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GRUPA MUZYCZNA

Gra i bawi na weselach,
balach i innych imprezach.

Poza tym: Party serwis, sala,
kręcenie video, DVD

i wypożyczalnia nagłośnienia

tel.: 030/ 454 48 82 lub 0179/ 244 28 90

Spis treści

Rekolekcje Adwentowe
od 17.12 do 24.12 o godz. 10.00
i 18.00, dla dzieci o godz. 16.30

07 stycznia 2018 - Msza Święta
po mszy - Jasełka!

„…Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wzejściu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie,

ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.”… 

( C.K.Norwid)

Grudzień to najbardziej świąteczny kalendarzowy miesiąc, który 
zapoczątkowuje nieustające święto zakupów – od prezentów na 
Mikołaja, pod choinkę, po kreacje na zabawę sylwestrową. Naj-
więcej zadowolenia przysparza okres przedświątecznego wypie-
ku ciast, ustawiania dekoracji, fantazyjnie migocących światełek, 
kolorowych ozdób choinkowych oraz gotowanie wigilijnych po-
traw. Nie da się uciec przed bliskością czegoś, co jest magiczne 
i wzruszające, a więc rytuałami i istniejącą od ponad 2 tys. lat 
tradycją. Atmosferę świąteczną tworzą akcentujące niezwykłość 
świąt ozdoby choinkowe, cudowne aromaty, które jak w w ba-
śniach 1001 nocy wypełniają nasze mieszkanie. Któż z nas oprze 
się egzotycznemu zapachowi cynamonu, kardamonu, gorących 
pierników, gotowanych uszek z grzybami, smażonego karpia – 
powiewu łechcącego nasz zmysł powonienia. Świąteczna krząta-
nina udziela się wszystkim i szczęśliwy jest ten człowiek, który 
nie musi myśleć, z kim zasiądzie do stołu w Wigilię. W Polsce 
święta Bożego Narodzenia spędzamy rodzinnie, w ciepłej at-
mosferze budującej dobry nastrój, wśród pachnącego igliwia, 
migotania świec i woni świątecznych dań.

A z czym kojarzą się święta? Zapewne każdemu Polakowi z cu-
downym rodzinnym spotkaniem, oczekiwaniem na pierwszą 
gwiazdkę, z kolędnikami, opłatkiem, prezentami, zapachem 
piernikowego ciasta i pasterką.

Najbardziej charakterystyczne polskie danie wigilijne to karp 
pod różnymi postaciami: smażony, gotowany, w galarecie, za-
piekany w śmietanie, w szarym rodzynkowym sosie oraz kluski 
z makiem, kutia i zupy z grzybów oraz zupy z suszonych owo-
ców z kluskami. Na wsiach, w miasteczkach, u biednego miesz-
czaństwa podawano dawniej mniej szlachetne ryby słodkowod-
ne smażone na oleju i gotowano z nich zupy, a także śledzie 
i ziemniaki w mundurkach. Poza tym często podawano kluski 
z makiem, groch z kapustą, kapustę z grzybami, zupę grzybową, 
różne kasze między innymi zapomniane dzisiaj jagły. Po podzie-
leniu się opłatkiem, łyżkę każdej potrawy odkładano do glinia-
nego garnka z przeznaczeniem dla krów. Po wieczerzy nadcho-
dził czas wróżb. Kto wyciągnął najdłuższe źdźbło siana, miał żyć  
najdłużej. Na Kujawach deserem wigilijnym była „pszeniczka”, 
odmiana kutii, w krakowskim kompot z suszonych owoców. 
Najważniejsza była jednak atmosfera świąteczna, zapach choinki 
i wzajemna bliskość.

W naszym specjalnym grudniowym wydaniu znajdą Państwo 
dużo interesujących wywiadów. Mieczysław Szcześniak ma dla 
nas piękne świąteczne życzenia. Dowiemy się, jak on sam spędza 
ten wyjątkowy czas. Artysta udzielił wywiadu Marcie Szymań-
skiej po berlińskim koncercie, podczas którego śpiewał wiersze 
księdza Twardowskiego. Polecamy uwadze rozmowę Andrzeja 
Pakuły z piosenkarką i kompozytorką Elą Dębską, która opowia-
da o swej najnowszej płycie „Moje jutro”. Zadbaliśmy też o fa-
nów piłki nożnej. Z przedstawicielem klubu FC Polonia Berlin 
Rafałem Kwakiem spotkała się nasza redaktorka Anna Burek. 
Nie zabraknie wspaniałych przepisów oczywiście na karpia oraz 
na wigilijny schab ze śliwką. W tym numerze pojawia się rów-
nież nowość – kącik poetycki, wiersze Państwa autorstwa. Te 
poważne i te z przymrużeniem oka. 

Boże Narodzenie jest czasem wyjątkowym, na który z niecier-
pliwością czekamy cały rok. Życzymy Wam, Drodzy Czytelni-
cy miesięcznika KONTAKTY, by ten czas oczekiwania był dla 
Was radosny i spokojny, a gdy Boże Narodzenie już nadejdzie, 
niech Wam się spełnią wszystkie życzenia złożone przy wigilij-
nym stole.

Wesołych Świąt 
życzy cała Redakcja miesięcznika 

KONTAKTY
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Lernstatt e.V.
Darmowe kursy języka niemieckiego

(Kurs integracyjny)

Potrzebują Państwo: dowód osobisty i ewentualnie zaświadczenie
o zasiłku socjalnym (ALG II, Hartz 4, Wohngeld, Kindergeldzuschlag)

Kursy języka niemieckiego
Pn.– Pt.; Kursy ranne, popołudniowe i wieczorne

www.lernstatt-ev.de   info@lernstatt-ev.de/po polsku
Gottschedstr.4 ; 13357 Berlin Wedding  

U-Bahn Nauener Platz  U 9;  Telefon  455 30 11

Zostań naszym sponsorem: wspomóż organizację �nału od strony 
�nansowej! Zapraszamy do kontaktu celem zapoznania się 

z naszą ofertą sponsorską.
Zostań wolontariuszem: kwestowanie z puszką, przygotowanie i obsługa 

�nału, pomoc przy gastronomii, technice czy reklamie - dla każdego 
znajdzie się odpowiednie zadanie :)

Podaruj coś na licytację: jeśli tworzysz coś własnoręcznie, masz jakiś 
ciekawy przedmiot albo voucher na produkt lub usługę - możesz 

i w ten sposób wesprzeć nasze działania!

Kontak z szefem Sztabu:
Dorota Redzikowska

E-mail: wosp.berlin@gmail.com
Web: www.facebook.com/wosp.berlin

Tel.: 0176 94359636

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy – 
SZTAB BERLIN
SIEMA!  Serdecznie zapraszamy na 26. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy! W tym roku gramy dla 
wyrównania szans w leczeniu noworodków. W Berlinie 
Orkiestra zagra w sobotę, 13-go stycznia 2018 w lokalu 
LaLuz (Oudenarder Str. 16-20, 13347 Berlin - Wedding).

Pomóż nam zorganizować tę fantastyczną akcję! Jak?

Wstęp: 30 € od osoby, w tym: 
szwedzki bufet (polskie dania 

na zimno i gorąco), sekt o 24:00 
Info i rezerwacja: 

tel.: 030/6818116 (do godz 22:00), 017665641528
Karl - Marx - Str. 20, 12043 Berlin

U-Bhf. Hermannplatz

Kawiarnia Sonder 
Bar Mazury

Bal Sylwestrowy 
31.12.17, od godz. 20:00

zaprasza na 
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BERLIN 
PO POLSKU

Marta Szymańska: Dlaczego powstał 
„Berlin po polsku”, jakie były twoje mo-
tywacje? Czy po przyjeździe do stolicy 
Niemiec pomyślałaś: „Czegoś tu braku-
je. Muszę coś stworzyć!”?

Magdalena Handerek: W Berlinie miesz-
kam już od kilku lat. Wcześniej nie zda-
wałam sobie sprawy z tego, ilu jest tu oby-
wateli z Polski. „Berlin po polsku” powstał 
z ciekawości do ludzi. Życie berlińskie i jego 
wielokulturowość wchłonęły mnie na kilka 
lat. Przyszedł jednak taki moment, że zatę-
skniłam za Polską i kontaktem z rodakami. 
Prowadzenie bloga odnowiło kontakt z pol-
skojęzycznym środowiskiem. Lubię pytać 
i słuchać, a ludzie, jak się okazało, opowia-
dać o sobie. I to przed kamerą.

Z kim robisz wywiady? Jakie sytuacje 
zdarzają się „na planie”?

Już było ich kilka. Monika Wawrynowicz, 
mój pierwszy gość i pierwsze przełamanie 
lodów, Ryszard Szpytman, który rzucił pra-
cę, żeby wziąć udział w Marszu do Alep-
po. Gościłam sympatycznego prezydenta 
Słupska - Roberta Biedronia. Pochodzę 
ze Słupska, mój kamerzysta Maciek Soja 
również, mieliśmy zatem z politykiem sporo 
wspólnych tematów. Oczywiście nie odbyło 
się bez wpadki. Byłam na początku zestre-
sowana i zapytałam, czy prezydent jeździ 
faktycznie po Słupsku Berlinem- a miało być 
rowerem. Uśmialiśmy się przy tym bosko. 
Pamiętam oczywiście wszystkich, z którymi 
przeprowadzałam wywiady. Z większością 
utrzymuję kontakt i spotykamy się prywat-
nie. Powstały przyjaźnie, które już zostaną. 
Bardzo lubię wywiad z Ewą Sawicką, która 
ma w sobie masę pozytywnej energii pomi-
mo przeciwności losu. Złotem również oka-
zała się Magdalena Cichońska, projektantka 
biżuterii, która zaraża śmiechem. Krzysztof 
Leon Dziemaszkiewicz oczarował mnie 
wielkim sercem i podejściem artystycznym, 
a Maciej Tyszecki z Quadratu niezłamaną 
szczerością. Gościłam Adama Sikorę, któ-
ry gra wspaniale na harmonijce i niedawno 
wystąpił ze swoim zespołem Black Kat and 
the Kittens na Festiwalu muzycznym w War-

o jakiejś osobie, którą zna lub sam już coś 
o niej słyszał. I jak słucham takich opowie-
ści, to po kilku zdaniach już wiem, że to 
jest to, że musimy się umówić na wywiad, 
bo warto tej osobie poświęcić uwagę. Więc 
czasem dzwonię lub piszę do nieznajomych 
ludzi przed północą i pytam: „Hej tu Magda 
z „Berlin po polsku”. Udzielisz mi wywiadu”?

Jacy są Polacy w Berlinie?

Są różni, tak jak i ci, którzy mieszkają w Pol-
sce. Nie ma na to prostej odpowiedzi. Są 
dobrzy i źli, weseli i smutni, pomocni i tacy, 
którzy tylko oczekują. Jesteśmy tylko ludź-
mi. Nie tylko Polakami, ale po prostu ludź-
mi. Musimy na pewno ze sobą ściślej współ-
pracować, bardziej wspierać, a przede 
wszystkim przecierać szlaki tym, którzy sta-
wiają w Berlinie pierwsze kroki i potrzebują 
pomocy. Na szczęście są polskojęzyczne 
organizacje, do których można się zgłosić 
w razie jakichkolwiek problemów, o czym 
dowiedziałam się sama dopiero w zeszłym 
roku. W środowisku polskim jestem niedłu-
go, więc na razie nadal obserwuję.

Jakie problemy mają Polacy tutaj?

Wiele. Każdy ma inną historię i każdy prze-
żył tutaj wzloty i upadki. Myślę, że najciężej 
jest ludziom, kiedy nie znają języka, a to jest 
klucz do przełamania wszystkich mostów 
i niepewności. Bardzo ważna jest możliwość 
swobodnego komunikowania się. Niestety 
dużo ludzi pozostaje tylko w polskojęzycz-
nym środowisku. Niestety, bo wspaniale jest 
przecież móc komunikować się we wspól-
nym języku, mam tu na myśli niemiecki, 
z ludźmi z innych krajów. A wiemy, że Berlin 
jest Multi Kulti i tu mamy największe szanse 
na przyjaźnie z różnymi nacjami. Są to bar-
dzo indywidualne historie. Często jednak 
powiela się to, że ludzie tęsknią za rodziną 
w Polsce, choć większość powrotu do kraju 
już sobie nie wyobraża.

Jak zaczynałaś, a jak teraz wygląda twój 
blog? „Berlin po polsku” się rozwija!

8 grudnia kończę prezentacją w Klubie 
Polskich Nieudaczników projekt „7 tygodni 
z Polakami na ekranie”, który powstał przy 
współpracy z Agit Polska e.V z Magdaleną 

„Berlin po polsku” to blog, który pokazuje życie Polaków 
w Berlinie oraz znane osoby z Polski, które odwiedzają sto-
licę Niemiec. Z pomysłodawczynią i prowadzącą rozmowy 
przed kamerą  Magdaleną Handerek rozmawia Marta Szy-
mańska.

szawie. Rozmawiałam z Alicją Sas z grupy 
Go Vegan be a Hero, dzięki której sama 
zainteresowałam się faktami dotyczącymi 
mleka i uboju zwierząt. Gościem był też 
Paweł Sokołowski, który zajmuje się ambro-
typią, metodą fotorgraficzną z połowy dzie-
więtnastego wieku. Karolina Knopik, która 
organizuje erotyczne wieczory kobiece pod 
nazwą Spice Room. Tomasz, który jest Draq 
Queen i ma klub w Berlinie. Łukasz Wolej-
ko – Wolejszo, który studiował informatykę, 
ale został fotografem. Byłam również u Re-
naty Rauch, właścicielki sklepu z modą od 
polskich projektantów. Jak widać „Berlin po 
polsku” to ludzie, to twarze i nazwiska.

Jak poznajesz swoich gości?

Poznaję ich zazwyczaj w dniu wywiadu 
(śmiech). Zazwyczaj ktoś mi opowiada 

Magdalena Handerek
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Ziomek Frackowiak i Anną Czechowską. 
Projekt zdecydował się sfinansować peł-
nomocnik Rządu Federalnego ds. kultury 
i mediów. Różnica polega na tym, że na po-
czątku pracowaliśmy tylko z Maćkiem Soją, 
a teraz mamy większy zespół, a wywiady są 
tłumaczone na język niemiecki. Do teamu 
należą Magdalena Gabryś - kamerzystka, 
Marika Graczyk, która projektuje grafiki, Na-
talia Stańczyk Prüfer, która wzięła na siebie 
odpowiedzialność tłumaczenia wywiadów. 
Michael Handerek zaporojektował stronę. 
Muzyka do wywiadów jest od zespołu BAFT.

„Berlin po polsku” zatem to też oferta dla 
tych, którzy nie znają polskiego, ale zna-
ją niemiecki.

Zależało mi bardzo na tym, aby wywiady 
były tłumaczone, ponieważ nie wszyscy 
Polacy czują się swobodnie przed kamerą, 
mówiąc po niemiecku. Chciałam również 
pokazać niemieckojęzycznym sąsiadom 
(na tle wydarzeń, które rozgrywają się 
w Polsce), że chcemy mieszkać w Berlinie 
czy w Niemczech jako normalni obywatele 
niesiejący nienawiści do ludzi innych naro-
dowości, wyznania czy orientacji. Seria „7 
tygodni z Polakami na ekranie” jak i wcze-
śniejsze wywiady są bardzo różnorodne. 
Wystąpiła Alicja Molenda, która walczy 
o prawa kobiet, autorka „Manifestu Wolnej 
Polki”, w Berlinie znana z organizacji „Czar-
nego Protestu” i „Berlińskich wieczorów po 
polsku”. Jako drugą gościłam Sylwię Makris, 
znaną na scenie międzynarodowej między 
innymi dzięki swojej ostatniej wystawie 
Old Meister, w której wystąpiły niemiecka 
aktorka Nora Tschirner czy modelka Mela-
nie Gaydos. Sylwia przyjechała na wywiad 
w nocy z Gdyni, ponieważ jest bardzo za-

pracowana i to była jedyna szansa na spo-
tkanie. Dzięki temu, że była z rodziną, udało 
mi się również namówić jej córki do wystą-
pienia przed kamerą. Trzecia wystąpiła 
Agnieszka Buacik współpracująca z GLEN, 
która jest siecią organizacji pozarządowych 
funkcjonujących w Europie. Agnieszka jest 
w niej odpowiedzialna za edukację antydy-
skryminacyjną. No i Ty Marta udzieliłaś mi 
wywiadu o Twojej pracy artystycznej, kola-
żach, krasnalach i Gbdu! I to w najpiękniej-
szy słoneczy dzień tej jesieni. W kolejnym 
wywiadzie gościłam Rafała Gawęde, który 
jest fotografem i po latach podróżowania po 
świecie zdecydował się zamieszkać w Berli-
nie. Bardzo mi zależało również, żeby prze-
prowadzić wywiad z członkami Berlińskiej 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na 
spotkanie przyjechała szefowa sztabu Do-
rota Rędzikowska. WOŚP gra już 13 stycz-
nia w Berlinie, więc byłam zainteresowana 
jaki mają plan i w czym ewentualnie może-
my z naszej strony pomóc. No i ostatni gość 
serii to Ewa Wanat, znana dziennikarka, 
która od ponad roku żyje w Berlinie i pisze 
felietony dla polskojęzycznych mediów. Za-
chęcam do obejrzenia wywiadów. Wtedy 
najlepiej można zbliżyć się do moich gości 
i ich poznać.  

Jakie masz plany?

Mam nadzieję, że uda mi się zdobyć finan-
sowanie na bloga również na przyszły rok. 
Byłoby świetnie, gdybyśmy mieli swoją re-
dakcję i powstały nowe miejsca pracy, bo 
mam dużo wizji na rozbudowę bloga i tego, 
co moglibyśmy z moim zespołem jeszcze 
stworzyć. Wszytko jednak wiąże się z pie-
niędzmi. Potrzebujemy lepszego sprzętu 
technicznego i na pewno więcej kamerzy-

stów. Czy to się spełni - zobaczymy. Ja wie-
rzę, że marzenia się spełniają!

Jakim miastem jest dla Ciebie Berlin?

Moim domem. Bo kiedy wyjeżdżam, to szyb-
ko tęsknie i nie mogę się doczekać powrotu. 
Uwielbiam wychodzić w dresach i bez maki-
jażu do sklepu i nikt nie zwraca na to uwa-
gi. Patrzę zawsze z uśmiechem jak o 18.00 
ludzie wracają z pracy i zaczynają napraw-
dę żyć. Cieszę się, że jest tak barwny i tyle 
oferuje. Uwielbiam parki, restauracje i kon-
certy, na które można chodzić codziennie. 
Oferta do spędzania wolnego czasu jest 
w Berlinie bogata. Smuci mnie, że go zabu-
dowują, bo lubię przestrzeń, choć na brak 
zieleni i tak nie można narzekać. Berlin 
zmienił się bardzo na przestrzeni lat. Miesz-
kania są bardzo drogie, jest problem z miej-
scami w szkołach i przedszkolach, bo mimo 
tego, że ludzi przybywa, pewnych rzeczy 
się nie ulepsza. Może kiedyś mi się znudzi 
tu mieszkać, ale jeszcze nie teraz.

Co dla Ciebie znaczy być „Polką w Ber-
linie”?

Polką w Berlinie? Ja czuje się Magdą w Ber-
linie! Zawsze z uśmiechem i do przodu.

www.berlinpopolsku.com

„Berlin po polsku” można znaleźć też na:
 YOUTUBE, Facebook i Instagram.

Marta Szymańska
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URATOWAĆ WIARĄ
Grudzień jest wyjątkowym miesiącem. Czy 
tego chcemy czy nie, magia świąt dopada 
każdego. Światełka, wystawy sklepowe, 
choinki, mikołaje, prezenty...

Jakkolwiek podchodzimy do świąt Bożego Narodzenia, jedno jest pewne 
– jest to najpopularniejsze święto na całym świecie. I gdy słuchamy dzieci, 
które piszą listy do świętego Mikołaja, budzi się w nas pragnienie wiary 
w cuda. Możemy być wielkimi realistami i wierzyć, bo jedno nie wyklu-
cza drugiego, a nawet powiedziałabym, że może się pięknie uzupełniać. 
Do dziś pamiętam święta, gdy byłam małą dziewczynką i tata kazał nam 
szukać na niebie pierwszej gwiazdki. W czasie, kiedy staliśmy z siostra-
mi i bratem na podwórku wpatrzeni w niebo, rodzice w ukryciu ustawiali 
prezenty pod choinką. A kiedy wracaliśmy do domu, oznajmując odkrycie 
pierwszej gwiazdki na niebie, oczy otwierały się z niedowierzania – święty 
Mikołaj już u nas był! To właśnie wiara rodzi w nas uczucia, których żadne 
racjonalne myślenie nie potrafi wytworzyć i to ona niejednokrotnie potrafi 
nas uratować.

 Wiara. Cóż to byłaby za sztuka, gdyby łatwo było wierzyć. W tym 
tkwi cała jej trudność. Nawet jeśli wszystko wokół mówi inaczej, to uczu-
cie w sobie, podobne do intuicji, pewnego rodzaju przekonanie, że będzie 
tak, jak wierzymy, ma ogromną moc sprawczą. Problem rodzi się wtedy, 
kiedy zamiast oczekiwać dobra, obawiamy się ciągle zła. Widzimy same 
przeszkody, problemy i braki. Kiedy miałam 12 lat, dostałam w prezencie 
książkę o mieszkającej w małej miejscowości dziewczynce, która miała 
niesamowitą zdolność znajdowania pozytywnych stron w każdej sytuacji. 
Ludzie uwielbiali Polę, ponieważ dawała im wiarę, że cokolwiek się stanie, 
będzie dobrze. Jednak jedna mieszkanka, starsza dama, nie mogła się 
poddać urokowi bohaterki. Widziała wszystko w czarnych kolorach. Każdy 

dama uroniła łzę, ucałowała rozpalone czoło Poli i wróciła do siebie. Nigdy 
nie przypuszczała, że będzie jej dane poczuć w sobie na nowo radość 
wiary, która czyni cuda. Codziennie o tej samej godzinie przygotowywa-
ła herbatkę dla siebie i Poli w oczekiwaniu na jej przybycie. Po tygodniu 
ktoś zadzwonił. Jej serce podskoczyło z radości. Oderwała się od swojej 
lektury i pospiesznie podążyła, by otworzyć drzwi. Sąsiad przyszedł oznaj-
mić, że jutro będzie ścinał z drzew gałęzie, które wychodzą na posesję 
starszej pani. Pełna rozczarowania wróciła na swój fotel. Zamknęła oczy 
i przypomniała sobie jedną z rozmów z Polą, kiedy to mała dziewczynka 
opowiadała jej o magii świąt Bożego Narodzenia. Tłumaczyła, że dlatego 
w tym okresie noc zapada szybko, bo ludzie mają w sobie wystarczająco 
światła wiary, by rozpromienić mroki zwątpienia i smutku. Po chwili starsza 
pani zdecydowała wyprawić święta u siebie dla całej swojej rodziny, której 
nie widziała od kilku lat. Uważała, że każdy chce tylko jej pieniędzy, dla-
tego nie utrzymywała kontaktu ze swoimi bliskimi. Jeszcze tego samego 
wieczoru napisała listy do swoich sióstr, braci, kuzynów i ich dzieci. Naza-
jutrz zamówiła wystawną kolację, obsługę, wielką choinkę i dekoracje bo-
żonarodzeniowe. Niestety, nikt z rodziny nie potwierdził przybycia. Rano, 
w dniu Wigilii, pierwszy raz od dwóch tygodni miała kryzys zwątpienia w to, 
co robi. Leżała długo w łóżku i szukała siły, by wstać i być może spędzić 
święta samotnie, mimo że przecież było to dla niej normalne, bo od wielu 
lat nikogo nie zapraszała na święta, ani też nie przyjmowała żadnych za-
proszeń. Nagle usłyszała dzwonek do drzwi. Powoli podniosła się z łóżka, 
lecz wahała się, by otworzyć drzwi. Ktoś jednak nie przestawał dzwonić. 
Zdenerwowana determinacją gościa zeszła na dół i nagle ujrzała na swoim 
ganku uśmiechniętą Polę z pudełkiem pierników domowej produkcji, a za 
nią całą swoją rodzinę. Były to najpiękniejsze święta Bożego Narodzenia 
w jej życiu!

 I moglibyśmy powiedzieć, że jest to bajka, że w prawdziwym 
życiu tak się nie dzieje. Być może jest to historia dla dzieci, lecz niesie 
w sobie prawdziwe przesłanie dla małych i dużych. To od nas zależy, w co 
wierzymy oraz jak widzimy życie. A to determinuje nasze decyzje i za-
chowanie. Na ten grudniowy miesiąc życzę sobie i Państwu rozpalenia 
w sobie na nowo wiary, która potrafi uratować, bo jak ktoś powiedział: „To 
nie wiara czyni cuda, lecz ludzie, którzy jej nie stracili”.

Anna Maria Wladkowska

dzień był dla niej walką pełną presji i stresu. W otoczeniu wyszukiwała 
tylko zagrożenia - kto mógłby jej coś zabrać i jak zranić. Dzielna Pola nie 
poddawała się i codziennie po szkole w drodze powrotnej do domu odwie-
dzała starszą damę. Czasami przynosiła jej ciasteczka, które sama upie-
kła z mamą. Zawsze jednak miała cierpliwość, by wysłuchiwać wszystkich 
skarg, narzekań i lęków owej pani. Niestety, pewnego grudniowego dnia 
Pola nie pojawiła się na podwieczorek. Po dniach nieobecności Poli star-
sza dama bardzo się zmartwiła i postanowiła dowiedzieć się, co takie-
go uniemożliwia dziewczynce odwiedziny. Udała się prosto do jej domu. 
Drzwi otworzyła mama Poli, a na jej twarzy odbijał się brak snu i smutek. 
Zaskoczona przybyciem damy zaprosiła ją do środka. Starsza pani nie 
miała w zwyczaju odwiedzać swojej rodziny, a co dopiero małą dziewczyn-
kę. Okazało się, że Pola jest ciężko chora i doktor dał jej tylko kilka dni 
życia. Starsza dama zbladła, nie mogła uwierzyć w słowa zdesperowanej 
mamy. Poprosiła, by mogła zobaczyć dziewczynkę i kiedy weszła do jej 
pokoju, zobaczyła bladą, spoconą twarzyczkę z zamkniętymi oczami, któ-
re normalnie błyszczały pełne radości i piękna. Usiadła obok dziewczynki, 
a po chwili zamyślenia chwyciła małą rączkę Poli i powiedziała: „Każdego 
dnia przychodziłaś do mnie i przynosiłaś słońce, które grzało mnie przez 
następne godziny do kolejnych odwiedzin. Tylko ty potrafiłaś do mnie mó-
wić tak, że znów czułam radość życia. A czasami wystarczyło, że zoba-
czyłam twoje błyszczące oczy, pełne ekscytacji i radości. To ty rozpaliłaś 
we mnie na nowo wiarę w dobro i piękno, które w sobie zdusiłam już tak 
dawno temu. Wiarę, że cokolwiek się dzieje, cokolwiek jest, wszystko bę-
dzie dobrze. Wierzę w ciebie, moja iskro życia”. Po tych słowach starsza 
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PRAWO / ADWOKACI

Maya Rosenkranz
adwokat

Specjalizacje: prawo cywilne i handlowe, prawo mieszkań
i nieruchomości, prawo ruchu drogowego 

Kaiserdamm 85 • 14057 Berlin 
Tel.: 030 - 36 41 98 - 0  • Fax: 030 - 36 41 98 - 29

 • kanzlei@ra-rosenkranz.de

Adres: Schillstr. 10, 10785 Berlin
Tel: 030 843 15 517
Fax: 030 843 15 516

 www.hantschel-wollny.de
kontakt@hantschel-wollny.de

Porady prawne w języku polskim i niemieckim w zakresie:
prawa karnego, drogowego, cywilnego: przede wszystkim

mieszkań i nieruchomości

Dr. Sascha
Hantschel

Julian
Wollny

Natalia M. Pospieszna 
Rechtsanwältin

Natalia M. Pospieszna 
Rechtsanwältin

Christian Feierabend
Rechtsanwält

Joanna Dyczkowska-
Bartkowiak
Rechtsanwältin

Am Treptower Park 30  ·  12435 Berlin  
Tel.  +49 (0) 30 /680 783 75  ·  Fax. +49 (0) 30 /680 783 76 
E-Mail. pospieszna@fp-law.net · www.fp-law.net

· SPRAWY CYWILNE, PRAWO GOSPODARCZE
· PRAWO UMÓW, ODSZKODOWANIA
· NAJEM I NIERUCHOMOŚCI 
· WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
· ZASTĘPSTWO PROCESOWE
· PRAWO INTERNETOWE, PRAWO PRACY
· PRAWO RODZINNE, SPADKI, ROZWODY 

Prawo niemieckie i polskie, specjalizacja:
 

www.radcaprawny-anwalt.eu
Tangastr. 8A ▪ 13351 Berlin ▪  poradyprawne@gmx.net

rozliczenia roczne, księgowość, zakładanie, 
prowadzenie, likwidacja firm, Insolvenz, Kindergeld, 

KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA
Boguslaw Gierak 
Radca prawny - polnischer Rechtsanwalt
 

Mobil: 0176 204 92 834 ▪ Tel./ Fax: 030 303 47 808 / 890

Rechtsanwaltskanzlei Karimi
Uhlandstraße 28 • 10719 Berlin

Mówimy po polsku!

Specjalizacja: PRAWO BUDOWLANE + PRAWO PRACY
Zakres naszych usług obejmuje m.in. dziedziny:

PRAWO BUDOWLANE 
PRAWO NIERUCHOMOŚCI 
PRAWO GOSPODARCZE 
PRAWO SPÓŁEK 

PRAWO PRACY
PRAWO INTERNETOWE
PRAWO KONSUMENTA
PRAWO UMÓW

Adwokat
Justyna Krus-Kandzia
office@rkarimi.de
www.rkarimi.de 

T.:    + 49 030 832 19 474 
F.:    + 49 030 832 19 475 
M.:  + 49 0176 2050 4330
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PRAWO / ADWOKACI

Peter Kupisz

Oferuję rzetelne porady oraz opiekę prawną

w następujących dziedzinach prawa:
w języku polskim i niemieckim

www.kupisz.de                            www.adwokat-wiaczkis.pl

biuro: Agricolastraße 7, 10555 Berlin-Moabit
(U-Bhf. Hansaplatz, S-Bhf. Tiergarten)

tel.: 030/682 31 107,  fax: 030/68231108
kom. 0163/ 53 494 53, e-mail: kupisz@gmx.de

KANCELARIA ADWOKACKA

Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu 

Rok założenia 2003

Chcesz załatwić swoje sprawy w Polsce?
Potrzebujesz pomocy prawnej w Niemczech lub Polsce?
Od 2013 roku działa nowa niemiecko-polska Kancelaria Adwokacka

berlińskiego adwokata Petera Kupisza oraz polskiego adwokata
Przemysława Wiaczkisa. Mówimy po polsku, niemiecku, angielsku i rosyjsku.

Peter Kupisz• prawo karne i drogowe
• prawo rodzinne
• prawo pracy
• prawo gospodarcze
• rozliczenia podatkowe 
  i księgowość

• PRAWO CYWILNE OGÓLNE - ALLGEMEINES ZIVILRECHT
• PRAWO PRACY - ARBEITSRECHT
• PRAWO CYWILNE I KARNE - DROGOWE -
  VEHRKEHRSZIVIL - UND VEHRKEHRSSTRAFRECHT
• PRAWO UBEZPIECZENIOWE - VERSICHERUNGSRECHT

PORADY W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM
Szczególnie w kierunkach prawnych:

www.advocat-slabik.de
Adwokat Slabik mówi po polsku!
MOTZENERSTR. 51, 12277 BERLIN
W pobliżu S-Bahn S-2
Stacja Schichauweg ca. 300 m

Tel.: 030 / 72 0192 88
Fax: 030 / 72 0192 89

Mobil: 0179 / 395 03 27
e-mail: Raslabik@t-online.de

KONTAKTY
z adwokatem

Stefan Nowak - mecenas
Specjalista prawa rodzinnego

- uznany przez izbę adwokacką 
  specjalista prawa rodzinnego
- wieloletnie doświadczenie 
  w problemach z jugendamten
- rozwody, alimenty, władza 
  rodzicielska, kontakty z dziećmi itp.

Invalidenstraße 123, 10115 Berlin
Telefon: 030/611 33 14 
Telefax: 030/611 19 05
stefan.nowak@t-online.de
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PRAWO / ADWOKACI

  Rechtsanwaltskanzlei Dr. Liczbański      

  Rechtsanwalt
  Dr. Tomasz J. Liczbański
  Porady w języku polskim i niemieckim

  Zakres zainteresowań m. in.:

   • prawo rodzinne
   • prawo związków partnerskich
     (Lebenspartnerschaften)
   • prawo cywilne
   • prawo administracyjne

Rechtsanwalt Dr. Tomasz J. Liczbanski
Prinz-Handjery-Str. 22, 14167 Berlin

Tel.: (030) 692 09 778-0, Fax -9, info@kanzlei-dr-liczbanski.de

 

Mommsenstr. 19, 10629 Berlin, tel.: 030/31167096, 0170/8433970
kanzleidelekta@gmail.com, www.rechtsanwaltskanzlei-delekta.de 

Kancelaria adwokacka
Jarosław Delekta

Specjalizacja: sprawy handlowe i gospodarcze, opieka 
nad spółkami i firmami transportowymi, budowlanymi, 

windykacja roszczeń, wypadki drogowe, 
rozwody, prawo karne.

Kurfürstendamm 152,  10709 Berl in

TŁUMACZE

Zygmunt J. Piątosa
Tłumacz przysięgły języków niemieckiego i polskiego
Teksty ekonomiczne, techniczne, prawne, dokumenty

Tłumaczenia ważne także w Polsce !
Tel. (030) 262 68 04, Fax (030) 261 27 69

Mobil (0172) 30 78 355
Zygmunt@compuserve.com

14197 Berlin-Wilmersdorf, Johannisberger Str. 41A

Mgr Ewa Lüders
Hettnerweg 26, 13581 Berlin - SPANDAU
Tel.: 3 31 67 31 lub 0 173 2 05 70 92

Hohenzollerndamm 61, 14199 Berlin; 
Tel.: 81 82 0003; Fax.: 81 82 0004

Sprechzeiten: Mo., Di., Do. 09:00 – 18:00, Mi. 09:00 – 16:00, Fr. 09:00 – 14:00

Rechtsanwaltskanzlei
in Kooperation (keine GbR)

Rechtsanwalt 
Tomasz Kochanowski 

Specjalizacja
* Prawo Karne
*  Pracy 
*  Podatkowe 
* Obsługa Spółek
*  Rodzinne

E-Mail: kanzlei-kochanowski@t-online.de

Prawo
Prawo

Prawo

Steuerberatungskanzlei

Steuerberaterin Dipl. Kffr. 
Katarzyna Kochanowska

Specjalizacja
* zakładanie firm i spółek
* pełna obsługa podatkowa i księgowa
* profesjonalne doradztwo podatkowe
  z uwzględnieniem międzynarodowego
  prawa podatkowego

E-Mail: stb@kochanowska.de

 
 

POLSKA KANCELARIA PRAWNICZA
Magister prawa (Rechtskundiger auf dem Gebiet des polnischen Rechts), 
tłumacz przysięgły języka niemieckiego: porady, pisma procesowe 
i reprezentacja prawna (prawo polskie i unijne), tłumaczenia pozwów, nakazów 
zapłaty, wniosków, zażaleń, umów, odwołań i innych dokumentów, wizyty 
w urzędach i zakładach karnych. Artur Balon, Tannhäuserstr.7, 10318 Berlin, 
tel.: 030 439 24611 lub 01634525633 (terminy na telefon), arturbalon@web.de

TŁUMACZENIA DE-PL
SZYBKO & PROFESJONALNIE

eiden-uebersetzungen.de, info@eiden-uebersetzungen.de
Tel.: 0160 95825880
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TŁUMACZE

Tłumacz przysięgły – mgr Karolina Kosior

Heidelberger Platz (Ringbahn) 1,2 km

Sigmaringer Str. 1 (4. piętro) 
10713 Berlin–Wilmersdorf

tel. 030/536 455 59 lub 0176/844 663 88
karolina.kosior@t-online.de; www.polnisch-uebersetzer.com

Blissestr. (U7) 100 m, Berliner Str. (U9) 800 m

MARIA GAST-CIECHOMSKA
TŁUMACZKA PRZYSIĘGŁA - TŁUMACZENIA PISEMNE I  USTNE

Hessenring 16, 12101 Berlin, Nähe S-Bhf. Südkreuz
Tel./faks 45 32 758               0160 94 111 856

E-Mail: gast.freespace@gmx.de  
Teksty medyczne, dokumenty, umowy,  teksty techniczne

Tłumaczenia ekspresowe i pomoc 
w kontaktach z urzędami, policją i sądami

mgr Małgorzata  KUSZAK 
tłumaczka przysięgła 

Merlinweg 10, 13465 Berlin (Frohnau)
tel.: 030 - 401 61 10 © kom.: 0172 – 318 63 58

www.polkontakt.de ©e-mail: kuszak@polkontakt.de

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY                    
Ewa Golabek-Alberth  

Wszystkie tłumaczenia, krótkie terminy                
tel.: 030 814 93 668       kom. 0152 226 79 474      

fax: 030 21978655   golabek-alberth@vodafone.de 
Braunschweiger Str. 50, 12055 Berlin, S/U Neukölln   

POLSKI           NIEMIECKI            ANGIELSKI
mgr RENATA LEHMANN 
TŁUMACZKA PRZYSIĘGŁA
Tel. 498 71 890, 0179/15 888 54
Hausotterstr. 31 A, 13409 Berlin
Berlin-Reinickendorf (U 8)
U-Bhf. Franz-Neumann-Pl.
Fax: 684 68 43, mail@poldienst.de

mgr Winfried Lipscher 
- tłumacz przysięgły - 

długoletni kierownik zespołu tłumaczy Ambasady RFN w Polsce 
przyjmuje zlecenia ustne i pisemne, pomoc w urzędach, 

wizyty w zakładach karnych.
Krótkie terminy !

Lotosweg 49, 13467 Berlin-Reinickendorf, tel.: 405 86086;
Fax 405 86087; mobil: 0171 8436199; e-mail: w.lipscher@t-online.de

Tel.: 030/24721362

E-Mail: kmr-web@t-online.de

Bus/Tram/U/S-Bahn Alexanderplatz

Tłumacz
przysięgły

języka polskiego
dla sądów

i notariuszy
Berlina

Tłumaczenia ekspresowe

Rochstrasse 9
10178 Berlin

Faks: 030/2410971

Wszystkie tłumaczenia / w tym też z dziedziny podatkowej 
(np. niemieckie zeznania podatkowe) i księgowości firm / Pomoc 
w urzędach, innych sprawach, również w USC – przystępne ceny 

i krótkie terminy wg. uzgodnienia
13057 Berlin – Hohenschönhausen,  Warnitzer Str. 19 

tel./fax: (030) 9285418, mobil: 0175-4577113,  e-mail: info@marionfalk.de

mgr Marion Falk - tłumaczka przysięgła

tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego
Po uzgodnieniu terminu niektóre tłumaczenia wykonuję na poczekaniu:

akty urodzenia, małżeństwa itp., zaświadczenia do ślubu!
Biuro: Emmentaler Str. 94, 13409 Berlin-Reinickendorf 

(adres prywatny: Emmentaler Str. 95). 
Dojazd do Residenzstraße/Emmentaler Straße: U8, Bus 122 i 125

Tel.: (030) 57798194; tel. kom.: 0162 917 96 98; e-mail: info@maluski.de

DOROTA RZYMOWSKA • TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
polski, niemiecki, hiszpański

 
 

Privatstrasse 2, 16 13053 Berlin 
Alt-Hohenschönhausen / Lichtenberg 

Tram M4 do Hansastr./Malchower Weg 
Tram M5, M17 do Prerower Platz, S-Hohenschönhausen

 tel.: 030/96 065 166 • fax: 030/96 069 122 • 0172 177 81 64
polnisch.spanisch@gmx.de • www.uebersetzen24.com

Muskauer Str. 25, 10997 Berlin-KREUZBERG
U1 Görlitzer Bhf, U8 Ko�busser Tor, M29 Heinrichplatz

    
Kaja Poprawska-Kunze - TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE   

Tel.: +49 163 819 02 64, kaja.poprawska@yahoo.de

TEL.: 2170679 LUB 0163738314; artur.kolasinski@yahoo.de
PARISER STR. 61, 10719 BERLIN-

150 METRÓW OD STACJI METRA U-SPICHERNSTRAßE
WILMERSDORF

ARTUR KOLASIŃSKI
DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

POLSKI • NIEMIECKI • WŁOSKI   

mgr ZDZISŁAWA KARNETZKA 
– tłumaczka przysięgła

akty USC, świadectwa, umowy, dokumenty ubezpieczeniowe
Tel.: 01639805226, fax: 81052219, z.karnetzka@t-online.de

Mellener Str. 6, 12305 Berlin S-Bhf Lichtenrade

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
uwierzytelnione tłumaczenia, porady prawne (prawo polskie)
mgr prawa Artur Balon 
Tel.: 030 43924611, 01634525633; Fax: 030 85011225; arturbalon@web.de
Tannhäuserstr. 7, 10318 Berlin-Lichtenberg (U5 Tierpark, S3 Karlshorst)
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WARTO WIEDZIEĆ 

Obecnie największe ubezpieczalnie na rynku, 
tj. Axa, Generali, Ergo oraz Arag, czyli ponad 
12 milionów umów(!) ubezpieczeń na życie, 
tzw. Lebensversicherung, stoją przed obli-
czem sprzedaży swoich klientów zewnętrznym 
inwestorom. Dwaj najwięksi gracze tego me-
czu to Chiny i Stany Zjednoczone. Kto stanie 
się posiadaczem tego skarbu wartego miliardy, 
tego nie wiadomo. Być może obydwaj podzielą 
klientów między siebie? Przed kilkoma laty by-
łaby to sytuacja nie do pomyślenia, a przynaj-
mniej ciężko byłoby ją sobie wyobrazić. I praw-
dopodobnie nawet teraz nikt nie ma pojęcia, co 
się dzieje, a jeszcze mniej przypuszcza, co się 
faktycznie stanie. 

Co to oznacza dla klienta?

Z całą pewnością nie oznacza to niczego 
dobrego, wbrew temu, co próbują tłumaczyć 
niektórzy dziennikarze lub przedstawiciele 
ubezpieczalni. Wiele przemawia za tym, iż 
ubezpieczony, czyli klient, będzie zmuszony li-
czyć się z możliwością przykrej niespodzianki, 
kiedy będzie miało dojść do wypłaty zgroma-
dzonych środków. Nie trzeba mieć wybujałej 
fantazji, aby stwierdzić, iż wiele z tych polis 
nie będzie w stanie dotrzymać zobowiązania 
gwarantowanych odsetek w efekcie końco-
wym, ponieważ ten, kto kupuje taki majątek 
i wchodzi w posiadanie takich środków finan-
sowych, ma jeden i tylko jeden cel: zarobić na 
tym, a nie stracić. Nie dokona tego w żadnym 
wypadku, jeśli będzie utrzymywał zapisane 
w umowach stopy procentowe, bo mu się to po 
prostu nie opłaci i musiałby dokładać do inte-
resu, a nie o to w biznesie chodzi.

Wiele polis (ile dokładnie, tego nikt nie jest 
w stanie na chwilę obecną powiedzieć) zawar-
tych w latach 1995-2003 oferowało klientom 
4-3,25% rentowności. To się, niestety, w zaist-
niałych okolicznościach wkrótce zmieni. Wcze-
śniejsze polisy, nawet w słabych okresach 
inwestycyjnych na rynku, dawały ich posiada-
czom mniejszy lub większy zysk. To nie leży, 
ku ubolewaniu klientów, w interesie przyszłego 
inwestora. Nie mają oni też wsparcia w Insty-
tucji Nadzoru Bankowego i Finansowego 
(BaFin), który to ma obowiązek ową sprzedaż 
kontrolować i zatwierdzić. 

„Obawiam się, że Nadzór w niewystarczającej 
mierze może reprezentować interesy klienta 
w kwestii udziału w wypracowanych zyskach 
(własnych)” - mówi rzecznik organu nadzor-
czego Axel Kleinlein.

Także Policen Direkt, jeden z większych ma-
klerów na rynku, który zajmuje się skupem 
polis na życie od osób ubezpieczonych i ich 
sprzedażą inwestorom, jest od dłuższego cza-
su ostrożny w ocenie sytuacji: „Ergo i Generali 
zmniejszyły w tym roku dramatycznie udział 
w zyskach klientów. Wynosi on obecnie 1,75%, 
względnie 2,25%. O wiele mniej też nie mogą 
oferować inwestorzy” - ostrzega szef Policen 
Direkt Gruppe, Henning Kühl.

Jest też jednak pewne pocieszenie w tej sy-
tuacji. Zyski, które w ostatnich latach zostały 
w polisach klientów wypracowane, nie przepa-
dają. Jeżeli dana umowa polisy wykazuje za-
pisany zysk procentowy w określonej wysoko-
ści, taki też powinien zostać wypłacony. Więcej 
pola do manewru dla inwestorów zostawiają 
polisy, które mają zapisane w umowach zyski 
rzędu 3-6%, które to, wraz z uzbieranym kapi-
tałem, miałyby być wypłacone przy zakończe-

ubezpieczenia, czyli polisy bezpośredniej 
(Netto Police), która jest tańsza w utrzymaniu 
i przynosi spory kapitał w efekcie końcowym.

Czym różni się sprzeciw wobec umowy od 
zwykłego wypowiedzenia?

Przy sprzeciwie zakończonym sukcesem 
klient ma zagwarantowane pierwotne odsetki 
od swoich składek oraz stosownych, zapisa-
nych w umowach premii, które przez ten czas 
wypracował z zyskiem ubezpieczyciel, czyli 
firma.

Owoc pracy - zatrute jabłko?

Powyższy artykuł, jak i kilka wcześniejszych, 
dotykających i sygnalizujących problem, spo-
tykają się z jawną niechęcią i dużym nieza-
dowoleniem przedstawicieli ubezpieczenio-
wych wspominanych w artykułach firm. Jest 
to o tyle dziwne, iż publikowane tu informacje 
są ogólnodostępne - w prasie, jak i w telewi-
zji, czyli środkach masowego przekazu. Infor-
muje o tym nawet Centrala Konsumencka 
(Verbraucherzentrale). Retoryka lekkiej per-
swazji, poprzez próby podkopania reputacji, 
przechodzi nierzadko w groźby i straszenie 
procesem sądowym, co miałoby na celu po-
wstrzymanie podobnych publikacji i zapewne 
przestałoby szkodzić sprzedaży opisywanych 
produktów. Problem jest o tyle złożony, co 
i prosty zarazem. Przedstawiciele dotkniętych 
ubezpieczalni nie są winni ani polityki finan-
sowej EZB, ani nie mają wpływu na politykę 
sprzedaży swoich firm. Nie należy ich zatem 
winić.

Wychodząc z założenia Hipokratesa - „pri-
mum non nocere” (po pierwsze, nie szko-
dzić) - zacząłbym raczej indagować urząd 
konsumencki i pozostałe instytucje, aby za-
przestały szkodliwych działań i nie stawały na 
drodze biznesu.

Czy byłby to zamach na wolność słowa i wol-
nej prasy, w dobrze pojętym tego słowa zna-
czeniu? To pytanie, jako otwarte, pozostawiam 
czytelnikom. 

Bartosz Drajling Doradca IHK 
Kolonnenstaße 16, 10829 Berlin

Tel.: 0152 579 54 514 
Fax.: 030 922 83087 

Mail: drajling.finanz@web.de
www.drajling-finanz.com 

Randka z Nieznajomym
-klient dostaje kosza

niu umowy. Innymi słowy, gwarantowana wy-
sokość wypłaty świadczeń i środków z takich 
umów nie może być zagwarantowana. 

Geneza problemu

Sprzedaż polis na życie (Lebensversiche-
rung), na progu której stoi spora rzesza 
klientów ubezpieczalni, zaczęła się znacznie 
wcześniej, bo już ponad dwa lata temu, gdy 
firmy ubezpieczeniowe, tj. Gothaer czy Swiss 
Life proponowały swoim klientom, posiadają-
cym korzystnie oprocentowane stare umowy, 
ich zakończenie przed terminem i wypłatę 
zgromadzonych środków, w skrajnych przy-
padkach wręcz je klientom wymawiając, co 
było niezgodne z prawem i miało swój finał 
w sądach. Nie jest to w żadnym wypadku wina 
ubezpieczalni czy też ich niechęć do klientów. 
Wręcz przeciwnie! Firmy ubezpieczeniowe da-
lej chętnie obracałyby złożonymi w polisach 
środkami, zarabiając na nich i oczywiście 
generując rokrocznie obiecane zyski swoim 
klientom i wywiązując się z umów. Ponieważ 
jednak nie stać ich na to, aby dokładać do in-
teresu, stanęły przed obliczem tak radykalnych 
posunięć.

Kto za tym stoi?

Winnym poniekąd jest Europejski Bank Cen-
tralny (EZB), który utrzymuje stopy procento-
we dla środków finansowych gromadzonych 
zarówno na kontach oszczędnościowych, jak 
i polisach na życie, na zerowym poziomie. Ma 
to na celu przysporzenie państwu niemiec-
kiemu tzw. „taniego pieniądza”. Po kolejnych 
kwartalnych spotkaniach przedstawicieli rządu 
i EZB następny rok nie przyniesie raczej zmian 
w tej materii. 

Co można zrobić?

Klienci Ergo lub Generali nie muszą wyjść 
z pustymi rękami z tego impasu. Umowy za-
warte w latach 1991 do 2007 zawierają istotne 
błędy w pouczeniu sprzeciwu wobec umowy 
i tenże sprzeciw można wnieść nawet teraz. 
W przypadku późniejszych umów można wy-
cofać kapitał na podstawie wypowiedzenia 
i przenieść go do innej, stabilniejszej formy 



| | KONTAKTY KONTAKTY13

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

Büroservice

info@schloss50-bueroservice.de
www.schloss50-bueroservice.deJuż od 25 €

Schloßstraße 50, 12165 Berlin
U9 Rathaus Steglitz

Mobil: 0152 06565253
Tel.: 030/ 797 89 699; Fax: 797 89 722

Tel.: 030/77006344 • Fax: 030/23916283 • 0176/49127482 • 0177/3916580 
naszeplbiuro@onet.pl

192

Waldemar Badziag
Hardenbergplatz 2 (5 piętro), 10623 Berlin-Charlottenburg

(biuro w wieżowcu Bikini Berlin naprzeciwko dworca ZOO Garten)
Tel.: (030) 38303414, Fax: (030) 38303415, Mobil: (0177) 6161122

E-mail: waldemar.badziag@t-online.de 
Internet: www.waldemar-badziag.de

Obsługa polskich klientów od 1992 roku
Fachowe doradztwo, serwis biurowy

•   Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Specjalizacja w rejestracji firmy jednoosobowej
Specjalizacja w rejestracji spółek: GbR, UG i GmbH
Prowadzenie pełnej księgowości, rozliczenia podatkowe
Zmiany klas podatkowych, redukcja podatków
Wszystkie ubezpieczenia prywatne oraz firmowe
Prywatne oraz państwowe kasy chorych
Konta bankowe prywatne i firmowe

•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
Załatwianie wszelkich spraw urzędowych, wypełnianie wniosków:
Gewerbeamt, Finanzamt, Agentur für Arbeit, Job Center, Elterngeld,
Kindergeld, Kitagutschein, Bürgeramt, IHK, Handwerkskammer…

Ksiegowość, zbudowanie egzystencji, kursy...
       Wsparcie finansowe przez Arbeitsamt:

Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Coaching, ...

       Zakładania i zarządzania firm w BRD i PL
                          - załatwiania wszelkich spraw urzędowych
                          - Consulting, frenching, licencji, patentu...
          Księgowości,problemów podatkowych
                           - też przy współpracy ze Steuerberaterem ...
   Organizacja pomieszczeń dla firm, adresu...

Doradztwo i uslugi w zakresie:

Robert Koszewski   Dipl. Betriebswirt
Pannwitzstr. 42a, 13403 Berlin,
e-mail: koszewski@web.de, www.gazeta-online.de

Tel.: 030/413 78 91,  0171 570 52 44
Połączenie:       S8- Eichborndamm,
 U8- Rathaus Reinickendorf lub Bus - 221
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Tanie Gewerby i Biuro!

Gewerbe-Service, Dipl.-Ing. Peter Hoffmann 
Reisstr. 17, 13629 Berlin-Spandau (50 m od U7 Siemensdamm)

Tel.: Lyca: 0152-18214530,  Lebara: 0151-66156997
E-mail:  GewerbeService@onet.eu

• Gewerby bez konieczności meldunku
• Profesjonalna obsługa budowlańców 
• Sprawdzanie LV, oferty, rozliczenia

• Szybko, tanio, solidnie 

• Tłumaczenia • Zapobieganie oszustwom
 • Załatwiamy Kindergeld (192€/mies. na dziecko)

Czynne do 20.00 w poniedziałki, wtorki i środy 

BÜRO-SERVICE DANIEL NEUKÖLLN
Pomoc w zakładaniu i prowadzeniu firm
(również dla osób bez meldunku)

Korespondencja urzędowa, 
wypełnianie formularzy, 
kindergeld, ubezpieczenia

Tel.       030 / 600 594 34
Fax:      030 / 657 099 45
Mobil: 0157 789 493 57
E-Mail: biuro@biuro-daniel.de 

Godziny otwarcia:
pn. - pt. 10°° - 20°°
sob. - ni edz. na termin

Hertzbergstr. 20, 12055 Berlin - Neukölln
(Przystanek: Hertzbergplatz M41)

www.biuro-daniel.de

SZYBKO, KOMPLEKSOWO, PRZYSTĘPNA CENA

Wynajem biur dla spółek GmbH z możliwością 
obsługi księgowej.

W okresie 25.12.2017 - 01.01.2018 biuro jest zamknięte. 
Zapraszamy od 02.01.2018. Wszystkim naszym klientom 

życzymy Wesołych Świąt!

„Gertzen - Consulting"Ewa Gertzen
formalności urzędowych, Pomagam w załatwieniu: 

Kontakt: 0163 / 46 24 160

Niemożliwe umożliwiam! Od Gewerby po Jobcenter!!! 

Poniedziałek, wtorek, czwartek - godz. 10.00-18.00
 Siegfriedstr. 13, 12051 Berlin Neukölln

 E-Mail: ewa.gertzen@hotmail.de, www.gertzen-consulting.net   

 
wypełniania dokumentów, prowadzenia korespondencji

Biuro rachunkowe na Friedrichshain. Rok założenia 2009.
Nasza oferta:
zakładanie Gewerby na biuro bez konieczności 
posiadania meldunku w Niemczech, usługi księgowe, 
Kindergeld, Jobcenter, Wohngeld, otwieranie kont 
bankowych, pomoc językowa na terminach w urzędach

Adres biura: Pettenkoferstr. 16-18, 10247 Berlin-Friedrichshain
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 9:00-18:00

Dojazd: S+U Bahn Frankfurter Allee

Specjalizujemy się w prowadzeniu �rm budowlanych i sprzątajacych. 

Tel. + 49 152 542 374 88 (Gewerby, księgowość)
Tel. + 49 157 524 147 62 (Kindergeld, Jobcenter, Elterngeld, Wohngeld)

Tel. + 49 157 509 967 72 (terminy w urzędach i banku)

K S I Ę G O W O Ś Ć
ROZLICZENIA  PODATKOWE

wypełnianie formularzy, zakładanie firm
Tel.: 030-2516958, kom.:0173-86 96 925

Renata Podbiol-Gassal
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PKW, LKW, eVB numer
uznajemy wszystkie zniżki z Polski
specjalna klasyfikacja dla młodych 
i nowych kierowców 75%/60% 

mieszkaniowe, na dom, mienia i od 
nieszczęśliwych wypadków 

Marek Seruga
Doradca Ubezpieczeniowy dla polskich klientów

e-mail: marek.seruga@rheinland-versicherungen.de

Ubezpieczenia samochodowe

Prywatne ubezpieczenia osobowe

Prywatne ubezpieczenia emerytalne 
i na życie

Ubezpieczenia Firmowe
Ubezpieczenia od ochrony prawnej
Prywatne i Państwowe kasy chorych

Od 1880 roku na rynku niemieckim

Lebensversicherung/ Sterbegeldversicherung
Rentenversicherung/ Riester Rente itp.

Versicherungsfachmann (IHK)
Tel.:   030/ 5165229-0

Fax: 030/ 5165229-29
Seddiner Str. 5, 10315 Berlin

Mobil:  0179/ 70 20 572

BARNBROOK GMBH

Dipl. Kffr. Cornelia Barnbrook
Doradca podatkowy
Specjalista d/s międzynarodowego
prawa podatkowego 
i zakładania spółek GmbH

Dipl. Kffr. Grażyna Gronowska
Asystentka doradcy podatkowego

Tel.: 030 484 926 70
MÓWIMY PO POLSKU

www.barnbrook.tax
e-mail: info@barnbrook.tax

J.N. Büroservice Berlin Jarosław Nowakowski
Dipl.-Kfm

e-mail:
jaroslaw@nowakowski-privat.de

Tel.: 030/ 762 10 516
Mobil: 0151/ 17890903

Sprawy urzędowe - Agentur für Arbeit /
Familienkasse / Gewerbeamt / Bürgeramt /
Job Center / Wnioski / Odwołania /
Tłumaczenia / Prowadzenie rachunków
małych firm / Rozliczenia podatkowe /
Gewerbe bez stałego meldunku /
Dojazd do klienta

RYJAK BÜROSERVICE &
UNTERNEHMENSBERATUNG
• Gewerba - adres do korespondencji
• Księgowość / kpl. obsługa małych firm
• Pisanie pism, rachunków, odwołań
• Korespondencja z urzędami i wizyty w Jobcenter,
   Arbeitsamt, Kindergeld, Konta bankowe etc. 
Mobil: 015787724418 - 015784894000
Tel./Fax: 030 40914444 - 030 95616235
Schönwalder str. 10, 13347 Berlin-Wedding

E-Mail: mryjak@yahoo.comE-mail: biuro-dr@web.de

Najtańsze ubezpieczenia prywatne i dla �rm
Wszystkie ubezpieczalnie, na rynku od 1992
www.ubezpieczeniawberlinie.de
Email: fuerst.r@web.de • Tel.: 030 462 22 07
Fax: 030 462 22 49 • Mobil: 0177 80 99 014

Zakladanie firm na adres bez stałego zameldowania,
zakładanie spółek UG i GmbH, księgowość miesięczna 

i roczna, handel w ebay, Kindergeld 
i odwolania, współpraca z wieloma 

adwokatami w Niemczech, proponujemy wszystkie 
ubezpieczenia firmowe, prywatne i zdrowotne 

w każdej jednej firmie w Niemczech (zniżki nawet do 50%)

,

WEXPOL 

 Tel.: 0176 9855855, koło Bundesplatzu

JustMal-Doradztwo Biuro Service
Piszemy wszystko co jest do napisania! 
Towarzyszymy, pomagamy, działamy! 

wizyty w urzędach, meldunki, 
załatwianie spraw socjalnych,

meldowanie i prowadzenie Gewerbe,
Kindergeld, podania, korespondencja

Tel.: 030/23959891, 01632325458, zapraszamy!

http://care-primo.pl/p-protection


| | KONTAKTY KONTAKTY16

Adres: Steuerbüro Janutsch
Muskauer Str. 49A, 10997 Berlin 

Kancelaria Podatkowa Janutsch
rozliczenia podatkowe osób prywatnych i firm

 prowadzenie pełnej księgowości

 zakładanie firm

korespondencja z urzędami

W celu umówienia terminu prosimy o kontakt 
telefoniczny, tel.: 0152 17440189
mail:biuro.podatkowe@web.de

mówimy po polsku i niemiecku

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

Rabenstr. 35, 13505 Berlin 
Tel.: 030/ 4313625; Fax: 030/ 40532718

Udzielamy fachowych porad osobom
podejmującym działalność gospodarczą

na terenie Niemiec.
Prowadzimy księgowość

oraz pomagamy w załatwieniu wszelkich
spraw urzędowych. 

NIERUCHOMOŚCI
POKOJE DO WYNAJĘCIA 

dla osób z działalnością (Gewerbe) lub zatrudnieniem
Franz-Neumann-Platz oraz Neukölln. 

Adres do korespondencji - skrzynki pocztowe. Kontakt w godzinach
od 10.00 do 14.00 (od poniedziałku do soboty), tel.: 0152 06565253

Bezpośrednio przepiękne działki w otoczeniu lasów i jezior, okolice 
Trzciela, wyjazd z autostrady, 198 km od Berlina. Cena od 4 € /m².  
Niektóre działki z własnym lasem i domem, na innych – na życzenie 
wybuduje dom. Tel.: +48 602 134360, www.osada-pachy.pl

Szukam spokojnego współlokatora,-ki na 4-pokojowe mieszkanie 
na Północy Berlina (Titiseestr.). Pokój umeblowany, wspólna kuchnia, 
łazienka. Pokój gościny, POLSAT, komorne: 300 €, dobre połączenie 
BVG. Tel.: 0157 36595616

Pałacyk poniemiecki z 7 ha lasem liściastym, wykończone  
5 apartamentów stylowo, restauracja, na trasie Słupsk - Gdańsk  
(50% do wykończenia), cena ok. 0,6 milion euro oraz dom - willa luksu-
sowa (nowa 8 lat), marmury, winda, 4 poziomy, balkony, garaż  
na 4 auta, na Tegelort, cena do uzgodnienia min. 1,5 milion €, 
Tel.: 015213197997, PL.: 784504944.

Wynajmę dla polskiej studentki w Berlinie pokój (z balkonem) w dziel-
nicy Berlin Friedenau, nieopodal Insbruckerplatz. Miesięczna opłata 350 
Euro. Zgłosznia proszę kierować na e-mail: anna.hadry@gmx.de

Matrymonialne / Towarzyskie

Pan 58/178, pozna Panią do 55 lat, która lubi spacery, wyjazdy na 
urlop, uprawia trochę sportu. Proszę o poważne oferty.  
Proszę o SMS. Tel.: 0174 3257330

FRYZJERSTWO / KOSMETYKA

Zapraszam od wtorku do piątku od 10.00 do 18.00 Sobota 9.00 - 13.00

 

Polecam szeroką gamę usług w zakresie fryzjerstwa.
Regeneracja włosów produktem OLAPLEX!

Manfred - von - Richthofen - Str. 11, 12101 Berlin, 
Tel.: 030 7858040, Handy: 0176 30622791

Salon Fryzjerski Diamond Cut
Hanna Lubowicz

Instytut  Kosmetologii  Estetycznej 
W naszej ofercie:

Makijaż permanentny 
(pigmentacja upiększająca)
Pigmentacja medyczna 
Zabiegi kwasem hialuronowym
Mezoterapia
Terapia Tlenem
HiFu Lifting
Kwasy medyczne (monoskładnikowe)
Nieoperacyjny lifting powiek
Nici PDO

Jako jedyny Istytut w Niemczech 
oferujemy zabiegi:

Mezoterapii estetycznej niwelującej 
sińce i worki pod oczami
Micropunctury - w 100% efektywne 
usuwanie blizn i rozstępów

12165 Berlin – Steglitz
Schützenstr. 3
Tel: (030) 536 689 03, 
0176 217 36 229

www.puraesthetik.de
FB: PurÄsthetik

następny 
miesiąc
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abw-Sprachschule
anerkanntes Prüfzentrum 

(telc, BAMF)
 

Bezpłatnie 
dla obcokrajowców i przesiedleńców 

dla ALG 2, intensywne kursy języka niemieckiego
 

· kursy dla początkujących i zaawansowanych 
· przed południem i wieczorem

www.abw-berlin.de
E-mail: sprachschule@abw-berlin.de 

Sophie-Charlotten-Str. 30A, 14059 Berlin, tel. 030 3222033

Sprachschule am Dong Xuan Center;
Herzbergerstr. 33/34,
10365 Berlin

Ollenhauerstr. 45, 13403 Berlin
Tel.: 030 3241632, fax: 030/ 37591850

webmaster@kontakt.org

Godziny otwarcia:
poniedziałek środa piątek od 8:30 do 14:30 

oraz wtorek i czwartek od 8:30 do 17:00 
lub na termin

Ambulanter Pflegedienst "Galerie"
szuka Alten- Pflegehelferin ze znajomością j.niemieckiego i j.polskiego. 
Prawo jazdy nie potrzebne. Tel.: (030) 32303208 w godz. 12.00-16.00.

Pflegedienst istnieje od 10-ciu lat!!!

Matematyka po polsku, po niemiecku 
www.matheman.de 

przygotowanie do gimnazjum, do MSA, do matury,
przychodzę do domu. Tel: 030 99 21 43 35 MATHEMAN

2

TEL. 0 30 / 72 01 88 40        FAX 0 30 / 72 01 88 41

NCM Malerbetrieb GmbH
Usługi malarskie, tynki dekoracyjne, fasady

oraz profesjonalne wykończenie domów, mieszkań,
biur i klatek schodowych.

Poszukujemy wykwalifikowanych malarzy (również z Gewerbą).Serdecznie zapraszamy 
z okazji otwarcia nowego biura kontakty 

na lampkę wina 
w poniedziałek 

11.12.17 od 9:00 do 14:30
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Największa firma do 
usług hotelarskich 
w Niemczech 
i bezpośredni pracodawca
poszukuje od zaraz

pokojówek/pokojowych
do Hotelu położonego 

w Berlin Mitte!

pani Syrovatska: 
49 177/2332961 / +49 30.6003166-12

Kontakt: 3B Berlin Premium 
Hotelservice GmbH

Blücherstraße 22, 10961 Berlin, 
Hof V U-Bhf Gneisenaustraße 

(Mittenwalder Str.)

Wymagana jest tylko znajomość języka 
niemeckiego lub angielskiego w stopniu 

komunikatywnym. Opłata za godzinę wynosi 
10,00 euro. Premia za jakość, dopłata w święta.

5 dni roboczych w tygodniu, weekendy na 
przemian. W celu umówienia terminu na rozmowę 

kwalifikacyjną prosimy o kontakt telefoniczny: 

do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:
- POKOJÓWKA/POKOJOWY

  -  KIEROWNIK ZESPOŁU  (ze znajomością j. niem.)

Oferujemy pełen etat, pół etatu lub MiniJob, opłata za godzinę wynosi
10 € (brutto), w niedziele i święta zapewniamy dodatkowo 75%
wynagrodzenia podstawowego. Współpracownikom dojeżdżającym

z Polski częściowo zwracamy koszt dojazdu.

Tel.: 0172 7207079, 0176 60882221
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

   

POSZUKUJEMY  PRACOWNIKÓW

Kassenkraft m/w  für 
Lebensmittelmarkt in Berlin Tegel

in Voll- und Teilzeit und auch auf Minijobbasis  
gesucht (gerne auch Rentner).

 schriftl. Bewerbungen an: Firma Rainer Sachs, Potsdamer Str. 14 A,
14513 Teltow, oder e-mail: frank@unternehmensgruppe-sachs.de

Wir bieten:
tari�iche Bezahlung, 

2 Sonderzahlungen im Jahr, 
unbefristeter Arbeitsvertrag, 

�exible Arbeitszeiten (sie entscheiden 
wie sie arbeiten)  

Ambulanter Pflegedienst hesena Mobil 
poszukuje do „Intensiv-WG“ in Berlin  Alt-Mariendorf

egzaminowanych pielęgniarek, Altenpfleger 
i pomoce pielęgniarskie ze znajomością 

 j. niemieckiego.
A.Czyrka-Kwast, tel.: 030/ 32 51 26 99

pdl-mobil-berlin@hesena.de, www.hesena.de

RENOMOWANA FIRMA ZATRUDNI
sprzedawców do cukierni, cukierników,  

pracowników do mycia okien.
Bardzo dobre warunki zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV i listu 
motywacyjnego na Consulting@lucre.de
Telefon kontaktowy: 004915158754338

Firma niemiecka 
Optima Sanierung und Bau GmbH & Co. KG 

poszukuje pracowników na budowy w Berlinie i na terenie 
całych Niemiec (płytkarze, regipsiarze, 

prace ogólno budowlane). 
Tel.: 0160-94689777, 03304 2095012
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Weil Vertrauen wichtig! Das ist unser Leitsatz, den wir als
Familienunternehmen zusammen mit unseren 160 Mitarbeitern

leben und als Anspruch an unsere Arbeit verstehen. Jeden Tag erbringen 
wir verlässliche Dienstleistungen rund ums Auto für unsere Kunden und 

stellen dabei deren individuelle Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Seit unseren 
Anfängen vor 26 Jahren haben wir uns so zum größten 

NISSAN-Vertragshändler in Berlin und Umgebung entwickelt.

Zur Unterstützung unserer Teams in Berlin-Spandau und 
in Nauen suchen wir derzeit in Vollzeit mehrere:

Kfz-Mechatroniker (m/w)
Ihre Aufgaben:

selbständige Diagnose und Instandsetzung 
von Fahrzeugen
Bearbeitung und Wartung von mechanischen 
und elektronischen Teilen und Komponenten
eigenständige Abwicklung von Service - und 
Garantiefällen
Information über den Umfang der 
durchzuführenden Maßnahmen sowie 
Bescha�ung der entsprechenden 
Ersatzteile und Zubehör
e�ektive und zielgerichtete Arbeitsdurchführung 
gemäß NISSAN Qualitätsrichtlinien
allgemeine Instandsetzungsaufgaben

MÓWIMY PO POLSKU
Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten, besuchen Sie unsere Homepage: 

www.autohaus-wegener.de. Wir freuen uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen! 
Bitte geben Sie Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihre Gehaltsvorstellungen an und senden Sie Ihre Unterlagen 

per E-Mail an: bewerbung@autohaus-wegener.de

Ihr Pro�l:
erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als 
Kraftfahrzeug-Mechatroniker (m/w) oder
vergleichbare Ausbildung
idealerweise einige Jahre Berufserfahrung als 
Kfz-Mechatroniker (m/w)
solide Gesamtfahrzeugkenntnisse, Kenntnisse 
der NISSAN Modellpalette wünschenswert
selbständige Arbeitsweise, hohes 
Qualitätsbewusstsein und 
Leistungsbereitschaft
hohe Kundenorientierung, Team- und 
Kommunikationsfähigkeit

Spannende, abwechslungsreiche Aufgaben in 
modernen, gut ausgestatteten Werkstätten
Motivierte Teams in einem weiter 
wachsenden Familienunternehmen mit 
sehr �achen Hierarchien
Eigenverantwortliches Arbeiten mit kurzen 
Entscheidungswegen
Attraktive Entlohnung, Mitarbeitervergünstigungen 
und regelmäßige Teamevents
Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten 
und eine langfristige Perspektive

Wir bieten Ihnen:
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Poszukujemy 
pielęgniarek 
i pielęgniarzy.

Wir suchen Pflegekräfte und Pflegefachkräfte für unser 
Pflegeheim Erich-Raddatz-Haus in Berlin-Neukölln.  
Ob Quereinsteiger*in oder Pflegekraft mit Basisqualifikation spielt 
keine Rolle. Wichtig ist die Freude am Zusammensein mit  
älteren Menschen, beim Rest unterstützen wir Sie. Wir freuen uns 
auf humorvolle Kolleg*innen! Sie werden nach Tarif bezahlt,  
erhalten betriebliche Zusatzrente und können in Teilzeit arbeiten.
Melden Sie sich bei uns...
Diakonie-Pflege Simeon gGmbH
Katarzyna Rose
Sonnenallee 298 ▪ 12057 Berlin
 030/6322540
www.diakoniewerk-simeon.de

Ambulanter P�egedienst ConVIDA in Teltow sucht 
P�egehelfer und Fachkräfte für Volleinstellung, 

gute Konditionen, gute Bezahlung, gute Arbeitsklima, 
keine doppelt Dienste!! 

Voraussetzung Führerschein kl.B , Deutschkenntnisse, 
gute Einstellung. Sehr gerne Katholische Konfession!!!

Mobil: 0157 73 78 95 44 (po polsku)
Büro: 03328 339 10 81, convidap�ege.de

Zatrudnię od zaraz fizjoterapeutkę na 20-30 godz./tyg.  
Z uprawnieniami drenażu limfatycznego. Wymagana znajomość  
języka niemieckiego. Tel.: 030 7053738 lub kom.: 0151 62870539

Poszukuję Pana lub Panią do serwisu przy czyszczeniu biur i budyn-
ków na umowę lub „Gewerbe”. Oferuję stałą i długą współpracę. 
Oczekuję podstawy języka niemieckiego. 
Kontakt: nkhomeservice@googlemail.com

Warsztat samochodowy w Berlinie poszukuje mechanika lub mecha-
tronika z podstawową znajomością języka niemieckiego. 
Tel.: 030 7821983

Firma transportowa szuka pracowników z gewerbą do pracy przy 
przeprowadzkach. Tel.: 0151 24242432

Przyjmę osoby do transportu chorych na terenie Berlina. Wymagania: 
P-Schein, Führerschein, niemiecki (komunikatywny), meldunek w Berlinie, 
umowa na stałe!!!! Więcej info na tel.: 0177 7032718. Pan Kampa

Profesjonalny, renomowany o wysokim standardzie dom opieki seniora, zaprasza do współpracy na stanowisku:

PIELĘGNIARKI & OPIEKUNA MEDYCZNEGO
Oferujemy zatrudnienie w zakresie pełnego etatu, 3/4 etatu i 1/2 etatu. 
Zapewniamy godne warunki pracy, w dobrze zorganizowanym zespole.

Prowadzimy dodatkowe szkolenia dzięki, którym można podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje.
Pomozeny pokonać wszelkie bariery językowe.

Zgłoszenia prosimy wysłać do Pani Katarzyny Orlik, 
adres email: orlik.katarzyna@katharinenhof.net lub telefonicznie: +49 163 8471519

Uczę j. niemieckiego, pomagam. Tel.: 033827076107 

Poszukuję przewoźnika aut Niemcy – Polska. Oferty cenowe. 
Mail: szym55@web.de

Poszukujemy pracownika. Firma w Berlinie, Moabit, Beusselstraße 44 
n -q , Haus 25, 10 553 Berlin. Praca w magazynie z warzywami, obsługa 
wózka widłowego, prawo jazdy Kat. B. Pełen etat, niewymagana znajo-
mość języka niemieckiego. Tel: 0048 660793315
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WYWIAD KONTAKTY BERLIN

Współpracowała m.in. z takimi reżyserami 
jak Jan Jakub Kolski, Janusz Kondratiuk czy 
Krzysztof Zanussi. Występuje na scenach es-
tradowych w Polsce i za granicą, zaskarbiając 
sobie sympatię publiczności. Kto ją usłyszał 
raz, nie pozostanie obojętny. Więcej informacji 
na stronie: eladebska.eu.

Andrzej Pakuła: Zawód muzyka to ciężka 
praca – nagrania, koncerty, trasy, hotele, 
nieustanna podróż. Jak sobie z tym radzisz, 
nie jest to dla Ciebie męczące?

Ela Dębska: Wiesz, Konfucjusz kiedyś po-
wiedział: „wybierz pracę, którą kochasz, a nie 
przepracujesz ani jednego dnia”. Ja kocham 
swoją pracę. Wręcz można powiedzieć, że 
uzależniłam się od niej.

A.P: Nagrałaś nową płytę autorską pt.: 
„Moje Jutro”. Powiedz, czy ten tytuł 
coś symbolizuje?

Ela: Nazwałam tak tę płytę, bo jest moim ju-
trem, otwiera mi drogę do czegoś nowego, do 
mojej własnej, oryginalnej twórczości. Byłam 
już zmęczona śpiewaniem coverów. Wkłada-
łam w to całą swoją energię, ale tak naprawdę 
to nie pracowałam na swoje konto. Owszem, 
moja poprzednia płyta „Kochałam cię dziś ra-
no/I loved you in the morning” bardzo się po-
dobała, ale ciągle byłam kojarzona z utwora-
mi Leonarda Cohena albo Janis Joplin. Teraz 
przypieczętowałam to swoim nazwiskiem.

A.P: Jak wyglądała praca nad płytą? Czy  

twojego pytania, czy piszę na serwetkach, to 
nie, nie piszę w kawiarniach, restauracjach, 
głównie piszę w łóżku /śmiech/.

A.P:  A kiedy postanowiłaś, że będziesz mu-
zykiem, że będziesz śpiewać i co spowodo-
wało, że jednak wybralaś muzykę, a nie ak-
torstwo?

Ela: Ja nie wybrałam muzyki, to muzyka wy-
brała mnie. Podobno sama sobie śpiewałam 
kołysanki do snu. Aktorstwo przynosiło mi zbyt 
dużo stresu, za bardzo wpływało na moją psy-
chikę, a to nie było dobre. Muzyka to wolność, 
to kosmos.

A.P:  Potrafisz nawiązać świetny kontakt 
z publicznością. Nie odczuwasz już stresu, 
kiedy wychodzisz na scenę, czy grasz wy-
luzowanie?

Ela: Nie da się tego grać. Publiczność od razu 
wyczuje fałsz i nie kupi tego. Na scenie trzeba 
być prawdziwym, szczerym, mam tu na myśli 
scenę estradową oczywiście, nie teatralną. Ja 
uwielbiam kontakt z publicznością, tę więź, 
która się wytwarza podczas koncertu. Scena 
to mój dom.

A.P: Pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spo-
tkaliśmy?

Ela: Oczywiście, to było w Warszawie. Śpie-
wałam wtedy piosenki Janis Joplin. Po kon-
cercie podszedłeś do mnie i powiedziałeś , że 
myślałeś, że to leci z playbacku. Nie dowierza-
łeś, że to było na żywo. Potem zaprosiłeś mnie 
do Berlina.

A.P: Już wtedy wiedziałem, że nawiążemy 
współpracę. Szukałem wtedy oryginalne-
go artysty, który mógłby uświetnić wieczór 
z wybitna aktorką Magdaleną Zawadzką. 
Pomyślałem, że Ty spełnisz moje oczekiwa-
nia w 100%.

Ela: Przyznam, że nie spodziewałam się tak 
serdecznego przyjęcia ze strony Polonii berliń-
skiej. Tak jest za każdym razem, kiedy tu przy-
jeżdżam.

A.P: Marzeniem każdego menedżera, także 
i moim, jest odnalezienie i pokazanie szer-
szej widowni artysty pełnego wrażliwości, 
o niebanalnym sposobie przekazywania 
sztuki. Myślę, że w jakiejś części to już się 
spełniło. Dopełnieniem tego, niewątpliwie 
będzie sukces Twojej płyty Moje Jutro, cze-
go zapewne czytelnicy Kontaktów wraz ze 
mną serdecznie Tobie życzą.

Ela: Dziękuję bardzo i gorąco pozdrawiam 
wszystkich rodaków z Berlina.
.

Andrzej Pakuła

Ela Dębska – aktorka, kompozytorka, gitarzystka, autor-
ka tekstów, piosenkarka. Urodzona we Wrocławiu, gdzie 
ukończyła akademię teatralną i szkołę muzyczną. Grała 
w wielu filmach i sztukach teatralnych. 

w dobie komputerów to w ogóle problem 
nagrać płytę?

Ela: Jeśli chce się zrobić naprawdę dobrą pły-
tę, to nie jest to takie proste. Ja miałam szczę-
ście, że dostałam dofinansowanie z Urzędu 
Miasta Wrocławia oraz od uczelni PWSZ 
w Legnicy. To pozwoliło mi rozpocząć produk-
cję. Zebrałam też część pieniędzy poprzez 
portal wspieram.to - tu pomogli mi przyjaciele 
i moja wierna publiczność. W dalszym ciągu 
zbieram fundusze, bo promocja płyty to naj-
większy wydatek, znacznie większy niż sama 
produkcja. Ale wierzę w to, że uda mi się i w tej 
kwestii. Płyta jest tego warta, dobrałam sobie 
świetnych ludzi do współpracy, począwszy od 
projektu okładki, którą wykonał znany artysta-
-grafik Grzegorz „Forin” Piwnicki, mający na 
swoim koncie wiele nagród, aż po produkcję 
muzyczną, którą zajął się utalentowany wro-
cławski muzyk Łukasz Damrych.

A.P: Czy piszesz od zawsze, czy przychodzi 
Ci to łatwo? Piszesz na serwetkach papie-
rowych?

Ela: Zaczęłam pisać późno, tak naprawdę na-
uczyłam się pisać, kiedy zaczęłam współpracę 
z Maćkiem Zembatym. Przyglądałam się jego 
pracy, podpatrywałam cały proces twórczy, 
czasem to były męki pańskie. Przesiąkłam 
tym. Pokazywałam mu swoje pierwsze teksty, 
na początku krzywił się, nawet nie chciał tego 
komentować, ale później coś we mnie drgnęło, 
tzn. dostałam porządnego kopa od życia i to 
właśnie życie zaczęło pisać. A wracając do 

Projekt okładki: Grzegorz „Forin” Piwnicki
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Cristina z Hiszpanii, Katalonia

Mamy taki zwyczaj w Katalonii, że 25 grudnia 
ubieramy w tradycyjny strój kataloński pieniek 
drewna, który w środku jest wypełniony pre-
zentami i słodkościami. On nosi imię Tió. Dzieci 
śpiewając piosenkę, biją go kijem aż on pęka 
i daje prezenty. Piosenka jest śmieszna i pojawia 
się w niej słowo „kupa”, dzieci namawiają w niej 
Tió, aby w końcu zrobił kupę, czyli dał prezenty! 
W Hiszpanii roznosi prezenty też Papa Noel (to 
wersja Świętego Mikołaja) albo Trzej Królowie 
w styczniu. Oto ta piosenka.

i torró no caguis arangades
que són massa salades
caga torrons que són més bons
Caga tió ametlles
i torró si no vols cagar
 et donaré un cop de bastó Caga tió!

Zrób kupę Tió
daj migdały i turró (ten smakołyk jest jak marce-
pan)
nie dawaj „aarengades” (też rodzaj cukierka)
one są za słone
daj lepiej „turrons”
one są smaczniejsze
jeżeli tego nie zrobisz
będę cię bił kijem

Elżbieta Sobczak-Grgic z Austrii

Na wstępie muszę wyjaśnić, że Austria składa się 
z dziewięciu tzw. landów, czyli czegoś w stylu na-
szych województw. Landy te noszą nazwy: Voralberg, 
Tirol, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Niederöster-
reich, Oberösterreich, Wien i Burgenland.  Austrię 
można pod względem wigilijnego menu podzielić 
na dwie ważniejsze grupy: 1. Grupa kiełbaskowa 2. 
Grupa rybna. Jest jeden land mięsny. Zanim jednak 
zajmę się dogłębnie wigilijnym menu, ośmielę się 
stwierdzić, że tyle trudu w przygotowaniach świąt co 
w Polsce, nie zadaje sobie tu nikt. W skład Grupy 1 
wchodzą Voralberg, Tirol, Salzburg i Kärnten. W tych 
okręgach wigilijne menu jest bardzo skromne. Składa 
się z kiełbasek pływających w klarownej zupie, cza-
sem asystuje im kapusta kiszona, sałatka majone-
zowa i chleb. Jedyną atrakcją i urozmaiceniem jest 
w Salzburgu potrawa zwana BACHLKOCH będąca 
w maśle wysmażoną mieszanką wody i mąki.
Na swego rodzaju awangardę decydują się miesz-
kańcy okręgu Kärnten dodając do kiełbasek z kiszo-
ną kapustą deser KÄRNTNER REINDLING, któremu 
towarzyszy mak, rodzynki i masło. Grupa 2 (Steier-
mark, Niederösterreich, Wien, Oberösterre) cieszy 
się moją sympatią, pewnie dlatego, że na ich wigi-
lijnym stole gości karpik.Występuje on w formie file-
tu, pływa w zupce albo zmrożony jest w galarecie. 
W okręgu Steiermark oprócz karpia można podzi-
wiać również gąskę na stole. W Górnej Austrii czyli 
Oberösterreich, po przyjściu z Pasterki domownicy 
posilają się pożywną zupą chlebową wzbogaconą 
mięsem wieprzowym.
Wspomniany wyjątek to Burgenland, w którym jada 
się TAFELSPITZ, mięciutkie mięso wołowe podane 
z chrzanem. Towarzystwa dotrzymuje mu łosoś, gą-
ska z czerwoną kapustą i knedlami ziemniaczanymi. 
Czyżby nie było żadnych słodkości? Ależ są! Na dłu-
go przed świętami gospodynie zaczynają wypiekać 
przeróżne smakowite, kolorowe, wymyślne małe 
ciasteczka zwane WEIHNACHTSKEKSE. Który wa-
riant podoba się bardziej - austriacki czy polski? Pod 
względem pracy i czasu włożonego w przygotowania 
zdecydowanie austriacki, smakowo jednak - zdecy-
dowanie wariant polski!

ŚWIĘTA W EUROPIE 
Tradycje świąteczne mają różno-
rodny charakter w różnych krajach 
świata i przez to posiadają magicz-
ną moc. Istnieją takie miejsca na 
świecie, gdzie w święta zamiast 
choinek stroi się palmy, zamiast 
barszczyku z uszkami pije się 
zimne brandy, a pasterkę zastępuje 
huczny pokaz sztucznych ogni. We 
Włoszech nie dzieli się opłatkiem, 
zamiast tradycyjnej choinki ustawia 
się w domach szopki, często ogrom-
nych rozmiarów i dekoruje wnętrza 
domów i mieszkania gałązkami 
jemioły. W Argentynie obdarowuje 
się prezentami w dniu Trzech Króli, 
w Grecji Boże Narodzenie trwa 
chyba najdłużej na świecie, bo aż 

12 dni. W Hiszpanii tradycyjnym daniem 
jest keks, w którym zapieka się drobne 
niespodzianki (monety). W USA króluje 
tradycyjny pieczony indyk, w Indonezji 
pije się alkohol palmowy. W Danii w cza-
sie świąt niezbędne są słodka i kwaśna 
kapusta, podobnie jak ziemniaki białe lub 
w polewie z karmelu polewane ciężkim 
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Veikko z Finlandii

Moim zdaniem szczególnie godna uwa-
gi jest sauna wigilijna! W Finlandii po wigilii 
(to ten dzień jest u nas najważniejszy) całe 
rodziny udają się właśnie tam. W domu każ-
dy ma saunę. Jeżeli ktoś mieszka w bloku, 
to zazwyczaj jest jedna sauna na cały bu-
dynek. Wtedy rodziny chodzą po kolei. No  
i  w Finlandii Święty Mikołaj często przychodzi 
i rozdaje prezenty we własnej osobie. Przed 
świętami przysyła swoje gnomy na świat, aby 
sprawdzały, czy dzieciaki są dobre. Gene-
ralnie w Finlandii jest dużo podobieństw do 
świętowania w Niemczech (np. u nas też 
są kalendarze adwentowe), ale w ostatnich 
dekadach pojawiły się wpływy amerykańskie, 
np. w postaci filmów pokazywanych w okresie 
świątecznym (zawsze leci ”To cu-
downe życie”).

Paulina Kusz ze Szwecji

Julmarknad w Szwecji to bardzo popularne słowo, 
które nabiera największego znaczenia w okresie 
przedświątecznym. Tuż przed adwentem, czasami 
nawet aż do Wigilii na terenie całego kraju organi-
zowane są targi, których tematyką są Święta Bo-
żego Narodzenia. Ta trwająca od wieków tradycja, 
która jest nieodzownym elementem obyczajów 
świątecznych, co roku cieszy się ogromnym zain-
teresowaniem mieszkańców chętnie uczestniczą-
cych w tych wydarzeniach. Jarmarki odbywają 
się najczęściej w centrum miasta, na jego placu 
głównym bądź rynku. Atmosfera na jarmarkach 
jest bardzo świąteczna, a w powietrzu unosi się 
prawdziwy duch bożonarodzeniowy. Asortyment 
jarmarków to przede wszystkim typowo szwedz-
kie ozdoby i kartki świąteczne, tradycyjne potra-
wy (julkorvar – paróweczki) oraz napoje (glögg 

– wino grzane), w powietrzu czuć woń szafranu 
i cynamonu, w tle rozbrzmiewają 

świąteczne melodie.

Jolanta Kruczyńska z Francji

Francuskie tradycje wigilijne różnią się 
od polskich atmosferą, wystrojem i zwyczajami.
Prawo francuskie nakazuje wójtom oraz burmistrzom miast 
udekorowanie miasta i oświetlenie głównych ulic. Co roku 
najpiękniejsza aleja świata Champs- Élysées i jej dekora-
cje honorowo zapalane są przez gwiazdę sportu lub kultury. 
W tym roku będzie nią córka Jonny’ego Deppa i Vanessy 
Paradis Lily Rose Depp. Co roku w większości miast od-
bywają się tradycyjne „marche de noël”, gdzie na przysło-
wiowym rynku, można kupić ozdoby choinkowe, choinki, 
wyroby mięsne  i napić się gorącego wina. W każdym 
domu francuskim można spotkać choinkę i rozdawane są 
prezenty dzieciom ( nawet w domach muzułmańskich czy 
żydowskich ). Wigilia nie jest szczególnym dniem, nie ma tu 
kolacji wigilijnej, Francuzi nie dzielą się opłatkiem.
Pasterka jest o rożnych porach z wyjątkiem dużych ko-
ściołów katedralnych, w których pasterka odprawiana 
jest o północy. W bazylice Madeleine zwyczajem było, że 
w mszy uczestniczył prezydent Francji. Ostatnim prezy-
dentem, który to zrobił był Jaques Chirac. Podczas kolacji 
świątecznej w katolickich domach podawane są wszyst-
kie dania tradycyjnej kuchni, baranina, wołowina. Pije się 
wino. Przy tradycyjnym stole potrawą główną jest pasztet 
z wątroby kaczki, tradycyjne „fois gras”. Na stole nie może 
zabraknąć owoców morza. Są krewetki, ostrygi, mule, 

nawet ślimaki. Święta trwają jeden dzień. W drugi 
dzień świąt Francja idzie do pracy, odli-

czając dni do końca roku.

Razowe choinki

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. 
Te ciasteczka mają wgłębienia, dzięki którym 
można je „zawiesić” na kubku czy szklance. Taki 
słodki dodatek do kawy czy herbaty.

Składniki na ciasto:
• 150 g mąki razowej
• 170 g mąki pszennej
• 150 g masła (ja dodalam roślinne)
• 100 g cukru (ja dodalam trzcinowego)
• 2 jaja
• 1 cytryna
• sól

Przygotowanie ciasta:
Ze składnikow zagnieść ciasto. Z cytryny będzie 
potrzebna tylko starta skórka. Rozwałkować na 
grubość 0,5 cm. Wykroić ciastka. Rozłożyć na 
blasze uprzednio wyłożonej papierem do pie-
czenia. Piec okolo 10-12 minut w temperaturze 
180 stopni.

 Aleksandra Seghi, autorka bloga 
„Moja Toskania”Aleksandra Seghi, autorka bloga 

„Moja Toskania”
www.aleksandrasenghi.com
współredaktorka portalu „Polacy we Włoszech”:

Na stole bożonarodzeniowym u Toskańczyka na 
pewno stanie talerzyk z ciasteczkami cavallucci. Ja 
je uwielbiam, a to dlatego, że mają korzenny smak. 
Cynamon z anyżem dostarcza nam wiele emocji ku-
linarnych. Oto przepis:
Składniki na okolo 30 ciastek:

• 300 g cukru
• 100 ml wody
• 300 g obranych, pokrojonych orzechów włoskich
• 50 g skórki pomarańczowej,
• 15 g ziaren anyżu
• cynamon (według uznania)
• 1 łyżka miodu
• 1 łyżka proszku do pieczenia
• cukier puder do posypania

Przygotowanie:
 W garnku z 100 ml letniej wody rozpuścić cukier. 
Dodać pozostałe składniki i wszystko dokładnie 
wymieszać. Ciasto rozłożyć na stolnicy. Jeśli 
jest rzadkie dodać jeszcze mąki.

Formować okrągłe, spłaszczone ciasteczka 
o średnicy 8-10 cm. Prostokątną formę posypać 
mąką i kłaść na nią obtoczone w mące cavallucci.

Piec około 20 minut w temperaturze 150 stopni. 
Ostudzone ciasteczka obtoczyć w cu-
krze pudrze.

brązowym sosem z pieczonej 
kaczki. W Niemczech na-
dziewana pierś gęsia i ciasto 
bakaliowe, tzw. ”Stollen”, we 
Francji indyk nadziewany 
kasztanami. Naszych przyjaciół 
mieszkających w różnych kra-
jach europejskich poprosiliśmy 
o napisanie paru słów o tym, 
jak oni świętują ten wyjątkowy 
czas i co takiego w ich święto-
waniu jest wyjątkowego!
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JESTEŚMY CZĘŚCIĄ TORTU

Marta Szymańska: Podczas koncertu, 
na samym początku, powiedział Pan, że 
najważniejsza jest wewnętrzna niepodle-
głość.  Jak ją budować?

Mieczysław Szcześniak: Tak, jak się budu-
je niepodległość. Trzeba najpierw wiedzieć, 
kim się jest, a później bronić tego zajadle 
przed światem.

Ale co to znaczy „być sobą”? Obser-
wuję Pana karierę od lat, funkcjonuje 
Pan w szołbiznesie bardzo długo i mam  
wrażenie, że pozostał Pan właśnie sobą. 
Nie jest Pan celebrytą, nie widzimy Pana 
w jury żadnego z popularnych show, nie 
wywyłuje Pan skandali. Jak Pan to robi? 
Jak być sobą w tym świecie? Jak nie 
brać udziału w szaleństwie?

Ale ja nie jestem pewien, że nie biorę udzia-
łu w szaleństwie. A mówiąc poważniej, to 
trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: na 
czym mi zależy? Czy zależy mi na szybkim 
i łatwym zysku, czy zależy mi na popularno-
ści, sławie i pieniądzach, czy zależy mi na 
muzykowaniu, na opowiadaniu opowieści.

Czy poezja w tym pomaga?

Dla mnie jest ona najprostszą drogą do 
uczenia się cudzej mądrości. W najbardziej 
lapidarnej formie. Jeżeli mam do czynienia 

ła zapamiętale i pięknie wszystkie piosenki 
przedwojenne. Nauczyła mnie radości i za-
szczepiła we mnie taką codzienność świę-
ta. Bo robiła to z radością, ale też z taką 
dystynkcją, że ja zapamiętałem jej postawę, 
rodzaj godności, jaki miała, kiedy obcowa-
ła z muzyka. To zawsze wydawało mi się 
wyjątkowe i piękne. Nauczyłem się szacun-
ku do ludzi i do muzyki, zwłaszcza muzy-
kowania. To wszysto musiało być piekne 
i perfekcyjne, ale bez nakładania kajdan. 
Po to, by sprawiało radość, też z powodów 
estetycznych. Nauczyła mnie, że jeżeli coś 
jest naprawdę szczere, to musi dotrzeć do 
drugiego człowieka. I tak się dzieje. Ja na 
przykład, kiedy debiutowałem w Opolu, 
miałem trudną piosenkę. Myślałem o mo-
jej babci, o tym, że ona wyszłaby na scenę 
i najszczerzej i najlepiej, jak potrafi, opowie-
działa tę historię. Więc zamiast zajmować 
się wymyślaniem strategii, jak się przypo-
dobać, opowiedziałem piosenką „Przyszli 
o zmroku” historię tak, jak najszczerzej mój 
młody umysł i serce potrafiły to zrobić. I za-
miast wygwizdania doznałem bisu. To była 
świetna lekcja na całe życie. Podobno każ-
dy z nas ma taką osobę, która daje mu siłę 
życia, czasem nawet nie podejrzewamy, kto 
to jest. Czasem trzeba to przeanalizować 
i ją znaleźć. Czasem jest to kilkoro ludzi.  
Dla mnie takim człowiekim była ona i jej 
mąż, również Mieczysław, mój dziadek.

Rozmawiamy w Berlinie, po pana wystę-
pie dla Polonii. Co dla Pana znaczy dzi-
siaj być Polakiem?

Najkrócej mówiąc bycie Polakiem  to ope-
rowanie w i na języku polskim, czasem na 
otwartym sercu, i to słowiańskim i polskim, 
które jest dość skomplikowane i ma duże 
obciążenia. W każdym czasie to znaczyło 
to samo. To znaczyło nieść cały bagaż hi-
storii, nawet jeśli to tylko są rzeczy mental-
ne. Można to akceptować, można to lubić, 
można mieć do tego dystans. Można tego 
nie chcieć. Ja to lubię.

Co Pan lubi?

Lubię być Polakiem. Lubię naszą men-
talność, lubię wyobraźnię polską, lubię tę 
umiejętność szukania sposobu, aby sobie 
poradzić, od rzeczy najprostszych po naj-
bardziej skomplikowane. Lubię wynalaz-
czość, którą mamy, a którą podyktowały 
nam całe stulecia, bo musieliśmy kombino-
wać. Oczywiście wszystkie te cechy mają 
swoje dobre i złe strony, jak wszystko. Lubię 
tę dobrą stronę. Myślę, że to, że jesteśmy 
w takim a nie innym położeniu geograficz-
nym, powoduje – jeżeli dobrze przyłoży-
my oka, ucha, serca, głowy – że jesteśmy 
w stanie, jak nikt inny zrozumieć i Wschód 
i Zachód. Bo my jesteśmy między Niemca-
mi i Rosją. Ja nie wiem, czy jest jakikolwiek 
inny naród, który równie dobrze rozumiał-
by Rosjan i Niemców jednocześnie. Mamy 
ogromny potencjał, który ciągle wydaje mi 
się niewykorzystany. Potencjał przenikania 
się tych kultur i bycia kimś, kto tłumaczy inne 
światy. A my sami przecież jesteśmy też in-
nym światem. To jest dla mnie fascynujące 
w byciu Polakiem. Że będąc pomiędzy taki-
mi silnymi mentalnościami i kulturami, po-
tęgami historycznymi ciągle zachowaliśmy 
swoją tożsamość. Bo ona jest wyraźna. Ale 
też zaniedbana.

W jakich obszarach?

Jeżeli chodzi o kulturę muzyczną na przy-
kład. Od Portugalii aż po Ukrainę ludzie 
śpiewają swoje ludowe piosenki i robią 
to z ochotą. A u nas nie. To są lata zanie-
dbań. Dlaczego w Polsce jest Disco Polo? 
Ja mam prostą odpowiedź. Zabrakło szla-

12 listopada, dzień po 99. rocznicy odzyskania przez Pol-
skę, niepodległości odbył się w Berlinie koncert Mieczy-
sława Szcześniaka, który przyjechał do stolicy Niemiec 
na specjalne zaproszenie Ambasadora Profesora dr. hab. 
Andrzeja Przyłębskiego. Artysta zaprezentował materiał 
z płyty „Nierówni” w całości poświęconej poezji księdza 
Jana Twardowskiego.

z Mietkiem Szcześniakiem rozmawia Marta Szymańska

z esencją, to piję ją z przyjemnością. I, jak 
rozumiem, szybciej wszystkie soki do mnie 
docierają. Lubię esencję generalnie. Lubię, 
kiedy rzeczy są esencjonalne, one wcale 
nie są wtedy ciężkie, są po prostu bardziej 
sensowne. Musiałem sobie odpowiedzieć 
na parę pytań. Po pierwsze, czy ja jestem 
wymyślony do tego życia, bo nie jestem 
z tych, którzy walczą o swoją pozycję za-
wodową. Wszystko w moim życiu przyda-
rzyło się przy okazji. Przy okazji jakiegoś 
rodzaju talentu, który dostałem. Bo zawsze 
chodziłem drogami intuicyjnymi, tam, gdzie 
na dany czas prowadziła mnie moja intuicja, 
moje zainteresowania, moje chęci  rozwoju. 
Ta tradycyjna droga w poszukiwaniu dobra, 
piękna i prawdy. I nadal jestem wierny tej 
drodze, z czego się  bardzo cieszę i lubię 
to w sobie.

I ta radość muzykowania też stąd się bie-
rze?

No tak. To jest radość. Po pierwsze śpiewa 
się ważne teksty, po drugie wplecione to jest 
w fajną muzykę. Zostaje tylko interpretowa-
nie z całego serca i pełnym gazem.

Tej radości nauczyła podobno pana bab-
cia.

Tak. Ona występowała dla mnie przy stole. 
Ja byłem małym dzieciakiem a ona śpiewa-
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chetnej prostoty muzyki ludowej a ta luka 
musiała jakoś zostać wypełniona. Musiało 
coś wykiełkować  i wyszła prostocizna. Ta 
ogromna migracja podczas komunizmu lu-
dzi ze wsi do miast spowodowała, że ludzie 
wstydzili się swoich korzeni i odcinali od 
nich. Nie było też animatorów kultury, któ-
rzy by się temu przyglądali, widzieli w tym 
wartość i podawali dalej. Teraz dopiero jest 
taka podziemna rzeka, która jest coraz bar-
dziej popularna. To  nowe pokolenia, które 
podają tę naszą kulturę ludową in crudo, 
bez ucepeliania. Bo ludowa muzyka każda 
– jest dzika!

A Pan wybrał poezje księdza Twardow-
skiego i połączył je z muzyką brazylijską!

Nazywam to pogodnym eksperymentem. 
Twardowski zachwycił mnie po prostu. Jego 
wyraźny, piękny, prostolinijny i mądry świat. 
Jako że moim językiem jest muzyka, posta-
nowiłem swoim językiem na ten temat prze-
mówić. Wziąłem tekst „Spoza nas” i on mi 
się sam zaczął układać w rytm bossanovy. 
Ten eksperyment się nad wyraz udał. Po-
źniej pomyślałem, że to jest kapitalna forma 
dla tej prostolinijnej esencji. Ponieważ tam 
jest słońce a słoneczny jest na pewno Twar-
dowski. Czasem to melancholijne słonko, 
dlatego są też melodie słowiańskie. Zadba-
łem o to.

Podczas koncertu powiedział Pan, że 
smyczki nagrywał w Polsce.

Tak. Chciałem, żeby na płycie były akcenty 
slowiańskie. I one są. To, co zrobiłem, to nie 

jest muzyka brazylijska. To tylko fascynacja 
muzyką brazylijską, którą wplotłem w moje 
piosenki, w aranżacje.

Chciałam zapytać o coś, co prywatnie 
mnie interesuje. O banał. Pan parę razy 
podczas koncertu mówił o tym, że w tych 
piosenkach jest banał, w tych wierszach 
jest banał. Jaki jest pana stosunek do 
banału? Jaką on ma siłę i czy w ogóle 
ma siłę?

Zależy jak się go użyje. Ksiądz Twardowski 
zrobił to w super umiejętny sposób. Bo na-
pisał wiersz z banałem w środku (to też tytuł 
wiersza – przyp. M.Sz.). I teraz: gdzie jest 
banał? Każdy może zadecydować sam. Ja 
powiem ten wiersz:

Nie bój się chodzenia po morzu,
nieudanego życia, wszystkiego najlepsze-

go,
dokładnej sumy niedokładnych danych,

miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo.
Przytul w ten czas nieludzki

 swe ucho do poduszki,
bo to, co nas spotyka,
przychodzi spoza nas.

Tylko czy to jest banalne?

Banał jest w środku. Niech każdy sam sobie 
ten banał określi.

Czy w miarę tego, jak upływa czas, ma 
Pan wrażnie, że rozumie więcej i głębiej?

Ja myślę, że ludzie przesadzają z tym ro-

zumieniem więcej. Myślę, że każdy okres 
w życiu ma swoje rozumienie. Nie da się 
tego porównać. Nie można wrócić. Coś mi-
nęło i w tamtym okresie było tak. Ja myślę, 
że w każdym okresie życia to, co rozumie-
my, zależy od naszej autorefleksji i od tego, 
jak szczerze, jak wrażliwie i jak uważnie 
oglądamy i oceniamy rzeczywistość. Z ja-
kim rodzajem szacunku też do tego podcho-
dzimy. Bo to wszystko jest większe od nas. 
Coś odkrywamy, a jesteśmy tylko częścią 
tortu, jakim jest całe życie.

Przed nami Święta Bożego Narodzenia. 
Jak Pan spędza ten wyjątkowy czas?

Święta zawsze spędzam w moim rodzinnym 
mieście Kaliszu, w gronie rodziny. Mamy 
rodzinny dom. W mniejszym lub większym 
gronie, zależy kto jakie ma plany, spoty-
kamy się. Jesteśmy nieortodoksyjni, więc 
obok tradycyjnych potraw są też nietrady-
cyjne, czyli to, co kto lubi. Bo uważamy, że 
święto jest po to, żeby się miało przyjem-
ność z przebywania razem i z tego, czym 
się karmimy - i cieleśnie i duchowo. To bar-
dzo lubię. Poza tym mamy taką tradycję, że 
przed podzieleniem się opłatkiem, patrzymy 
sobie  w oczy, przepraszamy się i prosimy 
o przebaczenie, jeżeli coś przeskrobaliśmy. 
A to się w każdej rodzinie zdarza przecież. 
Często są wzruszające chwile z tego powo-
du i uzdrawiające. I tego w zasadzie chciał-
bym życzyć Wam na obczyźnie. Żebyście 
sobie wybaczali, żebyście nie tracili czasu 
na waśnie i podgryzanie siebie samych i in-
nych, bo szkoda czasu. I żebyście nie trak-
towali siebie zbyt surowo.

FELIETON
  Grudzień – co roku to samo. Oczeki-
wanie na otwarcie jarmarków bożonarodzenio-
wych, na śnieg, oczekiwanie na świętego Mi-
kołaja, na prezenty, oczekiwanie na spotkanie 
z bliskimi, na gwiazdkę z nieba. Miesiąc spędzo-
ny na czekaniu. Czas świątecznych przygoto-

wań, w trakcie których zawsze coś idzie nie tak, przedświątecznej 
gorączki, podczas której łatwo stracić z oczu prawdziwy cel całego 
zamieszania. Czas oczekiwań pełnych napięcia i stresu – oczeki-
wań wobec innych, że się domyślą, że pomogą, że będą wyrozu-
miali. Oczekiwań wobec samych siebie, że kiedy pod koniec biegu 
z wywalonym z pośpiechu jęzorem, 24 grudnia siądziemy do wigilij-
nej kolacji, będziemy uśmiechnięci i szczęśliwi, zrelaksowani i pach-
nący niczym Państwo Majdan-Rozenek na okładce magazynu Gala.

 Wigilia – co roku to samo. Cały dzień na głodniaka, na 
suchej pajdzie chleba, na zimnej kawie, na resztkach sił. I to nie dla-
tego, że post, że wstrzemięźliwość, ale zwyczajnie - czasu nie ma. 
W tym dniu, kiedy mamy być dla siebie, kiedy człowiek człowiekowi 
przestać ma być wilkiem, z burczeniem w brzuchu i burcząc pod 
nosem, klniemy na czym świat stoi. Biegając od wczesnego ran-
ka do samej pierwszej gwiazdki, czas między poranną spowiedzią 
a wieczornym opłatkiem wypełniamy słaniem sobie wzajemnie nie 
bożonarodzeniowych życzeń, ale złowrogich spojrzeń. Od samego 
przebudzenia raczymy się wzajemnie soczystymi przekleństwami, 
tłumacząc się stresem związanym z tym, czy zupa nie będzie za sło-
na. Roniąc do barszczu słone łzy rozczarowania, użalamy się nad 
sobą i tym, że nikt nas nie rozumie i nie wspiera. Do ostatniej chwili 
stresujemy się tym, czy kolacja będzie udana, jakby nie pamiętając, 
że chodzi w niej o to, by być sercem z drugim człowiekiem, a nie 
myślami w kuchni. Poświęcamy całą energię na czas przygotowań, 
jakby w oczekiwaniu na to, że zły humor zniknie wraz z pierwszym 
kęsem przygotowywanej od kilku dni kosztem dobrej atmosfery 
w domu soczystej kapusty z grzybami.

 Sylwester – co roku to samo. Poprzedni wspominany do 
Wielkiego Postu, tegoroczny planowany jest już od Wielkanocy. Mia-
nowany głównym tematem wszystkich spotkań rodzinnych już od 
września - a z kim idziesz, a może jakiegoś kawalera sobie zapro-

sisz, a może pójdziesz sama, żeby kogoś spotkać, a może w ogóle 
zostań w domu; wszelkich meetingów z przyjaciółkami – jak ta Jolka 
się ubrała, jak ten Antek upił, a co włożysz na siebie w tym roku, być 
może klasyczny butelkowy, a może modny burgundowy, a może do 
tego koczek, a może nad czołem loczek, a może dres, pasował-
by do pościeli i kanapy przed telewizorem. Rozpamiętując wpadki 
i niewypały z poprzednich lat, ledwo przełknąwszy ostatni kęs wi-
gilijnego karpia, stawiamy na ostrzu noża sprawę doboru krawata 
do sylwestrowej sukienki, przełykając jeszcze ostatni łyk kompotu 
z suszu, już zarzekamy się, że jeśli w tym roku partner znów się 
upije, a partnerka pójdzie w tany z innym, będzie to ostatnia wspólna 
noc. Sylwestrowa impreza ością staje w gardle już od momentu wy-
boru miejsca  nocnych szaleństw. Później rodzi problemy związane 
z doborem towarzystwa, by następnie, już w nowym roku, stać się 
kością niezgody nawet w najbardziej zgodnych związkach. Zamiast 
pogodzić się z tym, że nie żyjemy w bajce, że nasz Romeo to nie 
książę na białym koniu, a nasz nieskazitelny makijaż nie utrzyma 
się nawet do toastu o północy, co roku czekamy na sylwestra, jakby 
oczekując, że ten dla odmiany w końcu będzie tak idealny, jak tyłek 
Kim Kardashian na wyfotoszopowanych zdjęciach z Instagrama.

 Oczekiwania – zawsze to samo. Psują rzeczywistość, 
niszczą wspomnienia, przyszłość zasnuwają siwym dymem gęstym 
od nerwów. Największa krzywda jaką człowiek może wyrządzić dru-
giemu człowiekowi. Największa także z tych, które może wyrządzić 
sam sobie. Sprawiają, że dzień za dniem płyną w atmosferze wyglą-
dania tego, co ma nadejść – piękniejszego, ciekawszego, lepszego. 
Sprawiają, że nie widzimy tego, co właśnie się pojawiło, co mamy 
w tym momencie. Sprawiają, że zapominamy, że dziś, to właśnie 
to jutro, na które czekaliśmy wczoraj. To oczekiwania, że wszystko 
będzie doskonałe, sprawiają, że nie widzimy może i koślawo, ale 
z serca i dużo wcześniej niż zwykle postawionej przez męża cho-
inki. To oczekiwania, że wszystko będzie perfekcyjnie, sprawiają, 
że delikatnie, ale jednak z pewnym zniecierpliwieniem, odpychamy 
dziecko od stolnicy, przy której wykraja nie dość równe pierniczki. 
To oczekiwania, że wszystko będzie nadzwyczajne, sprawiają, że 
w sylwestrową noc z desperacką nadzieją patrzymy w przyszłość, 
zamiast się rozejrzeć wokół siebie. To oczekiwania, że wszystko bę-
dzie idealnie, stają nam na drodze do idealnego życia. Nie my sami, 
nie nasi bliscy, nie kłody rzucane nam pod nogi. To oczekiwania 
sprawiają, że patrząc na siebie w lustrze, widzimy się nieszczęśli-
wymi, nie dość dobrymi, nie takimi, jakbyśmy oczekiwali.

Anna Burek
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Radio COSMO po polsku od poniedziałku do piątku
o 18.00 live stream w internecie i na smartfonach
o 22.00 na antenie radia COSMO

w Berlinie na fali 96,3 MHz
w Nadrenii Północnej - Westfalii - 103, 3 MHz,
w Bremie i Dolnej Saksonii - 96,7 MHz.
tel. 030 - 97 993 - 35 610
www.cosmoradio.de
polnisch@rbb-online.de

Pomnik polskich ofiar 
okupacji, który ma pokazać 

przyczynę i skutek
Maciej Wiśniewski rozmawia z Florianem Mausbachem – 
emerytowanym urbanistą, byłym szefem Federalnego Urzędu 
Budownictwa i Planowania Przestrzennego, koordynatorem 
projektu upamiętnienia polskich ofiar drugiej wojny światowej 
pomnikiem w centrum Berlina na Askanischer Platzu niedaleko 
byłego dworca Anhalter Bahnhof

Dlaczego powstał pomysł postawienia pomnika polskim 
ofiarom Trzeciej Rzeszy?

To kwestia niemieckiej kultury pamięci. Mamy w Berlinie pomni-
ki jeszcze stawiane przez Sowietów, mamy Pomnik Holokaustu 
w intencji pomordowanych Żydów, w parku Tiergarten są po-
mniki innych ofiar – Sinti i Romów i prześladowanych homosek-
sualistów. Ale Polak w centrum stolicy Niemiec znajdzie się nie 
w gronie ofiar, lecz sprawców. Bo tam jest tylko centrum doku-
mentacyjne „Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie”, które upa-
miętnia wypędzenia, nie tylko, ale przede wszystkim, Niemców 
przez Polaków. A tak nie może być. Potrzebujemy centralnego 
miejsca pamięci polskich ofiar niemieckiej okupacji od 1939 do 
1945 r.
Jest wielu przyjaciół z Niemiec i Polski, którzy już od dłuższe-
go czasu noszą się z myślą upamiętnienia polskich ofiar. To jest 
sprawa, która leżała na sercu choćby Władysławowi Bartoszew-
skiemu – patronowi polsko-niemieckiego pojednania. Dyskusja 
na ten temat toczy się już od dłuższego czasu, a ja zaanga-
żowałem się w nią trochę przypadkiem. Mój syn, który miesz-
ka i pracuje w Warszawie i ma tam narzeczoną Polkę, zapytał 
mnie: „Tato, zawsze masz dobre pomysły, gdzie mógłby stanąć 
taki pomnik?” Więc złożyłem propozycję lokalizacji, która została 
bardzo dobrze przyjęta. Wtedy syn powiedział mi: „Ojciec, mu-
sisz się tym zająć”, a ja poczułem się w obowiązku. Usiadłem, 
napisałem apel i sam się dziwię, z jak dużym spotkał się on od-
zewem. Mój apel o postawienie w Berlinie pomnika pomordowa-
nych Polaków podpisało ponad 70 osób, a wśród nich profesor 
Rita Suessmuth, doktor Wolfgang Thierse – byli przewodniczący 
Bundestagu, Andreas Nachama – dyrektor Muzeum Topografii 
Terroru oraz profesor Dieter Bingen – dyrektor Instytutu Polskie-
go w Darmstadt.

Dlaczego pomnik polskich ofiar nazizmu powinien stanąć 
akurat w okolicach Anhalter Bahnhof?

Chciałbym, by pomnik stanął naprzeciwko centrum dokumenta-

cyjnego  „Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie”, wokół którego od 
wielu lat Niemcy i Polska, a także naukowcy z obu krajów, toczą 
spór. Tam powinien stanąć pomnik, aby wyraźnie pokazać przy-
czynę i skutek. To, że przymusowe wysiedlenia Niemców nie na-
stąpiły przypadkowo, ani ze złej woli Polaków, lecz były skutkiem 
wojny wywołanej przez Rzeszę Niemiecką. Ta straszliwa histo-
ryczna zbrodnia, którą popełnili Niemcy na Polakach, wymaga 
osobnego pomnika obok Pomnika Holokaustu.

Kiedy taki pomnik mógłby stanąć w Berlinie?

Mam nadzieję, że nasz apel znajdzie poparcie u większości de-
putowanych do Bundestagu, że Bundestag przyjmie uchwałę do-
tycząca budowy takiego pomnika i zobowiąże rząd do podjęcia 
konkretnych kroków w tej sprawie. To oczywiście może trochę 
potrwać, ponieważ potrzebne będą m.in. zgoda władz Berlina na 
użytkowanie terenu, wstępne ustalenia techniczne, rozpisanie 
konkursu na formę pomnika itd. Ale uważam, że dobrze byłoby, 
gdyby za dwa lata – 1 września 2019 r., w 80. rocznicę niemiec-
kiej napaści na Polskę, pojawił się pierwszy znak tej inicjatywy 
– wmurowanie kamienia węgielnego lub choćby opublikowanie 
projektu pomnika. Za dwa lata powinien w jakiejś formie nastąpić 
pierwszy krok w kierunku urzeczywistnienia idei powstania po-
mnika.

Dziękuję za rozmowę.

Fachowcy pilnie 
poszukiwani!

Ich prace konserwatorskie podziwiać można m.in w pałacach 
Sanssouci i Charlotenburg czy w Staatsoper. Teraz pracują nad 
renowacją Bramy Brandenburskiej w Poczdamie.  Z Jerzym 
i Dominikiem Chuchrackimi z Pracowni Konserwacji Zabytków 
w Poczdamie rozmawia Monika Sędzierska. 

Jak to jest, obcować codziennie z historią, z zabytkami naj-
wyższej klasy, wpisanymi na listę UNESCO? Czy robią jesz-
cze na Panach wrażenie? 

Jerzy Chuchracki: Jest to ciekawa praca. Niemal codziennie ro-
bimy coś innego. Każdy obiekt zabytkowy jest inny. Szczegól-
nie jesli chodzi o prace renowacyjne czy restauracyjne, to każdy 
obiekt jest inaczej traktowany, bo nastręcza innych problemów. 
Za każdym razem trzeba zastosować inną metodę czy techno-
logię i to jest w tej pracy ciekawe i fascynujące, że codziennie 
robimy coś innego. Powtarzalność jest znikoma, a wyzwania są 
za każdym razem inne i wymagają innego podejścia. 
Dominik Chuchracki: Na pewno nie ma w tym żadnej rutyny. Każ-
dy obiekt jest inny i każdy ma swoją specyfikę. Na pewno nie 
jest to nudne i każda realizacja jest wyzwaniem samym w sobie. 
Powoduje to, że naszą prace traktujemy z dużą pasją. Nigdy nie 
jest nudno. To co widać przy starym, nieodnowionym budynku 
-  to jest 50 procent tego, co trzeba wykonać. Każdy z obiektów 
kryje w sobie jakieś małe niespodzianki, które wychodzą w trak-
cie realizacji, dlatego codziennie mamy jakieś nowe wyzwania.

Zanim przejdziemy do tych niespodzianek chciałabym po-
rozmawiać o historii, ponieważ współpraca polko-niemiecka 
w tej dziedzinie jest już bardzo długa. Pracownie Konser-
wacji Zabytków z Poznania już od lat 70. ubiegłego wieku 
współpracowały z Fundacją Pruskie Pałace i Ogrody Berlin-
-Brandenburg a pan Jerzy Chuchracki był związany z kon-
serwacją od początku. 

Jerzy Chuchracki: Tak, choć troszeczkę inaczej to wyglądało, bo 
w czasach kiedy Niemcy były podzielone, a Poczdam leżał w gra-
nicach NRD, nie było jeszcze Fundacji. Instytucja, która wtedy 
zajmowała się pielęgnacją i opieką nad obiektami zabytkowymi 
nazywała się Państwowe Pałace i Ogrody Poczdam Sanssouci. 
Nie było w nazwie Berlina, gdyż część obiektów cesarskich i kró-
lewskich leżała poza granicami NRD, stąd też działalność tej in-
stytucji ograniczała się do samego Poczdamu. Była to instytucja 
państwowa, finansowana z budżetu NRD i w ramach budżetu 
starała się poddać renowacji i rewitalizacji najważniejsze zabytki 
z całego kompleksu Sanssouci. Stąd wyniknęła potrzeba zna-
lezienia odpowiednich fachowców. Państwowe Pałace i Ogrody 
zaczęły rozglądać się za artystami, rzemieślnikami i konserwato-
rami w innych państwach Układu Warszawskiego. Polska w tym 
czasie słynęła ze swoich prac konserwatorskich oraz świetnych 
i dobrze wykształconych konserwatorów, dlatego nawiązana 
została współpraca, wówczas z Państwowymi Pracowniami 
Konserwacji Zabytków z główną siedzibą w Warszawie. Póź-
niej ta współpraca była kontynuowana głównie przez Oddział 
Poznański Pracowni Konserwacji Zabytków. Wspólpraca na tej 
zasadzie prowadzona była do 1989 roku i po zjednoczeniu Nie-
miec nastapiły zmiany instytucjonalne w obrębie Państwowych 
Pałaców i Ogrodów i powstała wówczas Fundacja Pruskie Pa-

COSMO – Radio po polsku
Polska audycja radia COSMO to jedyne w swoim rodzaju spotkanie 
z polską tematyką w niemieckich mediach. To najnowsza polska 
muzyka, spotkania z artystami, ekspertami, publicystami, ludźmi 
tworzącymi polską kulturę w Niemczech.

Staramy się docierać tam, gdzie w Niemczech słychać język polski. 
Zasięgamy porad u polskich i niemieckich ekspertów w sprawach, 
które Państwa interesują, podpowiadamy, jakich słuchać płyt, jakie 
czytać książki, gdzie bywać, by spotkać się z polską kulturą 
w Berlinie i innych regionach Niemiec.

Gramy, informujemy i słuchamy Państwa głosów.

Audycje prowadzą: 
Monika Sędzierska, Adam Gusowski, Tomasz Kycia, Maciej 
Wiśniewski i Jacek Tyblewski.

Radio COSMO po polsku o godz. 18.00 livestream 
w internecie i na smartfonach w aplikacji WDR
o godz. 22.00 na antenie radia COSMO

Florian Mausbach
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łace i Ogrody Berlin-Brandenburg, która jest finansowana przez 
Land Brandenburg, Land Berlin i Związek Landów. Każda z tych 
części wprowadza swoją część finansowania. Są to dość duże 
pieniądze, ale obiektów też jest dużo. 

Jak współpraca polsko-niemiecka w zakresie konserwacji 
zabytków wyglądała po zjednoczeniu Niemiec?

Jerzy Chuchracki: Udało nam się pozostać na tym rynku, chociaż 
trudno mówić o współpracy, jak przed 1989 rokiem, bo teraz każ-
dorazowo firma nasza przystępuje do przetargu. Są to przetargi 
publiczne i żeby otrzymać zlecenie z Fundacji musimy znaleźć 
się z naszą ofertą na pierwszym miejscu i taki przetarg wygrać. 
Oczywiście bardzo urosła nam konkurencja i nie zawsze otrzy-
mujemy zlecenie. Udaje nam się to w dużym zakresie od wielu 
lat, ale nie są to zlecenia udzielone z wolnej ręki, czy dlatego, że 
współpracujemy z Fundacją. 
Dominik Chuchracki: My zajmujemy się dość szerokim spektrum 
konserwacji zabytków. Wykonujemy renowację elementów archi-
tektury, prace tynkarsko-sztukatorskie. Oferujemy prace stolar-
skie, kompletną renowację stolarki otworowej czyli okna, drzwi, 
klatki schodowe. Zajmujemy sie renowacją wnętrz, gdzie znajdu-
ją się różnego rodzaju stiuki, sztukaterie i odpowiednio do każde-
go zlecenia musimy wykazać się doświadczeniem i referencjami 
wystawionymi przez poprzednich zleceniodawców.

Firma współpracuje z ok. 30 wykwalifikowanymi rzemieślni-
kami. Skąd  biorą Panowie fachowców z branży konserwa-
cji zabytków?

Jerzy Chuchracki: Z fachowcami jest coraz trudniej. Szczegól-
nie jeśli chodzi o rzemieślników obytych ze starymi technikami 
rzemieślniczymi, bo nie wszystko wykonują dyplomowani kon-
serwatorzy, który ukończyli szkoły konserwatorskie. Oczywiście 
i oni współpracują z nami. W naszej załodze są też dyplomowani 
konserwatorzy, ale główny ciężar pracy spoczywa na rzemieśl-
nikach, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie, którzy znają 
nowe techniki. Niektórych z tych technik dziś trudno się nauczyć, 
bo po prostu brakuje praktyków, którzy uczą tego zawodu. Ci 
nieliczni są już w wieku przedemerytalnym i zabiorą wiedzę nie 
przekazując jej dalej. To sprawia, że wśród młodych ludzi brakuje 
dobrze przygotowanych pracowników. Cały czas ich szukamy. 
Próbujemy też sami ich wyszkolić. Ale zainteresowanie niestety 
nie jest zbyt duże. Nasza załoga jest coraz starsza. Bazujemy 
na fachowcach, którzy w naszej firmie pracują średnio po 20 lat 
i wkrótce przejdą na emeryturę. Wtedy staniemy przed ogrom-
nym problemem. 

O jakie prace konserwatorskie i jakich rzemieślników kon-
kretnie tutaj chodzi? 

Dominik Chuchracki: Najlepszym przykładem jest zawód sztuka-
tora - umiejętność i wiedza, jak wykonywać stiuki. Jest to wiedza, 
jak niektórzy mówią, tajemna. Stiuk jest formą sztucznego ka-
mienia i chodzi o wykonanie z gipsu imitacji kamienia, zazwyczaj 
marmuru. Wymagana jest wieloletnia praktyka, żeby to zrobić. 
Potrzebna jest też duża wiedza praktyczna. Do odpowiednich 
wzorów dochodzi się metodą prób i błędów. Studenci i absolwen-
ci konserwacji zabytków w Polsce wykonują to w bardzo małym 
zakresie i nie posiadają takiej wiedzy. Mieliśmy ostatnio dość cie-
kawe zlecenie w Staastsoper w Berlinie, gdzie wykonaliśmy bar-
dzo dużą ilość stiuków w przeliczeniu ma mkw, ale byliśmy moc-
no kontrolowani przez zleceniodawcę, czy umiemy to wykonać. 
Posiadamy dwoje pracowników, którzy posiedli tę umiejętność, 
ale inne firmy miały z tym duże kłopoty, zwłaszcza z wykazaniem 
się wiedzą i referencjami w tym zakresie. 

Pracownie działają głównie na terenie Berlina i Brandenbur-
gii. Gdzie możemy oglądać efekty Waszej pracy? 

Dominik Chuchracki: Głównym obszarem naszych działań jest 
Berlin i Poczdam. Wiąże się to z tym, że nasza baza znajduje 
się w Poczdamie. Staramy się działać lokalnie. Szczycimy się 
przede wszystkim z naszych prac wykonanych dla Fundacji Pru-
skie Pałace i Ogrody, np. w  zamku Charlottenburg wykonywa-
liśmy kompletną renowację elewacji. W tym roku ukończyliśmy 
renowację Staatsoper Berlin. Wykonywaliśmy też prace stolar-
skie w Pałacu Cecilienhof.  

Jerzy Chuchracki: Przed dwoma laty skończyliśmy renowację 
elewacji pałacu Babelsberg, która ma powierzchnię 4 tys. mkw. 
Prace trwały prawie 3 lata. W tej chwili rozpoczynamy renowację 
Bramy Brandenburskiej w Poczdamie. To też wielkie wyróżnie-
nie, bo do przetargu stanęły znane firmy konserwatorskie z ca-
łych Niemiec. Takich sztandarowych obiektów mamy w naszym 
portfolio dość sporo. W końcu Pracownie Konserwacji Zabytków 
działają na rynku niemieckim już od prawie 40 lat.

Muzyka jest kolażem
House, minimal techno, ambient. MIN t penetruje ciemniejszą 
stronę elektronicznej mocy. Jej pierwsza piosenka opublikowana 
w sieci pod koniec 2014 r. stała się internetowym fenomenem, 
w międzyczasie mieszkająca w Berlinie Martyna Kubicz ma na 
koncie wspólne trasy z gwiazdami elektroniki Gus Gus i występy 
na największych festiwalach w Polsce. Wkrótce wychodzi jej de-
biutancki album  „Assemblage“.

Jak się znalazłaś w Berlinie?

Do Berlina przyjechałam na studia. Skończyłam muzyczne szko-
ły w Polsce, we Wrocławiu, ale chciałam się rozwijać i postano-
wiłam rozpocząć studia ze songwritingu na berlińskim BIMM-In-
stitute. To jest szkoła muzyki rozrywkowej. 

Co wyróżnia BIMM-Institute od innych szkół muzycznych?

Oprócz kształcenia muzycznego, szkoła przygotowuje mnie do 
zawodu muzyka. Tworzę muzykę elektroniczną, ale przeplataną 
żywymi instrumentami, gitarami, bębnami. Ja śpiewam, kompo-
nuję, produkuję muzykę. Tutaj szkoła wspiera mnie jako artystkę. 
Ale życie muzyka to coś więcej. Nauczyłam się rzeczy, o których 
wcześniej nie miałam pojęcia jak publishing, marketing, prawa 
autorskie. To bardzo ważne elementy życia artysty, twórcy. To też 
kwestia, jak zadbać o swoje prawa i swoje pieniądze. Na pewno 
jestem teraz bardziej świadoma tych spraw.

Takich szkół na świecie jest więcej, dlaczego akurat Berlin 
stał się twoją artystyczną bazą?

Moja pasja z muzyką zaczęła się od muzyki elektronicznej, jesz-
cze w liceum. Wrocław wtedy nie był w tym kierunku najlepiej 
rozwinięty, dlatego szukałam innych miejsc. Berlin w tym obsza-
rze to oczywiście ważne miejsce na muzycznej mapie świata. 
Chciałam słuchać tej muzyki, być obecna przy jej powstawaniu, 
przy jej rozwijaniu się, przy trendach i modach, chciałam też 
uczyć się od najlepszych, a tych mogłam spotkać w Berlinie.

Tytuł twojej płyty “Assemblage” zdradza już kolażowość jej 
muzyki. Jak powstają takie pocięte, poszatkowane, pokle-
jone i poskładane kompozycje, które mimo wszystko mają 
uporządkowane struktury muzyczne, mają początek i koniec 
budując pomiędzy napięcie?

Ten album powstawał przez dwa lata. W tym czasie zmieniałam 
się ja, ale też moja wrażliwość muzyczna. Dużo tutaj miała na to 
wpływ moja przeprowadzka z Wrocławia do Berlina. Ale zawsze 
starałam się w moich utworach zawrzeć nie tylko pierwiastek 
oryginalności i świeżości, ale też, żeby żaden z tych utworów 
nie był taki dosłowny, że to jest pop, to jest elektronika, a to jest 
coś jeszcze innego i już. A do tego starałam się zawsze łączyć 

Jerzy i Dominik Chuchraccy

Martyna Kubicz
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te poszczególne, odrębne style. Lubię kolażowość i to nie tylko 
w muzyce. Takie kolaże widzę wszędzie, zauważam je co rusz 
i lubię to. Tutaj łączę muzycznie rzeczy, które mi się podobają, 
bez uwagi na to, czy one do siebie pierwotnie pasują, czy nie. 
Ja je tak złączyłam, że się uzupełniają dodając im nową wartość 
i jakość. Poza tym mam takie moje artystyczne motto, że muzy-
ka jest tylko muzyką i nikomu się nic nie stanie, gdy połączymy 
hip hop z jakimiś psychodelicznymi gitarami, czy z eksperymen-
talną elektroniką. Ale muszę powiedzieć, że tym razem była to 
duża praca, ale się opłaciło, bo jestem bardzo zadowolona z jej 
efektów, czyli z płyty “Assemblage”. 

Kiedy wreszcie bez 
utrudnienień i objazdów 

ruszymy koleją do Polski?
Pod koniec października Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
landu Brandenburgii opublikowało plan rozwoju komunikacji na 
2018 rok. Jest w nim mowa również o „Rozbudowie połączeń do 
Polski”. Z minister infrastruktury Brandenburgii Kathrin Schnei-
der, rozmawia Tomasz Kycia.

Kiedy będziemy mogli jeździć codziennie pociągiem z Ber-
lina do Wrocławia?

Oj, gdyby zależało to ode mnie, to już od jutra. Ale niestety to 
ode mnie nie zależy. Z Berlina do Wrocławia uruchomiliśmy ra-
zem z władzami Berlina Pociąg Kultury. Cieszę się, że to się 
udało, ale niestety ten pociąg kursuje tylko w weekendy. Chcemy 
to koniecznie zmienić, i dlatego naciskamy na Deutsche Bahn, 
by uruchomiła na tej linii pociąg dalekobieżny. Z Berlina do Wro-
cławia bowiem musi jeździć pociąg dalekobieżny.

Ale skoro między Berlinem a Wrocławiem z powodzeniem 
jeździ co weekend Pociąg Kultury, to co stoi na przeszko-
dzie, by taki pociąg jeździł codziennie?

Do atrakcyjnej oferty dalekobieżnej potrzebujemy zelektryfiko-
wanej linii. Tu prace są zaawansowane, szczególnie po polskiej 
stronie. Otwarty jest już most na Nysie Łużyckiej pomiędzy Bie-
lawą Dolną, a Horką. Po niemieckiej stronie prace nad elek-
tryfikacją jeszcze trwają, trasa ma być zelektryfikowana aż do 
Hoyerswerda. Ma być gotowa w 2018 roku. Wtedy mielibyśmy 
gotową trasę z Berlina przez Cottbus do Wrocławia, na której 
Deutsche Bahn powinna uruchomić pociąg.

Elektryfikacja po polskiej stronie została zakończona, po 
niemieckiej jeszcze nie. Dlaczego?

Prace nad elektryfikacją nie idą tak, jakbyśmy sobie tego po nie-
mieckiej stronie życzyli. I dlatego naciskamy w tej sprawie na 
Deutsche Bahn. Z władzami Saksonii rozmawiamy o elektryfi-
kacji trasy Cottbus-Görlitz, co oznaczałoby kolejne skrócenie 
czasu podróży.

Przyjrzyjmy się teraz połączeniu Berlin-Szczecin. Mo-
dernizacja tej trasy planowana była już w latach 90 tych,  
a w 2003 roku ówczesny federalny minister transportu Man-
fred Stolpe (SPD) zapowiadał „rychłą modernizację” trasy. 
Teraz mamy rok 2017 i po niemieckiej stronie wciąż brakuje 
odbudowy kilkunastu kilometrów torów. Dlaczego trwa to 
tak długo?

Ma Pan rację, my też chcielibyśmy, by szybciej te prace za-
kończyć. Ale na płaszczyźnie federalnej nasz głos nie zawsze 
znajduje posłuch. My, landy, pukamy do rządu federalnego, ale 
odpowiedzialnym za stan sieci kolejowej jest Deutsche Bahn. 
Mamy teraz już plany modernizacji trasy Berlin-Szczecin. Chcie-
libyśmy, aby nie była ona jednotorowa, lecz dwutorowa i zelek-
tryfikowana. Więc wciąż trwają rozmowy z rządem federalnym. 
Jako land Brandenburgia zależy nam na tych połączeniach, po-
nieważ naszą strategią jest uruchomienie połączeń kolejowych 
z sześcioma największymi polskimi miastami. Takie połączenia 
to wielka szansa rozwoju naszego regionu. 

Ale my przecież mówimy o zaledwie 20 km, które na trasie 
Berlin-Szczecin muszą być zmodernizowane! Jak to powie-
dzieć Polakom, że Niemcy nie dają sobie rady z moderniza-
cją 20 kilometrów torów?

Niemcy są dużym krajem z długimi trasami kolejowymi, gęstą 
siecią kolejową, większą niż w innych krajach. Być może wciąż 
jeszcze nie udało nam się przedstawić na szczeblu federalnym 
tego dużego znaczenia połączeń na wschodzie Niemiec. Ale za-
biegamy o to, by te procesy przyśpieszyły.

Na pierwszym szczycie kolejowym w Poczdamie w 2015 
roku, którego gospdarzem była Pani wraz z premierem Diet-
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marem Woidke, bardzo niechętnie podawano wiążące termi-
ny. Również teraz, w planie rozwoju komunikacji na 2018 rok 
władze Brandenburgii nie podają żadnej wiążącej daty ukoń-
czenia prac, czy uruchomienia pociągów. Czyżby po nieuda-
nym otwarciu lotniska władze Berlina i Brandenburgii bały 
się podawać oficjalne daty zakończenia prac?

Nie, nie boimy się. Gdyby to zależało tylko od nas, podalibyśmy 
w tym planie wiążące daty. Trudno jest jednak podawać wiążące 
daty we własnym planie, jeśli w prace zaangażowany jest ktoś 
trzeci. A tym trzecim jest Deutsche Bahn. Brandenburgia nie 
kieruje całym postępowaniem, możemy tylko zdawać się na to, 
co robi Deutsche Bahn. Nie możemy wpisywać żadnych wiążą-
cych terminów.

Mam wrażenie, że w naszej rozmowie używa Pani głównie ta-
kich słów jak „chcielibyśmy, planujemy, staramy się”. Kiedy 
przeglądam prasę, też mogę przeczytać, że „Premier Woidke 
zabiega o rozbudowę trasy kolejowej do Polski”, albo też 
„Berlińska SPD chce szybszych połączeń do Polski”. Więc 
może wobec tego SPD nie ma siły przebicia w transporcie?

Mamy pewien konsens ponadpartyjny w tej sprawie. Znam wielu 
kolegów z CDU i Zielonych, którym zależy na dobrych połącze-
niach kolejowych z Polską. Ważne, byśmy na szczeblu federal-
nym umieli się przebić z koniecznością rozbudowy kolei w stro-
nę Polski.

To spróbujmy na koniec dać słuchaczom coś pozytywnego. 
Kiedy mogą oni liczyć na jakiś pociąg, na nowe połączenie? 
Ale już bez podkreślania, że Państwu na czymś zależy, że 
chcielibyście. Podajmy twarde fakty.

Myślę, że w ostatnich latach dużo zrobiliśmy. Jeśli zobaczy Pan, 
jak wyglądały trasy kolejowe między Niemcami a Polską przed 
20, czy 15 laty, to przyzna Pan, że coś się polepszyło. Być może 
i dlatego, że nieustannie o to zabiegamy. Dlatego my, jako Bran-
denburgia będziemy te procesy rozbudowy naszymi funduszami 
wspierać i będziemy zabiegać w rządzie federalnym i Deutsche 
Bahn, by te trasy zostały rozbudowane.

Przy czym chciałem sprostować, że przed 15 laty między 
Berlinem a Krakowem jeszcze jeździł międzynarodowy 
pociąg. Teraz już nie. Więc nie wszystko jest dziś lepsze, 
niż wtedy?

To połączenie Berlin-Kraków, z którego sama kiedyś korzystałam 
nie miało szans na przyszłość. Musimy o to zadbać, by nie tylko 
uruchomić na szynach pociąg, ale by zachował on również pe-
wien standard, by było to nowoczesne rozwiązanie. Nie wystar-
czy puścić w trasę kilka wagoników.

Pani Minister, z całym szacunkiem, ale teraz pasażerowie nie 
mają żadnego bezpośredniego połączenia. Czy to jest nowo-
czesne rozwiązanie?

Nie, to nie jest nowoczesnym rozwiązaniem na przyszłość. Już 
powiedziałam, że chciałabym by jeździły dalekobieżne pociągi 
między Gdańskiem, Szczecinem a Berlinem, albo między Ber-
linem, Cottbus, Görlitz a Wrocławiem. To jest to, o czym myślę 
i nad czym pracujemy, i z tej pracy nie zrezygnuję.

A więc udało nam się zakończyć pozytywnie. Dziękuję 
za rozmowę.
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Polonia Berlin – część naszej polonijnej rodziny

Anna Burek: Jak zaczęła się Pana 
przygoda z piłką nożną?

Rafał Kwak: Piłka nożna towarzyszyła mi od 
najmłodszych lat. W rodzinnym Łobzie kopało 
się na podwórku, czasami nawet od rana do 
wieczora. Rodzice nie mogli zagarnąć nas do 
domów. Wtedy kopało się jeszcze w szkołach 
na przerwach – nie było smartfonów, nie było 
komputerów. Po przyjeździe do Berlina grało 
się w rozgrywkach międzyszkolnych. Grałem 
także w klubie w dzielnicy.

Jakie były początki Klubu FC Polo-
nia Berlin?

Rafał Kwak: Był rok 2011, z Polski do Berli-
na napłynęła świeża, młoda krew. Zaczęły się 
regularne wieczorne treningi na boisku we 
wschodniej części Berlina, gdzie czerpaliśmy 
światło po prostu z boiska obok. Zaczęła się 
integracja i powstał pomysł sprawdzenia sił 
w jakiejś lidze, oczywiście wraz z poprzedza-
jącą rejestracją klubu. Wystartowaliśmy jedną 
drużyną we Freizeitliga (liga amatorska), po 
roku powstała kolejna drużyna – „siódemek”, 
czyli grająca na połowie boiska oraz tylko 
z siedmioma zawodnikami w drużynie, jak 
sama nazwa wskazuje. Po krótkim czasie z tej 
drużyny „siódemek” powstała druga drużyna 
„jedenastek”. Od września 2016 r. mamy także 
juniorów (E- Jugend). Od sezonu 2017/18 gra-
my w Kreisliga C, w Berliner Fussball Verband, 
który podlega niemieckiemu DFB (Niemiec-
ki Związek Piłki Nożnej). Oprócz piłki nożnej 
powstała w międzyczasie również sekcja siat-
kówki.

Kto trenuje w Państwa klubie i jak 
często odbywają się treningi?

Rafał Kwak: Pierwszy zespół prowadzi Sławo-
mir Czajkowski, drugi zespół Maciej Żbikowski. 
Warto zaznaczyć, iż zarówno Sławek, jak i Ma-
ciek są również grającymi zawodnikami danej 
drużyny. Juniorów natomiast trenuje Krystian 
Kubiś i Maciej Żbikowski. Trenerzy juniorów od 
aktualnego sezonu są wspierani przez piłkarzy 
z pierwszej oraz drugiej drużyny. Siatkówką 
dyryguje Piotr Słota. Z tego miejsca chciałbym 
podziękować wszystkim chłopakom za czas, 
który poświęcają oraz za ich bezinteresow-
ne zaangażowanie.

Czy na zajęcia może przyjść każdy, 
kto w piłkę chciałby grać, czy trzeba 
mieć już jakieś doświadczenie?

i przeszliśmy z amatorskiego do regularne-
go związku BFV (Berliner Fussball Verband), 
który podlega niemieckiemu DFB (Niemiecki 
Związek Piłki Nożnej). To wzbudza zaintere-
sowanie nowych zawodników, mediów oraz 
sponsorów. Tych ostatnich nam jednak braku-
je…

Czy zatem wszystko rozwija się 
jak należy?

Rafał Kwak: Nie do końca. Borykamy się 
oczywiście z wieloma problemami. Naprawdę 
ciężko jest znaleźć w tak dużym mieście, jakim 
jest Berlin, polskojęzycznych trenerów. Może 
dlatego, że mało osób robiłoby to po prostu 
społecznie jak cały zarząd i aktualni trenerzy. 
Dodatkowo mamy problemy z boiskami. Gra-
my i trenujemy na Reinickendorf, ale zmieniają 
nam często miejsca treningów oraz „meczów 
u siebie”. Problem z halą dla siatkówki oraz dla 
juniorów i tak można opowiadać bez końca...
Często nie widać na pierwszy rzut oka bardzo 
ciężkiej pracy, którą wykonuje zarząd klubu 
i ściśle współpracujący członkowie. Każdy 
z nas pracuje, ma dzieci, a w wolnym czasie 
jednak poświęca się jeszcze dla klubu. Nie-
mniej nikt z nas nie narzeka, sport to nasza 
pasja – wiemy, że jeśli chcemy osiągnąć pro-
gres, to nie może on kończyć się wyłącznie 
na boisku.

Jak często Państwo trenują? 

Rafał Kwak: Treningi piłkarskie odbywają się 
dwa razy w tygodniu, siatkówka trenuje tylko 
raz w tygodniu.

FC Polonia Berlin to tylko klub sporto-
wy czy coś więcej?

Rafał Kwak: Formalnie jesteśmy tylko klubem 
sportowym, ale w praktyce wygląda to tak, iż 
uczestniczymy w różnych wydarzeniach, ob-
chodach, imprezach pozasportowych. Stara-
my się przybliżyć szczególnie młodym człon-
kom naszego klubu historię naszej ojczyzny 
poprzez zabieranie ich, np. na jakieś obchody 
patriotyczne/historyczne. Dopiero niedawno, 
w przeddzień Święta Zmarłych, zapalaliśmy 
znicze na grobach polskich lotników pocho-
wanych tutaj w Berlinie na cmentarzu wo-
jennym. Oczywiście uczestniczymy również 
w festynach polonijnych, które odbywają się 
regularnie w Berlinie, aby pokazać, że jeste-
śmy częścią tego młodego pokolenia Polaków 
w Berlinie, które aktywnie udziela się w życiu 
polonijnym. Prywatnie też spędzamy mnóstwo 
czasu ze sobą poza boiskiem – powstały praw-
dziwe przyjaźnie. Można śmiało powiedzieć, iż 
jesteśmy jedną wielką rodziną!

Czego życzą sobie Państwo w nad-
chodzącym roku?

Rafał Kwak: Przede wszystkim kolejnego se-
zonu bez kontuzji, czyli zdrowia. Sukcesów 
sportowych, lecz tutaj się raczej nie martwi-
my, widzimy zaangażowanie chłopaków na 
treningach, głód sukcesu i jesteśmy przeko-
nani, że to zaowocuje pozytywnymi wynikami. 
Życzymy sobie takiego samego wsparcia na-
szych kibiców, rodzin, znajomych jak i w tym 
roku. Także dalszego wsparcia od naszych 
aktualnych sponsorów oraz partnerów, a im 
ich więcej - tym lepiej dla rozwoju klubu. Tu-
taj skorzystam z okazji i podziękuję w imieniu 
całego klubu FC Polonia Berlin jeszcze raz za 
wsparcie wszystkim tym, którzy przyczynili się 
do naszego sukcesu. Wsparcie, które dla nas 
znaczy bardzo bardzo dużo. Pozdrawiamy! 
Widzimy się na boisku/hali.

Anna Burek

Sport to zdrowie, a sportowe zachowanie w życiu to doskonały wy-
znacznik zasad, których przestrzeganie wiąże się z uczciwością, 
szacunkiem i wsparciem okazywanym drugiemu człowiekowi. Tego 
wsparcia właśnie szuka klub FC Polonia Berlin, który od 2011 roku 
istnieje na mapie polonijnych organizacji, doskonale pokazując – 
nie tylko na boisku - polskiego ducha walki. 

Rafał Kwak: Tak, oczywiście! Zapraszamy 
wszystkich, którzy lubią grać w piłkę nożną - 
dorosłych, jak i dzieci. Pasjonatów siatkówki 
również zapraszamy. Cały czas powtarzamy, 
że w FC Polonii dla każdego znajdzie się miej-
sce.

O czym trzeba pamiętać, chcąc treno-
wać piłkę nożną?

Rafał Kwak: Piłka nożna to sport drużynowy, 
a na wynik pracuje cały zespół. Dlatego regu-
larne treningi oraz dobra atmosfera w szatni 
to podstawa. Jako klub zwracamy uwagę na 
to, aby wszyscy członkowie czuli się częścią 
naszego zespołu.

Od kiedy pod nazwą FC Polonia Berlin 
działa także grupa siatkarska i jak się 
to zaczęło?

Rafał Kwak: Sekcja siatkówki powstała 
w kwietniu 2015 roku. Założycielami i pomysło-
dawcami założenia sekcji siatkówki był Adrian 
Tomaszewski i Radosław Singer, a pierwszą 
zawodniczką była Kamila Słomińska, która 
została wybrana przez zarząd klubu na koor-
dynatora sekcji. Głównym założeniem stwo-
rzenia sekcji siatkarskiej było zainteresowanie 
i przyciągnięcie do klubu miłośników siatkówki, 
a w szczególności kobiet. Siatkówka w Polsce 
cieszy się wielką popularnością, co chcieliśmy 

FC Polonia I Pierwszy trening juniorzy

FC Polonia II

wykorzystać. Początki były trudne do czasu, 
aż do sekcji siatkówki dołączył Piotr Słota, któ-
ry swoim doświadczeniem i zaangażowaniem 
wprowadził ład i dyscyplinę na treningach. Po 
czasie na treningi zaczęli przychodzić męż-
czyźni, ponieważ z frekwencją kobiet nie było 
najlepiej. Po półrocznym trenowaniu, w listo-
padzie 2015 roku, postanowiliśmy zgłosić 
sekcję siatkówki do ligi Freizeitvolleyball Ber-
lin Mixed (drużyna mieszana, czyli mężczyźni 
i kobiety). W październiku 2016 r. zarząd wraz 
z zawodnikami sekcji siatkówki wybrał na kie-
rownika sekcji Artura Jóźwiaka. Na początku 
sezonu 2016/17 sekcja siatkówki znalazła 
sponsora, który dofinansował stroje sporto-
we dla sekcji. Również w drugim półroczu do 
drużyny siatkówki dołączył Filip Malik, który 
swoim doświadczeniem w tworzeniu grafiki 
zaczął angażować się w rozwój FC Polonii. 
W sezonie 2015/16 i 2016/17 sekcja siatkówki 
w lidze Freizeitvolleyball Berlin Mixed w swojej 
grupie była na pierwszym miejscu. We wrze-
śniu 2017r., z powodu małej frekwencji kobiet 
w drużynie, do Freizeitvolleyball Berlin zgłosili-
śmy męską drużynę siatkówki.

Co uważają Państwo za swój najwięk-
szy sukces?

Rafał Kwak: Ciężko wskazać wydarzenie za-
sługujące na miano największego sukcesu. 
Do tej pory nasz pierwszy zespół każdy sezon 
kończył na podium, czyli awansem. W zeszłym 
sezonie grał w finale pucharu amatorskiej ligi 
Berlina (Freizeitliga).
W tym sezonie spełniliśmy wymogi formalne 
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Zatem wigilijny stół, potrawy i trochę historii - 
skąd mamy karpia oraz jak chrześcijanie spryt-
nie zaadaptowali pogańskie obyczaje.

Karp jako gatunek ryby powstał na drodze 
naturalnej ewolucji na przełomie trzeciorzędu 
i czwartorzędu w okolicach Morza Kaspijskiego. 
Przez ostatnie 900 lat karp to pojawiał się w Pol-
sce, to znikał. Dzieje jego obecności w polskim 
jadłospisie to piękny kawał historii. Ale mało kto 
wie, że na wigilijne stoły wprowadziła go... ko-
muna. Ale o tym za moment. 

Sposobów na dzielenie Polaków jest mnóstwo 
i w zależności od upodobań każdy może sobie 
jakiś ranking wybrać. W grudniu Polaków bar-
dzo łatwo podzielić na tych, którzy uwielbiają 
smak karpia i na tych, którzy go nienawidzą. 
Inaczej ma się sprawa z jedzeniem karpia 
w ogóle; ryba ta była spożywana w Polsce już 
w XII wieku. Wówczas smak karpia znali jednak 
nieliczni – głównie cystersi, którzy w 1136 roku 
osiedlili się na terenach kasztelanii milickiej. 
Średniowieczny kalendarz liturgiczny przewi-
dywał tak wiele dni postnych, że nie dało się 
tego opędzić brukwią czy kaszą. Pierwszy pi-
sany dokument o karpiu na ziemiach polskich 
pochodzi dopiero z 1466 roku, od znanego 
kronikarza bitwy grunwaldzkiej Jana Długosza 
(1415-1480). Przełomem w postrzeganiu karpia 
jako ryby smacznej i dostępnej mogły być osią-
gnięcia Adolfa Gascha, dzierżawcy folwarczne-
go z galicyjskiej wsi Kaniów. 20 kwietnia 1880 r. 
pan Gasch zadziwił uczestników wystawy rolni-
czej w Berlinie, gdzie zaprezentował pierwsze 

II sposób:
Z fileta wycinamy ości brzuszne, po czym 
kroimy go w kawałki szerokości 4 – 6 cm, do-
prawiamy pieprzem i startą skórką z cytryny. 
Panierujemy kawałki ryby w mące, w roztrzepa-
nym z mlekiem jajku i na koniec w mieszaninie 
bułki tartej, płatków owsianych, posiekanej natki 
pietruszki i posiekanych drobno orzeszków pi-
stacjowych.
Smażymy na złoty kolor w głębokim oleju, po-
dajemy z plastrami cytryny uprażonymi na su-
chej patelni na brązowy kolor. 

KARP PO GRECKU

600 g karpia (filety)

Składniki na sos warzywny:
• 2 marchewki
• 1/2 pora
• 1 pietruszka
• 1 cebula
• puszka pomidorów krojonych
• 2 łyżki oliwy
• sól, pieprz
• ew. 1 łyżeczka cukru

Marchewkę, pietruszkę obieramy i trzemy na 
tarce o grubych oczkach. Cebulę siekamy 
w drobną kostkę. Pora kroimy w talarki. Na oli-
wie szklimy cebulę – dodajemy do niej warzy-
wa, zalewamy je sosem i dusimy do miękkości 
marchewki – ok. 10-15 minut powinno wystar-
czyć. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem, 
możemy dodać odrobinę cukru. Tradycyjną 
metodą smażymy rybę w panierce (mąka, jajko, 
bułka tarta) na złoty kolor.

Gdy mamy już gotową rybę (usmażoną w buł-
ce tartej) należy ułożyć ją w naczyniu (najlepiej 
żaroodpornym, jeśli mamy zamiar podać ją na 
ciepło - w takim naczyniu możemy podgrzać 
całość w piekarniku), na wierzch wykładamy 
przygotowany sos warzywny. Ryba po grecku 
najlepsza jest na drugi dzień po przygotowaniu 
- kiedy wszystkie smaki zdążą się „przegryźć”. 
Smacznego.

KLUSKI Z MAKIEM 

Gościły tradycyjnie na stołach na Mazowszu, 
Podlasiu, Podkarpaciu i w Wielkopolsce. Na 
Mazowszu z długości klusek wróżono obfitość 
plonów. Kluski z makiem to stara tradycja pol-
skich świąt. Najbardziej znane na Kaszubach 
i Pomorzu, ale lubiane i gotowane w całej Pol-
sce. Bez nich nie może się odbyć Boże Naro-
dzenie i wigilia. Słodki mak z aromatycznym 
miodem i bakaliami to wspaniała słodycz i za-
pach.

Kluski z makiem można zrobić w kilka minut: 
ugotować paczkę makaronu, wymieszać z ma-
kiem z puszki i gotowe... Ale w święta trzeba 
bardziej się postarać i przygotować wszystko 
samodzielnie i to z wielką dbałością o szczegó-
ły. Rodzina odwdzięczy się pomrukami pełnymi 
zachwytu, gdy spróbuje, jak smakuje tradycyjna 
potrawa w twoim wydaniu.

Składniki
• Masa makowa:
• 1 szklanka maku
• ok.10 łyżek płynnego miodu
• po 4 łyżki posiekanych migdałów, orzechów 

i kandyzowanej skórki pomarańczowej
• laska wanilii

Mak przelewamy wrzątkiem i mielimy 2 razy. 
Ucieramy z miodem i bakaliami, dodajemy po-
siekaną wanilię i skórkę pomarańczową. Mie-
szamy z ugotowanym grubym makaronem. 
Można kluski zrobić samemu, ale nigdy nie ma 
na to czasu, dlatego ułatwiam sobie życie i ku-
puję porządny gruby makaron Tagliatelle (sze-
rokie wstążki) i przed ugotowaniem łamię na 
krótsze kawałki. Kluski podajemy na zimno lub 
podpieczone w wysmarowanym masłem naczy-
niu żaroodpornym. Smacznego.

okazy karpia królewskiego i zdobył złoty laur 
zwycięzcy. Karp stał się później ważnym orę-
żem politycznym. Zapewnienie stałych dostaw 
do sklepów w czasach PRL-u okazało się nie-
realne, wymyślono więc hasło „Karp na każdym 
wigilijnym stole w Polsce”, bo uszczęśliwić oby-
wateli raz w roku było zdecydowanie łatwiej niż 
na co dzień. Masowy sposób hodowli pomógł 
do zaprzęgnięcia tej ryby w komunistyczną 
machinę, a do osiągnięcia satysfakcjonujących 
wyników niepotrzebna była zniszczona wojną 
flota rybacka. Wystarczyło kilka dekad i dziś 
większość Polaków nie wyobraża sobie Wigilii 
bez karpia. Po Centrali Rybnej zostało wspo-
mnienie, a dziś karpie dostępne są na wolnym 
rynku. Na pewno też nie musimy kupować ży-
wej ryby, bo z punktu widzenia kulinarnego nie 
ma to sensu. Jeśli jednak chcemy na wigilię coś 
staropolskiego, to lepiej nabyć szczupaka.

Uwaga: karp ma ości zwane T-bone trudne 
do usunięcia, dlatego nie irytujmy się, gdy coś 
ukłuje nas w zęby, ale mięso karpia królewskie-
go jest wyśmienite. Polecam.

KARP SMAŻONY W PANIERCE 
NA DWA SPOSOBY

Składniki
• 2 filety z karpia
• 1 łyżeczka ostrej mielonej papryki
• 1 cytryna
• 2 jajka
• 2 łyżki mleka
• 1 szklanka mąki
• 6 łyżek bułki tartej
• 1 szklanka płatków owsianych
• 2 łyżki posiekanej natki pietruszki
• 100 g orzeszków pistacjowych
• olej do głębokiego smażenia
• Sól, pieprz

Jeśli mamy całego, wypatroszonego karpia file-
tujemy, a z filetów usuwamy płetwy i łuski.

I sposób:
Filet z karpia kroimy wzdłuż ości brzusznych 
na kawałki szerokości 3 – 4 cm, doprawiamy 
solą, pieprzem i ostrą papryką. Odstawiamy, 
aby przyprawy przeniknęły rybę. Kawałki ryby 
panierujemy, oprószając mąką, mocząc w jajku 
roztrzepanym z mlekiem, a na koniec obtacza-
jąc w bułce tartej. Smażymy na głębokim oleju 
na złoty kolor. Jeśli lubimy zdecydowane smaki 
to ulubioną przyprawę dodajemy do bułki tartej, 
doda to aromatu i dokładnie przeniknie do mię-
sa ryby.

KARP A SPRAWA POLSKA, CZYLI ŚWIĘTA, 
ŚWIĘTA, ŚWIĘTA.......
Jak ten czas szybko przemija. Już niemal we wszystkich pla-
cówkach handlowych widać nadchodzące święta. Poddając się 
świątecznej atmosferze, my też zacznijmy przygotowania do tych 
najważniejszych i najbardziej lubianych świąt. 
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Czy pamiętamy jednak, jaka jest historia i tra-
dycja Wigilii? Jak niegdyś wyglądał świąteczny 
wieczór? Przypomnę dziś najważniejsze zwy-
czaje wigilijne.

Wigilią nazywamy wieczór poprzedzający świę-
to Bożego Narodzenia. Jej nazwa wywodzi się 
z języka łacińskiego „vigilare” i oznacza czuwa-
nie, straż nocną, wartę. Wigilijna tradycja współ-
cześnie kojarzona jest głównie z dwunastoma 
potrawami, choinką czy prezentami. A przecież 
posiada długą tradycję i historię zmieniająca się 
na przełomie wieków.

Obchody kościelne związane z wigilią wprowa-
dzone zostały do liturgii w VI wieku i polegały 
głównie na poście, czuwaniu oraz modłach. Ale 
wigilia to przede wszystkim skarbnica bogatej 
obrzędowości mającej swe źródło w przed-
chrześcijańskich czasach antycznego i prasło-
wiańskiego świata – obrzędowości związanej 
z obchodami zimowego przesilenia wyznacza-
jącego nowy początek. W wigilijnych zwycza-
jach ludowych zachowały się relikty przedchrze-
ścijańskie dotyczące kultu zmarłych, elementy 
noworoczne, zwyczaje związane z urodzajem 
oraz wiele śladów folkloru. Wigilia była zawsze 
dniem szczególnym, dniem na pograniczu nor-
malności i święta. Była czasem cudów. Według 
legend działy się tego wieczoru niestworzone 
rzeczy. Wierzono, że w wigilię zakwita kwiat 
paproci (tak jak w noc świętojańską), ziemia 
otwiera się i ukazuje ukryte w niej skarby, na 
moment zazieleniają się drzewa, a zwierzęta 
mówią ludzkim głosem.

Zwyczaje wigilijne obfitują również w liczne ele-
menty zaduszne. Wierzono, że w wigilię dusze 

PRZY WIGILIJNYM STOLE, CZYLI ŚWIĘTA, 
ŚWIĘTA, ŚWIĘTA.......
24 grudnia zasiądziemy z rodziną do suto zastawionego stołu. 
Wieczerza wigilijna to czas, w którym dzielimy się opłatkiem 
z bliskimi, obdarowujemy ich upominkami.  

zmarłych mogą przybyć z zaświatów na ziemię 
i przebywać wśród bliskich. Tego wieczoru zo-
stawiano uchylone furtki i drzwi wejściowe, aby 
duchy mogły bez przeszkód wejść do domo-
stwa. Dodatkowe nakrycie (dawniej – dodatko-
wa łyżka) interpretowane dzisiaj jako miejsce 
dla niespodziewanego, strudzonego wędrow-
ca, jest niczym innym jak nakryciem przygo-
towanym dla zmarłych przodków. Pod stołem 
rozścielano słomę, aby duchy miały wygodnie, 
a po wieczerzy nie sprzątano ze stołu i pozosta-
wiano resztki jedzenia oraz opłatka, aby mogły 
się posilić. Zapraszam zatem do świątecznych 
tradycji i życzę smacznego. Wesołych Świąt !

WIGILIJNY SCHAB ZE ŚLIWKĄ

Składniki:
• 1,5 kg schabu bez kości
• 1/4 szklanki oliwy z oliwek
• 3 ząbki czosnku, wyciśnięte przez praskę
• sól do natarcia mięsa
• 1/2 łyżeczki pieprzu białego
• 200 g suszonych śliwek bez pestek

Wykonanie:
Mięso umyć. Przekroić w środku nożem prawie 
na wylot po długości.

Powstały otwór wypełnić suszonymi śliwkami. 
Z wierzchu mięso natrzeć solą, oliwą, czosn-
kiem i pieprzem. Piekarnik rozgrzać do tempe-
ratury 170°. Schab włożyć do rękawa, przełożyć 
do naczynia żaroodpornego i wstawić do pie-
karnika. Pieczemy przez ok. 50 min. Pod koniec 
pieczenia wyjąć z rękawa podlać 1 szklanką ro-
sołu, piec jeszcze chwilę, aby schab zarumienił 
się. Wyjąć pieczeń z piekarnika. Schab pokroić 
w plastry i polać sosem własnym, który powstał 
z pieczonego schabu. Słodkie śliwki dają rewe-
lacyjny smak, a sos powstały ze schabu nadaje 
się idealnie do polania mięsa i np. ziemniaków.

KUTIA WIGILIJNA 

Składniki na 4 porcje:
• 1 szklanka pszenicy łuskanej (trzeba powie-

dzieć, że „na kutię”)
• 1 szklanka maku 
• 1 szklanka mleka 
• 1 szklanka miodu 
• 100 g orzechów włoskich, posiekanych

• 100 g orzechów laskowych, posiekanych
• 100 g migdałów, drobno posiekanych
• 100 g suszonych fig, drobno posiekanych
• 100 g suszonych daktyli, drobno posieka-

nych
• 100 g rodzynek
• kilka kropel aromatu rumowego 

Pszenicę opłukać na sicie, a następnie zalać 
w garnku gorącą wodą. Odstawić na noc. Rano 
pszenicę ponownie przepłukać pod bieżącą 
wodą i ugotować w świeżej wodzie do mięk-
kości (ok. 4 godz.). Po ugotowaniu odcedzić 
i znów opłukać. Odstawić. Mak zalać wrzącym 
mlekiem, a następnie doprowadzić do ponow-
nego wrzenia. Zdjąć z ognia i odstawić na co 
najmniej 2 godziny. Po upływie tego czasu mak 
odcedzić dobrze na sicie i zemleć dwa razy 
w maszynce. Rodzynki zalać na chwilę wrzą-
cą wodą. Miód rozpuścić w rondelku na ma-
łym ogniu. Kiedy będzie już płynny wymieszać 
z makiem i z pszenicą. Dodać bakalie i aromat, 
wymieszać. Przełożyć kutię do miseczki i wsta-
wić do lodówki na kilka godzin w celu schłodze-
nia.

WIGILIJNA ZUPA GRZYBOWA

Zupa grzybowa jest obok barszczu z uszkami 
najpopularniejszą zupą serwowaną na wigi-
lijnym stole. Wiele osób nie wyobraża sobie 
świąt bez niej, ale też sporo pań i panów nie 
zna jej w ogóle. Jest to prawdziwie postna zupa, 
klarowna i niezbyt intensywna w smaku (w za-
leżności od ilości grzybów). Najlepsza jest ugo-
towana z mieszanki suszonych podgrzybków 
i borowików.

• 50 g suszonych podgrzybków
• 50 g suszonych prawdziwków
• 1 cebula
• 1 marchewka
• 1 pietruszka
• kawałek selera
• liść laurowy, ziarna ziela angielskiego
• sól i pieprz do smaku
• makaron łazankowy do podania

Wszystkie suszone grzyby wypłukać w zim-
nej wodzie, zalać wodą tak, by je w całości 
przykryła i odstawić na całą noc. Następnego 
dnia przełożyć namoczone grzyby do garnka, 
a następnie zalać wodą z moczenia, ale tak, 
by osad nie trafił do zupy, tylko został na dnie 
naczynia, w którym moczyły się grzyby. Następ-
nie do garnka z grzybami dolać tyle wody, aby 
dopełnić do mniej więcej dwóch litrów pojem-
ności i doprowadzić do wrzenia. Do gotującej 
się wody dodać obrane warzywa i gotować 
do miękkości. Dodać też w międzyczasie liść 
laurowy i kilka ziaren ziela angielskiego. Grzy-
by i warzywa wyjąć z garnka, a sam wywar 
przecedzić przez gęste sito w celu odłowienia 
wszelkich zanieczyszczeń. Wywar grzybowy 
doprawić solą i pieprzem do smaku, a następ-
nie dodać nieco pokrojonych na małe kawałki, 
ugotowanych grzybów lub nie – jak kto lubi. Wi-
gilijną zupę grzybową podajemy z makaronem 
łazankowym. Smacznego. Wesołych Świąt !

Bogusław Sypień
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Beata Mydlowska

und nach Vereinbarung

Z a h n ä r z t i n
Skalitzer Str. 6, 10999 Berlin
am U-Bhf. Kottbusser Tor
Tel.:  (030) 615 18 22

Mo:   12:00 - 20:00
Di, Do:   10:00 - 13:00

14:00 - 18:00
Mi, Fr.:   09:00 - 13:00

S p r e c h z e i t e n :

STOMATOLOG W CHARLOTTENBURG
Hans - Peter Fenske

Mówimy po polsku!
(Pani Anna)

Kaiserin - Augusta - Allee 87
10589 Berlin
Tel.: 3445040; Fax: 34502666
U-Bhn. Mierendorffplatz (linia nr 7)

godz. przyjęć:
pn.
9-12

14-18

wt.
9-12

14-18

śr.
13-19

czw.
9-12

14-18

pt.
9-12

Terminy on-line: www.zahnarzt-berlin-fenske.de

Leczenia przy użyciu gazu rozweselającego u pacjentów 

      

Dr. Anja Peschel, Karolina Koczula

Państwa specjaliści od:

Strona Internetowa: 

Godziny otwarcia: 

Tel: (030) 854 44 83   
Bayerischer Platz 7 

10779 Berlin 

www.zahnarzt-peschel.de

Pon- Czw: 8:00-20:00, 
Pt: 8:00-18:00

   

Bezpośrednio przy stacji metra: Bayerischer Platz!

z dentofobią i silnym odruchem wymiotnym

Uzupełnień protetycznych opartych na implantach

Estetycznej korekcji zębów

Leczenia w znieczuleniu ogólnym

Wybielania zębów

Stomatologii dziecięcej

Profesjonalnego oczyszczania zębów      

Pn.
00 0012 -19

---------

Wt.
00 009 -13

00 0015 -19

Czw.
00 0012 -19

---------

Śr.
---------

Pt.
00 009 -14

---------

S-Bahn: S1, S2, S25; BUS: M29, M41, M123

Mo
12-20

Mi
12-20

Do
12-20

Di
8-14

Fr
8-14

Dr.  Alina Gutsch-Trepka
Schönebergerstraße 5, 10963 BERLIN-KREUZBERG
ECKE HOTEL MÖVENPICK

Zahnarztpraxis

030 - 26 39 77 56
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stomatolog i lekarz medycyny 
Margareta Śliwiński 
Master of Science Kieferorthopädie 

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu 
dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Südwestkorso 19 * 14197 Berlin Friedenau 
 

  822 05 55 ● www.gerade-schöne-zähne.de 
 

 
 Dr. med. dent. Agnieszka Ziolkowska

Berliner Str. 2, 13507 Berlin (Alt-Tegel)
Tel.: 030-4338020, info@praxis-samtweiss.de,

www.praxis-samtweiss.de
Mo, Mi, Fr 09:00 – 16:00 Uhr, Di, Do 12:00 – 19:00 Uhr

SAMTWEISS
Zahnarztpraxis Alt-Tegel

 praxis@dentes-zahnaerzte.de

ANONIMOWI  ALKOHOLICY – MEETING
Beratungsstelle

Poniedziałek 18.00, Środa 19.00, Sobota 17.00
Gierkezeile 39, 10585 Berlin, U–7 Richard-Wagner-Platz

Czwartek godz. 19.00 - 21.00 
Hugo-Cassirer-Str. 2, 13587 Berlin

Piątek godz. 19.15, Hessenring 47,12101 Berlin, S/U-Bahn Tempelhof
Niedziela godz. 17.00 - 19.00,  Lipschitzallee 80, 12353 Berlin
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Viola
Gartenfelderstr. 58, 13599 Berlin - Spandau, tel.: 030 46735968, tel.: 0160 5383503. 
Dojazd: ( Paulsternstr.), Bus 139, X33 - przystanek Paulsternstr./Gartenfelder Str. (Berlin)

Krankengymnastik i massage 
oraz wszystkie zabiegi fizjoterapeutyczne.

Viola
Lohmeyerstr. 4, 10587 Berlin-Charlottenburg, U-Bahn Richard-Wagner-Platz,

tel.: 030 39888299 lub 0175 1153244

Domowa Stacja Opieki "Galerie"

Biuro czynne: poniedziałek – piątek (08:00-16:00)

Opieka pielęgnacyjna i pomoc
w gospodarstwie domowym (SGB XI)
Wykwalifikowani pracownicy
Bezpłatne porady (Pflegeversicherung)

MDK (Kontrola jakości) - Ocena: bardzo dobra

Ambulanter Pflegedienst "Galerie"
Pestalozzistr. 68 - 10627 Berlin, Tel. (30) 31 99 76 75
Mówimy w j. polskim w biurze i u klienta w domu

Dr. med. Jarosław von Mach-Szczypiński
Specjalista Ginekologii i Położnictwa

Praxis:
Sander Str. 1, 12047 Berlin
(Neukölln; U-Bhf Schönleinstr.)
Telefon: (030) 691 43 03
Handy: 0171 1437301

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag

9:00-13:00 und 15:00-18:00
Przyjmujemy też pacjentki
bez karty ubezpieczenia

BOGDAN MYNDIUK - GINEKOLOG
Ringbahnstr. 3, 10711 Berlin (Koniec Kurfürstendamm)
Pon.+ Śr. 12.30 - 19.00, Wt.+ Cz. 8.00 - 14.00, 
Pt. 11.00 - 16.00.
Tel.: (030) 893 11 60, mail: praxis-myndiuk@web.de
www.mein-frauenarzt-in-berlin.de

Lekarz mówi po polsku

Dr. med. dent. Iwona Burzyńska
Prof. Dr. Charlotte Opitz

 Telefon:
030 / 84 31 60 90

0173 6538915              
Neue Steinmetzstr. 4, 
U7 – Kleistpark
S2 – Yorckstrasse
Schöneberg

10827 Berlin

TERMINY PO UZGODNIENIU

LECZENIE WAD (WY)MOWY - GŁOSU 
ORAZ PO URAZACH NEUROLOGICZNYCH

U DZIECI ORAZ DOROSŁYCH

Anna Kolesinski
staatl. gepr. Logopädin

WSZYSTKIE KASY CHORYCH I PRYWATNIE MÓWIMY PO POLSKU

PRAKTYKA LOGOPEDYCZNA

GABINET PSYCHOTERAPII
BARBARA KREMER
DIPLOM-PSYCHOLOGIN
Dorośli, młodzież i dzieci

Kronenstrasse 4, 10117 Berlin

Tel.: 030-45 08 85 87
www.barbarakremer.de

Dojazd: U6 Stadtmitte / U2 Mohrenstrasse

Dzień otwartych drzwi 18.11.2017 od godz.10.00-16.00

Terapia ustalana jest inywidualnie dla każdego pacjenta 
adekwatnie do historii choroby oraz kondycji �zjologicznej, 

by jak najszybciej i na stale zlikwidować dolegliwości.
Zdrowie, energia, witalność, sczupła sylwetka i radość z życia 

są możliwe też dla Ciebie!
Tel.: (030) 23 53 47 89, e-mail: info@praxis-vitalplus.de

www.praxis-vitalplus.de

Osteopatia i terapia cranio sakralna, terapia neuralna, 
terpia metodą Dorna, unikalna terapia spinelinerem oraz

sprawdzone, tradycyjne metody medycyny naturalnej.

Terapia doraźnych i przewlekłych
dolegliwości bólowych

PRAXIS VITALPLUS Drakestr. 48
(5 Min. od stacji S-Bahn Lichterfelde-West)

Tel.: 4933090 • Badstraße 11 13357 Berlin-Wedding
www.ortho-praxis-gesundbrunnen.de

 • 

Ortopeda i traumatolog
Dr. med. Marek Rutkowski
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mesotherapia
likwidacja zmarszczek

wypełnianie bruzd
wolumetria twarzy  

NOWOŚĆ! Włoski peeling (lifting i skóra bez plam)
zabiegi kosmetyczne

MEDYCZNA KOSMETYKA ODMŁADZANIA

Marlena Andrzejczak - HP, kosmetyczka, wykładowca
w sercu Berlina: Oliver Platz, tel.: 0157 51080467 

ZDROWIE

Dni przyjęć: poniedziałek i czwartek 17:00 - 19:00,
wtorek, środa, piątek 14:00 - 16:00,

soboty po uzgodnieniu telefonicznym 13:00 - 14:00

ALKOHOLIZM
- odtruwanie
- wszywanie ESPERALU
- nowość Nemexin!

ul. Piotra Skargi 5,
71-422 Szczecin

tel. (0048) 605 665 819
lub (0048) 91 311 38 41

lek. med. Marek Kubicki
specjalista intensywnej terapii

www.marekkubicki.com

Stacja opieki domowej SCHWESTER  EVA
- Usługi pielęgnacyjne i opieka medyczna 
- pomoc w wykonywaniu codziennych
  obowiązków domowych 
- bezpłatne doradztwo w zakresie
  społeczno-socjalnym / Pflegeversicherung 
- personel polskojęzyczny
- rozliczeń dokonujemy z kasami chorych,
  kasami ubezpieczenia społecznego
  oraz z Urzędem ds. Socjalnych.  

Adres:  Auguste - Viktoria - Allee 82 , 13403 Berlin 
Tel.: 030 805 77 497, Funk: 0175 7128973 
E-mail: pflegedienst.schwester-eva@web.de

Opieka nad osobami starszymi i chorymi

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

Dr. med. Beata Bylinski
Specjalista chorób wewnętrznych 

Lekarz rodzinny

OPIEKA LEKARSKA NAD CAŁĄ RODZINĄ
(DOROŚLI, MŁODZIEŻ, DZIECI)

Tel.
         030 499 07 360

:  030 491 91 9513409 Berlin - Reinickendorf
Reginhardstr. 34

Medycyna naturalna i estetyczna: 
dożylne kuracje witaminowe "Aufbaukur", wypełnianie zmarszczek 
kw. hialuronowym, m.in. modelowanie ust i korekta nosa, osocze 
bogatopłytkowe PRP - "wampirzy lifting", mezoterapia igłowa.

e-mail: praxis.germedica@gmail.com

MAGDALENA RADZIEWICZ 
Tel:   (030) 805 853 83
Mobil:  (0160) 931 70 967
E-Mail:  magdalena.radziewicz@onet.eu

Terapia prowadzona jest w języku polskim

LOGOPEDA

PSYCHOTERAPIA, PORADNICTWO 
Dypl. Psycholog Gabriela Swierczynska 

Leczenie depresji, lęków, nerwic, skutków traumy i innych zaburzeń. 
Pomoc indywidualna oraz terapia par. 

Kontakt: Tel.: 015773376260, E-Mail: ga_sw@web.de

Specjali ci Chirurgii Og lnej  
Urazowej i Ortopedii
Dipl. med. Ryszard Kaminsky 
Dr. med. Christian Baum

Facharztzentrum in Tegel · Schloßstraße 5 · 13507 Berlin
www.chirurgie-unfallchirurgie.de

PORADY SPECJALISTYCZNE · PEŁNA DIAGNOSTYKA 
ULTRASONOFRAFIA · RENTGEN · CT · MRT 

WYPADKI W PRACY I SZKOLE 
LECZENIE ZACHOWAWCZE I OPERACYJNE 

Tel : 030 - 412 13 33 · prywatne terminy: 0172 - 896 22 82

8
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Mobil: 0173 6206292,   fax: 030 65940163
kubielektro@gmail.com

Elektro-Instalacje
Zdzisław Kubalczak

Meisterbetrieb

Vattenfall - Zähleranträge / Szafy licznikowe 
+ nowe Liczniki elektroniczne / Baustrom 

/ Odbiory "E-Check" 

Blower Door Test
Testy szczelności budynków

Pogotowie zamkowe dzieñ i noc
natychmiastowa i tania pomoc w wypadku zatrzaśnięcia
drzwi lub zgubienia kluczy. Usuwanie szkód
powłamaniowych oraz montaż dodatkowych zamków

tel.: 030/ 915 94 017, 0170/ 5837677  

 REMONTY MIESZKAŃ
• Malowanie Tapetowanie,
• Szpachlowanie Regipsy
• Szlifowanie podłóg
• Laminaty Płytki Wykładziny

Wszelkie prace
remontowe

Tel.:  030/52659181 
Mobil: 0178/7296119
E-Mail: Miroan@web.de

Tel.: 030/216-34-32   

kom. 0176-56313455

STOLARSKIE Docinanie płyt kuchennych.
Montaż szafek, regały na wymiar.
Laminat, parkiet.
Całościowe remonty mieszkań.
Punktualnie, czysto i solidnie.

& SZKLARSKI

Mistrz elektryk instalacje elektryczne 
wykonawstwo, naprawy i pomiary. 

Szybko i fachowo. Tel.: 0157 52474787

Solidnie wykonujemy remonty mieszkań: Hydraulika, elektryka, kafle, 
podłogi, szpachlowanie, malowanie, re-gipsy, tapety, murarskie, ocieplania, 
izolacje, stolarskie, ciesielka, małe przeprowadzki, prace ogrodnicze.  
Tel.: +49 162 1044173 lub +49 30 85745005

Montaż anten SAT- ustawienie anten, cyfrowy Polsat, NCPLUS, pomoc 
techniczna, SAT-instalacje, anteny, kable, tunery, SATIL – Zapraszamy.  
Tel.: 0152 16849681 DE lub +48 733568191 PL

EWA’S SHR/IPL/RF STUDIO. Zapraszam na zabiegi: botox, mezoterapie, 
podstrzykiwanie zmarszczek, wolumetria, powiększanie ust, redukcja tkanki 
tłuszczowej i cellulitu. System SHR-IPL-RF: rewelacja w trwałym usuwaniu 
owłosienia, zamykanie naczynek, usuwaniu plam, trądziku różowatego...Mi-
krodermobrazje diamentowa, elektrokagulacje - likwidacja plam rubinowych, 
prosaków, brodawek...ŚWIĄTECZNA PROMOCJA 15%RABATU na każdy 
z w/w zabiegów ważna do końca marca.  
Berlin Neukölln-Rudow, tel.: +49177 8718991.

Profesjonalne przedłużanie i zagęszczanie rzęs oraz zabiegi kosme-
tyczne również z dojazdem do klientki. Tel.: 0163 4792402

oferuje przedłużanie rzęs, stylizację paznokci (hybryda, żel) 
i wiele innych. Dobre ceny! 

Tel.: 015215823024, asiakosmetik@gmail.com

Dyplomowany kosmetolog 
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Zdrowie i uroda - największym dobrem. Likwidacja zmarszczek, 
powiększanie ust i wolumen, policzków oryginalnymi produktami firmy 
„Teoxane”, „Stylage”, „Princess”. 20 lat doświadczenia. (Tanie podróbki 
z Chin, Turcji, itp. są bardzo krótkotrwałe i szkodzą Twojej skórze.  
Artykuł 27.07.17 „Bunte”). Poinformuj się o kosztach i zaufaj. 
Anna Mai Tel.: 030 33607495, kom.: 0171 6813278 

Pralki, zmywarki, suszarki itp. Tanie naprawy sprzętu AGD. 
Szybko i solidnie. Na wykonaną usługę udzielam gwarancji. 
Tel.: 0174 4973921

Nowoczesne metody likwidacji zmarszczek, ujędrniania skóry, 
redukcji tłuszczu i Cellulitu, usuwanie plam, zamykanie naczynek: 
Mezoterapia, podstrzykiwanie kwasem hyaluronowym; 
Fale radiowe, liposukcja - ujędrnianie, tłuszcz; Cosmelan, 
- plamy; Mikrodermabrazja, Mikroneedling - 
odbudowa ujędrnianie skóry; EMS - kształtowanie sylwetki; 
Kosmetyka - acne, couperose. 
B. Jankowska, Hohenzollerndamm 205, 10717 Berlin, 
E-mail: info@futurelines.de, www.futurelines.de Tel.: 0176 49891284 

Oprawa muzyczna „Berti”, Alleinunterhalter. Wesela imprezy okolicz-
nościowe, live musik & DJ. Tel.: 030 7464556, 0179 2442890

Wykonam profesjonalną szafę z drzwiami przesuwanymi. 
Meble na zamówienie, kuchenne i biurowe, szkło dekoracyjne na 
ścianę zamiast płytek, fronty i blaty kuchenne... A także granity, 
marmury i konglomeraty na parapety i blaty kuchenne... 
w atrakcyjnej cenie. Tel.: 0157 84556424, tel.: 0157 55481810; 
www.festti.de

Fryzjerka damsko – męska z długoletnim doświadczeniem 
wykonuje usługi fryzjerskie z dojazdem do domu. 
Tel.: 0157 32427380

Remonty mieszkań - malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, 
regipsy, cyklinowanie podłóg, panele i wykładziny podłogowe. 
Wymiana okien i drzwi. Wszelkie prace remontowe. Wieloletnie 
doświadczenie w Niemczech. Tel.: 0178 7296119, 030 52659181, 
e-mail: Miroan@web.de

Strzyżenie piesków Spandau. Oferuję: kąpiel, rozczesywanie kołtunów, 
strzyżenie, pielęgnacja uszu i pazurków. Profesjonalny sprzęt 
i kosmetyki. Zapraszam. Tel.: 0152 13445234

Obsługa imprez okolicznościowych, wesel, urodzin, imienin, dyskotek, 
imprez firmowych, balów sylwestrowych. Alleinunterhalter Live – Musik, 
DJ, Karaoke. Profesjonalna obsługa muzyczna i techniczna imprez, 
wypożyczalnia nagłośnienia, oświetlenia i techniki estradowej. 
Tel.: 0172 9209360 lub 030 7526721, www.musicpartytime.eu

CENY PROMOCYJNE NA KOMÓRKI, zwiększona ilość internetu, 
roaming, promocje na łącza domowe teleberlin.de Inh. Teodor Mainka, 
tel.: 030 818 68 077, kom. 0176 482 07 784 
Friedrich-Wilhelm-Str.83, 13409 Berlin

Oferuję montaż anten SAT ustawienie anten – service – TV instalacja 
– anteny – uchwyty – kable –LNB - Sat technik Berlin – 0152 16849681, 
PL – 0048 733568191

Wellness – masażysta dyplomowany – Ayurveda, Lomi – Lomi 
Tybetańskie, akupresura, medyczne masaże, uzdrowienia 
cielesne i duchowe – pomoc w problemach duszy – Woliński. 
30€/godz. Tel.: 030 6622587  

Oferuję pomoc we wszystkich sprawach urzędowych związanych 
z pobytem w Niemczech: Urząd Pracy, Job Center, Kindergeld, Eltern-
geld, Wohngeld, Urząd Skarbowy, rozliczenia, tłumaczenia, podania, 
etc. Mobil: 0151 17890903 lub 030 76210516

Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, pralki, zmywarki, 
lodówki, zamrażarki, suszarki. Szybko i solidnie. Na wykonaną usługę 
udzielam gwarancji. Tel.: 0152 25651989 

FRYZJERKA wykonuje usługi: baleyage, pasemka, farbowanie, 
strzyżenie, modelowanie, trwałe prostowanie, OLAPLEX - rekonstrukcja 
i odbudowa włosów. Pracuję na produktach firmy WELLA. 
Ola, tel.: 0178 3476775

Fryzjerka z tytułem mistrza oferuje: baleyage, farbowanie, strzyżenie, 
ondulacja, przedłużanie włosów, henna. Agnieszka Tel.: 0157 30430185

Firma budowlana: oferuje gładzie, glazura, hydraulika, regipsy, tape-
towanie, malowanie, elektryka, pełen zakres prac remontowych. Tel.: 
0151 71770337 Robert

Znana profesjonalna wróżka stawia karty klasyczne + tarota. 
Horoskopy, czytanie ze zdjęć. Skuteczne łączenie i rozdzielanie par. 
Oczyszczanie ze złych  wpływów. Język polski i niemiecki. 
Tel.: 030 33001569

Pranie i czyszczenie tapicerki meblowej i dywanów. Narożniki  
od 30 €. Z dojazdem do klienta. Berlin i okolice. Tel.: 0157 74539629 

Ty szukasz mnie! JA? A po co? Bo JA załatwie ci naprawdę wszystko-
szybko i uczciwie. Poszukujesz mieszkania lub szybki termin na meldu-
nek, czy może czekasz już miesiącami na Kindergeld?
Magiczne Biuro odzyska tobie - tylko w 3 tygodnie! Dzwoń i wszyst-
ko będzie twoje! Magiczne Biuro 030 99251739, 0178 1144095,                           
E-mail: info-biurobp@gmx.de 

Pomoc przy komputerach (oprogramowanie, ustawienia, instalacje), 
drukarkach, Internecie, nowoczesnych telewizorach SmartTV, konfi-
guracja domowych sieci komputerowych, zakładanie kamer podglądo-
wych. Polska TV. Tel.: 0152 11474611 

Pomoc przy zakładaniu internetowej polskiej telewizji. Możliwość 
oglądania TV przez Android TV Box. Jeśli masz dekoder z Androidem 
możemy go przerobić. Tel.: 0152 11474611 

System SHR - IPL - RF. Rewelacja w trwałym usuwaniu owłosienia, 
zamykanie naczynek, usuwanie plam trądziku różowatego. Nowo-
czesne metody likwidacji zmarszczek: mezoterapia, podstrzykiwanie 
zmarszczek, wolumetria ust, redukcja tkanki tłuszczowej, cellulitu. 
Kontakt: 0177 8718991
 
Komputery - Naprawa (PC+Laptopy), instalacje Windowsa, Internetu/ 
WLAN, usuwanie wirusów, ratowanie danych, także u Klienta.  
Tel.: 030/30201944, Funk: 0162 1786980

Czyszczenie tapicerki meblowej i samochodowej (karcher) oraz 
naprawy tapicerskie. Tel.: 0049 176 4769027 

Firma Budowlana wykonuje remonty w zakresie – hydraulika, elektry-
ka, gładzie, re-gipsy, płytki, malowanie, podłogi, laminat. Wszelkie prace 
remontowe. Atrakcyjne ceny do negocjacji.  
Wystawiamy rachunki. Robert, tel.: 0151 71770337

Nowoczesna i profesjonalna metoda czyszczenia wykładzin, dywa-
nów oraz tapicerek meblowych (sofa,couch itd.).  
Darmowa wycena! Tel.: 0151 43361533

Telewizja polska przez internet! Smart TV, Android TV, czy starszy 
telewizor – zawsze znajdę rozwiązanie. Zadzwoń do mnie, 
tel.: 0163 2077838, Email: TVberlin@tuta.io

Nie możesz zamontować anteny satelitarnej, a chcesz oglądać pol-
ską telewizję? To nie problem! Zadzwoń do mnie, a pomogę. 
Tel.: 0163 2077838, www.cyfrowyswiatarka.eu 

Malarz, stolarz z doświadczeniem. W zakres wchodzi malowanie, 
lakierowaanie (np. mieszkanie, biuro), meble pod zabudowę  
(np.szafy, komody, itp.) Tel.: 0152 12025028
 
Oferuję pomoc w wszelkich sprawach urzędowych (Familienkasse, 
Jobcenter, Finanzamt, Gewerbeamt itp.) w zakres wchodzi wizyta 
u lekarza. Tel.: 015218376404

Nowoczesna i profesjonalna metoda czyszczenia wykładzin, 
dywanów oraz tapicerek meblowych, Sofa itd. DARMOWA WYCENA! 
Tel.: 015143361533

Profesjonalne usługi kosmetyczne i medycyny estetycznej z dojaz-
dem do klienta. Mikrodermabrazja, mezoterapia igłowa, wypełnianie 
zmarszczek, powiększanie ust, makijaż permanentny, botox, nici liftin-
gujące, kwasy medyczne, zabiegi na ciało i inne.  
Wysoka jakość, promocyjne ceny. Tel.: 0176 27398949

Profesjonalna pomoc w składaniu wniosku o Kindergeld oraz pomoc 
w tłumaczeniu pism urzędowych. Wieloletnie doświadczenie i znajomość 
przepisów. wnioski.pomagamy@gmail.com, kontakt  
pon.- piąt. od 17.00 - 21.00. Tel.: 0163 1936244

CutHome - dyplomowana mistrzyni fryzjerstwa oraz koloryzacji naj-
nowszymi technikami. Celem mojej pracy jest osiągniecie zadowolenia 
i satysfakcji klienta poprzez realizację własnej kreatywności zgodnie z oso-
bowością oraz wymaganiem klienta. Współpracuję z firmą Wella Profesio-
nal oraz Olaplex. Możliwość dojazdu do domu. Serdecznie zapraszam do 
kontaktu i konsultacji ze mną. Tel.: 0177 5068957, 
www.cuthome.de

Ajurweda - indyjska medycyna naturalna, konsultacje i zabiegi, bony 
świąteczne i upominkowe, Hanna Szymańska, Praxis: John Asafu Adjaye,  
Karl-Marx-Str.78, 12043 Berlin- Neukölln, Tel.: 0176 24064148, ayurlife@gmx.de

Oczyszczanie pola energetycznego człowieka i pomieszczeń przy 
zmęczeniu, depresji, nerwowości itp. Również na odległość.  
Magdalena Kazala 01522 2729159

Paznokcie hybrydowe 20 € i żelowe 25 € na Neukölln/Britz w pobliżu 
Gropius Passagen na indiwidualne terminy o dowolnych porach do 
uzgodnienia pod tel.: 0176 37375686

Certyfikowana stylistka rzęs zaprasza na profesjonalne przedłużanie 
i zagęszczanie rzęs metodą 1:1. Bardzo dobre ceny. Zapraszam. 
Paulina 0176 57913039.

Fryzjerka, stylistka damsko – męska wykonuje usługi, baleyage, 
pasemka, farbowanie, strzyżenie, trwałe, modelowanie z dojazdem  
do domu. Tel.: 0176 47342616
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 HD.SAT364 36 859Tel.

Anteny satelitarne - instalacja.
Naprawy Telewizorow

      Polecam polskie programy telewizyjne: TVP1, TVP2,
TVN, TVN7, TV TRWAM, TV POLONIA i wiele innych. 

Robimy to po prostu dobrze.

tel. 0175 1200 662       www.fk-sat24.de

24

POLSKI

POLSAT-TVN-SPORT-FILM
Telewizja SAT na kartę, sprzedaż dekoderów
z ustawieniem. Tel.: 0174 3906906, 8119168

Zgłoszenia: Pon-Sob. w godz. 9.00-20.00

Telefon 24 h: (030) 48 47 92 27
Wollankstr. 67, 13359 Berlin

www.sanssouci-bestattungen.de
U nas znajdą Państwo wspόłczucie,

zaangażowanie i profesjonalizm. 
 Mόwimy rόwnież po polsku!

Zakład Pogrzebowy SANS SOUCI

niedrogo         godnie         stylowo

Całkowity koszt pogrzebu w Berlinie już od 750 €

wysłuchać       zrozumieć       towarzyszyć

żaluzje rolety, bramy garażowe,
 ogrodzenia montaż

Tel.: 0176-56313455 lub 030/ 216-34-32

Okna drzwi

- strzyżenie, kąpiel, trymowanie,
- odfilcowywanie, pielęgnacja uszu i pazurków 

Wegenerstr.14,
10713 Berlin-Wilmersdorf,

Tel. 0170/1840916

www.hundesalon-hugo.de

W środku Berlina Charlottenburg Rückert str.3. Posiadamy duży 
asortyment monet europejskich. Specjalność nasza to 2-Euro monety 

pamiątkowe. Sklep czynny: poniedziałek-piątek (10-18). 
Mówimy w j. polskim, niemieckim i angielskim. 

Tel.: 0 30 394 1060. Tylko 70 m od U-Bismarkstr.

SKLEP Z MONETAMI G&G Euromünzen

N   A   G   R   O   B   K   I
Mistrz Kamieniarstwa   Inż.  KRZYSZTOF  IMIELSKI

Tel./Fax: 030/27497001    Mobil 0171 9074101
GRANIT+MARMUR+PIASKOWIEC+WAZONY+LAMPIONY+NAPISY+ZŁOCENIA
KOMINKI+PŁYTY  KUCHENNNE+ŁAZIENKI+SCHODY+OGRODZENIA+itd.

Roedernallee 7 - 13407 Berlin

 info@it-webdesigner.eu
 0157-75 65 0178

Tworzenie stron sklepów internetowych
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USŁUGI / INNE

 Joachim-Friedrich-Str. 29, 10711 Berlin-Halensee 
U-Bahn: Adenauer Platz, S-Bahn: Charlottenburg

NAUKA JAZDY 
w języku polskim
Tel.: 323 20 18 Handy: 0162 3050393 

Zgłoś się do nas, sprawdzimy je, poprawimy oraz obniżymy nawet do 
W mieszkaniach, domach i �rmach. Szybko i fachowo. Pamiętajcie, że zimy są bardzo 

długie i zimne, a nikomu niepotrzebne są dopłaty. Pomagamy załatwić wszelkie 
formalności w zgłoszeniu do (sieci) dostawcy prądu i gazu. 

20%. 

Wszystkie formalności za darmo!
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MOTORYZACJA / TRANSPORT

Główne Biuro:
Pankow Wedding:

info@gutachten-berlin24.de
www.gutachten-berlin24.de

Kaiser-Friedrich-Str. 3 10585 Berlin
Pestalozzistraße 5-8 • 13187 Berlin

 • 

 

NIEZALEŻNY RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY

Dipl.-Ing. Michael Żurek

zadzwoń, poradź się bezpłatnie, zanim zadzwonisz do ubezpieczalni!
BEZPŁATNE PORADY TELEFONICZNE

partner DAT, SCHWACKE, KÜS, ADAC

- ocena szkód powypadkowych dla niemieckich
  lub polskich ubezpieczalni (Gutachten)
- pomoc w uzyskaniu odszkodowania z Polski
- ocena wartości pojazdu,
- oględziny u klienta, krótkie terminy.

Funk 0163 - 24 007 01, biuro (03322) 22007,  dom (030) 76678600 

*ZA WYKONANIE OCENY PŁACI UBEZPIECZALNIA!!!  

* Gdy wina już ustalona i wyłącznie po stronie przeciwnej, oraz dane sprawcy znane - rozliczenie bezpośrednio z ubezpieczalnią niemiecką. W razie odmowy przez ubezpieczalnie
  wypłaty odszkodowania i rachunku rzeczoznawcy, klient jest zobowiązany, jako zleceniodawca, do zapłaty tego rachunku.

www.michael-zurek.de

w Berlinie

od

lat
20

RZECZOZNAWCA  SAMOCHODOWY 
-------------------------------------E.POGODZINSKI------------------------------ 
  MIAŁEŚ WYPADEK , SKORZYSTAJ Z 

PRAWA DO NIEZALEŻNEJ WYCENY 
SZKODY 
poradź się zanim postawisz fałszywy krok 
PIERWSZA PORADA 

www.kfz-gutachten-pogo.de

- BEZPŁATNA - 
- rzeczoznawca certyfikowany przez TüV  
- wycena szkód powypadkowych – Gutachten  
- wycena wartości pojazdu  
--------------------------------------------------------------------------------------------
Funk: 0178 3490159  

 
( )Tel-Fax: 030 64493125 

bezpłatne porady
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MPU Vorbereitung („Idiotentest“) 
Dipl.-Psych. Małgorzata Voelkel

STRACIŁEŚ PRAWO JAZDY?
CHCESZ JE JAK NAJSZYBCIEJ ODZYSKAĆ?

Profesjonalne przygotowanie do testów psychologicznych i medycznych
Bezpłatna konsultacja. 100% Zdawalności

Billy-Wilder-Promenade 32, 14167 Berlin, www.mpu-in-berlin.de
Tel.: ; Tel.: 030 47980232 0152 33578752

e-mail:malgorzata.voelkel@onet.pl

KFZ - MEISTERBETRIEB
- WSZYSTKIE POJAZDY -

Tel.: 030/383 04 941 Fax: 030/345 03 063
Mobil: 0176/86 73 25 67

Inh.: Dariusz Plonka Sickingenstr. 41 / 10553 Berlin

KFZ - Naprawy • Blacharstwo i lakiernictwo
Serwis opon • KFZ - Diagnostyka • HU/AU - codziennie • Wymiana szyb

Wymiana oleju • Pomoc drogowa • Kupno/Sprzedaż pojazdów

 • Serwis klimatyzacji

 ZABRALI TOBIE PRAWO JAZDY?

Fachowa pomoc, tylko zadowoleni klienci.
Zadzwoń - nie zwlekaj, odzyskasz!!!

ALKOHOL, NARKOTYKI, PUNKTY PRZYCZYNĄ?
Kurs, zaświadczenie, badanie i znów jedziesz.

Tel.:  albo 030 6691210 0176 24346798.

MOTORYZACJA / TRANSPORT

Alex transport i przeprowadzki

kompleksowe przeprowadzki 
"Od drzwi do drzwi"

opróżnianie pomieszczeń 
oraz wywóz na BSR

gwarantujemy Państwu bezpieczny, 
punktualny oraz ubezpieczony transport

działamy 8 dni w tygodniu

Tel.: 0157 5416 3111

• NUMERY PRÓBNE
• NUMERY CELNE
• USŁUGI REJESTRACYJNE
• NOWOŚĆ! Wykonujemy
  na miejscu tablice rejestracyjne!
Biuro przy Urzędzie Komunikacji
"ZULASSUNGSSTELLE"
- Kreuzberg

Transport – Przeprowadzki
- przewóz mebli
- opróżnianie pomieszczeń
- bezpośrednie rozliczanie z JobCenter

Tel.: 0151 24242432 lub 030 93958737

TEMPELHOF, 12099 BERLIN, Saalburgstr. 7

GSP - Autoservice, Gut, Schnell, Preiswert
będziesz obsłużony w warsztacie samochodowym

MIROSŁAW PRZYBYŁA

Tel.: 030 701 -32-494 , E-mail: gspautoservice@gmx.de

• przegląd techniczny ( HU)
• badanie spalin (AU)

• diagnostyka
• elektryka

• mechanika
• 

• usuwanie szkód powypadkowych
• wywarzanie i zmiana opon

• elektroniczne badanie i ustawianie geometrii kół

klima service

Transport towarów każdego rodzaju
Przeprowadzki 
(rozliczenie dla Job Center)
Opróżnianie mieszkań i piwnic

LewandowskiTransportBerlin 015785604845

Transport i przeprowadzki przewóz mebli i sprzętu AGD, opróżnianie 
mieszkań, piwnic i strychów. Darmowa wycena. Berlin, Niemcy i do 
Polski. Tanio, szybko i solidnie. Tel.: 0176 96538820, 030 55232939

Bydgoszcz – Gniezno – Poznań – Berlin – Bydgoszcz. Dowozy z domu 
i pod dom, dowozy na lotniska, paczki. Tel.: 0048 663226424; 0048 601476246

Megtrans - usługi transportowe (przeprowadzki, opróżnianie  
pomieszczeń, przewóz sklep - dom). Berlin, Niemcy, Polska 
(tylko zachodniopomorskie) 24 h. Tel.: 030 3923315, 0177 6423550, 
0151 17890903, e-mail: kontakt@megtrans.de  
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TURYSTYKA

CHCESZ ŻYĆ AKTYWNIE? WĘDRUJ Z NAMI!
Zapraszamy: Klub PTTK Berlin, e-mail: info@pttk-berlin.de

Klub PTTK Berlin działa od 2007 roku.                 

POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE w Berlinie

piotr_swider@gmx.dewww.pttk-berlin.de

Klub PTTK Berlin 
im. Wojciecha Korfantego w Berlinie

Klub PTTK Berlin im. Wojciecha Korfantego serdecznie zaprasza na: 
1. Spacer w dniu 10.12.2017. Spotkanie grupy na stacji U2 - Klosterstrasse 
w dniu 10.12.17 o godz. 11.00. Tematem spotkania będzie Nikolaivier-
tel i inne obiekty z przeszłości Berlina położone wzdłuż trasy naszego spaceru. 
Z dworca Klosterstrasse U-Bahn 2 przejdziemy do Rote Rathaus (obecnego 
ratusza Berlina) po drodze mijając pozostałości po klasztorze franciszkanów 
z 13 wieku oraz Alte i Neue Stadthaus. Do Nikolaiviertel wejdziemy od strony 
Spandauer Str. i zwiedzimy odrestaurowany i trochę zmieniony obecnie  ry-
nek starego Berlina. Nazwa Nikolaiviertel pochodzi od nazwy patrona kościoła 
Sankt Nikolai. Kościół położony jest w centrum starego miasta i uznany za naj-
starszy kościoł Berlina - poczatek 13 wieku. Dzisiejszy kształt starego miasta 
został odtworzony z okazji uroczystości 750 lecia miasta Berlin i uzupełniony 
przez niektóre obiekty, które były przed zniszczeniami wojennymi w innych 
miejscach starego Berlina np.: najstarsza knajpa Berlina „Der Nussbaum”. Na 
terenie Nikolaiviertel znajduje się obecnie 7 muzealnych obiektów, rzeźby, po-
sągi i pomniki, około 50 restauracji i kawiarni, specjalna biblioteka, piwniczny 
teatr, butiki i sklepy z wyrobami rzemieślników oraz galeria antyków. Na niektó-
rych budynkach umieszczone są tablice upamiętniające przebywających 
w nich zasłużonych w historii miasta ludzi np.: Heinrych Zille czy Ephraim 
Lessing. Liczna rzesza turystów i dekoracje z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia stworzą nam niepowtarzalna atmosferę. Czas zwie-
dzania nie przekroczy 3 godzin. Do zobaczenia na spacerze.
2. Wystawę fotograficzna „Ziemia Lubuska”. Z okazji 10 roczni-
cy powstania w Berlinie pierwszej komórki organizacyjnej PTTK poza  
granicami RP klub nasz organizuje wystawę pod tytułem „Ziemia Lubuska”, 
na której zaprezentuje zdjęcia CFK PTTK. Wystawę można obejrzeć w każ-
dą środę, piątek i sobotę w godzinach 14 - 18 do 15.12.17r. 
 
Wszystkim miłośnikom PTTK w Berlinie i czytelnikom Kontaktów życzymy 
wesołych i zdrowych Świat Bożego Narodzenia. 

Piotr Świderski - Przewodnik po Berlinie i Brandenburgii
Klub PTTK Berlin im. W. Korfantego
Hohenstaufenstr.36 - 10779 Berlin tel/Fax:0049/30/85727737
mobil-0049/15218674590 / e-mail: piotr_swider@gmx.de

Klub PTTK Berlin zaprasza na adwentowy, niedzielny spacer zakończony 
na tradycyjnym Weihnachtsmarkt.

Na granicy zielonego Berlina leży miasteczko Bernau, posiada doskonale za-
chowane XIV wieczne mury miejskie o długości prawie 1,5 km, na ryneczku 
późnoromański St.-Marien-Kirche i wiele innych ciekawych budynków i zaka-
marków o długiej, interesującej historii. Przejdziemy się po historycznym centrum 
Bernau i wejdziemy do założonego w 1882 r. Heimatmuseum, pierwszego na 
świecie muzeum poświęconego Husytom (bilet 2E). Wejście na tzw. Hungerturm 
nagrodzi widok na całość z ptasiej perspektywy. Spacer zakończymy grzanym 
winem na adwentowym jarmarku o atmosferze mniej komercyjnej od znanych 
nam jarmarków w centrum Berlina. 17 grudnia, niedziela, spotykamy się na stacji 
Ostkreutz, godz. 11:50, odjazd pociągu RB24 o godz.12:01! Strefa biletowa C.  
Zbiórka z przodu składu pociągu, kierunek Eberswalde. Uwaga! Z powodu prac 
renowacyjnych Bernau do końca roku nie posiada połączenia S-Bahnu! Prosimy 
o punktualność, pociąg jeździ co godzinę. 

Spacer poprowadzi kol. Monika Rządca. Serdecznie zapraszamy.

/wycieczka jest bezpłatna, nie zapewniamy grupowego ubezpieczenia/

Pension - Spandau
Pokoje jedno, dwu i trzyosobowe. Wspólna kuchnia i łazienka

Możliwość zameldowania.
Tel.: 0151-172-61-455 lub 0152-106-19-534

www.Spandau-Zimmer.de

Wynajmę Apartament w Międzyzdrojach (50 m²), IV - te piętro, winda, 
150 m do morza. Apartament znajduje się w „Rezydencji Bielik”, na terenie 
której znajduje się basen kryty, sauna, jaccuzzi, fizjoterapia, restauracja 
i kawiarnia. Obiekt zamknięty, chroniony całodobowo. W skład apartamentu 
wchodzą: 2 pokoje, aneks kuchenny z wyposażeniem, łazienka oraz duży 
balkon. Tel.: 0176 21137428  

MIĘDZYZDROJE
WYNAJMĘ APARTAMENT

2 pokoje, łazienka, aneks kuchenny
2(z wyposażeniem), 50 m , balkon, TV,

IV piętro, winda, 150 m do morza.
Apartament w „Rezydencji Bielik”,

na terenie której znajduje się:
basen kryty, sauna, jacuzzi, fizjoterapia,

restauracja, kawiarnia i parking.
Obiekt zamknięty, chroniony całodobowo.

Tel.: 0048 785 869 981
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TURYSTYKA

Jubileusz X lat działalności PTTK w Berlinie            
Polskie Towarzystwo Turystyczno 
Krajoznawcze - KLUB  PTTK  BERLIN

Klub „PTTK Berlin” powstał w dniu 16 XI 2007 r. z inicjatywy długoletniego i za-
służonego działacza PTTK, kol. Piotra Świderskiego oraz grupy dziesięciu pa-
sjonatów turystyki i aktywnego spędzania czasu wolnego. Klub działa w ramach 
organizacyjnych Oddziału PTTK Ziemia Gorzowska. Od początku istnienia, dzięki 
współpracy z wydawcą miesięcznika „Kontakty”, berlińska Polonia ma możli-
wość bezpłatnego uczestniczenia w spacerach i wycieczkach po Berlinie i jego 
okolicy, które organizowane są i ogłaszane regularnie i nieprzerwanie w wyda-
niu papierowym oraz na osobnej zakładce na stronie www.kontakty.org. Za to 
w tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować Państwu Klon, za wieloletnie, 
różnorodne i ciągłe wspieranie naszej działalności. Klub specjalizuje się w wy-
cieczkach historycznych po Berlinie i Brandenburgii. Organizuje również dla swo-
ich członków wiele imprez turystycznych zarówno pieszych jak i rowerowych po 
terenie Niemiec i Polski, by pielęgnować polską tradycję i kulturę. Po dziesięciu 
latach działalności, Klub Berlin liczy 74 członków. W ostatnich latach Klub Berlin  
nawiązał i utrzymuje wiele kontaktów z Klubami i Oddziałami PTTK na obszarze 
Ziemi Lubuskiej i w całej Polsce. Od kilku lat działa w Berlinie i rozwija się coraz 
prężniej, drugi Klub PTTK, im. W. Korfantego. Oba kluby działają równolegle, 
ale niezależnie.
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A jednak runie…Najsłynniejszy budynek 
w Warszawie - Pałac Kultury i Nauki ma 
zostać wyburzony.

Słowa ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego Piotra Glińskiego rozpę-
tały burzę. Zapytany na antenie jednej 
ze stacji radiowych o pomysł zburze-
nia PKiN-u na 100 lecie niepodległości 
Polski, odparł że nie ma nic przeciwko. 
Dodał jednak, że musielibyśmy szybko 
zbudować w tym miejscu coś sensow-
nego, bo ta dziura w mieście nie może 
stać pusta. I chociaż w dalszej rozmo-
wie wyjaśnił, że on takimi pomysłami 
osobiście się nie zajmuje rozpoczął na-
rodową dyskusję. Okazało się także, że 
przeciwko wyburzeniu Pałacu Kultury 
nie miałby również nic minister finansów 
Mateusz Morawiecki.  A nawet stwier-
dził, że Pałac powinniśmy zburzyć.  
- Mam nadzieję, że kiedyś tak się stanie. 
Marzę o tym od 40 lat. Długo czekali-
śmy, żeby rozmawiać o tym, że ten sym-
bol panowania komunizmu, ten Pałac, 
który przecież nazywał się kiedyś Pała-
cem Stalina, rzeczywiście kiedyś znik-
nął - dodał. Takie poglądy nie obce są 
również opozycji. Już kilka lat temu szef 
MSZ Radosław Sikorski mówił, że Pałac 

wyższą budowlą w Polsce i jedna z naj-
większych atrakcji turystycznych stolicy. 
Budowla ma 46 kondygnacji, w tym dwie 
podziemne. Wysokość  początkowo wy-
nosiła 230 metrów.  A gdy w 1994 roku 
dodano do iglicy wspornik antenowy Pa-
łac osiągnął wysokość 237 metrów. 

Przy budowie Pałacu pracowało 3,5 
tys. radzieckich robotników i 4 tys. Po-
laków, którzy mieszkali na własnym 
osiedlu na warszawskich Jelonkach.                                                                  
Pierwsze w Pałacu zamieszkały koty, 
które kochają ten budynek do dziś. Ale 
nie tylko one. Na najwyższych kondy-
gnacjach urzędują sokoły wędrowne, 
które wiją swoje gniazda,  nieco niżej, 
na wysokości 15 pietra azyl znalazły 
pustułki. Szóste piętro, na dachu Teatru 
Studio to królestwo miejskich pszczół. 
Ale nie tylko animalsy kochają Pałac.  
Okazuje się, że mieszkańcy Warszawy 
też są do niego przywiązani. Z nostalgią 
wspominają koncerty w Sali Kongreso-
wej - najsłynniejszej z sal koncertowych 
w Polsce, która znajduje się w PKiN.  
Do legendy przeszły takie wydarzenia 
jak choćby koncert  The Rolling Stones 
z 13 kwietnia 1967 roku. Stonesi. Mu-
zycy dali dwa koncerty, a chętnych do 
posłuchania na żywo Micka Jaggera 
było tak wielu, że przed Kongresową 
doszło do zamieszek. Na pamiątko-
wych zdjęciach widać Jaggera szale-
jącego na scenie a wśród publiczności 
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, 
którzy strzegli wówczas porządku.                                                                              
Ale i dziś mieszkańcy stolicy dobrze się 
tu bawią. Na 60 urodziny Pałacu, któ-
re hucznie obchodzone były w dwa lata 
temu 22 lipca przybyły tłumy. Można 
było delektować się panoramą miasta 
z tarasu widokowego i zwiedzić mrocz-
ne podziemia budynku. Wieczorem na 
Placu Defilad mieszkańcy warszawiacy 
wznieśli toast za zdrowie giganta.                           

Dyskusja czy zburzyć Pałac czy nie 
trwa na portalach społecznościowych. 
Coraz częściej pojawiają się wpisy, 
że wiele osób przywiązało się już  do 
niego i deklarują, że będą bronić Pe-
kinu,  bo tak nazywają Pałac. Czy bu-
dynek przetrwa czy runie w 100-lecie 
niepodległości Polski - zobaczymy.                                                                                                                            
Na razie stoi jak stał, a wręcz tętni ży-
ciem i to głównie kulturalnym. Warsza-
wiacy nadal przychodzą tu do  kina, te-
atrów, muzeów, kawiarni i na basen.

Monika Witkowska

Trudno wyobrazić sobie Warszawę bez Pałacu Kultury. 
I chociaż dla jednych to symbol stolicy, dla innych zniena-
widzona pamiątka, niechciany prezent od „przyjaciół”, to  
budynek wpisał się na stałe w krajobraz miasta.                                                                                           

Kultury i Nauki w Warszawie, podobnie 
jak Mur Berliński już dawno powinien 
zostać zburzony. Według niego Pałac 
to bardzo nieekologiczny budynek, który 
marnuje energię i który za chwilę i tak  
będzie się nadawał do kapitalnego re-
montu za który zapłacimy dziesiątki, 
a może nawet setki milionów złotych. 
Uważa, że w tym miejscu lepszy byłby 
park, z trawką, ze stawem, gdzie war-
szawiacy mogliby chodzić na pikniki. To 
tylko jeden z pomysłów jak zagospodaro-
wać miejsce po wyburzeniu Pałacu. Mi-
nister Gliński chciałby zbudować na tym 
terenie muzeum warszawskiego getta.                                                                     
Z realizacją pomysłów mogą być jednak 
problemy, bo PKiN został wpisany do re-
jestru zabytków i jest chroniony prawem. 
A koszt rozbiórki wstępnie oszacowa-
no na niebagatelną kwotę 900 mln. zł.                                                                                                                            
Bo i budynek jest ogromny.  Jego nośną 
konstrukcję stanowi spawany szkie-
let stalowy wypełniony cegłą sitówką. 
Specjalne właściwości cegły pozwoliły 
na zmniejszenie ciężaru muru aż o 25 
procent. Początkowo cegłę do budowy 
sprowadzano z ZSRR potem, zgodnie 
z radziecką recepturą, zaczęto ją pro-
dukować w Polsce. Elewacje Pałacu 
wyłożono ceramicznymi płytkami, które 
wyprodukowano specjalnie do tego celu 
w fabryce na Uralu. 

Czy rozbiórka trwałaby tyle co budowa 
obiektu? Pałac Kultury i Nauki murarze 
wznosili przez 1175 dni. Przekazano 
go oficjalnie jako dar narodów Związku 
Radzieckiego dla Polski 22 lipca 1955 
roku. Pomysłodawcą budowy był sam 
Józef Stalin, projekt opracował architekt 
Lew Rudniew. Pałac do tej pory jest naj-



CENZORZY I KŁUSOWNICY...
Okres świąteczny sprzyja różnym rozmowom, dyskusjom, po-
gaduchom, których waga merytoryczna rozciąga się pomiędzy 
lekkością ploteczki a ciężarem poważnego sporu. Jest pewien 
gatunek ludzi, którzy potrafią zepsuć każdą taką rozmowę.

Obojętnie czy jest to miła pogawędka 
o byle czym, czy rzeczowa dyskusja 
o ważnych sprawach. Bez względu na to 
czy rozmawiają ludzie obcy, czy dobrzy 
znajomi, czy rozmowa jest na poziomie 
dywagacji o pogodzie, czy naukowego 
panelu dyskusyjnego. Zapewne każdy 
z nas kogoś takiego w życiu spotkał oso-
biście, lub – co w tej chwili częstsze  – 
spotyka na różnych społecznościowych 
forach. Ci ludzie, to różni wtrącalscy, 
czepialscy, samozwańczy recenzenci, 
cenzorzy i kłusownicy zastawiający wny-
ki do łapania za słówka rozmawiających, 
jak zajęcy za skoki. Metody i poziom tych 
indywiduów bywa różny; od  prostactwa, 
zwykłego chamstwa, po wyrafinowane 
poczynania mające sprawić wrażenie 
głębokiej wiedzy i towarzyskiej ogłady. 
Tylko wrażenie wiedzy i ogłady, bowiem 
ktoś, kto ma wiedzę rzeczywistą, nigdy 
nie czepia się  przypadkowo źle użytego 
przypadku, czy przecinka. Chyba, że jest 
to dyktando, albo tekst oddany do ko-
rekty. Ktoś posiadający wiedzę odniesie 
się zawsze do meritum. Zaś prawdziwa 
ogłada towarzyska, nie pozwoliłaby na 
ostentacyjne wygłaszanie uwag o źle 
zaakcentowanym przecinku. Choć prze-
cinek, niby drobiazg, ale ważny. A tak 
a’propos „drobiazg” i „recenzenci”:

Pewne małżeństwo oglądało program 
telewizyjny poświęcony zagadnieniom 
psychologicznym w rodzinie. W trakcie 
oczywiście zaczęli na ten temat ze sobą 
dyskutować, wreszcie sprzeczać się, aż 
mąż stwierdził:
- To są wszystko wierutne bzdury, co oni 
tam gadają!
-  A nie, mój drogi – zaoponowała żona 
– ty słuchaj uważnie i wyciągaj wnioski.
-  Ach tam! Absurdy i jakieś wydumane, 
nawzajem wykluczające się pomysły.
-  Ależ nic podobnego, jak najbardziej 
wszystko jest realne.
-  Tak? To jak jesteś taka mądra to spraw 
żebym był wesoły i smutny jednocześnie!
-  Proszę Cię bardzo! Właśnie chciałam 
Ci powiedzieć, że ze wszystkich twoich 
kolegów, masz najdłuższego penisa...

   Jakiś czas temu brałem udział w gło-
śnym czytaniu tekstów literackich i na-
ukowych na Katowickim rynku. Okazją 
był Światowy Dzień Książki i Praw Au-
torskich. Teksty miały być wymierzone 
w populizm. Wśród widzów pojawił się 
mężczyzna, być może jakoś tam skrzyw-
dzony przez życie i dlatego zdaje się, że 
z pretensjami do całego świata – oczy-
wiście z wyjątkiem samego siebie – lecz 
w pełni świadom swoich zachowań. Od 
samego początku zaczął pokrzykiwać. 
Głównie powtarzał: „Co ty pieprzysz?”, 

„Przestań pieprzyć!” itp. To właśnie jed-
na z metod recenzowania cudzych wy-
powiedzi; obrzucenie inwektywami z za-
negowaniem wszystkiego an block, bez 
najmniejszego odniesienia się do me-
ritum i bez zważania na otoczenie. I to 
właśnie króluje w internetowych pseu-
do recenzjach pod różnymi artykułami, 
wypowiedziami, opiniami. Oczywiście 
można a nawet czasem trzeba komuś 
powiedzieć, że jest durniem i „pieprzy”, 
ale dobrze jest potem jeszcze meryto-
rycznie uzasadnić dłaczego, no i przede 
wszystkim nie przerywać choćby po to, 
żeby się przekonać, że naprawdę poza 
„pieprzeniem”, nie ma niczego do po-
wiedzenia. Bo jeśli się z góry zakłada, 
że tylko „pieprzy”, to znaczy, że samemu 
jest się „popieprzonym”. A tak a’propos 
„pieprzenie...

Ciekawa rozmowa
- Akurat teraz mój wiek jest równy nu-
merowi butów, które noszę – stwierdzi-
ła w rozmowie z innymi paniami, pewna  
dama w widicznym na pierwszy rzut oka, 
więcej niż dojrzałym wieku.
- Sumie obydwu butów? - zainteresowała 
się któraś z kobiet.
- No wie pani! Po prostu numerowi.
- A który pani nosi – zapytała druga 
uczestniczka rozmowy.
- Trzydzieści sześć...
- No to wyobrażam sobie, jak pani w nich 
cierpi – dorzuciła trzecia...
 

  „Uwielbiam” też takich, którzy potra-
fią przyczepić się do jakiegoś najmniej 
istotnego drobiazgu i zaczynają go drą-
żyć, usiłując pokazać swą przeogromną 
przewagę wiedzy. Na przykład rozmowa 
idzie o najnowszej technologii lotniczej 
a jak wiadomo samoloty latają po niebie 
a niebo jest niebieskie. „Nie” - słuszymy 
nagle z boku - „przecież niebo jest błękit-
ne”. No dobrze, błękitne – zgadzamy się 
chętnie. „No” właśnie – słyszymy w od-
powiedzi - „czyli myliłeś się, zatem samo-
loty nie latają tylko fruwają i nie po niebie 
tylko na niebie a właściwie, to wątpliwe 
jest czy w ogóle się unoszą...” I zaczy-
na się cały wywód mający udowodnić jak 
wielkie głupstwo wynikające z niewiedzy 
palnęliśmy i jak fatalne wnioski z jakichś 
tam faktów wyciągnęliśmy twierdząc, że 
coraz nowocześniejsze samoloty latają 
po niebieskim niebie. Ufff! Tak szczegól-
nie lubią się popisywać ludzie, których 
umownie nazywam „encylkopedyści” - 
czyli posiadający nieraz imponującą wie-
dzę faktograficzną, lecz kompletnie nie 
rozumiejący istoty różnych zagadnień 
i nie potrafiący wyciągać sensownych 
wniosków.  Encyklopedyczne informacje 
łączą w całości częstokroć całkiem bez-

sensowne, bowiem nie rozumieją istoty 
zagadnień. Natomiast mają świadomość 
tego ogromnego spęcznienia swojego 
mózgu od nagromadzonych informacji 
i to jest dla nich wystarczającym powo-
dem recenzowania innych,  mniej przeła-
dowanych informacjami, lecz za to mają-
cych zdolność samodzielnego myślenia 
– w tym syntetyzowania i analizowania 
faktów. To informacyjne wzdęcie jest 
też dla takich delikwentów wystarczają-
cą przesłanką do wygłaszania własnych 
enuncjacji na rozmaite tematy – najczę-
ściej w mniejszym lub większym stopniu 
bezsensownych... A tak a’propos „infor-
macji”:

Wyjaśnienie
- Tatusiu – pyta malec w wieku wczesnej 
podstawówki – a dlaczego ta pani w te-
lewizji powiedziała, że ten film co teraz 
będzie, to on jest „tylko dla dorosłych wi-
dzów”?
- Głupie pytanie! Poczekaj chwilę, to 
sam zobaczysz...
 

   A na koniec jeszcze jeden, mój „ulubio-
ny” gatunek rozmówców, którzy czego-
kolwiek by się nie powiedziało w pewnym 
momencie nam przerywają i zaczynając 
na przykład od stwierdzenia: „No ja już 
to dawno mówiłem”, powtarzają wszyst-
ko cośmy przed chwilą powiedzieli, jako 
własne myśli i to myśli na wagę gigan-
tycznego odkrycia, choćby chodziło tylko 
o to, że właśnie zacząło padać...

Z PRZEDOSTATNIEJ CHWILI!

   Pewien cenzor skreślił informację 
o ukazaniu się nowego tłumaczenia „Bo-
skiej komedii” Dantego, z następującego 
powodu: Ze spraw boskich ani nie nale-
ży robić komedii, ani nie trzeba ich niko-
mu tłumaczyć...

Jurek Ciurlok „Ecik”

| | KONTAKTY KONTAKTY45

PROSTO Z UKOSA



KĄCIK ROZRYWKI
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Halina Herbszt   
„Zimowy sen”

W srebrze rozmyły się łąki i chaty.
Wiatr budzi zamarznięte topole.
Choinki przyodziały śnieżne szaty.
Zimowy sen rozpościera się w dole.

Na skraju lasu zasypana droga kręta.
Biała pierzyna zamieniła się w lód.
Wędrowiec śpieszy, bo idą święta.
Twarz mu smaga mroźny chłód.

Ciszę zakłóca skrzypiący śnieg.
Jasna gwiazda napawa nadzieją.
W rodzinnej chacie nie był wiek.
Na Wigilię zdąży przed zawieją.

Andrzej Pakula
„Kolędy Nadziei”

Nie widzę dziś gwiazdy
Sercem wstrząsa żal
Słowa świętej prawdy
W szeroką płyną dal

Głos niesie nam drżenia
Z oczu popłyną łzy
Dawne wrócą wspomnienia
Puste miejsca i my

Ten dzień delikatny jak płatek
Ten dzień gdy topią się złości
Gdy dłonie trzymają opłatek
A ludzie czekają miłości

Ze żłobka radująca
Łuna przejrzystej toni
Szczęściem ujmując
Dotyk drugiej dłoni

Ten dzień delikatny jak płatek
Ten dzień gdy topią się złości
Gdy dłonie trzymają opłatek
A ludzie czekają miłości

Drodzy czytelnicy „Kontaktów”

Bardzo podobał nam się berliński 
koncert Mieczysława Szcześnia-
ka, który zaśpiewał poezję księdza 
Twardowskiego. Artysta nas za-
inspirował. Poczuliśmy nawet, że 
zdecydowanie za mało poezji w na-
szym życiu. Chcemy sprawdzić te-
raz, jak ma się poezja wśród Polo-
nii. Czekamy na Państwa wiersze. 
Jest dla nich miejsce na łamach 
naszego magazynu. Zaczynamy 

nowy cykl. W grudniowym nume-
rze – zimowo i świątecznie. Rubry-
ka będzie się ukazywać kwartalnie 
– następna na wiosnę.

Na początek publikujemy trzy utwo-
ry: czekając na zimę „Zimowy Sen” 
Haliny Herbszt, świątecznie „Kolędy 
nadziei” Andrzeja Pakuli oraz z po-
czuciem humoru „Grypę” Marioli Ró-
żalskiej. Twórców serdecznie pozdra-
wiamy i czekamy na nową twórczość.

Mariola Różalska
„Grypa”
 
Przyszła dziś z rana niespodziewanie
i zakłóciła moje śniadanie.
Prycham i kicham -
wciąż w gardle drapie,
ja się nie poddam jesiennej szantrapie!
Mleko gotuję, miodu dodaję,
ale się jeszcze jej nie poddaję.
Sama próbuję zwalczyć chorobę,
wódki pić, fajek palić  - nie mogę!
Tylko pokorą i posłuszeństwem -
muszę się zmierzyć z jej okrucieństwem.
Oj Grypo! Wredna i dokuczliwa!
Nie bądź już taka nieustępliwa!
Bedę uciekać zawsze przed Tobą
i chronić twarz w szalu jak przed pożogą.
Odejdź na zawsze i nie powracaj!
Odjedź na biegun, lecz nie zawracaj!

Kontakty – bezpłatny miesięcznik polonijny, ukazujący się systematycznie od 1995 roku w Berlinie i Brandenburgii oraz na stronie www.kontakty.org
Kontakty ukazują się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Ogłoszenia przyjmujemy do 20-tego każdego miesiaca wraz z dowodem wpłaty!
Adres redakcji: Kontakty, Ollenhauer Str. 45, 13403 Berlin, tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850, e-mail: webmaster@kontakty.org

W pilnych sprawach tel. kom.: 0176 21137428 oraz 0178 6990385
Postbank Berlin IBAN: DE07 1001 0010 0517 3861 07, BIC (SWIFT): PBNKDEFF
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Oferujemy sprzedaż ratalną oraz leasing samochodów nowych i używanych!
www.renault-kaufmann.de
Dogodne spłaty rat dla osób posiadających firmy lub zatrudnionych w Niemczech

Zapewniamy usługi serwisowe oraz przeglądy techniczne w naszych firmowych warsztatach!

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300 aut.

Tel.: 030 / 7699 23-31
Tel.: 030 / 7699 23-25
Fax: 030 / 7699 23-29

Siemensstr. 40-41, 12247 Berlin
info@renault-kaufmann.de

Tel.: 769923-25
p. Cezary Szulc

Propozycje pana Szulca na grudzień 2017!!!

Zobacz nas na:

OPEL Insignia
Sport 4x4 2.0 Turbo OPC
Napęd na cztery koła, komputer pokładowy, czujnik 
deszczu, asystent świateł drogowych, czujnik 
zmierzchu, klimatyzacja, elektrycznie sterowane 
szyby, skórzana tapicerka, podgrzewane siedzenia, 
elektrycznie sterowane lusterka, tempomat, fotele 
elektryczne, klimatyzowane siedzenia, pamięc 
fotela, biksenon, dynamiczne światła zakrętowe, 
światła do jazdy dziennej.

Cena: 14.890 €

BMW X6
xDrive30d Leder Xenon Navi
Xdrive (wszystkie koła), system audio-nawigacyjny 
Professional system audio BMW Professional (radio 
/odtwarzacz DVD), klimatyzacja automatyczna, 
tempomat z funkcją hamowania, skóra Nevada, układ 
opony run-flat opony typu run-flat, czujnik deszczu, 
czujnik zmierzchu, asystent jazdy na wzniesienie, 
czujniki parkowania przod i tyl, reflektory ksenonowe. 

Cena: 29.680 €

MERCEDES-BENZ C 220
CDI BlueEfficiency
Komputer pokładowy, start-stop automatic, czujnik 
deszczu, asystent świateł drogowych, automatyczna 
klimatyzacja, elektryczne szyby, skórzana tapicerka, 
podgrzewane fotele, elektryczne lusterka, tempomat, 
przednie czujniki parkowania i tylne, Bi-ksenonowe 
światła, tylne światła LED, system nawigacji, radio, 
port USB, odtwarzacz MP3, Bluetooth, zestaw 
głośnomówiący. 

Cena: 16.780 €

RENAULT Grand Scenic
III Expression 1,5 DCI
Komputer pokładowy, czujnik deszczu, czujnik 
zmierzchu, automatyczna klimatyzacja, wspo-
maganie kierownicy, centralny zamek, elektryczne 
szyby, podgrzewane fotele, elektryczne lusterka, 
Park Distance Control, światła przeciwmgielne, 
system audio z funkcją odtwarzania plików MP3 
(Bluetooth), zestaw głośnomówiący Bluetooth, 
system nawigacji Carminat TomTom.
 

Cena: 7.890 €

RENAULT Talisman
Intens 1.6 dCi 160 EDC Energy
Automatyczny start-stop, rozpoznawanie znaków dro-
gowych, czujnik deszczu, asystent świateł drogowych, 
czujnik zmierzchu, asystent pasa ruchu, automatyczna 
klimatyzacja, elektryczne szyby, skórzana tapicerka, 
podgrzewane fotele, elektryczne lusterka, tempomat, 
Keyless Go, czujniki parkowania z przodu iz tyłu, re-
flektory LED, tylne światła LED, kamera cofania, kontrola 
ciśnienia w oponach, system nawigacji audio R-Link 
2 z kolorowym ekranem dotykowym wyświetlaczem, 
system audio 3D Sound by Arkamys, Bluetooth.

Cena: 23.890 €

RENAULT Kangoo
Expression 1.5 dCi 90 FAP
Czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, klimatyzacja, 
wspomaganie kierownicy, centralny zamek, elektryczne 
szyby, elektryczne lusterka, CD, radio, MP3, Bluetooth, 
klapa tylna z ogrzewaną tylną szybę i tylnego układu 
wycieraczek, Isofix dla fotelików dziecięcych, drzwi 
przesuwne po lewej stronie z oknami wentylacyjnymi, 
start/system stopu, kontroli podsterowności (USC).

Cena: 8.790 €

RENAULT Captur
Dynamique 0.9 TCe 90 eco
Komputer pokładowy, automatyczny start-stop, klima-
tyzacja, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, 
elektryczne szyby, elektryczne lusterka, tempomat, 
światła przeciwmgielne, podgrzewane lusterka, światła 
dzienne LED, kontrola ciśnienia w oponach, kon- 
trola trakcji, system audio z funkcją odtwarzania 
plików MP3 (Bluetooth), zestaw głośnomówiący 
Bluetooth, Isofix dla fotelików dziecięcych, światła do 
jazdy dziennej LED, podsterowności kontrolę (USC).  

Cena: 10.900 €

RENAULT Captur
Dynamique 0.9 TCe 90 eco
Komputer pokładowy, automatyczny start-stop, klima- 
tyzacja, elektryczne lusterka, tempomat, funkcja bez 
otwierania kluczykiem, reflektory przeciwmgielne, 
podgrzewane lusterka wsteczne, diodowe światła dzie- 
nne, Immobiliser, ESP,  elektr. (HSA), wspomaganie 
hamulców, pakiet miejski, tryb ekologiczny (prze-
łącznik trybu jazdy), podgrzewanie foteli, wygląd 
pakiet chrom, plug & Music.

Cena: 10.900 €

RATY od
140 €/mies.

RATY od
249 €/mies.

RATY od
99 €/mies.

RATY od
129 €/mies.

RATY od
129 €/mies.

RATY od
290 €/mies.

RATY od
155 €/mies.

RATY od
85 €/mies.



Alte Roland-Apotheke
Marek Marciniak

Turmstr.15, 10559 Berlin tel.: 394 30 56, 0151 22334533
e-mail: alterolandapo@gmail.com

 Mówimy po polsku
Szeroki wybór polskich kosmetyków

Realizujemy polskie recepty
Doradzamy w sprawach związanych 

z Państwa zdrowiem

Czynna: poniedziałek-piątek 9.00-18.30, sobota 9.00-13.00
Wesołych Świąt

Dysponujemy wielkim zakresem referencji na terenie Berlina i Brandenburg. 

Dipl.-Ing. Thomas Muschik
Beratung - Planung - Bauantrag - Massivhausbau - Bauüberwachung

Biuro projektowe oferuje:
- budowę domów jednorodzinnych (Einfamilienhäuser)
- budowę domów wielorodzinnych (Mehrfamilienhäuser)
- indywidualne projekty budowlane (Bauantrag/Statik/EnEV)
- nadzór budowlany (Bauüberwachung)

Tel.:   030 / 66069313
Funk: 0176 / 62585534
Fax:    030 / 66509445

Dipl.-Ing. Thomas Muschik
Zwickauer Damm 176, Berlin
E-mail: info@muschik-bau.de
www.muschik-bau.de

- sprawdzamy umowy notarialne (Bau-und Notarvertragsprüfung)

Pn.- Pt. od 9:00 do 19:00
Sobota od 9:00 do 18:00

W ofercie Bożonarodzeniowej zapraszamy po specjały kuchni polskiej: ręcznie robione uszka z grzybami, pierogi wszelkiego 
rodzaju, ryba po grecku. Własnego wyrobu krokiety, paszteciki, karp smażony, „zimne nóżki”, galareta drobiowa, pyszna 

sałatka jarzynowa, makiełki, bigos, gołąbki z kaszą i grzybami, kapusta z grochem lub grzybami, pasztet oraz śledzie na różne 
sposoby...W naszej witrynie z ciastem znajdą Państwo wspaniałe ciasta, makowce, serniki, keks, pierniki oraz inne smakołyki.

Polski Sklep
WILMERSDORFERSTR. 95,

Berlin 10629  
(Adenauerplatz)

Godziny otwarcia przed Świętami: 21.12-23.12 od 9 do 20

W naszej ofercie 
świateczne speciały 
kuchni polskiej: 
ręcznie robione 
uszka z grzybami, 
pierogi, karp 
w galarecie,  
oraz inne pyszne 
smakołyki

21.12-23.12 od godz. 8-20
Bigos,
sałatka

jarzynowa

0157 71336577

Makowce, 
sernik

 

Lipschitzallee 68,
12533 Berlin
(U-Bahn Lipschitzallee) 
Tel.: 0176 20026203
pon.- pt.: 9:00-19:00
sob.: 9:00-16:00

RUDOW

23.12 sob. 9.00-19.00
30.12 sob. 9.00-18.00

Tirschenreuther Ring 23,
 12279 Berlin (Bus: M77,
M77, M82, przystanek: 
Waldsassener Str.) 

pon.- pt.: 10:00-19:00
sob.: 10:00-15:00

MARIENFELDE

Tel.: 0176 20026154 

23.12 sob. 10.00-19.00
30.12 sob. 10.00-17.00


