, pasjonatka wędrówek górskich oraz  
adeptka jogi. Pozytywna energia i uśmiech to słowa,  
które opisują ją najlepiej.  

www.dziarskowchmury.pl

Aleksandra Brząkała – artystka z zamiłowania i wykształcenia,  
absolwentka Wydziału Wzornictwa Przemysłowego na Uniwersytecie 
Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Wyobraźnia i poczucie  
humoru to słowa, które opisują ją najlepiej.  
W projektowaniu dla Oli wszystko jest możliwe. 

www.behance.net/dosiego2181


