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San-Sebastian grupa wokalno-instrumentalna
wykonujemy najnowsze i te... trochę starsze 
przeboje muzyki rozrywkowej. Długoletnia 
współpraca w tym samym składzie daje 
gwarancję dobrej zabawy.

Przeboje śpiewane w języku polskim, 
angielskim, portugalskim, francuskim, 
rumuńskim, arabskim, hiszpańskim, 
koreańskim, tureckim, szwedzkim, greckim, 

niemieckim, włoskim a nawet afrykańskim nie sprawiają nam żadnego problemu. Swobodne prowadzenie 
imprez także w języku niemieckim. Bale dla Polonii w Madrycie, Paryżu, Berlinie, Sztokholmie, Hannowerze, 
Braunschweigu, Lübeck. Supporty dla  Lady Pank, Maryla Rodowicz, Enei, VOX, Leszcze, Trubadurzy...

Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy!
 
Żyjemy dalej. Odmrożeni coraz bardziej. Czy ten 
czas nas bardzo zmienia? Jak sobie radzić z nawałem 
informacji na temat wirusa? Z tymi pytaniami w gło-
wie oddajemy w Wasze ręce czerwcowy numer na-
szego pisma.  

Nasz kontaktowy kucharz jest zirytowany tym, że 
znajdujemy w Internecie setki bzdur, które zniechę-
cają nas do wszystkiego i ma jak zwykle na to an-
tidotum: pyszne jedzenie! Zagrillujmy te wszystkie 
kłamstwa! Oczywiście zachowując wszelkie środki 
ostrożności, maseczki, odległości, itd. „Nic tak nie 
poprawia nastroju jak dobre jedzonko i kilka łycz-
ków piwa”. Zapraszamy na kameralny grill z kar-
kówką w roli głównej!

Ach ten wirus – chce się krzyknąć! Tyle dziedzin 
życia musiało zrobić przymusowe STOP! Zamro-
żenie dotknęło również sportu. Ale, jak pisze Grze-
gorz Szklarczuk, i to powoli mija. Stan zawieszenia 
w futbolu spowodowany pandemią koronawirusa 
przerwała jako pierwsza Bundesliga, wznawiając 
rozgrywki 16 maja. „Na pierwszy rzut oka niewie-
le się zmieniło, nadal piłka jest okrągła, a bramki są 
dwie, jak mawiał Kazimierz Górski.” Niby wszystko 
się zgadza, ale w uszach brzęczy cisza, bo piłkarze 
grają przecież bez kibiców. Trybuny puste.

Obecne czasy komentuje też charyzmatyczna wo-
kalistka z Berlina Olivia Anna Livki. Polecamy ser-
decznie artykuły Radia Cosmo a zwłaszcza rozmo-
wę Macieja Wiśniewskiego z artystką, która nazywa 
cyfrowymi dysydentami nas wszystkich, dla których 
cyrk internetowy stał się życiem codziennym. Chce-
my uciec ze świata cyfrowego, bo czy aby się nie po-
gubiliśmy? Czy wiemy, gdzie nasze miejsce? „Koro-
nawirus jest punktem kulminacyjnym tego poczucia, 
które narastało w nas od dłuższego czasu: czujemy 
się nieswojo albo wręcz obco w świecie, który sami 
stworzyliśmy.” - mówi ostro wokalistka i trudno się 
z nią nie zgodzić.

Czas pandemii to również troska o finanse. Bartosz 
Drajling przypomina przedsiębiorcom, iż istnieje 
ubezpieczenie od niespodziewanej przerwy w pro-
wadzonej działalności gospodarczej.  Historia poka-
zuje nam wielokrotnie, że wytrwałość to dobra ce-
cha, która przynosi nam założony cel. Jest ciężko, ale 
może być lepiej.

Czerwiec to może być dobry miesiąc. Może przynieść 
ulgę. Anna Maria Władkowska pisze, że miesiąc ten 
przynosi nam nie tylko ulgę po trudnych tygodniach 
walki z epidemią, lecz również pachnie latem i... 
sprzecznościami. To w tym czasie upały i burze tań-
czą wspólnie na niebie. A zatem raz tak, raz tak. Nie 
traćmy jednak optymizmu.

Może najlepszy na to wszystko jest śmiech? Anna Bu-
rek w felietonie dzieli się swoimi doświadczeniami 
z pandemią, pisze o przekreślonych planach, o tym, 
że najpierw myślała, że to wszystko kłamstwo, cze-
kała, aż ktoś to wszystko wyjaśni, potem zaczęła się 
dziwić, a teraz ma jeden patent na te dziwine czasy:  
śmiech.

Zapraszamy do czytania!

Redakcja

Czerwiec 2020

 
Już 1 czerwca Międzynarodowy Dzień Dziecka – niech speł-

nią Wam się wszystkie marzenia

21/ 22 czerwca – ( najkrótsza noc w roku) – Noc świętojańska 
lub też Noc Kupały

22 czerwca – pierwszy dzień lata – najdłuższy dzień roku

23 czerwca Dzień Ojca – w tym dniu warto sprawić swojemu 
tacie niespodziankę oryginalnymi życzeniami, odwiedzić go, 
zadzwonić, wybrać się na wspólny spacer, lody, sprawić by 
wiedział, że jest dla nas najważniejszym mężczyzną w życiu.
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P O L S K I  D I S C O  B A R  

A R I Z O N A
Serdecznie zaprasza. Polska muzyka. 
Miła atmosfera. Dobra zabawa.  
Możliwość rezerwacji.

Tel. stacjonarny:
030 56049807

Adres: 
Neue Grottkauerstr. 1
12619 Berlin – Hellersdorf

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY POLSKO-JĘZYCZNY 
PERSONEL ORAZ POLSKIEGO DJ

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

SŁUŻBOWO, BUSINESS?
TANIE NOCLEGI PRACOWNICZE 
W CENTRUM BERLINA (NOLLENDORFPLATZ)

50% ZNIŻKA NA 
POKOJE ZE ŚNIADANIEM

Mając na uwadze ostatnie wydarzenia, pragniemy tym co potrzebują 
i nie mogą powrócić do Polski lub szukają noclegu na dłuższy okres 

czasu, zaoferować noclegi pracownicze.  

W PRZYPADKU PYTAŃ LUB REZERWACJI, PROSZĘ O KONTAKT
TEL.: 0049(30)2162074 (MÓWIMY PO POLSKU)

info@sachsenhof-hotel.de    I    www.sachsenhof-hotel.de

Słowa, że nic dwa razy się nie zdarza wydawały 
mi się od zawsze oklepane. Mimo, że doceniałam 
fakt niepowtarzalności codziennej rutyny (bo kawa 
przecież nawet zamawiana zawsze w tej samej 
knajpie, nigdy nie smakuje tak samo), to jednak 
trudno mi z uśmiechem nawiedzonej i pokorą świę-
tej doceniać codzienną wyjątkowość nieba o po-

ranku i doszukiwać się odmiennych nut w śpiewie ptaków nad kanałem. 
Umówmy się, każdy rok mojego życia wyglądał z grubsza tak samo 
i zdecydowanie więcej go łączyło niż różniło od tych już wcześniej prze-
żytych.

O ile w kwietniu czasem wypadały święta, a czasem nie, a w maju cza-
sem musiałam poprawiać sprawdziany z fizyki, a z czasem kolokwia z ła-
ciny, o tyle czerwiec zawsze wyglądał tak samo: bieganie z wywieszo-
nym jęzorem, załatwianie najpilniejszych spraw, obiecywanie sobie, że 
jeszcze trochę, jeszcze chwilka, jeszcze kilka zawalonych nocy, jeszcze 
kilkanaście nadgodzin, ale już za rogiem, już w zasięgu wzroku – oto 
realizować będę swoje wakacyjne plany. Przyjdzie lato, przyjdzie luz 
w głowie i kalendarzu, przyjdzie spełnienie tego, o czym cały rok marzę 
– tydzień lub dwa spędzone na błogim spokoju i przyjemnościach.

A w tym roku co? Pstro. Pstrzy się w moim kalendarzu od skreśleń, gru-
bych czarnych krech zakrywających miejsca i wydarzenia, na które się 
tak cieszyłam. W tym roku zamiast radości mam odwołane loty, daremne 
plany, strach, niepewność i uziemienie w czterech ścianach. Klops, a nie 
beztroska. I wszystko byłoby ok, mogłabym tak jak inni siedzieć i czekać 
aż ten czas minie, marzyć, że jeszcze wrócimy do normalności, śnić 
o tym, co zrobię, jak to wszystko się skończy. Mogłabym, gdyby nie to, że 
mam z tym pewien problem. Problem większy od koronawirusa. Problem 
z tym, że ja  nie lubię odpuszczać. Bardzo nie lubię.

Marzec spędziłam na czekaniu. Czekaniu, aż coś się wyjaśni, aż to się 
skończy, aż ktoś w końcu się ogarnie i powie, że to wszystko jest jakąś 
wielką pomyłką. Kwiecień upłynął na dziwieniu się. Dziwieniu się, jak 
różne podejście mogą mieć dwa sąsiadujące ze sobą kraje, jak można 
zamknąć granice, jak można założyć, że wybory pocztowe są anonimo-
we, jak można przytyć 3 kilogramy w cztery tygodnie. W maju zaczęłam 
się śmiać. Tak szczerze i od serca – nie tylko z otaczających mnie absur-
dów, ale także tak zwyczajnie – serdecznie i szczerze – śmiać z rodziną, 

śmiać ze znajomymi, śmiać z sąsiadami, z kurierami, ze współpra-
cownikami. Śmiać sama do siebie. Pod maseczką, w czterech ścia-
nach. Paradoksalnie – śmiech, także ten, którego nie widać, okazał 
się uzdrawiający.

Śmieję się teraz, że do pracy zakładam tylko górę od służbowego uni-
formu – elegancka koszula, a na tyłku spodnie od pidżamy. Śmieję się, 
że nigdy jeszcze nikt mi nie płacił za siedzenie z komputerem w łóż-
ku, bo owszem pracuję, ale kiedy obok stoi kawa w ulubionym kubku, 
a na twarzy schnie maseczka, to mam wrażenie, że wygrałam w totka. 
Śmieję się, że odkąd wyprowadziłam się z domu nigdy wcześniej tak 
często, jak teraz nie spotykałam się co weekend z rodziną przy kawie 
– w dodatku w końcu nie narzekają na smród moich papierosów, a jak 
dobrze ustawię ekran, to nawet go nie widzą. Śmieję się, że mogłabym 
założyć bloga kulinarnego, bo moja kreatywność w kuchni sięga zeni-
tu – każde danie instant z puszek kupionych w strachu przed głodem 
potrafię przygotować już przynajmniej na 20 sposobów. Śmieję się, 
że żyjąc od kilkudziesięciu lat w XXI wieku dopiero teraz odkryłam 
możliwość kupowania wielkogabarytowych urządzeń z opcją dostawy 
do domu – wcześniej kombinowałam, jak je zmieścić na rowerowy ba-
gażnik. Śmieję się, że na randki nareszcie mogę pomalować usta na 
krwistą czerwień bez ryzyka, że szminka zostanie rozmazana – przez 
ekran się nie da. Śmieję się, że w czasie zwiększonych obostrzeń za-
oszczędziłam więcej pieniędzy niż kiedykolwiek - wino w moim balko-
nowym barze kosztuje jedynie 5 euro za butelkę, a ulubione i najwy-
godniejsze miejsce w  moim prywatnym lokalu, niezależnie od pory 
dnia czy tygodnia – zawsze jest wolne. Śmieję się, bo dzięki sąsiadom 
krzyczącym do siebie za ścianą nauczyłam się więcej niemieckich słó-
wek niż podczas 3 lat płatnych zajęć. Śmieję się, że wyjście do super-
marketu po mleko urosło do rangi wydarzenia tygodnia – dobieram 
strój kolorem do maseczki.

Śmieję się, bo nie odpuszczę przyjemności. Śmieję się z drobiazgów, 
najmniejszych nawet oznak tego, że jeszcze nie jest najgorzej. Śmie-
ję się, bo nie odpuszczę tego cholernego czerwca, który co roku był 
taki sam – pełen radości i oczekiwania. Śmieję się, bo doskonale 
wiem, że po każdym czerwcu nieubłaganie prędko i niespodziewanie 
przychodzi wrzesień - powrót na ziemię, zderzenie z rzeczywistością 
i perspektywa szarych dni. Jestem tego świadoma, a mimo to – mam 
wrażenie, że wrzesień tego roku może okazać się zupełnie inny niż 
wszystkie miesiące, które poznałam do tej pory. Więc śmieję się póki 
mogę. Śmieję się póki na to czas. Bo lepszego niestety może nie być.

Anna Burek

FELIETON
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Spotkajmy się na imprezie... online

Anna Burek: Jak się do Ciebie zwracać? Jak 
o sobie mówisz?

Lady Jessy: Nie przedstawiam się raczej 
z imienia i nazwiska – funkcjonuję jako osoba 
publiczna i rozumiem, że to pozwala fanom ro-
ścić sobie prawa do takich informacji, natomiast 
w swojej branży, chroniąc swoją prywatność, 
funkcjonuję pod nazwą sceniczną. To pomaga 
unikać nieprzyjemnych sytuacji, które  bywają 
niekomfortowe – listy, SMSy, prywatne wiado-
mości – staram się unikać takiego zaintereso-
wania, dlatego gram pod pseudonimem. To też 
jest zabawne, bo niektórzy mają w zwyczaju 
mówić o mnie czy o innych kobietach za kon-
solą DJ – to tak nie działa. DJ to określenie na 
mężczyznę, my kobiety mamy swój odpowied-
nik lady, no i stąd ja jestem znana jako Lady Je-
ssy.

Anna Burek: Kobieta-DJ – to nadal chyba 
dość niezwykły widok. Jak to się u Ciebie za-
częło?

Lady Jessy: Wywodzę się z niezwykle muzy-
kalnej rodziny i od dziecka właściwie wiedzia-
łam, że pójdę w ślady swoich bliskich. W na-
szym domu od zawsze rozbrzmiewała muzyka, 
grano na instrumentach, tańczono, śpiewano. 
Już jako szkrab miałam w zwyczaju wyłapywać 
jakiekolwiek zafałszowania w śpiewie domowni-
ków - mam wrodzony talent w postaci doskona-
łego słuchu muzycznego. Przygodę z rytmiką, 
taktem i muzyką rozpoczęłam od tańca – by-
łam pierwsza do fikołków, szpagatów, mostków 
i innych akrobacji. Przychodziło mi to natural-
nie i sprawiało mi ogromną radość, a co za tym 
idzie – oczywiście obracałam się w kręgach, 
które miały podobne zainteresowania. Tak też 
po raz pierwszy, w wieku chyba 17 lat, dotknę-
łam miksera.

Anna Burek: To musiało być niesamowi-
te przeżycie – profesjonalny mikser 20 
lat temu?

Lady Jessy: Haha, no właśnie, tego chyba 
nie można by teraz nazwać ani mikserem, ani 
nawet sprzętem elektronicznym. W gruncie rze-
czy to była skrzyneczka firmy DENON z dwoma 
przyciskami, dwoma suwakami i opcją przewi-

W czasie, kiedy narzekamy na brak bliskości z drugim człowiekiem, poza-
mykano nam kluby, odwołano koncerty i imprezy masowe, jest miejsce, 
gdzie setki fanów dobrej zabawy spotykają się, by wspólnie posłuchać 
muzyki i pobujać się do ulubionych kawałków – jak to możliwe? Opo-
wiada Lady Jessy – pomysłodawczyni i organizatorka imprez pod hasłem 
Wirtualna Domówka.

jania – to koniec. Ale mnie to w zupełności wy-
starczyło, by totalnie poczuć, że to jest to, moja 
bajka. To był sprzęt zainstalowany na konsoli 
w klubie, w którym grywał mój znajomy – to on 
zachęcił mnie do przyjrzenia się bliżej, na czym 
właściwie polega praca DJ. Kiedy położyłam 
palce na tych dwóch buttonach, zupełnie nie 
miałam pojęcia, co robię, ale reakcja kumpla 
była zachęcająca, no i się zaczęło...

Anna Burek: Od klubu w małej miejscowości 
do tysięcy fanów? Jak to się robi?

Lady Jessy: No na pewno nie ot tak i na pewno 
nie od zaraz. To była długa droga i jak ostatnio 
liczyłam, to okazuje się, że mam za sobą już 
prawie 15 lat ciągłej pracy w tej branży, więc 
moment, w którym się obecnie spotykamy jest 
wypadkową mojej pasji, radości z tego, co robię 
oraz wielu wydarzeń, które mam za sobą. Kiedy 
postanowiłam, że chcę zajmować się muzyką 
profesjonalnie, zaczęłam szkolić się pod okiem 
znajomych – polegało to na tym, że przygląda-
łam się ich pracy i od czasu do czasu miałam 
okazji popróbować gry na ich sprzęcie – wkrót-
ce potem okazało się, że mimo braku teoretycz-
nej wiedzy, miałam do tego dryg. Od początku 
cieszyłam się dużym wsparciem i dostałam od 
kumpli mnóstwo cennych wskazówek. Kiedy 
nabrałam trochę pewności siebie, zaczęłam 
grać solowo i postanowiłam się pokazać szer-
szej publiczności. Oczywiście nie było mowy 
o żadnych klubach – to nie takie proste, jak się 
wielu osobom wydaje i skomplikowane również 
ze względu na biurokrację i procedury papier-
kowe. Zastanawiałam się, co zrobić, a że były 
to czasy właściwie bez mediów społecznościo-
wych, pierwsze kroki postanowiłam postawić na 
portalu Fotka TV.

Anna Burek: Brzmi odważnie!

Lady Jessy: Ile mnie to stresu kosztowało! 
Najpierw dołączyłam do grupy Internetowego 
Radia ZAKAZ, tam udało mi się zrobić furorę 
jako kobieta grająca taką muzykę. To dodało 
mi skrzydeł i wkrótce potem zaczęłam już po-
kazywać się przed kamerą – chciałam pokazać 
siebie ze wszystkim tym, co niesie moja oso-
ba. Od zawsze powtarzałam, a lata pracy tyl-
ko mnie w tym utwierdzają, że ja potrafię grać 
dla wszystkich. Zresztą to też jest chyba klucz 
do mojego sukcesu na Fotka TV – z dnia na 
dzień rosła liczba osób, które oczekiwały mo-
ich darmowych transmisji, przybywało coraz 
więcej fanów mojego grania, dostawałam mnó-
stwo wiadomości – to wszystko było dla mnie 
tak nowe i niesamowite! Pamiętam, że długo 
się zastanawiałam, co oznacza uśmiechnięta 
buźka w reakcji na to, co robię – to były zupełnie 
inne czasy! Zaczęłam tworzyć własne sety dla 
moich fanów, wrzucać je, udostępniać większej 
publiczności i wtedy nastąpił moment przełomo-
wy – odezwał się do mnie sieciowy wtedy klub 
X-DEMON z Leszna. Ta propozycja dla mnie 
była jak telefon od prezydenta – nie mogłam 
uwierzyć w to, co się dzieje. Ten wieczór wspo-
minam jako jeden z najbardziej stresujących 
w karierze. Ale to on pozwolił mi tak napraw-
dę na późniejsze spełnianie marzeń o łączeniu 
przyjemnego z pożytecznym

Anna Burek: Co motywuje Cię do pracy? To 
chyba nie jest łatwy zawód dla kobiety?

Lady Jessy: Ludzie, przede wszystkim mo-
tywują mnie ludzie. Po drugie – muzyka. Nie 
wyobrażam sobie pracy za biurkiem, z nosem 
w monitorze – ja potrzebuje akcji, szybkich de-
cyzji, feedbacku ze strony odbiorców – to mi 
dodaje wiatru w żagle. Jasne, to praca, w któ-
rej kobiecie jest trochę ciężej – doświadczyłam 

tego na własnej skórze. Zdarzało się, że byłam 
traktowana jako zagrożenie przez dziewczyny 
bawiące się w klubach, zdarzało, że mnie gro-
ziły nieprzyjemności ze strony mężczyzn na 
parkiecie – wszystkie te sytuacje czegoś jed-
nak uczą i z roku na rok, z imprezy na imprezę 
wiedziałam coraz lepiej, jak się przygotować do 
pracy, by unikać nieprzyjemności. To także pra-
ca na nocki, stałe wyjazdy, przebywanie wśród 
ludzi, którzy przychodzą na Twoją imprezę w je-
dynym celu – by się dobrze bawić, a Ty masz 
im tę zabawę zapewnić. Wiadomo, że każda 
publiczność jest inna, ba, każdy człowiek lubi 
co innego, więc śmieję się, że na początku każ-
dego wieczoru skanuję gości imprezy – patrzę 
im głęboko w oczy, obserwuję, jak reagują na 
pierwsze nuty, sprawdzam, do czego się chęt-
nie bawią – i na podstawie tego małego śledz-
twa dobieram muzykę. Nie zdarzyło mi się chy-
ba w całej karierze zagrać dwóch tych samych 
setów – nie znoszę też grać z kartki. Kilka razy 
miałam taki pomysł: pięknie przygotowana skła-
danka, plan na całą imprezę, i co? Po pięciu mi-
nutach rozpiska lądowała w koszu, bo liczy się 
to, jak się bawi moja publiczność, a nie to, jakie 
plany ja mam w głowie.

Anna Burek: W czasie kiedy artyści narze-
kają na brak możliwości koncertowania, Ty 
udowodniłaś, że jak się chce, to wszystko 
się da, a co najważniejsze – nie straciłaś 
kontaktu z odbiorcami.

Lady Jessy: Rzeczywiście czas związany 
z obostrzeniami, zamknięciem klubów i odwo-
łaniem imprez okazał się dla mnie momentem, 
w którym mogłam spełnić obietnicę daną już 
wcześniej swoim fanom, więc paradoksalnie – 
dla mnie był okazją do rozpoczęcia projektu, 
o którym myślałam od dawna. Kilka lat temu 
ze względów osobistych nie mogłam koncerto-
wać, musiałam znaleźć sposób na realizowanie 
się zawodowo z domu i już wtedy zaczęłam 
wszystkie moje występy online nadawać pod 
nazwą Wirtualna Domówka. Z czasem jednak 
wróciłam do pracy wyjazdowej, a mimo to na-
dal dostawałam mnóstwo wiadomości, co da-
lej z imprezami przez internet.  Nie do końca 
miałam czas na kontynuowanie tego projektu, 
ale w sytuacja pandemii paradoksalnie dała mi 
szansę na powrót do pomysłu sprzed lat. Przez 
ostatnie trzy miesiące Wirtualna Domówka od-
bywała się na Facebooku dwa razy w tygodniu 
i gromadziła mnóstwo fanów, dołączyłam także 
do grona DJ-ów grających charytatywnie w tym 
ciężkim okresie. Już teraz wspólnie zastana-
wiamy się, jak kontynuować ten pomysł, kiedy 
wszystko zacznie wracać do normy. Ja na pew-
no w czerwcu planuję nadal nadawać – za dar-
mo, na Facebooku, dwa razy w tygodniu  - za-
praszam na swojego fanpage’a @ladyjessy82.

Anna Burek: Inicjatywa taka, jak Twoja, do-
ceniane są szczególnie w czasie, kiedy mało 
mówi się o przyjemności. Jednak dla Ciebie 
przyjemnością jest bezpośredni kontakt 
z odbiorcą -  jak radzisz sobie z jego bra-
kiem?

Lady Jessy: To zabawne, bo ta sytuacja dała 
mi możliwość pracy klubowej, ale z domu. Co 
ważne – dała też możliwość uczestniczenia 
w imprezach wielu osobom, które na co dzień 
nie mogą się na nie wybrać ze względu na 
obowiązki czy na przykład niepełnosprawność, 
więc właściwie mam wrażenie, że jestem przez 
to jeszcze bliżej moich fanów i stale pozna-
ję nowych ludzi. Przede wszystkim – jestem 
z nimi w stałym kontakcie – w trakcie Wirtual-
nych Domówek jestem nie tylko za mikserem, 
ale także non stop na mikrofonie – to pozwala 
mi budować super relację z uczestnikami tej 
imprezy online. Poza tym, już grając na Fotka 
TV miałam świadomość tego, że każde oczko 
w górę w liczbie odbiorców oznacza realnego 
człowieka po drugiej stronie monitora, więc kie-
dy gram online, wyobrażam sobie, że mam tych 
wszystkich ludzi przed sobą – czasem jest ich 
tylu, że wypełniliby ogromny stadion – to jest 
niesamowita świadomość i staram się grać dla 
każdej z tych osób – od zawsze uważałam, że 
dobry DJ jest dla publiczności, a nie na odwrót.

Anna Burek
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Jeszcze nie wszystkie muzea są dla nas otwarte. Ale powoli, powoli to 
się zmienia. Warto sprawdzać informacje na bieżąco. Jednym z obiektów, 
do którego można pójść, jest Berlinische Galerie, tam jest przestronnie, 
ludzie na siebie nie wpadają, ale noszenie maseczek jest obowiązkowe!

UMBO FOTOGRAF

Czy można artystę nazywać Wielkim Wybu-
chem? Ależ tak!  Wielkim Wybuchem nowo-
czesnej fotografii lat dwudziestych. Tak przy-
najmniej pisał o Otto Umbehrcie (1902-1980) 
historyk sztuki Herbert Molderings w napisanej 
w 1995 roku retrospektywie artysty pt. „UMBO. 
Vom Bauhaus zum Bildjournalismus.”

Jakie to są wspaniałe zdjęcia! Ze swoją boga-
tą wyobraźnią i radością eksperymentowania 
Umbo wywarł kluczowy wpływ na rozwój świa-
ta wokół siebie, na Neues Sehen, a więc nowy 
styl w fotografii, który rozwinął się w latach 

dwudziestych poprzedniego stulecia. To on jest 
odpowiedzialny za nowy image kobiety! Nowej 
kobiety! A jak pieknie potrafił uchwycić ulicę!Po-
zowane zdjęcia, ale również te reportażowe to 
jest świetna odskocznia od pandemii. Najlepsza 
jaka może być!

Otto Umbehr urodził się w Düsseldorfie w 1902 
roku. Był drugim z sześciorga dzieci. Ojciec wy-
konywał zawód architekta, matka zmarła, gdy 
Otto był małym chłopcem. Jako chłopiec uczył 
się w Duisburgu, Aachen i  Düsseldorfie, w 1921 
roku zaczął studiować w Bauhausie w Weima-
rze, będąc pod wpływem wielkich artystów. 
Swoje studio fotografi otworzył w 1926 roku i ro-
bił m.in. absolutnie świetne fotomontaże.

Umbo to awangrada z prawdziwego zdarze-
nia, dlatego nie dziwi owa furora, którą zrobił 
w tamtych czasach artysta. Był utożsamiany ze 
wszystkim co nowe: nowe portrety, nowy obraz 
kobiety, nowe spojrzenie na ulicę, nowy fotore-
portaż. To wszystko on! W  Berlinie oglądamy 
około 200 prac artysty, wraz z licznymi doku-
mentami. Jego fotografie są eksperymentalne 
i pełne fantazji. Są takie jak i sam Umbo : nie-
konformistyczne. W Bauhausie mógł rozwinąć 
swój talent. Wyostrzyło mu się oko, wyczucie 
kompozycji, wspaniale grał z kontrastami czerń-
-biel. Dziś jest utożsamiany z Bauhausem, ale 
w szkole tej spędził tylko dwa lata, bo jako en-
fant terrible musiał ją opuścić. Pojechał do Ber-
lina, który w tamtym czasie był mekką Awangar-
dy. Na początku nie było łatwo i żył w biedzie. 
Pomógł mu jego kolega z Bauhausu Paul Citro-
en, który zresztą przekonał go do zmiany jego 
tożsamości artystycznej, Otto Umbehr stawał 
się powoli Umbo.

Umbo zyskał sławę z dnia na dzień, a właściwie 
z nocy na dzień. Jego kariera ekspolodowała. 
Stał się sławny portretując kobiety berlińskiej 
Bohemy. Aktorka Ruth Landshoff przed jego 
obiektywem wcielała cię ciągle w nowe role. 
Raz widzimy ją jako typową piekność, której 
urodę podkreślały wspaniałe kontrasty, innym 

Fot. Umbo, Ohne Titel (Ruth Landshoff mit Katze), 1928, © Phyllis Umbehr/Galerie Kicken Berlin/VG Bild-Kunst, 
Bonn 2020

Fot. Umbo, Der Rasende Reporter, 1926, © Phyllis 
Umbehr/Galerie Kicken Berlin/VG Bild-Kunst, Bonn 
2020

Umbo, Ohne Titel (Ruth. Die Hand), um 1926, 2016 
erworben mit Mitteln der Beauftragten der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien, © Phyllis Umbehr/Ga-
lerie Kicken Berlin/VG Bild-Kunst, Bonn 2020, Repro: 
Anja E. Witte

Wystawa potrwa do 20 lipca br.

Godziny otwarcia: 
od środy do poniedziałku 
od 10:00 do 18:00, 
wtorki zamknięte

Bilety: 
8 Euro/5 Euro, 
każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca 4 Euro, 
do 18 roku życia wstęp bezpłatny.

razem zakłada maskę i w jej oczach widać dzi-
kość! Fotograf zaczął tez pracować dla prasy. 
To on wprowadził do artykułów serie zdjęć. 
Reportaże zasługiwały przecież na więcej niż 
tylko jedno.

Nadszedł jednak rok 1933 i narodowy socja-
lizm.  Dla apolitycznego i tolerancyjnego Umbo 
to było straszne. Stracił swą kreatywność. Jego 
zdjęcia z tego okresu świaczą o tym, że wycofał 
się i zamknął niczym w skorupie. Fotografoował 
głównie cyrk i teatry wodewilowe. Podczas jed-
nego z bombardowań Berlina w 1943 roku stała 
się rzecz straszna. Zostało zniszczone boga-
te archiwum artysty, 50 000 – 60 000 tysięcy 
negatywów przestało istnieć! Umbo po wojnie 
wyjechał do Hannoveru, aby powoli odbudować 
swój świat.

Pracował nadal jako fotograf prasowy, ale suk-
cesu z lat 20-tych nigdy nie powtórzył. W latach 
70-tych, kiedy fotografii dano należne jej miej-
sce w muzeach, jego prace znów zaczęły być 
popularne. W latach 90-tych uczcił go  Herbert 
Molderings wydając monografię artysty.

Wystawa „Umbo. Fotograf. Prace 1926 – 
1956” powstała przy współpracy Sprengel Mu-
seum w Hannoverze, Berlinische Galerie oraz 
Bauhaus Dessau Foundation.

Zdjęcie (manekiny):Umbo, Ohne Titel (Menjou 
en gros), 1928/1929, Leihgabe der Ernst von 
Siemens Kunststiftung, © Phyllis Umbehr/Ga-
lerie Kicken Berlin/VG Bild-Kunst, Bonn 2020, 
Repro: Anja E. Witte

Zdjęcie (kot): Umbo, Ohne Titel (Ruth Landshoff 
mit Katze), 1928, © Phyllis Umbehr/Galerie Kic-
ken Berlin/VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Marta Szymańska
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PRAWO / ADWOKACIPRAWO / 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 spadkowe

Rechtsanwalt Dr. Tomasz J. Liczbanski
Lauterstr.14/15,12159 Berlin przy Breslauer Platz

.  30 9  778-0, Fax -9, Tel : (0 ) 6 2 09 info@liczbanski.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

E-Mail: info@strafverteidiger-dr-matthies.de
www.strafverteidiger-dr-denis-matthies.de 

Tel.: 030-40 36 77 380  I  Fax: 030-40 36 77 381
Kancelaria prawna Adwokat Edyta Koryzna LL.M

Prawo karne      Prawo pracy
Prawo rodzinne i socjalne

Carthausplatz 1, 15230 Frankfurt (Oder)

Zweigstelle: Alte Poststraße 39, 03172 Guben
Tel.: 0335 500 99315, Fax: 0335 500 99317

Mobil: 0049 173 423 7538, 0048 787 738 670
E-mail: ra-koryzna@gmx.de

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
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PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI

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

Kurfürstendamm 152,  10709 Berl in

www.polski-adwokat-berlin.de

PORADY W JĘZYKU 
NIEMIECKIM I POLSKIM

Nürnberger Str. 49, 10789 Berlin
Tel. Nr.: (030) 48 82 57 48

matuschewski@ra-matuschewski.de 

UWAGA! Nowy adres!

Stefan Nowak 
mecenas

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

Bergmannstr. 103, 10961 Berlin
 
 

Tel.: +4930 /611 33 14, Mobil: 0177 888 76 03  
Fax: +4930 / 611 19 05

E-mail: stefan.nowak@t-online.de

Specjalista prawa rodzinnego

UWAGA! Nowy adres!

• 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
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PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI

Peter Kupisz

Oferuję rzetelne porady oraz opiekę prawną

w następujących dziedzinach prawa:
w języku polskim i niemieckim

biuro: 
Agricolastraße 7, 10555 Berlin-Moabit

T(U-Bhf. Hansaplatz, S-Bhf. iergarten)
tel.: 030/682 31 107 
 fax: 030/68231108

kom. 0163/ 53 494 53, e-mail: kupisz@gmx.de, www.kupisz.de

Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu 

Rok założenia 2003

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

KANCELARIA ADWOKACKA

Porady z prawa  
polskiego i niemieckiego

 

 
mgr prawa Artur Balon udziela czytelnikom Kontaków 
bezpłatnych porad prawnych z prawa polskiego
w poniedziałki w godz. 20.00-21.00
pod tel.: 030 439 24611

Mieszkam w Niemczech. Mój mąż zmarł niedawno będąc 
czynnym zawodowo.  Mąż nie wykorzystał urlopu, jaki 
by mu przysługiwał, gdyby dalej pozostawał w stosunku 
pracy. Czy pracodawca obowiązany jest zwrócić spad-
kobiercom odpowiedni ekwiwalent pieniężny za niewy-
korzystany urlop? 

Stanowisko orzecznictwa nie jest w tej materii jednorodne. 
Ostatnio jednak daje się zaobserwować tendencja uznawa-
nia takich roszczeń. 
W tym duchu orzekł m.in. Sąd Pracy w Berlinie (sygnatura 
akt: 56 Ca 10968/15) argumentując swój wyrok przysługu-
jącemu pracownikowi z ustawy roszczeniu o wypłatę ekwi-
walentu za niewykorzystany urlop po zakończeniu stosunku 
pracy. Zdaniem sądu „zakończenie” stosunku pracy ma miej-
sce także w przypadku śmierci pracownika.

Prowadzę w Niemczech samodzielną działalność gospo-
darczą (selbstständig). W wynajmowanym mieszkaniu, 
w celu zawodowym, używam jednego pokoju. Chciał-
bym ściągnąć sobie z podatku - w odpowiedniej czę-
ści- opłaty, jakie ponoszę na ten pokój. Zaznaczam, że 
pokój ten służy mi też częściowo do innych celów jak na 
przykład do spania. Czy mogę ściągnąć sobie z podatku 
świadczone opłaty na ten pokój?

Izba Finansowa Federalnego Sądu Najwyższego (Bundes-
gerichtshof) stoi na stanowisku (BFH sygnatura akt: GrS 
1/14), że zwolnienia podatkowe mogą dotyczyć tylko pokoi, 
które używa się prawie wyłącznie („nahezu ausschlielich”) 
w celach zawodowych.  Już tylko częściowe używanie poko-
ju do celów prywatnych nie uprawnia do otrzymania zwolnień 
podatkowych (chodzi tu o zwrot części opłat za mieszkanie, 
prąd, ogrzewanie, czyszczenie itd.). Wyrok dotyczył podat-
nika mającego tzw. kącik (Arbeitsecke) w pokoju sypialnym 
(dotyczy to w tym samym zakresie pokoju mieszkalnego), 
który służył mu do prowadzenia działalności zawodowej. 
W świetle obowiązującego orzecznictwa nawet podatni-
cy stawiający lóżko gościnne w pokoju mogą mieć kłopoty 
z urzędem skarbowym.

Jestem właścicielem mieszkania w Niemczech. Czy 
przeprowadzając remont mieszkania mogę zmodernizo-
wać okna i wymienić je na nowe?

Właściciele nie mogą wszystkiego zmieniać. Niektóre pra-
ce budowlane, przed ich podjęciem, muszą mieć na to zgo-
dę innych właścicieli (Eigentümergemeinschaft). Do takich 
prac należą przykładowe zmiany w konstrukcjach nośnych 
budynku, jak ściany i stropy oraz w razie modernizacji lub 
wymiany okien lub drzwi zewnętrznych. Natomiast kwestia 
tapetowania, malowania pomieszczeń wewnętrznych czy 
układania podłogi jest sprawą wyłączną właściciela i innym 
właścicielom nic do tego. 

Jestem nieślubnym dzieckiem mojego ojca. Czy będę po 
nim mógł dziedziczyć?

Zarówno w prawie polskim jak i niemieckim dzieci dziedziczą 
po swoich rodzicach bez względu na to, czy pochodzą z mał-
żeństwa, czy ze związku pozamałżeńskiego. Wszystkie dzieci 
spadkobiercy mają w tym względzie równe prawa. Dla dzie-
dziczenia z ustawy przez dzieci spadkodawcy nie ma więc 
żadnego znaczenia czy chodzi tu o dziecko małżeńskie czy 
pozamałżeńskie. W przypadku dzieci pozamałżeńskich nie 
ma też wpływu na dziedziczenie sposób ustalenia ojcostwa, 
a więc czy nastąpiło sądowe ustalenie ojcostwa, czy uznanie 
dziecka w drodze odpowiedniego oświadczenia. 
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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

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

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

TEL.: 2170679 LUB 0163 7385314
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 

TŁUMACZE  wszelkiego rodzaju dokumenty, 
teksty, pomoc przy formułowaniu pism, korekta 
pism, pomoc w zakładaniu konta bankowego. 

Tel.:   0178 1585057

DOROTA CYGAN
tłumaczka przysięgła (tłumaczenia pisemne i ustne)

Hoeppnerstr. 121, 12101 Berlin
Tel.: 0177 78 42 993, e-mail: dorota_cygan@yahoo.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   

mgr ZDZISŁAWA KARNETZKA - tłumaczka przysięgła
akty USC, świadectwa, umowy, dokumenty ubezpieczeniowe

tel. 01639805226,  e-mail: z.karnetzka@t-online.de
Mellener Str. 6, 12305 Berlin  S2 Bhf Lichtenrade

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

akty urodzenia, małżeństwa itp., zaświadczenia do ślubu!
Biuro: Emmentaler Str. 95, 13409 Berlin-Reinickendorf 

Dojazd do Residenzstraße/Emmentaler Straße: U8, Bus 122 i 125
Tel.: (030) 57798194; tel. kom.: 0162 917 96 98; e-mail: info@maluski.de

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

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

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;
mobil: 0171 8436199; e-mail: w.lipscher@t-online.de

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY – mgr Artur Balon  
Uwierzytelnione tłumaczenia świadectw, dyplomów, dokumentów urzędowych 
i prywatnych, pozwów, zażaleń i innych pism. Wizyty w zakładach karnych.
Artur Balon, Tannhäuserstr. 7, 10318 Berlin (U5: Tierpark, S3: Karlshorst), 
tel.: 0163 452 5633 oraz 030 43924611 (terminy na telefon), arturbalon@web.de

 

Ollenhauer Str.45, 13435 Berlin
(Bus: M21- Pfahlerstr.)

e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850

WWW.KONTAKTY.ORG
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W całym kraju panu-
je radość i zadowo-
lenie …, których nikt 
nie podziela.

Od kilkudziesięciu lat 
amerykańska agencja 
kosmiczna NASA wie-

działa, że istnieje życie na Marsie. Życie, 
ale nie w formie i zaawansowanej, jaką 
od razu podsuwa nam nasz umysł, tylko 
w formie bakterii i mikrobów. Ich ilość nie 
jest zbyt widowiskowa, ponieważ w jed-
nej części marsjańskiej gleby bakterii jest 
około kilkudziesięciu. Dla porównania, na 
Ziemi w identycznej ilości podłoża jest 
ich już minimum kilka tysięcy. To stało się 
podstawą dla NASA, aby zaprzeczyć  ist-
nieniu życia poza naszą planetą. Jest go 
zbyt mało, aby to potwierdzić. Kropka.

Wszyscy coś podejrzewają,

… ale nikt nie wie, gdzie szukać. Tak też, 
oficjalnie można by to opisać, w telegra-
ficznym skrócie.
Koronawirus, który przetoczył się przez 
cały świat, przyniósł ze sobą strach 
o zdrowie własne i bliskich, niepewność 
na rynku pracy, czy też ekonomiczny za-
wał serca, który da nam jeszcze o sobie 
znać. Niewiele osób jednak wie, i tu spra-
wa dotyczy przedsiębiorców, iż istnieje 
ubezpieczenie od niespodziewanej prze-
rwy w prowadzonej działalności gospodar-
czej – także w przypadku pandemii (!!!). 
Jest to o tyle istotne, że tworzy ochronę 
i zabezpieczenie obrotu (Umsatz) przed-
siębiorstwa oraz kosztów bieżących lub 
kosztów najmu lokalu.

Czas jest względny, ale ważny

Aby móc wylądować na srebrnym globie, 
Chińczycy musieli posiadać dokładne 
mapy powierzchni Księżyca. Ich kreatyw-
ność w tej materii zaskoczyła szefostwo 
JPL (Jet Propulsion Lab) – Laboratorium 
Silników Odrzutowych NASA – oraz 
postawiła na nogi Agencję Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego USA. Obywatele 
Państwa Środka za pomocą swoich służb 
specjalnych wykradli z JPL mapy całej 
powierzchni Księżyca, w szczególności 

Bartosz Drajling 
Doradztwo Ubezpieczeniowe

Kolonnenstaße 16, 10829 Berlin
Tel.: 0152 579 54 514 
Fax.: 030 922 83087 

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

WARTO WIEDZIEĆ
Powodzenie nie trwa wiecz-
nie, a porażka to nie kata-
strofa. /Winston Churchill/

jego ciemnej strony, gdzie za jakiś czas 
postawili jako pierwsi swoją stopę łazika 
Yutu -2.

Znacząca różnica

Ewolucja myśli, czy też wspomniana 
wyżej kreatywność, pozwala jednym 
bazować na doświadczeniu innych Wpro-
wadzając innowacje oraz doskonaląc 
produkt, można tworzyć i dostarczać lep-
szy asortyment niż konkurencja. Obecnie 
standardowe lokaty oszczędnościowe 
przynoszą zysk ujemny (!), czyli, po ludz-
ku mówiąc, straty. Gdyby jednak nawet 
owe lokaty oferowały, jak to mają średnio 
w zwyczaju, 0,5% w skali roku, to na po-
dwojenie kapitału, np. 10.000€ czeka-
libyśmy 144 lata! Idąc tropem ewolucji, 
konkurencja rozwinęła w międzyczasie 
ofertę o lokaty o bardziej dynamicznej 
stopie zwrotu rzędu 6%-9%. Tu z kolei 
podwojenie kapitału następuje średnio po 
około 10-15 latach, co potwierdza dom 
maklerski J.P. Morgan. Znaczącą różni-
ca potwierdzona.

Takich dwóch, jak nas trzech, to nie 
ma…

Trzech amerykańskich polityków, którzy 
nie utrzymywali ze sobą kontaktu, łączył 
mimo wszystko wspólny mianownik. Był 
to sposób, w jaki ci trzej gentlemani opu-
ścili ten świat. Pierwszy z nich, James 
Forrestal, sekretarz US Navy, osoba nie-
zwykle wpływowa w amerykańskiej polity-
ce, podczas intensywnych swoich działań 
politycznych znalazł się nagle w szpitalu 
wojskowym w Maryland, gdzie w niewy-
jaśnionych okolicznościach wyskoczył po 
swoją śmierć z okna. Drugim podejrza-
nym jest senator Joseph McCarthy, nie-
złomny tropiciel komunistów w strukturach 
elit rządowych. On również dokonał swe-
go żywota w szpitalu wojskowym w Mary-
land, w pełni swoich sił, na tajemnicze za-
palenie wątroby. Doradcą McCarthy’ego 
był adwokat Roy Cohn, przyjaciel rodziny 
Trump’ów, bez którego pomocy Donald  
nie byłby dziś tym, kim jest. Trzecią oso-
bą jest prezydent USA John F. Kennedy, 
który co prawda do Maryland nie dał się 
zaprosić,, ale nie oparł się niestety de-
dykowanej kuli. Przypomnijmy, że były to 
czasy tzw. Zimnej Wojny, a wszyscy trzej 
gentlemani byli katolikami.

Czy ma to jakieś znaczenie ? Bardzo 
prawdopodobne. Łączył ich nie tylko 
ogrom władzy, ale też walka z tzw. Deep 
State – państwem w państwie (…). Kon-
kurencja niestety rzadko walczy czysto 
i z otwartą przyłbicą. Jest to przywara 

ludzka, jednak w każdych czasach można 
znaleźć podobne przykłady. Nawet dziś. 
Nawet w mojej branży.

Skarby, skarby, skarby !

Generał George Marshall, twórca słyn-
nego planu Marshalla i lądowania w Nor-
mandii, tuż przed końcem wojny zaplano-
wał bardzo ciekawy manewr, który miał 
rzekomo oddzielić skutecznie Europę 
od Sowietów, a przy okazji zadać cios 
wojskom niemieckim. Manewr ten miał 
polegać na inwazji Amerykanów i wojsk 
sprzymierzonych w południowo-zachod-
niej Europie, od strony Lazurowego 
Wybrzeża. Problem polegał na tym, iż 
w całym owym pasie Francji, od południa 
na północ, pod koniec wojny  nie było już 
zbyt wielu Niemców. Co zatem kazało 
gen. Marshall’owi przygotować ów plan? 
Odpowiedź jest prosta. Ziemie te, to Akwi-
tania i Langwedocja, czyli dawne ziemie 
templariuszy, którzy notabene działają do 
dziś. Legenda mitycznego skarbu rycerzy 
zakonu rozpalała umysły poszukiwaczy 
od stuleci. Szpitalnicy ukrywali swoje do-
bra w różnych miejscach swojego bytowa-
nia, w różnych krajach, dobrze je przy tym 
zabezpieczając. Przeprowadzenie planu 
inwazji gen. Marshalla nie doszło do skut-
ku z braku środków, jednak w mniejszej 
skali Amerykanie jak i Niemcy, pod przy-
krywką działań taktycznych, próbowali 
w mniej formalny sposób wyrwać sobie 
z rąk zrabowane na wojnie złoto, kosz-
towności, jak i dzieła sztuki. Kto oglądał 
film „Monuments men“ /Obrońcy skarbów/ 
z Georgem Clooney’em, ten wie dokład-
nie, o czym mówi temat poszukiwania po-
niemieckiego złota. Naziści przy pomocy 
kpt. Otto Skorzennego przeszukiwali 
Europę wzdłuż i wszerz, udało im się wy-
przedzić Marshalla i znaleźli w Langwe-
docji sporą cześć skarbów templariuszy. 
Były to, między innymi, skarby wywiezione 
z Jerozolimy przez cesarza Tytusa.

Czego nas uczy historia ?

Historia pokazuje nam wielokrotnie, że 
wytrwałość to dobra cecha, która poma-
ga nam osiągnąć założony cel. Jednak 
wytrwałość w połączeniu z wiedzą, to 
idealny mariaż dający nieporównywalnie 
większe korzyści. Tak naprawdę, skarb 
jest w każdym z nas. Tylko nie zawsze 
wiemy, jak go znaleźć.
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Rabenstr. 35, 13505 Berlin 
Tel.: 030/ 4313625; Fax: 030/ 208475776

Udzielamy fachowych porad osobom
podejmującym działalność gospodarczą

na terenie Niemiec.
Prowadzimy księgowość

oraz pomagamy w załatwieniu wszelkich
spraw urzędowych. 

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

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

e-mail:
jaroslaw@nowakowski-privat.de

Tel/Fax.: 030 398 84 670
Mobil: 0151/ 17890903

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

Steuernummer, księgowość miesięczna i roczna, meldunek firm
bez stałego zameldowania w Berlinie, Kindergeld, handel w e-bay,

pisma, EKS, rozliczenie z skarbówką, zwrot Vat,
Businessplan dla Jobcenter, płace pracowników.

Tanio Szybko Solidnie
3 lata doświadczenia

Tel.: 0176 98550855

PKW, LKW, eVB Nummer
uznajemy wszystkie zniżki z Polski
specjalna klasyfikacja dla młodych
i nowych kierowców 75%/60%   

mieszkaniowe, na dom, mienia i od 
nieszczęśliwych wypadków  

Lebensversicherung/ Sterbegeldversicherung
Rentenversicherung/ Riester Rente itp.

Od 1880 roku na rynku niemieckim

Marek Seruga
Doradca Ubezpieczeniowy dla polskich klientów

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

Fax: 030/ 5165229-29
Seddiner Str. 5

10315 Berlin

Mobil:  0179/ 70 20 572

Ubezpieczenia samochodowe

Prywatne ubezpieczenia osobowe

Prywatne ubezpieczenia emerytalne i na życie

Ubezpieczenia firmowe, ubezpieczenia od ochrony 
prawnej, prywatne i państwowe kasy chorych
e-mail: marek.seruga@rheinland-versicherungen.de
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

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…

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

50% rabatu z tym ogłoszeniem
Gewerby dla Budowlańców

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

 Tel.-DE: +49-152-18214530, Tel.-PL: 666-994-177
E-mail: GewerbeService@onet.eu

•
 
Gewerby bez meldunku i od ręki

•
 Profesjonalna obsługa budowlańców •
 Sprawdzanie LV, oferty, rozliczenia

• 

•
 Tłumaczenia • Zapobieganie oszustwom •
 Kindergeld (204 €/mies. na dziecko)

Czynne do 20.00 w poniedziałki, wtorki, środy i na termin 

Steuer-Nummer i Freistellung

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

MIKOLAS & PFEFFERMANN GbR

BUCHHALTUNGS- UND LOHNBÜRO
Wir suchen ab sofort eine 

Buchhalterin/er bzw. 
Steuerfachangestellte/en. Polnisch von Vorteil
Bei Interesse bitte melden 0170 - 6732758

 Email: am@miko-beratung.eu

B I U R O  R A C H U N K O W E

Telefon 030 | 810 121 73
Mobil 0163 | 190 402 7

Email

Joanna Szulewska
Masz bałagan w papierach i nie wiesz od czego zacząć?  
Zgłoś się do NAS i zaoszczędź swój czas!

• BIURO RACHUNKOWE
• KSIĘGOWOŚĆ
• ROZLICZENIA PRACOWNIKÓW
• KORESPONDENCJA URZĘDOWA

Eisenacher Straße 10 | 10777 Berlin |  U-Bhf Nollendorfplatz
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Zakres naszych usług
• Existenzgründerberatung / Businessplan dla Jobcenter
• Buchhaltung / Prowadzenie kśięgowośći
• Lohnbuchhaltung / Rozliczenia kadrowo-płacowe

30,- €
w miesiacu / Pakiet 
kśięgowość

Ceny od

 

www.berlin-secretary.de
Berlin Secretary � Aroser Allee 90 � D-13407 Berlin 
OfÞce +49 (0)172 3942285 � info@berlin-secretary.de

BIURO SERWIS POLONEZ

Ollenhauerstr.45, 13403 Berlin (biuro mieści się w pomieszczeniach redakcji KONTAKTY). 
Wtorek i czwartek od 9:00 – 17:00 (w pozostałe dni możliwość wcześniejszego uzgodnienia terminu)

Tel. 030/ 343 90 574  •  kom.: 0152 18954868  •  fax: 030/ 375 91 850  •  Email:info@polonez-eu.eu

• Księgowość
• Serwis biurowy, zakładanie firm
• Pomoc w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych
• Pisanie rachunkow i prowadzenie korespondencji
• Gewerbe na biuro bez konieczności stałego meldunku w Niemczech

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

największy polski klub sportowy 

w stolicy Niemiec prowadzi

NNAABBóóRR
do drużyn piłki nożnej:

A-Juniorzy - 2002-2003

D-Juniorzy - 2008-2009

E-Juniorzy - 2010-2011

F-Juniorzy - 2012-2013

G-Juniorzy - 2014-2015

NIERUCHOMOŚCI
Helle 1-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Mariendorf, 2. OG mit 
Fahrstuhl, 40m²; neue, voll ausgestattete Küche mit Kochgelegenheit, 
Herd, Geschirrspülmaschine, Kombigerät Waschmaschine/Trockner; 
Badezimmer mit Badewanne und WC; Flur; Wohnraum vollmöbliert 
mit neuer Einrichtung inkl. Schrankbett, Couchgarnitur, Wohnwand, 
Smart-TV; Zentralheizung, Durchlauferhitzer; für 1-2 Personen ab dem 
15.06.2020 auf Zeit zu vermieten. Bei Interesse Email an 
rolli2008@yahoo.de

Wynajmę pokój z zameldowaniem lub udzielę samego zameldowania 
dla pracującej osoby od zaraz. Telefon 0172 3051689 lub 
(030) 84515323

Wynajmę umeblowany pokój. Blisko U-Bahn/ S-Bahn Neukölln – 
Hermannstr. Od zaraz. Tel.: 0160 2096536

KAWALERKA do wynajecia w 13507 Berlin-Tegel, Krumpuhler Weg. 
Po kapitalnym remoncie. Częściowo umeblowana. Nowa kuchnia 
i łazienka. Meldunek! 680 € warm. Kaucja zwrotna wymagana. 
Tel.: 0162 601 49 49

Tanie noclegi dla pracowników w Berlinie, małe mieszkanie 35 m², 
umeblowane, kuchnia, łazienka, ogrzewanie centralne, strzeżony 
parking, TV Polonia, możliwość magazynowania, 8-20 Euro nocleg. 
Tel.: 01575 1739556

Uzbrojone działki mieszkalno-rekreacyjne nad jeziorem Bronków koło 
Krosna Odrzańskiego sprzedam. 35 zł/m.kw. Zachód Nieruchomości. 
Tel.: 0048 793220023
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NAUKA / PRACA

Ambulanter P�egedienst in Berlin sucht für 
Wohngemeinschaften oder ambulant im Wedding

auch Neueinsteiger

P�egefachkräfte (mwaid)
P�egehilfskräfte (mwaid) (Std.-Lohn 12,50 € + Zulagen)

Interessenten bitte melden unter
Telefon: +49 30 4613010
info@sozialstation-biedermann.de
Chcesz zmienić swoją orientacje zawodową
lub zmierzyć się z nowym wyzwaniem? ZRÓB TO U NAS!

Potrzebujesz pieniędzy? Mamy coś dla Ciebie!
Rozpocznij pracę w Ingram Micro (w Großbeeren) jako pracownik magazynu.
Jeśli nie chcesz podejmować pracy na dłużej, jesteśmy w stanie zaoferować Ci krótki okres wypowiedzenia.
Ponadto oferujemy umowę na pełen etat (pierwsza umowa na rok) oraz stałe wynagrodzenie w wysokości 
1738,75 Euro brutto (+25% dodatku za pracę na zmianie nocnej).

Wymagamy gotowości do pracy w systemie 3-zmianowym. 

Nie zapewniamy zakwaterowania oraz dojazdów do pracy.

Prosimy o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną na adres: jobs.gbpl@ingrammicro.com 
Kontakt w języku polskim: 033 701 299 330

The Heartbeat of 
Logistic Services

Staramy się zapewnić naszym 
pracownikom najlepszą 

ochronę przed koronawirusem 
np. środki do dezynfekcji 
czy pomiar temperatury!

Ein Bauarbeiter für Außenanlagen und Pflasterarbeiten gesucht für 
Juli und August, 40 Stunden Woche. Nähe neuer Flughafen Berlin. 
info@128nh.com

Haushaltshilfe/Persönliche Assistenz/Pflegehelfer – Berlin. Suchst 
Du Haushaltshilfe oder Gesellschaft? Das hast Du jetzt gefunden! 
Ich werde gerne Ihr Haushalt erledigen, einkaufen, Wäsche waschen, 
bügeln usw. Ich bin gewissenhaft, pünktlich, sauber und zuverlässig. 
Ich habe Erfahrung als Persönliche Assistenz für Menschen mit 
Behinderung. Bitte nur seriöse Angebote. LG Mateusz 28J., 
tel.: 0151 6355796

Poszukujemy pań do sprzątania biur. Oferujemy umowę o pracę 
w niepełnym wymiarze. Hauselfen GmbH, Tel.: 030 97893672, 
Mail: kontakt@hauselfen.com

Firma budowlana z Polski poszukuje zleceń na budowy domów, 
dachy na terenie całych Niemiec. Brygada górali. Tel: +48 608 729122, 
+49 160 3089338

Gärtner für Privat in Steglitz – Zehlendorf gesucht, 1x Woche 
f.4-5Std. Tel.: 0170 5505183

Salon kosmetyczny Berlin w centrum Friedrichshagen zatrudni 
kosmetyczkę ze znajomością języka niemieckiego.
Tel. od pon.-piątku od godz.10.00-18.00, tel.: 0178 3465158
 
Mężczyzna mieszkający w Berlinie, poruszający się na wózku 
inwalidzkim poszukuje opiekunki w wieku 30-45 lat. Poszukiwana 
kobieta z podstawową znajomościa niemieckiego i nastawiona na 
dłuższą współprace. Proszę dzwonić lub pisac. 
Whatsapp.: 0049 178 5875724, e-mail: rolli2008@yahoo.de

Pielęgniarka/Krankenpflege lub Altenpfleger/Opiekun nad osobami 
starszymi j. niemiecki - dobry, wykształcenie / 3 letnie szkolenie, miłe 
usposobienie, prawo jazdy Kat. B. Zainteresowane osoby proszę 
o kontakt telefoniczny: Pn-Pt w godz. 8:00-18:00 Tel.: 0152 04363414 
lub przez E-Mail: kontakt@helga.website 

Salon kosmetyczny Berlin w centrum Friedrichshagen podnajmie 
kabinę do uzupełnienia oferty gabinetu na Micro Blading, Permanent 
Make up, kosmetologia, podolodia lub dla pedikurzystki. Tel. od pon. 
-piątku od godz.10.00 -18.00, tel.: 0178 3465158

POMOC DOMOWA/Hauswirschafterin. Wymagania: j. niemiecki - 
komunikatywny, wykształcenie / 3 letnie szkolenie lub minimum 1 rok 
doświadczenie zawodowe, dyspozycyjność, miłe usposobienie, prawo 
jazdy Kat. B. Zainteresowane osoby proszę o kontakt telefoniczny: 
Pn-Pt w godz. 8:00-18:00 Tel.: 0152 04363414 lub przez  
E-Mail: kontakt@helga.website     

Firma NESKIA GmbH zatrudni osobę z doświadczeniem w branży 
budowlanej do montażu systemów alarmowych, komunikacyjnych 
i monitoringu. Proszę o przesłanie CV pod adres: info@neskia.de (proszę 
określić oczekiwania finansowe). Dane firmy na stronie: www.neskia.de

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!!!

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).

Matematyka po polsku, po niemiecku 
www.matheman.de 

przygotowanie do gimnazjum, do MSA, do matury,
(Online via Internet). Tel: 030 99 21 43 35 MATHEMAN

POSZUKUJEMY KOBIET DO SORTOWANIA ODZIEŻY UŻYWANEJ I BUTÓW

•  Język nie wymagany
•  Praca z ubezpieczeniem pełen   
   etat lub częściowy
•  Możliwość zakwaterowania

CV lub pytania prosimy na adres Email: waldas@kabelmail.de
Tel.: 0152 53 602 417, VERSERO GmbH, 

Schönefelder Weg 31, 16321 Bernau

WYMAGANIA:
•  Podstawowa znajomość  
   teraźniejszej mody
•  Praca w zespole
•  Miejsce pracy Bernau koło Berlina
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do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:

pokojówka/pokojowy
kierownik zespołu
 (ze znajomością j. niem.)

pełen etat
pół etatu lub MiniJob,

opłata za godzinę wynosi 10,80 € (brutto)
w niedziele i święta zapewniamy dodatkowo 

80% wynagrodzenia podstawowego
wybrane dni świąteczne w roku aż 200% 

wynagrodzenia podstawowego
współpracownikom dojeżdżającym z Polski 

częściowo zwracamy koszt dojazdu

Poszukujemy pracowników

Oferujemy:

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

Nauczanie / Konsultacje językowe / Tłumaczenia
Niemiecki / Angielski / Polski

kilkuletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych
DaF - BAMF Zulassung

Tel.: 0176 8742 8939
E-Mail: info@languagebalance.com
www.languagebalance.com

Zajęcia indywidualne lub w bardzo małych grupach. Dla dorosłych 
w każdym wieku. Zajęcia również przez Skype. Zapraszam.

Witamy serdecznie w Przedsiębiorstwie RC. RC oferuje opiekę w nowo-
czesnych ośrodkach opiekuńczych dla ludzi z upośledzeniem umysłowym 
oraz ludzi z nabytym uszkodzeniem mózgu. W sumie posiadamy ponad 
20 ośrodków w Berlinie i Brandenburgu oraz w Toruniu.

Do naszych ośrodków w Berlinie i Brandenburgu poszukujemy:
Opiekuna/Opiekunki

Pielęgniarzy
Pedagogów

Zakres obowiązków
Opieka nad osobami niepełnosprawnymi
Pomoc w codziennych czynnościach
Organizacja czasu wolnego
Planowanie i dokumentacja przebiegu opieki
Fachowe wsparcie oraz osoba kontaktowa dla rodziny klientów i lekarzy

Oferujemy
Legalne zatrudnienie w oparciu o umowe o pracę na czas nieokreślony
Po okresie próbnym dodatkowe ubezpieczenie emerytalne (tzw. trzeci �lar)
Wynagrodzenie podstawowe+dodatki
Dodatek do posiłków oraz darmowe napoje
Podnoszenie kwali�kacji poprzez regularne szkolenia
Praca w nowootwartym, nowoczesnym ośrodku
Odpowiedzialna praca z małą grupą klientów

Oczekujemy
Wysokie poczucie empatii, zaangażowanie, cierpliwość
Szacunek w stosunku do osób niepełnosprawnych
Mile widziane (ale nie obowiązkowe) wykształcenie pedagogiczne, 
pielęgniarskie lub pokrewne
Motywacja i umiejętność pracy w zespole
Prawo jazdy kat. B
Komunikatywna znajomość języka niemieckiego minimum B1

Prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego: E-mail: job@rc-online.eu, lub 
monika.radke@rc-online.eu, Poczta: RC rehaconsult gGmbH, Wittestraße 30 J, 

13509 Berlin. W razie pytań proszę dzwonić: 030-4366 249 103 Monika Radke (PL)
Inne oferty pracy : www.rc-online.eu

ZAPRASZAM NA KURSY NURKOWANIA
Wszystkie poziomy od pierwszego oddechu w wodzie po zaawansowane 

techniczne kursy sternika motorowego, naukę pływania. Kursy prowadzimy 
w Berlinie lub dowolnym miejscu na świecie. Organizuje wyjazdy nurkowe 

również dla osób nie nurkujących. Współpracuje z wieloma centrami 
nurkowymi na świecie. Pomagam w doborze i zakupie sprzętu nurkowego, 

istnieje możliwość zakupu sprzętu, czy wykupieniu dowolnego kursu 
w systemie ratalnym. Zapraszam na nurkowanie próbne: są to nurkowania 

pod moją opieką, można bez kursu zobaczyć podwodny świat.

pawkacz@interia.pl 
tel.: 0 177 3784764 
www.tauchschule-seeteufel-diving.de

Paweł Kaczmarek - INSTRUKTOR NURKOWANIA

NAUKA / PRACA

SANCHEZ BAU- UND 
GRUNDSTÜCKSGESELLSCHAFT MBH BERLIN
Jeśli:

wykonujesz elewacje budynków,
zajmujesz się stawianiem ścian gipsowo – kartonowych oraz malowaniem wnętrz,
jesteś glazurnikiem,
lub wykonujesz inne prace remontowo – budowlane,

szukamy właśnie Ciebie! Nie musisz spełniać wszystkich warunków – wystarczy, 
że jesteś specjalistą w określonej dziedzinie budowlanej.
Oferujemy:

pracę w stabilnej niemieckiej �rmie,
atrakcyjne wynagrodzenie,
umowę o pracę na niemieckich warunkach lub zlecenie – dla posiadających własną działalność,
pomoc w znalezieniu zakwaterowania.

Język niemiecki nie jest wymagany.
Skontaktuj się z nami (mówimy po polsku): e-mail: info@bg-gruenau.de,                                               

tel.: +49 172-3098971, +49 30-654809041
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Miesiąc czerwiec przynosi nam nie tylko ulgę po trudnych ty-
godniach walki z epidemią, lecz również pachnie latem i... 
sprzecznościami. To w tym czasie upały i burze tańczą wspólnie 
na niebie. I nie znam innej ziemskiej istoty, która godzi w sobie 
sprzeczności lepiej niż kobieta. Jak dotąd nie znalazłam lep-
szego wiersza od tego powyżej, który opisywałby to zjawisko. 
Może któraś z nas podejmie takie poetyckie wyzwanie i napi-
sze coś o tym aspekcie kobiecej siły? Mam poczucie jednak, że 
aby to zrobić potrzebujemy najpierw ją zauważyć a następnie 
dobrze zrozumieć.

Według Freuda w każdym z nas istnieją ambiwalentne, czyli sil-
ne i przeciwstawne, uczucia i pragnienia. Od dziecka uczymy 
się sobie jakoś z nimi radzić poprzez wykształcenie pewnych 
mechanizmów obronnych. I ten sposób właśnie, radzenia so-
bie z tymi wewnętrznymi konfliktami, wyznacza w dużej mierze 
rozwój naszej osobowości. Śmiem jednak twierdzić, że kobie-
ty mają w sobie szczególną siłę łączenia sprzeczności a dzię-
ki temu uspokajania ludzi wokół. Myślę, że ma to swoje źródła 
w niezachwianej nadziei i wierze, że cokolwiek się dzieje ma to 
nam jakoś służyć. Niezmiernie ważne zadanie odgrywa tu rów-
nież poczucie bezpieczeństwa. Lecz nie to spychane na barki 
mężczyzny lecz zbudowane w sobie własną pracą. Dość często 
spotykałam się z przekonaniem, że to mężczyźni są odpowie-
dzialni za zapewnienie bezpieczeństwa rodzinie. I pewnie w sze-
rokim znaczeniu tego słowa tak, jest to jedno z głównych zadań 
mężów – chronić osoby, które kochamy. Nie zgodzę się jednak 
z poglądem, że to należy tylko do nich i nie uprawiajmy krzywej 
płciowej spychologii. Oglądając filmy przyrodnicze możemy zo-
baczyć waleczność lwic i to nie tylko w obronie swojego potom-
stwa a również całej rodziny. Zarówno kobieta jak i mężczyzna 
są podobni u swych źródeł, odróżniają się natomiast sposobem 
zastosowania swojej siły, piękna, mądrości itd. Powiedziałabym, 
że różnią się powołaniem i od tego trzeba wyjść. I nie chodzi tu 
o żadne konkrety, czyli standardowe hasło: kobieta do kuchni – 
mężczyzna na managera. Jesteśmy powołani do różnych misji, 
w których potrzebne są światu nasze uniwersalne cechy powoła-
nia kobiet i mężczyzn.

Latami obserwowałam tę „magię” kobiecej siły jednania sprzecz-
ności. Tam, gdzie jest kobieta, która odkryła to w sobie, panuje 

„A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał,
Jest więc odtąd na wieki i grzeszna i święta,
Zdradliwa i wierna, i dobra i złą,
I rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza…
I anioł i demon, i upiór i cud,
I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna.
Początek i koniec…”
   J.Tuwim

pokój. I czasami aż trudno go opisać, bo świat zewnętrzny może 
się walić a my czujemy się bezpiecznie, pełni wewnętrznego 
spokoju, tak jakby ona dawała nam schronienie w zielonej oazie 
na pustyni. To my kobiety mamy w sobie siłę, dzięki której po-
trafimy balsamować rany, często niewidoczne dla oczu, słowem 
i czynem, szczególnie we własnych rodzinach.

Smutne jest jednak to, że nie możemy zrobić nic wbrew woli dru-
giej osoby. Nawet Bóg szanuje wolność wyboru człowieka. Na 
siłę nie obdarujemy kogoś pokojem serca, lecz ta osoba może 
przy nas tego doświadczyć, ogrzać się, nabrać sił i nauczyć jak 
go rozpalić w sobie. Dlatego tak ważne jest aby dbać o ten pło-
mień, chronić przed zdeptaniem przez zagubione osoby i nami 
samymi, którzy w równym stopniu się gubimy.

Kilka lat temu czytałam o doświadczeniach matek, które mówi-
ły, o swoich trudnych emocjach związanych z macierzyństwem. 
Pojawił się tam także temat niechęci, obojętności, złości do wła-
snego dziecka. Społeczeństwo wcześniej nie dawało przyzwo-
lenia na to, aby szczerze mówić o całym wachlarzu matczynych 
emocji. Cieszę się, że takie zjawisko w końcu zostało zauważo-
ne i oddane prawo wolności uczuć matkom. Uważam jednak, że 
dyskusja publiczna nie jest najlepszym miejscem na ich całko-
wite obnażanie. Winno się to czynić z przyjaciółką, grupą mam 
czy kobiet, które zrozumieją i dodadzą sił kiedy ich zabraknie. 
Iskry aby na nowo rozpalić swoje ognisko spokoju. Ponieważ 
aby pogodzić poczucie krzywdy i wybaczenia, nienawiść i miłość 
wymagane są ogromne nakłady energii i głęboko zakorzenione 
serce w źródle pokoju. Czego sobie i Państwu życzę.

Anna Maria Wladkowska
 

Renciści pytają, doradca  
rentowy odpowiada
Czy wymeldowanie z Polski, wymagane przy złożeniu wnio-
sku rentowego, jest naprawdę konieczne?

Tak, jest ono konieczne. Nieprzedłożenie jest bowiem przez za-
kład renty traktowane jako zamiar powrotu do kraju pochodze-
nia, co powoduje z kolei przeliczenie wysokości renty na niższą. 
Należy więc gruntownie rozważyć swoje kroki w tym względzie, 
biorąc pod uwagę w szczególności niezmienialne konsekwencje.

Przeszedłem operację i nie wiem, jak długo będę przebywał 
w szpitalu. Ponieważ złożyłem odwołanie w sprawie ren-
ty,  może nadejść w tym czasie odpowiedź. Jeśli stanie się 
to w trakcie mojej nieobecności , to nie będę w stanie na 
nią odpowiednio  zareagować. Czy pobyt w szpitalu może 
służyć jako przyczyna przedłużenia wyznaczonego termi-
nu urzędowego?

Każdy, kto złożył środek odwoławczy, winien na czas dłuższej 
nieobecności, jak urlop, szpital itp., zapewnić sprawdzanie przez 
osobę trzecią przynajmniej co kilka dni nadchodzącej poczty, tak, 
aby mieć możliwość odpowiedniej reakcji w przewidzianym ter-

minie, czy to ustawowym, czy też wyznaczonym przez urząd. 
Natomiast sam pobyt w szpitalu może jedynie w wyjątkowo uza-
sadnionych przypadkach posłużyć do uzasadnienia przedłuże-
nia formalnego terminu. Dorosły pełnosprawny obywatel, będący 
w sporze z instytucją państwową, odpowiada samodzielnie za 
dochowanie obowiązujących wymogów formalnych. 
Dotyczy to oczywiście również strony materialnej prowadzonego 
postępowania, czy to administracyjnego, czy też sądowego.

Mój mąż pracował jako kierownik wydziału, skończył przy 
tym technikum. Mimo to zaszeregowano ten czas do grupy 
kwalifikacyjnej czwartej, zreszta przyznanej dopiero w wyni-
ku odwołania. Jednak w dalszym nie mamy ciągu pewności, 
że jest to prawidłowo ? 

Z wielkim prawdopodobieństwem można stwierdzić, że zasto-
sowane zaszeregowanie faktycznie jest zaniżone. Pytaniem do 
wyjaśnienia jest zgodność wykonywanej pracy z wykształceniem 
oraz czasowa jej zbieżność z samym wykształceniem, bo dopie-
ro od tej współbieżności  można mówić o konieczności wyższe-
go zaszeregowania.

Helena Surmack radca prawny, 
tel. 02115 - 800 80 30, 

wt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00



| | KONTAKTY KONTAKTY17

Kogo szuka dziś  
Czerwony Krzyż?

Gościem Tomasza Kyci był dr Marcin Przybysz, prawnik, szef 
biura informacji i poszukiwań Niemieckiego Czerwonego Krzyża 
w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

To zaskakujące, że 75 lat po zakończeniu II wojny świato-
wej Niemiecki Czerwony Krzyż wciąż szuka jeszcze zaginio-
nych. Jak duże jest to przedsięwzięcie?

Poszukiwania czerwonokrzyskie nie ograniczają się wyłącznie 
do Niemieckiego Czerwonego Krzyża. Jest to jedno z pierwszych 
działań podjętych przez ruch czerwonokrzyski na początku jego 
powstania, czyli w drugiej połowie XIX wieku. Struktury Niemiec-
kiego Czerwonego Krzyża są na tym polu wyjątkowo rozbudo-
wane, ale jeśli porównamy dane, to w tym samym czasie, kiedy 
obywatele Rzeszy na początku XX wieku podejmowali działa-
nia poszukiwawcze, takie działania podejmowali również Polacy 
na dzisiejszych terenach polskich. Formalnie jestem oczywiście 
pracownikiem Niemieckiego Czerwonego Krzyża (DRK), ale 
służba poszukiwawcza to przedsięwzięcie jak najbardziej mię-
dzynarodowe i w tym kontekście zarówno Nie-miecki, jak i Polski 
Czerwony Krzyż mają w tym zakresie podobne zasługi.

Czy te poszukiwania dzisiaj wciąż są potrzebne? Wciąż zgła-
szają się ludzie, którzy szukają swoich antenatów zaginio-
nych po II wojnie światowej?

Działalność biur poszukiwawczych dzieli się na kilka obszarów. 
Zarówno Niemiecki, jak i Polski Czerwony Krzyż koncentrowały 
się po II wojnie światowej głównie na osobach, które zaginęły 
w trakcie działań wojennych albo wskutek wojennej zawieruchy. 
Dziś w coraz większym zakresie zajmujemy się poszukiwaniami 
międzynarodowymi. Najczęściej chodzi o osoby, które trafiają do 
Europy i szukają swoich bliskich choćby w związku z ostatnim 
kryzysem migracyjnym.

Jak wyglądają takie poszukiwania i łączenie rodzin? Czy 
rzeczywiście dostaje Pan maila czy telefon, że ktoś szuka 
konkretnej osoby, czy jest to droga bardziej zinstytucjona-
lizowana?

Kontakty z DRK są bardzo różne. Najczęściej jednak dostajemy 
wiadomość, że ktoś w takich czy innych okolicznościach dostał 
się do Niemiec, lub ogólnie do Europy, i stara się na różne spo-

soby znaleźć swoich bliskich, często potwierdzić, że ktoś żyje 
i ma się dobrze. Optymalną sytuacją jest, kiedy udaje nam się 
doprowadzić do połączenia rodzin.

Czy można powiedzieć, kto kogo najczęściej szuka w Euro-
pie?

To się zmienia. Nie wiem, ilu z Państwa miało okazję odwiedzić 
Friedland i muzeum we Friedlandzie? To takie niewielkie mia-
steczko pod Getyngą…

… ja myślę, że większość z naszych słuchaczy wręcz tamtę-
dy przechodziła w latach osiemdziesiątych…

No właśnie! Ale zakładam, że jednak niewiele osób miało okazję 
odwiedzić muzeum, które funkcjonuje tam od kilku lat. To małe, 
ale ciekawe i multimedialne muzeum pokazuje nie tylko histo-
rię ośrodka dla przesiedleńców, ale też historię ruchów migra-
cyjnych na przestrzeni ostatnich 70 lat. Dotyczyły one bardzo 
różnych narodowości. Był okres osób wracających z niewoli so-
wieckiej, później przesiedleńcy, czyli Aussiedler, późni przesie-
dleńcy czyli Spätaussielder, aż w końcu osoby, które nie miały 
już korzeni niemieckich, czyli na przykład Węgrzy po Powstaniu 
Węgierskim, Wietnamczycy (boatpeople) i duża fala z Europy 
Środkowej, czyli między innymi Polacy przyjeżdżający do Nie-
miec w latach 80. i 90., aż po aktualny kryzys migracyjny. Każde 
z tych wydarzeń to zupełnie inne statystyki.

Wspomniał Pan ostatni kryzys migracyjny. Czyli jest moż-
liwe, żeby ktoś, kto na przykład w ostatnich latach uciekał 
przed wojną w Syrii, mógł zwrócić się do Was, do Niemiec-
kiego Czerwonego Krzyża z prośbą o pomoc w kontakcie 
z osobą, która uciekała z nim do Europy, a której miejsca 
pobytu chwilowo nie zna?

Dokładnie tak to funkcjonuje. Często są to osoby, które między 
Syrią a Europą Zachodnią straciły kontakt ze swoimi bliskimi. Nie 
da się ukryć, że są to olbrzymie dramaty rodzinne i duże obciąże-
nie psychiczne dla pracowników zajmujących się tymi sprawami.

Dziękujemy za rozmowę!

Odszedł
Olav Münzberg

W latach 90-tych, gdy przyjechałam do Berlina aby podjąć pracę 
na Uniwersytecie Humboldtów, poznałam i polubiłam dwóch nie-
zwykłych, wielkich ludzi – berlińczyków, Niemców pokolenia wo-
jennego. Obaj urodzili się przed wojną na Górnym Śląsku, jeden 
w rodzinie robotniczej, drugi w mieszczańskiej, obaj byli ludźmi 
kultury, między innymi poetami. Obaj kochali towarzystwo i byli 
słynnymi gawędziarzami, obaj działali z nieopisanym zaangażo-
waniem na rzecz kultury polskiej w Niemczech, obaj byli skromni 
i nie promowali swojej działalności. Obaj mieli wspaniałe żony-
-artystki, obaj należeli do gatunku ludzi niezależnych, nieprze-
kupnych, niepotrzebujących stada, w którego cieple mogliby się 
grzać i którego poglądy mogliby przeżuwać. Obaj byli tym, co po 
niemiecku nazywamy „Freigeist” – wolnymi duchami. Tacy ludzie 
często bywają niedoceniani przez instytucje, czasem są zmusze-
ni je opuścić lub odchodzą sami, wyrastają ponad nie, ale kto 
poznał ich osobiście, albo chociaż czytał ich dzieła, ten nigdy 
ich nie zapomni. Obaj należeli do pokolenia dotkniętego traumą 
wojenną, chociaż tylko jeden, starszy z nich, został zaciągnięty 
do Wehrmachtu. Obaj byli niejako prekursorami typu mężczy-
zny wrażliwego, nieskorego do agresji, pełnego empatii, głębo-
ko czującego i cenionego przez kobiety (nie brakowało im więc 
wielbicielek). Obaj kochali Polskę i robili wszystko, aby podnieść 
jej rangę w swej ojczyźnie, zwłaszcza w obliczu niewyplenionej 
jeszcze do końca arogancji i ignorancji wobec wschodniego są-
siada. Obaj przyjęli niejako ideową współodpowiedzialność za 
przestępstwa III Rzeszy i potrzebę „Wiedergutmachung”, napra-Marcin Przybysz – rbb/Maciej Wisniewski

25.10.1938 - † 21.04.2020
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wy tego, co zostało zniszczone i spustoszone. Obaj kochali tak-
że Berlin i pisali o nim. Jeden z nich od wschodniej strony muru, 
z mieszkania w Mitte – to nieżyjący już od kilkunastu lat, uro-
dzony w roku 1920 Henryk Bereska, tłumacz literatury polskiej, 
poeta, autor dzienników, drugi od strony zachodniej, z mieszka-
nia w dzielnicy Charlottenburg – to urodzony w roku 1938 prof. 
dr Olav Münzberg, który odszedł od nas w kwietniu tego roku, 
pisarz, poeta, naukowiec, aktywista, główny bohater mojego fe-
lietonu – legenda Berlina Zachodniego.

Münzberg osiedlił się w Berlinie w 1962 r., kiedy to z Bawarii 
przyjechał tu na studia jako syn niemieckich uchodźców. Bere-
ska i Münzberg znali się i lubili, obaj związani byli z polsko-nie-
mieckim czasopismem „WIR”, które Münzberg przez jakiś czas 
współredagował. Obaj brali udział w polsko-niemieckiej inicja-
tywie kulturalnej „statek poetów”, czyli „Poetendampfer”, które-
go współinicjatorem był Münzberg. Obaj byli także przyjaciółmi 
innego, wszystkim Państwu znanego poety – Tadeusza Róże-
wicza, patrona Teatru „Studiobuehne am Salzufer. Tadeusz-Ró-
żewicz-Bühne in Berlin”, założonego przez Olava Münzberga 
i jego żonę prof. Dr Janinę Szarek-Münzberg. To niezwykłe pol-
sko-niemieckie małżeństwo prowadziło również działającą przy 
teatrze do dzisiaj międzynarodową szkołę aktorską „Transform 
Schauspielschule” i wykształciło wielu znanych artystów. Olav 
Münzberg był także pierwszym przewodniczącym Stowarzysze-
nia Pisarzy Niemieckich po zjednoczeniu Niemiec, profesorem 
honorowym Uniwersytetu Sztuk w Berlinie, redaktorem czaso-
pisma „Ästhetik und Kommunikation”, inicjatorem i współtwórcą 
takich prestiżowych instytucji kulturalnych jak Literaturhaus na 
Fasanenstrasse i wielu innych, których nie zdołam tu wyliczyć. 
Był autorem prozy, poezji, esejów i niezliczonych publikacji 
z zakresu filozofii, kulturoznawstwa, literatury i sztuki, działa-
czem społecznym i politycznym, jednym z Wielkich pokolenia 
1968 r. Podczas studiów na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie 
był częścią antyfaszystowskiej i antykapitalistycznej rewol-
ty studenckiej, znał dobrze jej przywódcę Rudiego Dutschke, 
wspótworzył teatr uliczny przy Wittenbergplatz, wyprowadzając 
politykę na ulice. Olav Münzberg ukończył właściwie, zgodnie 
z rodzinną tradycją, studia prawnicze, ale nie poszedł ścieżką 
tej kariery. Był buntownikiem i wolnomyślicielem – i w rodzinie, 
i w społeczeństwie. Po studiach prawniczych, z których nigdy 
nie zrobił użytku, studiował jeszcze filozofię, religioznawstwo, 
historię sztuki i germanistykę. Podobnie jak Bereska był to 
człowiek, który pamiętał i który czuł się współodpowiedzialny za 
zakończoną 75 lat temu wojnę. Nie zapomnijmy o nim.

Brygida Helbig z cyklu standPUNKTwidzenia.

Ta płyta to zwierciadło 
czasów

Maciej Wiśniewski rozmawiał z berlińską wokalistką i multiinstru-
mentalistką Olivią Anną Livki, która w marcu wydała swój trzeci 
album „Digital Dissidents”.

Wydawanie płyty w samym środku pandemii to od strony 
komercyjnej spore ryzyko.

Nie podchodzę do swoich wydawnictw, mierząc je spodziewa-
nym komercyjnym sukcesem. Nagrywam i wydaję płyty samo-
dzielnie, bez wsparcia wytwórni płytowych. Po dziesięciu latach 
działalności w branży muzycznej moje oczekiwania są niewy-
górowane i realistyczne. Muszę jednak przyznać, że początko-
wa faza pandemii, kiedy codziennie coś zamykano – granice, 
sklepy, ludzi w domach – była dla mnie doświadczeniem prze-
rażającym i surrealistycznym. Ale z czasem przyzwyczaiłam się 
i staram się cieszyć tym, że mam po swojej stronie ludzi, którzy 
pracują razem ze mną przy promocji tej płyty i starają się trakto-
wać normalnie sytuację, która normalna nie jest.

Twoja płyta „Digital Dissidents” też opowiada o nienormal-
nej sytuacji, oczywiście nie o pandemii, bo utwory powstały 
wcześniej, ale o wynaturzeniach życia w erze Internetu.

Ci cyfrowi dysydenci z tytułu płyty to my wszyscy. Każdy z nas 
stał się w jakiś sposób wyobcowany, wyalienowany. Ten cyrk 
internetowy stał się naszym codziennym życiem, a każdy, kto 
w nim uczestniczy, przestaje zdawać sobie sprawę, gdzie wła-

ściwie jest jego miejsce – w sensie socjalnym, mentalnym, emo-
cjonalnym. Koronawirus jest punktem kulminacyjnym tego po-
czucia, które narastało w nas od dłuższego czasu: czujemy się 
nieswojo, albo wręcz obco w świecie, który sami stworzyliśmy.

To poczucie wyobcowania wzmacnia Internet pełen trol-
li, hejterów i fake newsów. Internet, który poprzez potęgę 
zarządzających nim korporacji ma nad nami coraz większą 
władzę.

W rzeczywistości nasze życie w pewnym momencie wyhamowa-
ło, ulice opustoszały, zrobiło się cicho. Tymczasem w Internecie 
żyjemy w nieustającym shitstormie, wśród postępującej dezin-
formacji. Brakuje nam orientacji, co jest prawdą, a co nieprawdą, 
co jest realne, a co nie, czemu i komu możemy zaufać. To ma 
ogromny wpływ na naszą tożsamość.

Brakuje orientacji, ale jest nadzieja. Przynajmniej w piosen-
kach na Twojej płycie.

Kiedy zaczynałam nagrywać mój album, byłam w bardzo trud-
nym, wręcz depresyjnym momencie mojego życia. Rozpadała 
się moja własna rodzina. Ale wraz z postępami prac nad płytą 
stwierdziłam, że nie chcę, aby jej przesłaniem było zagubienie 
i brak kierunku, lecz determinacja do tego, aby wyjść z kryzysu, 
aby odnaleźć drogę do budowy społeczeństwa, w którym ludzie 
dostrzegają się i pomagają sobie nawzajem.

„Digital Dissidents” to płyta silnych kontrastów, także pod 
względem muzycznym.

To skutek tego, w jakim momencie ta płyta powstawała. Po-
zwalałam sobie na niej na duże eksperymenty, ponieważ jest to 
prawdopodobnie ostatni album, w który będę w stanie zainwe-
stować tyle czasu i energii. Nie narzucałam sobie żadnych reguł, 
nie było żadnej autokontroli, dopuszczałam przeróżne wariactwa 
i podążałam różnymi drogami. A zarazem także pod tym wzglę-
dem ta płyta jest zwierciadłem naszych czasów. Dzisiaj wszystko 
jest ekstremalne, na maksa, w różne strony na raz.

Jak dajesz sobie radę w czasie pandemii?

Wydaje mi się, że lepiej niż wielu innych ludzi. Od dziecka potra-
fiłam sobie organizować czas i znajdować zadania. Przy okazji 
premiery albumu byłam tak zajęta jego promocją, że w ogóle 
nie miałam poczucia, że jestem bezczynna, że nie mam celu. 
Z drugiej strony wiem, jak cenne jest nasze zdrowie. Wiem to, 
bo sama miałam w życiu okres, w którym je straciłam. Porów-
nując moje położenie z sytuacją ludzi, którzy tracą zdrowie albo 
członków rodziny, to siedzenie w domu, ale w pełni zdrowia, jest 
do przeżycia.

Dziękujemy za rozmowę.

Foto: Rafael Poschmann

Olivia Anna Livki – rbb/Maciej Wisniewski
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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, E-Mail: marekkubacki75@gmail.com

ANONIMOWI  ALKOHOLICY – MEETING 
Poniedziałek 18.15-20.15, Środa 19.00-21.00, 

Sobota 17.00-19.00 - Gierkezeile 39, 10585 Berlin
Czwartek 18.00-20.00 - Wernerwerkdamm 36, 

13629 Berlin - wejście od Rohrdamm 8
Piątek 19.15-21.15 - Hessenring 47, 12101 Berlin

Niedziela 17.00-19.00 - Lipschitzallee 80, 12353 Berlin
Wtorek (grupa NA) - 17.30-19.30 - Boxhagenerstr. 89 

10245 Berlin

ZDROWIEZDROWIE

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

w Berlinie na fali 96,3 MHz
w Nadrenii Północnej - Westfalii - 103, 3 MHz,
w Bremie i Dolnej Saksonii – 95,6 i 98,9 MHz.

tel. 030 - 97 993 - 35 610
www.cosmoradio.de
polnisch@rbb-online.de

Gramy, informujemy i słuchamy Państwa głosów.
Audycje prowadzą: 
Monika Sędzierska, Adam Gusowski, Tomasz Kycia 
i Maciej Wiśniewski.

Lepiej po polsku
Z językoznawczynią dr Anną Mróz rozmawiała Monika Sędzier-
ska.

W jakim języku czytać książki dzieciom wychowywanym 
dwujęzycznie? W języku pochodzenia, czyli po polsku, czy 
w języku otoczenia – po niemiecku?

Z pewnością w języku polskim. Codzienne czytanie dzieciom ba-
jek czy różnego rodzaju książek to wspaniała okazja do wzmac-
niania języka pochodzenia. Oczywiście nie oznacza to, że nie 
powinniśmy czytać książek po niemiecku. Natomiast warto zdać 
sobie sprawę, że jeżeli nie wzrastaliśmy w języku niemieckim, to 
nasze kompetencje językowe, jeżeli chodzi o wymowę, akcent 
czy umiejętność budowania struktur narracyjnych, są zakotwi-
czone w języku polskim, w języku pochodzenia i w ten sposób 
przekazujemy najbardziej efektywnie nasz język pochodzenia. 
Jeżeli porównamy czas dziecka, który spędza w języku niemiec-
kim i w języku polskim, to zdecydowanie wypada to na nieko-
rzyść języka polskiego, więc okazja do tego, aby przeczytać 
dziecku książeczkę, powinna jednak wiązać się ze wspieraniem 
języka polskiego.

Teraz, kiedy nie wszystkie dzieci mogą chodzić do żłobka 
czy przedszkola i kontakty są ograniczone, czytanie jest 
szczególnie ważne. W jaki sposób książki pomagają w roz-
wijaniu języka?

Czytanie rozwija język przede wszystkim poprzez nabywanie 
przez dziecko nowego słownictwa i rozwijanie struktur narracyj-
nych, czyli umiejętność rozumienia dłuższych wypowiedzi i jed-
nocześnie ich tworzenia. Warto wspierać ten rozwój nie tylko 
przez samo czytanie, ale przez dawanie dziecku możliwości bu-
dowania własnej narracji na podstawie historii z książki. Np. wy-
myślanie własnego zakończenia. Albo rozwijanie własnej historii 
na podstawie tytułu, kiedy kupujemy nową książeczkę. Zapyta-
nie, co ten tytuł nam mówi? Co mogło się zdarzyć w tej książecz-
ce? To jest wspaniała okazja do tego, żeby rozwijać wyobraźnię 
dziecka, a przez to też umiejętności językowe.

Czy te umiejętności przekładają się również na drugi język?

Oczywiście. Umiejętności narracyjne przekładają się bezpośred-
nio na drugi język, bo to są umiejętności poznawcze. To nie jest 
tylko zakotwiczenie w danym języku, ale też rozwój umysłowy 
dziecka. Przy odpowiednim wkładzie językowym z drugiego ję-
zyka struktury kognitywne, czyli w umyśle, przełożą się bezpo-
średnio również na ten drugi język. Książka uczy wyrażać myśli 
i w ten sposób wspiera rozwój myślenia abstrakcyjnego, poprzez 
rozumienie metafor i poprzez uczenie się dostrzegania różnicy 
między fabułą a rzeczywistością. I to są etapy rozwoju, które każ-
de dziecko powinno przejść. Im bardziej na tym polu się rozwinie, 
tym lepiej będzie funkcjonowało również w drugim języku. 

Czytanie jest ważne również w kontekście emigracji. Jak tu-
taj możemy wesprzeć dziecko?

To jest emocjonalne, społeczne i również językowe zakorzenie-
nie w kulturze i języku pochodzenia. To kształtuje tożsamość 
dziecka. Oswaja dwukulturowość i dwujęzyczność. W kontekście 
migracji bardzo ważne są tematy książek. Jest dużo książek, któ-
re tematyzują aspekt migracji czy ogólnie problematykę inności 
i to jest bardzo ważne, żeby dzieciom z doświadczeniem migracji 

Anna Mróz – rbb/Maciej Wisniewski

i wychowującym się dwujęzycznie, wielokulturowo, przedstawiać 
takie światy, takich bohaterów, aby dzieci mogły znaleźć w nich 
zwierciadlane odbicie. To bardzo wzmacnia poczucie własnej 
wartości oraz reguluje pewne emocje związane z poczuciem by-
cia w jakimś stopniu innym. Jeśli przedstawimy wyjątkowość tej 
wielokulturowości, to wzmocni dziecko i przyczyni się do zrów-
noważonego rozwoju emocjonalnego. Bardzo ważne w doświad-
czeniu migracji jest to, żeby dziecko wspierać w tym kontekście.

Jak zachęcić dzieci do wspólnego czytania?

Istotne jest to, żeby stworzyć w domu rytuał czytania, taką wy-
spę. Stałe miejsce, stały punkt programu dnia, gdzie spotykamy 
się z dzieckiem. Jest to też pewna intymność rodzinna w rela-
cjach pomiędzy dzieckiem i rodzicem i budowanie więzi. Nie 
tylko z językiem, nie tylko z kulturą pochodzenia, ale też więzi 
rodzicielskiej!

Dziękujemy za rozmowę.
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 praxis@dentes-zahnaerzte.de

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

Mo, Di, Do 08.00 - 13.00 und 14.00 - 18.00 / Mi 08.00 - 13.00 und 15.00 - 18.00 / Fr 08.00 - 13.00

 
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. Iwona Burzyńska
Prof. Dr. Charlotte Opitz

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 :
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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      

ZAHNARZTPRAXIS AM CHECKPOINT CHARLIE

Morad Rammo
STOMATOLOG (mówi po polsku)

Friedrichstraße 210
10969 Berlin
Tel.: 030 25299490

info@praxis-checkpoint.de
www.praxis-checkpoint.de

DYŻUR NOCNY 7 DNI W TYGODNIU OD 20.00-02.00
TEL.: 015906801676

Godziny otwarcia: Poniedziałek: 13.00-19.00
Wtorek-Czwartek: 09.00-19.00, Piątek: 09.00-14.00

U-Bahn 6 Kochstr/Checkpoint Charlie - Bus N6&M29

ZDROWIEZDROWIE
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 Flemmingstr.5
12 163 Berlin
S1 | U9 | Bus 

Leczenie wszystkich zaburzeń mowy – głosu – neurologopedia
u dzieci i dorosłych, terapia w języku polskim lub niemieckim.

www.logopraxis-berlin-steglitz.de

 Gabinet Logopedyczny

Telefon:
Mobil: 

 

0 30 67 94 65 15
0173 65 38 915

Terminy po uzgodnieniu. Wizyty domowe – 
wszystkie kasy chorych oraz prywatnie 

Anna Kolesinski staatl. gepr. Logopädin

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

LOGOPEDA

Terapia prowadzona jest w języku polskim

PRZYGOTUJ SIĘ��������������������������������������

������������� położna, certyfikowany 
doradca laktacyjny IBCLC

Tel.: 01788685888, e-mail: renata.subocz@gmail.com

BOGDAN MYNDIUK - GINEKOLOG
Ringbahnstr. 3, 10711 Berlin (Koniec Kurfürstendamm)
Pon.+ Śr. 12.30 - 19.00, Wt.+ Cz. 8.00 - 14.00, 
Pt. 9.00 - 14.00.
Tel.: (030) 893 11 60, mail: praxis-myndiuk@web.de
www.mein-frauenarzt-in-berlin.de

Lekarz mówi po polsku

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

KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ 
9/U1

70-485 SZCZECIN

STOMATOLODZY WSZYSTKICH 
SPECJALIZACJI - SZCZECIN

STOMATOLODZY WSZYSTKICH 
SPECJALIZACJI - SZCZECIN

OD 15 LAT WYKONUJEMY I SKUTECZNIE REALIZUJEMY 
KOSZTORYSY DLA PACJENTÓW UBEZPIECZONYCH WE 
WSZYSTKICH NIEMIECKICH KASACH CHORYCH.

NIEMIECKIMI GABINETAMI

- GWARANCJA AKCEPTACJI KOSZTORYSÓW PRZEZ 
NIEMIECKIE KASY CHORYCH

-  GWARANCJA UZYSKANIA ZWROTU FINANSOWEGO Z 
NIEMIECKIEJ KASY CHORYCH ZA WYKONANE 
LECZENIE W POLSCE

- SZYBSZA REALIZACJA PLANÓW LECZENIA ORAZ 
WYSOKA JAKOŒÆ US£UG PROTETYCZNYCH

- ZAJMUJEMY SIÊ TRUDNYMI PRZYPADKAMI Z 
ZAKRESU PROTETYKI, CHIRURGII, PERIODONTOLOGII, 
ORTODONCJI I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ

pacjentów z Polski, Niemiec i 
Skandynawii.

Zadzwoñ i umów wizytê

KRZYWOUSTEGO 19/5
70-252 SZCZECIN

Istniejemy od blisko 30 lat. 
Zaufa³o nam ponad 15 000

+48 606 992 580 
+49(0)33 333 533 399 

www.ra-dent.com.pl

sylwia.cena@ra-dent.com.pl

-   OSZCZÊDNOŒÆ   DO   50%   W   PORÓWNANIU   Z   

-  NOWOCZESNY SPRZĘT, INNOWACYJNE METODY    
LECZENIA, WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

- NOWOŚĆ ~ LASEROWE WYBIELANIE ZĘBÓW

Agnieszka Ziolkowska

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

www.praxis-samtweiss.de

SAMTWEISS
Zahnarztpraxis 

Alt-Tegel

Dr. med. dent. 

Mo, Mi, Fr 09:00 – 16:00 Uhr, Di, Do 12:00 – 19:00 Uhr

11.00 - 19.00
14.00 - 19.00
   9.00 - 14.00

   

CHIRURG PLASTYCZNY W SŁUBICACH (90 KM  OD BERLINA)

Klinika "Intermed" Słubice
www.chirurgiaplastyczna-baranscy.pl

tel. klinika: +48 95 758 19 16
info w Niemczech: 02359 903 620

www.esculap-service.de

Dr. A. Barański, specjalista chirurgii plastycznej, znany z reportaży 
telewizyjnych na Sat1, Pro7, France2 oraz z prasy niemieckiej i polskiej 

Kurier Polonica, Wprost, Bild-Zeitung, Berliner Zeitung, Prisma, 
Rzeczpospolita, Rheinische Post, zaprasza do swojej kliniki w Słubicach. 

W rankingu "Rzeczpospolitej" z roku 2004, klinika "Intermed" była najwyżej 
ze wszystkich polskich klinik plastycznych. Ceny zabiegów:

pow. piersi 3200€, kor. nosa 2930€, facelift 3230€, powieki górne 950€,
dolne 1050€, kor. uszu 945€, podn. piersi 3130€, Reiterhose 1305€.
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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

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

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

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

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

Tel.
         030 499 07 360

:  030 491 91 9513409 Berlin - Reinickendorf
Reginhardstr. 34
e-mail: info@praxis-germedica.de

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
Dr. med. Beata Bylinski

Specjalista chorób wewnętrznych/lek. rodzinny

RÓWNIEŻ! Medycyna NATURALNA i estetyczna, Anti-Aging, m.in. 
dożylne kuracje witaminowe, osocze bogatopłytkowe 

PRP - "Vamipirlifting".

ZDROWIEZDROWIE



| | KONTAKTY KONTAKTY24

JAK ODNALEŹĆ SIĘ 
W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI 
Z KORONAWIRUSEM 
I NIE ZWARIOWAĆ.

Medialne przekazy nie wpływają pozy-
tywnie na nasze samopoczucie i oswoje-
nie się z czymś, z czym zapewne będzie-
my mieli jeszcze długo do czynienia. Na 
skutek całej sytuacji zgłosiło się do mnie 
bardzo wiele osób, u których nasiliły się 
objawy nerwic, paniki i hipochondrii. Dla 
wielu osób także domowa izolacja oka-
zała się być bardzo trudna. Nagła samot-
ność ujawniła to, czego dotąd unikaliśmy 
lub to, co jest dla nas trudne. Ponadto, 
według statystyk izolacja zwiększyła ilość 
kłótni małżeńskich, myśli o rozwodach, 
a także, niestety, wywołała wzrost liczby 
przypadków przemocy wobec dzieci. Ba-
dania psychologiczne prowadzone nad 
zagadnieniem kwarantanny pokazują, 
że sytuacja ta ma znaczące i negatyw-
ne konsekwencje dla naszej psychiki. Za 
wszystko to odpowiedzialne są strach, 
gniew i natrętne myśli. Natomiast czyn-
nikami najbardziej stresowymi w tej sy-
tuacji są nuda, dezinformacja, problemy 
z dostępem do artykułów gospodarstwa 
domowego, straty finansowe i poczucie 
utraconej, znanej nam rzeczywistości. 
Jak zatem odnaleźć się w nowej rzeczy-
wistości i jak zachować zdrowy rozsadek, 
nie ulegając panice?

Zawsze powtarzam moim klientom, że 
kluczem do każdego sukcesu, niezależ-
nie o jakiej strefie naszego życia myślimy, 
jest nastawienie. Jeśli będziemy myśleć 
negatywnie, doszukując się tylko nega-
tywnych stron, siłą rzeczy ogarnie nas 
pesymizm. Z takim nastawieniem już na 
starcie będzie nam bardzo trudno spoj-
rzeć i ocenić obiektywnie sytuację, z któ-
rą mamy do czynienia. W nadzwyczaj-
nych warunkach głos naszego rozsądku 
i własne wyczucie sytuacji są zasadniczo 
najważniejsze. Jeśli czujemy, że postępu-
jemy w zgodzie z samym sobą i na miarę 
swoich możliwości, oznacza to, że po-
stępujemy właściwie. Niemniej w takich 
okolicznościach, z którymi przyszło nam 
się zmierzyć, łatwo dać się zaskoczyć 
i trudno utrzymać emocje na wodzy. Stąd 
wiele osób pod wpływem natłoku infor-
macji, przymusowych ograniczeń i strat 
poniesionych na skutek pandemii, czuje 
się ogarnięta paniką i bezradna. Dlatego 

Od kilku miesięcy ze wszystkich stron jesteśmy 
zasypywani wiadomościami o kolejnych zakaże-
niach i zgonach osób chorych na COVID-19. 

aby sobie pomóc i odzyskać poczucie 
kontroli i równowagi, warto zastosować 
poniższe wskazówki:

1. Ważne jest, abyśmy stosowali się do 
komunikatów o zachowaniu dystan-
su między osobami i przestrzeganiu 
higieny. Środki dezynfekcyjne i ma-
seczki są nieodzownym atrybutem tej 
nowej rzeczywistości. To niewątpliwie 
duży plus, gdyż zasad higieny powin-
niśmy przestrzegać nie tylko w okresie 
pandemii, ale zawsze, chroniąc siebie 
i innych przed wszelkiego rodzaju wi-
rusami i bakteriami, które otaczają nas 
cały czas. Dodatkowo świadomość, że 
zapobiegamy rozprzestrzenianiu się 
wirusa, daje nam poczucie bezpieczeń-
stwa. 

2. Istotny jest także dystans wobec infor-
macji napływających z mediów. W zu-
pełności wystarczy, jeśli raz lub dwa 
razy dziennie sprawdzimy komunikaty 
medialne. Pamiętajmy, że telewizja 
lubi opracowywać wiadomości tak, by 
były barwne, a tym samym wywierały 
na nas duży wpływ. Jeśli czujemy, że 
nasze myśli skoncentrowane są tylko 
wokół zamartwiania się, warto zrobić 
przerwę od napływu wiadomości nawet 
na kilka dni lub zastosować technikę 
kontroli myśli. Polega ona na zarezer-
wowaniu określonego czasu (10-20 
minut dziennie), w którym możemy się 
martwić. Kiedy zmartwienia najdą nas 
poza tym czasem, możemy powiedzieć 
sobie: to jest coś, o czym warto pomy-
śleć podczas martwienia, a nie teraz. 
Jeśli będziesz to mówić sobie same-
mu wystarczająco często, ten proces 
myślowy stanie się twoim nawykiem. 
Ważne jest, by nie planować zmartwień 
późno w nocy.

3. Zamiast myśleć tylko o negatywach, 
warto poćwiczyć pozytywnie myśle-
nie i tak, w dobie pandemii, gdy świat 
się zatrzymał, jest to idealny moment 
na zadbanie lub odbudowanie relacji, 
które przygasły z braku czasu na ich 
pielęgnowanie. Możemy zadzwonić do 
dalszych krewnych, spędzić popołu-

dnie w gronie najbliższych, więcej cza-
su spędzić z dziećmi, żoną lub mężem, 
a gdy najdą nas gorsze chwile, dobrze 
jest się podzielić z bliskimi tym, co nas 
martwi i niepokoi.

4. Niezależnie od sytuacji w jakiej się 
znajdujemy, warto prowadzić zdrowy 
tryb życia. Uprawiać sport i zdrowo 
się odżywiać. Początki samodyscypli-
ny nie zawsze są łatwe. Wymagają od 
nas dużego zaangażowania, czasem 
przeorganizowania codziennych zajęć, 
abyśmy mieli czas na sport i przygo-
towywanie zdrowych posiłków. Teraz, 
gdy siłą rzeczy musimy zostać w domu, 
o wiele łatwiej wygospodarować ten 
czas na zdrowe aktywności. Warto 
również zachęcić do tego pozostałych 
domowników. Wzajemna mobilizacja 
w nowych postanowieniach sprzyja 
w osiągnięciu celu.

5. Pomimo mniejszej ilości obowiązków 
ważne jest, abyśmy sami narzucali so-
bie plan dnia i rożne zajęcia. Starajmy 
się unikać długiego leżenia w łóżku 
i rozregulowania rytmów okołodobo-
wych. Procedury są tym, co w tych 
trudnych czasach pozwala zachować 
higienę psychiczną i nie popaść w apa-
tię. Działania, rutyna i plan to elemen-
ty, które nadają kształt i sens naszym 
dniom, dają poczucie przewidywalno-
ści i pozwalają ustrzec się od zniechę-
cenia i poczucia bezradności. Takie 
funkcjonowanie daje nam stabilność 
i poczucie bezpieczeństwa. Ćwicze-
nia fizyczne, higiena osobista, posiłki 
o regularnych porach i inne regularne 
czynności przyczyniają się do porząd-
ku i struktury w nowej i niejasnej sytu-
acji.

Na koniec warto przypomnieć, że czło-
wiek jako istotna, jest bardzo adapta-
cyjną jednostką. Oznacza to, że szybko 
przyzwyczaja się do nowych warunków. 
Nawet jeśli dziś mamy problem z odnale-
zieniem się w nowych realiach, a nosze-
nie maseczek jest dla nas uciążliwe, to 
za kilka miesięcy, wszyscy zaakceptuje-
my zmianę i przyzwyczaimy się do nowej 
rzeczywistości. Z biegiem czasu samoist-
na akceptacja nowych warunków życia 
nikogo nie będzie już dziwić i nikomu nie 
będzie przeszkadzać. Póki co, zapamię-
tajmy powyższe punkty i postarajmy się 
do nich zastosować dla dobra naszego 
i innych.

Alicja Grezlikowski – psycholog kli-
niczny. Od kilku lat pracuje w Berlinie. 
Zajmuje się m.in problemami fobii, de-
presji, uzależnień, terapią par, dzieci 
i młodzieży.

www.psychologberlin.de / facebook - 
psychologberlin
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USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

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

Iwona Kosicka GbR
Mühlenbecker Str.117a

16552 Schildow

 
 

 
 

Tel.: 033056/432917 
Fax: 033056/432918 

Funk: 0172 30 50 652 
dikokosicka@gmx.de 

  
 

CHCESZ ZM IENIĆ  TWOJĄ  KUCHNIĘ?
 

WYMIENIAMY FRONTY I  BLATY! 
Wymierzanie oraz oferta bezpłatnie i bez zobowiązań dla klienta ! 

DDIIKKOO   
 

Zapraszamy po uzgodnieniu terminu

 Szafy z drzwiami suwanymi 
 Drzwi suwane przejściowe 
 Zabudowy wnęk

Meble kuchenne 
Żaluzje poziome i pionowe 

 Plisy, markizy, rolety 
  
  

 

Wszystkie produkty 
wykonujemy na wymiar

 
 

Wysoka jakość

 
 

Konkurencyjne ceny

 

Krótkie terminy
Dostawa montaż i serwis

teleberlin.de
Inh. Teodor Mainka
Friedrich-Wilhelm-Straße 83
13409 Berlin

030 81868077 
kom. 0176 48207784
poczta@teleberlin.de

Godziny otwarcia
Pon-Pt 9:00-14:00, 16:30-20:00

KOMÓRKI, INTERNET domowy i mobilny oraz 
przedłużanie umów we wszystkich sieciach na terenie całych 
Niemiec. Wszystkie porady są darmowe i w języku polskim.

Telewizja przez internet
Montaż i instalacja. Tanio i solidnie.

Tel.: 0177 3366646

OKNA   DRZWI   BRAMY 
GARAŻOWE   OGRODZENIA 

Z MONTAŻEM
Tel.: 030/216-34-32, Mobil: 0157-59640537

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  

Instalacje elektryczne i pomiary 
mieszkania i domy

Tel.: +49 157 524 747 87

AMPER
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USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

AN      G   R   O   B   K   I
Mistrz Kamieniarstwa   & Inż.  KRZYSZTOF  IMIELSKI

, 0173 68653500171 9074101
Biuro: Bödnerring 48, 13409 Berlin

03027497001,

 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

0171/6503466

28

POLSKI

ekspresowe kremacje.
,

www.chwolka.pl

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

 info@it-webdesigner.eu
 0151 63000617

Tworzenie stron sklepów internetowych

parkiet    laminat    deski   
cyklinowanie    składanie mebli 

tel: 216-34-32, mobil: 0157-59-640-537

REMONTY MIESZKAŃ

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

Nowoczesne metody likwidacji zmarszczek, Podstrzykiwanie 
kwasem hyaluronowym; Mezoterapia igłowa; regeneracja koktailem; 
Cosmelan – najskuteczniejsza metoda usuwania plam; Mikroderma-
brazja, Mikroneedling – poprawa gęstości i napięcia skóry. NOWOŚĆ: 
Wizażystyka – Makijaże; Lifting rzęs; Usuwanie owłosienia. Kosmetyka, 
B.Jakowska, tel.: 0176 49891284, e-mail: info@futurelines.de

NIELIMITOWANY INTERNET, nielimitowane rozmowy na wszystkie 
sieci. Bardzo dobry zasięg. Tylko 64,99 €/mies. teleberlin.de Inh. Teodor 
Mainka, tel.: 030 81868077, kom. 0176 48207784 Friedrich-Wilhelm-
Str.83,13409 Berlin

Muzyczna oprawa imprez „Berti” – Alleinunterhalter. Wesela, 
festyny, imprezy okolicznościowe. Live Musik & DJ. Wypożyczanie 
nagłośnienia i oświetlenia. Porady. Tel.: 030 7464556, 0179 2442890

Opróżnianie mieszkań, piwnic i strychów, rzetelna praca, krótkie 
terminy bezpłatna wycena, tel.: 0176 96383270

Werbetechnik GmbH

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

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

Fryzjerka z tytułem mistrza oferuje: baleyage, pasemka, trwała, 
strzyżenie damskie, męskie, henna, przedłużenie włosów (mikro-
ring, kreatyna). Agnieszka 0157 30430185 

WULKANIZACJA MOBILNA wymiana, wyważanie, naprawa opon 
(laweta) tel.: 0152 13445233  

Wykonujemy prace remontowe, szpachlowanie, malowanie, 
regipsy, płytki, tapetowanie, elektryka, hydraulika, montaż drzwi, 
okien, laminaty, kompletne remonty mieszkań. Tel.: 0151 71770337

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

Budowlana firma oferuje cały zakres usług: wykończenia 
mieszkań, kafelki, gładzie, instalacje. Budowa domów od podstaw, 
dachy, fasady, kostka brukowa. Wynajem busa. Tel.: 0151 43405449

Montaż anten - Sat – ustawienie anten, hotbird, pomoc 
techniczna, cyfrowy Polsat, NC PLUS instalacje SAT anteny, 
uchwyty, kable, serwis – (WhatsApp) 0152 16849681 lub 
0048 733568191. Super rabaty, zadzwoń!

Remonty – malowanie podłogi, hydraulika, elektryka, montaż mebli, 
okien, rolet, bram garażowych, altan, przeprowadzki, opróżnianie 
pomieszczeń. Wycena gratis. Marek, tel.: 0177 1689892

Refleksologia; stóp, rąk, twarzy i głowy. Zabiegi terapeutyczne 
i relaksacyjne.Tel.: 0163 7882447

Wykonuję prace remontowe tj. malowanie, tapetowanie, 
szpachlowanie, malowanie okien, drzwi, laminat. 
Tel.: 0157 836615980

USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

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  
 
Profesjonalne usługi kosmetyczne i medycyny estetycznej 
z dojazdem do klienta. Mezoterapia igłowa, mikroigłowa (BB), 
wypełnianie zmarszczek, powiększanie ust, prophilo, botox 
(również nadpotliwość), nici liftingujące, AHA i inne.
Wysoka jakość, promocyjne ceny. Tel.: 0176 27398949

Przeprowadzki – transport, opróżnianie mieszkań i piwnic, 
przewozy mebli, materiałów budowlanych oraz narzędzi ( IKEA, 
Bauhaus,...). Expresowo, solidnie, rzetelnie. Tel.: 0157 73670602 

USŁUGI TRANSPORTOWE – Przeprowadzki, – przewóz mebli 
oraz montaż, – oczyszczanie mieszkań, piwnic, – wywóz rzeczy do 
BSR, – rzetelnie, solidnie i szybko. Tel.: 0152/ 192 644 61 

Pogotowie remontowe, wykonam drobne i większe prace 
remontowo – naprawcze, elektryczne, montażowe w Twoim domu 
czy też firmie. Składanie mebli. Czarek: 0162 2677500

Solidnie wykonujemy remonty mieszkań: malowanie, 
szpachlowanie, regipsy, tapety, kafle, podłogi, prace murarskie, 
stolarskie, izolacje, hydraulika, elektryka, prace ogrodnicze, małe 
przeprowadzki. Tel.: +49 162 1044173, +49 30 85745005

Tłumacz do załatwienia spraw u notariusza, maklera 
(nieruchomości, ubezpieczenia), urzędu budowlanego.  
Telefon 0172 305 16 89 lub (030) 845 15 323   

  
Remonty mieszkań – wykonujemy prace remontowe, takie jak: 
tapetowanie, szpachlowanie, malowanie, regipsy, laminaty i inne. 
Emil, tel.:0152 11308510

  
Szybka i nieskomplikowana ogólna pomoc w papierach 
urzędowych jak i w wypełnianiu formularzy. Tel.: 0176 40485378

Remonty mieszkań, wynonuje wszystkie prace wykończeniowe: 
elektryka, hydraulika, kładzenie paneli, kafli, konstrukcje GK, gładź,
malowanie, kompleksowy remont łazienek, składanie mebli i inne 
prace. Tel.: 0049 1517 5517784, Email: fortuna740wroc@gmail.com

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 Rafał Lubiński
campingów, ciężarówek

samochodów jednośladów

łodzi oraz jachtów

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
1995 r.

MOTORYZACJA / TRANSPORT
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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
• wyważanie i zmiana opon

• elektroniczne badanie i ustawianie geometrii kół

klima service

MPU "IDIOTENTEST" - PRZED TOBA?
ALKOHOL, NARKOTYKI, WYKROCZENIA DROGOWE? 
Dzwoń, kurs, zaświadczenie, wnioski, wgląd do   

akt w urzędzie, rozmowy w urzędzie
Odzyskasz – 32 lata praktyki – J.Dolny

Tel.: 0176 24346798 i 030 6691210   

0176 83392933, 030 81473037

• NUMERY PRÓBNE
• NUMERY CELNE
• USŁUGI REJESTRACYJNE
• NOWOŚĆ! Wykonujemy
  na miejscu tablice rejestracyjne!
Biuro przy Urzędzie Komunikacji
"ZULASSUNGSSTELLE"
- Kreuzberg
pon-śr. 8.00-15.00,
czw. 10.00-18.00, pt. 8.00-14.00

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   

Auto Anmeldung Spandau
Usługi rejestracji pojazdów

meldowanie
przemeldowanie
wymeldowanie

5-dniowe rejestracje (próbne)
Brunsbütteler Damm 11, 13581 Berlin

(naprzeciwko Spandauer Arcaden)
Mo-Do 8:00-18:00, Fr 8:00-17:00, Tel.: 030 35 10 62 28

www.kfz-zulassung-spandau.de
info@kfz-zulassung-spandau.de

B-BB 1234

0049 176 471 923 57

TOMEK
transport&przeprowadzki

profesionalne przeprowadzki, punktualność 
i rzetelność wykonania usług
przewózy mebli (IKEA, Hö�ner, itd...)
opróżnianie mieszkań i piwnic
przewozy materiałów budowlanych i narzędzi 
(Bauhaus, Obi,...)
wywóz rzeczy do BSR

Te l. :  0 1 5 7 7  3 6 7 0 6 0 2  l u b  0 3 0  5 5 1 4 2 6 3 1  
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TR ANSPORT I  PRZEPROWDZKI
przewóz mebli      opróżnianie mieszkań

wywóz na BSR
  te l. :  0 1 7 2  5 7 3  5 9  9 4

Przeprowadzki – transport  „ Piotrek „
- przewóz mebli
- opróżnianie pomieszczeń
- bezpośrednie rozliczanie z JobCenter

Tel.: 0152 17271079   lub 030 96596915

TURYSTYKATURYSTYKA

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

Tel.: 0151-172-61-455 lub 0152-106-19-534
www.Spandau-Zimmer.de

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.: 0049 178 699 03 85

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,naneks kuchenny z wyposażeniem, łazienka oraz duży 
balkon. Tel.: 0176 21137428 

POLONIJNE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNE I KULTURALNE 

BERLIN – PTTiK BERLIN

piotr_swider@gmx.dewww.pttik-berlin.de

Klub PTTK Berlin 
im. Wojciecha Korfantego w Berlinie

/wycieczka jest bezpłatna, nie zapewniamy grupowego ubezpieczenia/
CHCESZ ŻYĆ AKTYWNIE? WĘDRUJ Z NAMI!
PTTiK BERLIN – Elżbieta Potępska, przewodnik po Berlinie 
i Poczdamie, tel.: 030 815 89 14, e-mail: kontakt@pttik-berlin.de

Piotr Świderski - Przewodnik po Berlinie i Brandenburgii
Klub PTTK Berlin im. W. Korfantego
e-mail: piotr_swider@gmx.de
Jan Tyburski: 0179 3279758

„PTTiK BERLIN” zaprasza w czerwcu na spacer po Glienicke Park.
Spotykamy się w niedzielę, 21.06.2020 o godz. 11:00 przy moście Glienicke 
Brücke. Dojazd autobusem 316 (kierunek Glienicke Brücke) od S – Wannsee.

Park Klein–Glienicke nazywany potocznie Glienicker Park rozciąga się nad rozlewiskiem 
Haweli na obszarze 116 ha i znajduje się  dokładnie po przeciwnej stronie Parku Babelsberg 
w południowo-zachodniej części Berlina w dzielnicy Steglitz-Zehlendorf. Ten otwarty dla 
społeczeństwa park o długiej i ciekawej historii w stylu angielskiego parku krajobrazowego 
jest częścią „Potsdamer Kulturlandschaft” i światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO 
(Welterbes Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin). Pod koniec XVIII wieku, czyli od 
momentu wybudowania drogi łączącej Berlin z Poczdamem park ten podzielony został na 
dwie części, ale pomimo tego, aż do II wojny swiatowej uważany był za jeden z najpięk-
niejszych parków w Europie. Podczas wojny został bardzo zniszczony, a potem na długo 
o nim zapomniano. Swoją niezwykłość park zawdzięcza księciu Karlowi Augustowi von Har-
denberg, który przejął tę posiadłość wraz z majątkiem w 1814 roku, jeszcze zanim został 
kanclerzem. Na jego zlecenie Joseph Peter Lennè stworzył uroczy i romantyczny park krajo-
brazowy wraz z tarasami wykorzystując liczne pagórki, wzniesienia i naturalny spadek terenu 
w kierunku rozlewiska Haweli. Natomiast od 1824 roku zawładnął tą posiadłością książę Karl 
von Preußen, zakochany w antyku. Nadał on parkowi całkowicie inny charakter, oczywiscie 
dzięki znanym architektom, Karlowi Friedrich Schinkel i Ludwikowi Persius. Wtedy zbudowa-
ny został pałac - Schloss Glienicke oraz wiele innych ciekawych budowli, także romantyczne 
fontanny, mostki i stawy. Nie tylko druga wojna światowa, także podział Niemiec przyczy-
nił się do całkowitego zubożenia parku. Dzięki zbliżającej się 200 rocznicy istnienia Parku 
Glinicke, która miała miejsce w 2016 roku rozpoczęto jego odrestaurowywanie trwające do 
dzisiaj. Podczas naszego spaceru będziemy mogli zobaczyć, czy park ten również dzisiaj 
konkuruje z najpiękniejszymi parkami europejskimi. Na spacer zaprasza w imieniu „PTTiK 
BERLIN” Elżbieta Potępska, przewodnik po Berlinie i Poczdamie. Proszę zaglądać na 
naszą stronę www.pttk-berlin.de, ponieważ spacer może zostać odwołany z powodu 
nadal trwającej epidemii.

Klub PTTK  w Berlinie im.W.Korfantego zaprasza na spacer, którego motto brzmi 
-  „Schmargendorf - mały klejnot Wilmersdorfu”.

Schmargendorf to małe miasteczko w dużym mieście. Dzielnica charakteryzuje się stosun-
kowo niskimi apartamentowcami i domami jednorodzinnymi. Centrum to praktycznie jedna 
ulica - Breite Straße, a symbolem jest przepiękny architektonicznie ratusz. 

Siedlisko Schmargendorf zostało po raz pierwszy wymienione w 1354 r., a status samo-
dzielnej gminy uzyskało w 1899 r. W 1920 r. powstał „Wielki Berlin”, gmina Schmargendorf 
(11 581 mieszkańców) została połączona z miastem Wilmersdorf i gminą Grunewald, two-
rząc 9. berlińską dzielnicę - Wilmersdorf. Kiedy ratusz Schmargendorf został zbudowany 
w latach 1900-02,  było to małe, ale szybko rozwijające się miasteczko, liczące niewiele 
ponad 2000 mieszkańców. Szybko stała się znana jako miejsce wycieczek do Grunewaldu, 
z wieloma restauracjami, ogrodowymi barami. Szczególnie silny rozwój nastąpił zwłaszcza 
po otwarciau stacji kolejki obwodowej - ringu -Schmargendorf w 1883 roku (dziś Heidelber-
ger Platz). Wiele znanych i sławnych osób ze świata sztuki, kulury czy polityki zamieszkało 
w tym uroczym zakątku, m.in. Rainer Maria Rilke, który mieszkał w willii „Waldfrieden” przy 
Hundekehlestr.11. 

Taki intensywny rozwój gmina zawdzięcza głównie dzięki podatkowi od sprzedaży gruntów 
i rozbudowie Hohenzollerndamm-u  w 1899 r., szerokiego bulwaru opartego na sąsiedztwie 
z Ku’damm-em. 

Serdecznie zapraszamy na spacer, pod warunkiem, że ograniczenia w porusza-
niu większych grup zostaną zniesione.

Spotykamy się  13 czerwca,  w sobotę o godz. 11.00, na  stacji U3 -Bhf. Podbielskiallee. 

Fo
to:

 E
lzb

iet
a P

otę
ps

ka



| | KONTAKTY KONTAKTY30

KULINARIAKULINARIA

Mięso płuczemy i osuszamy. Następnie kroimy 
w plastry i delikatnie rozbijamy tłuczkiem. Jeżeli 
karkówka jest przerośnięta tłuszczem, można 
go pookrawać. Papryczkę chili drobno kroimy, 
czosnek również. Przygotowujemy marynatę. 
Mieszamy ze sobą: piwo, olej, ziele angielskie, 
liście laurowe, tymianek, sól, pieprz, pokrojoną 
papryczkę z czosnkiem. Do marynaty wkłada-
my mięso i mieszamy. Przykrywamy folią i od-
stawiamy do lodówki na minimum 12 godzin. 
Karkówkę smażymy na rozgrzanym grillu ok. 
7 minut z każdej strony, smarując marynatą. 
Smacznego!

KARKÓWKA PIECZONA 
W KECZUPIE Z CEBULĄ

Kiedy najdzie nas ochota na konkretny kawał 
mięsa – sięgnijmy po karkówkę. Robi się prak-
tycznie sama, bo wystarczy przygotować ją 
wcześniej i umieścić w piekarniku na 1,5 h. Jest 
bardzo uniwersalna i smaczna, a dobrze dopra-
wiona jest rarytasem.

1 kg karkówki, 3-4 cebule, 1/2 szklanki keczu-
pu, 3 łyżeczki koncentratu pomidorowego, 4 
łyżeczki musztardy, 2 łyżeczki papryki słodkiej, 
1/4 szklanka wody, 1 łyżeczka czosnku granulo-
wanego, 2 łyżeczki majeranku, 1 łyżeczka soli, 
szczypta pieprzu

Karkówkę kroimy w grube plastry. Każdy z nich 
przekrawamy na pół i delikatnie rozbijamy. 
Cebulę kroimy w krążki. Keczup, koncentrat, 
musztardę, wodę i przyprawy mieszamy ze 
sobą. Karkówkę i cebulę umieszczamy w dużej 
misce. Wlewamy sos i mieszamy tak, by pokrył 

Te statystyki poprawia ludność Azji, obie Ame-
ryki jedzą wołowinę. Jednym z popularniejszych 
kawałków wieprzowiny jest oczywiście karków-
ka, z której można przygotować naprawdę wy-
jątkowe dania. Weekendowy grill bez karkówki? 
Wielu z nas sobie tego nie wyobraża. Zwłasz-
cza, jeśli weźmiemy pod uwagę, że nieprze-
tworzona wieprzowina to bardzo zdrowy i war-
tościowy rodzaj mięsa. Kawał mięsa przebiją 
kiełbaski i kaszanki.
Wieprzowina, jak każde mięso, zawiera wiele 
białka (podstawowego budulca mięśni) i wszyst-
kie niezbędne aminokwasy. Jest również źró-
dłem ważnych dla zdrowia witamin, m.in. A, D, 
E i K, które rozpuszczają się w tłuszczach. Mię-
so wieprzowe zawiera również witaminy z grupy 
B (B6, B12), które między innymi wpływają na 
prawidłową pracę układu nerwowego. Oprócz 
witamin mięso dostarcza organizmowi wiele 
cennych minerałów, w tym żelazo, cynk, miedź.

GRILLOWANA KARKÓWKA 
W PIWIE, LEKKO OSTRA

Tym razem polecam karkówkę w marynacie 
piwnej. Jest naprawdę smaczna. Do marynaty 
dodajemy jedną ostrą papryczkę chili oraz czo-
snek, dzięki czemu smak karkówki ma wyczu-
walną ostrą nutę. Aby mięso było kruche, moż-
na je potrzymać w marynacie nawet dobę. Do 
karkówki zawsze warto podać sałatkę.

1 kg karkówki, 50 ml oleju, 0,5 litra jasnego 
piwa, 1 papryczka chili (wg uznania)
1 ząbek czosnku, 8 ziaren ziela angielskiego, 4 
liście laurowe,
1 łyżeczka tymianku, sól i pieprz do smaku.

mięso i cebulę. Marynujemy min. 2-3 godziny. 
Całość przekładamy do naczynia żaroodporne-
go i pieczemy w temperaturze 200 stopni przez 
1,5 h, z czego pierwsze 45 minut pod przykry-
ciem. Smacznego!

KARKÓWKA W MIODZIE

Coś pysznego, do tego ulubione dodatki, np. 
sałatki, frytki itp. i można oszaleć.

0,5 kg karkówki, 2 łyżki musztardy (sarepska), 
2 łyżki pikantnego ketchupu, 2 łyżki miodu, 1 ły-
żeczka ostrej papryki (wg uznania), sól i pieprz.

Karkówkę kroimy na grubsze kotlety, solimy 
i pieprzymy. Musztardę, przyprawy, ketchup, 
miód łączymy razem i w tak przygotowanej 
marynacie obtaczamy mięso. Wstawiamy do 
lodówki na kilka godzin (najlepiej na noc). Pie-
czemy w rękawie do pieczenia w 180°C przez 
ok. 40 min. Pod koniec pieczenia rozcinamy 
rękaw, żeby „mocniej przypiec” mięso. Gotowe, 
boskie w smaku.

CHWILA NA GRILLA
Badania wykazują, że wieprzowina jest tym rodzajem mięsa, po 
które ludzie sięgają najczęściej. 

KARKÓWKA W MUSZTARDOWO-BRZO-
SKWINIOWEJ MARYNACIE

Przepyszna propozycja, szczególnie dla wiel-
bicieli mięsa podanego na słodko. Karkówkę 
przygotowaną w ten sposób można upiec w pie-
karniku bądź na grillu.

Karkówka – 5 kotletów; dżem brzoskwiniowy 
– 6 łyżek; musztarda francuska – 10 łyżeczek; 
natka pietruszki – 1 pęczek; sól i pieprz.

Mięso lekko rozbij. Posól i popieprz z każdej 
strony. Na blaszce wyłożonej papierem do pie-
czenia wyłóż karkówkę. Piecz w 200°C przez 
ok. 30 minut. Dżem wymieszaj z musztardą. 
Dodaj posiekaną natkę pietruszki. Dopraw do 
smaku solą i pieprzem. Wyciągnij mięso, po-
smaruj marynatą. Piecz jeszcze ok. 15 minut.

KARKÓWKA W SOSIE JOGURTOWYM

Soczysta, krucha i przepyszna jest karkówka 
w sosie jogurtowym. Nic więcej, po prostu re-
welacja.

0,5 kg karkówki, 3-4 cebule, 200 ml jogurtu 
greckiego, łyżeczka cukru, płaska łyżeczka soli, 
pieprz

Karkówkę kroimy w plastry i rozbijamy. Cebu-
lę kroimy w piórka. Doprawiamy cukrem, solą 
i pierzem. Dodajemy jogurt i całość mieszamy. 
Gotową marynatą przekładamy plastry kar-
kówki. Odstawiamy na 2 godzinki. Karkówkę 
przekładamy na blachę (lub do naczynia żaro-
odpornego). Zapiekamy ok 45 minut w 170°C 
Ostatnie 15 minut pieczemy bez przykrycia.

Bogusław Sypień
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Właśnie, wizualnie wszystko się zgadza, 
ale w uszach z kolei brzęczy irytująca ci-
sza.

Spośród wszystkich derbowych pojedynków 
świata zdecydowanie najbardziej ciekawią 
mnie zawsze mecze Borussi Dortmund 
z Schalke 04 Gelsenkirchen. Ciągnącą 
się latami batalię o dominację w Zagłębiu 
Ruhry stawiam nawet ponad słynne El Cla-
sico. Jak mawiał Jurgen Klopp, w Dortmun-
dzie mogą wybaczyć brak mistrzostwa, ale 
nie porażkę z Schalke. Historia Ravierder-
by to materiał na ciekawą książkę: pies po-
licyjny gryzący obrońcę Friedela Rauscha 
w pośladki, wynajęte z ZOO lwy przecha-
dzające się dostojnie przy linii bocznej 
w Gelsenkirchen, gol z gry bramkarza Jen-
sa Lehmanna czy debiutanckie trafienie 
Lewandowskiego. Zwycięstwo w ostatniej 
odsłonie derbów Westfalii bez problemów 
odnieśli gracze BVB, gromiąc rywali 4:0. 
Pojedynek ten przejdzie jednak do histo-
rii z zupełnie innych powodów – pierwszy 
raz na trybunach w Dortmundzie nie zasie-
dli kibice. Ponad 81 tysięczny stadion, na 
którym zawsze pojawia się komplet kibiców 
tworzących niezapomniane oprawy i dopin-
gując do upadłego swoich ulubieńców, tym 
razem ugościł zaledwie 300 osób z obsługi, 
niezbędnych do przeprowadzenia widowi-
ska.

66 dni trwał rozbrat z piłką nożną w Niem-
czech, a futbol powrócił na stadiony obwa-
rowany mnóstwem obostrzeń. Każdy pił-
karz przeszedł testy na obecność wirusa, 
badania powinny być powtarzane nawet 
dwa razy w tygodniu. Więcej do roboty 
mają mieć sami zawodnicy, których prze-
pisy zobowiązują do prania stroju meczo-
wego w domu… również dopiero we wła-
snych apartamentach będą mogli wziąć 
prysznic. Każdy bidon musi być podpisany 
nazwiskiem właściciela jak dawniej worki 
na WF, a zawodnicy na ławce rezerwowych 
siedzą rozdzieleni wolną przestrzenią przy-
najmniej dwóch miejsc. Inaczej wygląda 
też sam przedmeczowy rytuał, dzieci nie 
wyprowadzają już piłkarzy z tunelu, ba, 

Stan zawieszenia w futbolu spowodowany pandemią korona-
wirusa przerwała jako pierwsza Bundesliga, wznawiając roz-
grywki 16 maja. Na pierwszy rzut oka niewiele się zmieniło, 
nadal piłka jest okrągła, a bramki są dwie, jak mawiał Kazi-
mierz Górski.

każda drużyna wbiega na murawę osobno. 
Losowanie połów odbywa się na odległość 
i… gramy.

Zawodnicy rozkręcali się z każdą minutą, 
choć nie da się powiedzieć, że przerwa nie 
wpłynęła na dyspozycję poszczególnych 
piłkarzy. Braki kondycyjne i odwyk od tre-
ningowego reżimu spowodował także wy-
syp kontuzji. Giovanni Reyna nie zdążył 
nawet wybiec na murawę, urazu nabawił 
się bowiem już na rozgrzewce. Na ratu-
nek obciążonym organizmom przychodzą 
nowe przepisy FIFA pozwalające na aż 
pięć zmian w trakcie spotkania. W końcu 
w meczach doczekaliśmy się goli, a za-
wodnicy w euforii zamiast standardowych 
cieszynek i czułych objęć stukali się jedy-
nie łokciami, przestrzegając panujących 
zasad. Lewandowski po strzeleniu karnego 
w starciu z Unionem Berlin dłoń złożył w li-
terę „C” okazując swoje wsparcie dla dzieci 
chorych na cukrzycę. Pohamować radości 
nie umiał z kolei Vedad Ibisevic - napastnik 
Herthy Berlin sensacyjnie zastąpił w pierw-
szym składzie Krzysztofa Piątka, strzelił 
gola na 2:0, a gdy Cunha określił wynik na 
3:0, Bośniak skoczył na plecy drużynowego 
kolegi. Po meczu tłumaczył: Przepraszam, 
ale nie mogłem sobie z tym poradzić. Jeste-
śmy zapalonymi piłkarzami a nie robotami. 
Większy skandal wywołało zdjęcie innych 
zawodników Herthy – Dedrycka Boyata 
i Marco Grujica, opisywane początkowo 
jako pocałunek Belga w akcie radości pod-
czas celebrowania gola. Okazało się, że 
Boyat jedynie tłumaczył koledze sposób 
wykonania rzutu rożnego. Trener berliń-
czyków nie widział problemu w zachowa-
niu swoich piłkarzy: To część tego sportu, 
byliśmy testowani tak często, że możemy 
sobie na to pozwolić.

Bardziej od nierozważnych cieszynek pił-
karzy opinię publiczną bulwersuje inny ele-
ment gry zmieniony przez koronawirusa. 
Mecze pozbawione fanów przypominają 
trening czy gierki na szkolnym boisku, ci-
sza panująca wokół stadionu uświadamia 
jak ważnym elementem piłki są kibice. Na 

szczęście przez lata obejrzałem setki me-
czów sparingowych. Jakoś łatwiej się przy-
zwyczaić do obecnej atmosfery na stadio-
nie – twittował popularny Mateusz Borek. 
Wtórował mu były prezes Legii, Bogusław 
Leśnodorski pisząc: Smutno to wygląda bez 
kibiców… szybko otrzymał ripostę od Zbi-
gniewa Bońka: Czekałem na takie banalne 
stwierdzenia… i się doczekałem. Stadiono-
wej ciszy nie wypada jednak rozpatrywać 
w kategorii banału, nie dość, że w oczywi-
sty sposób brak dopingu wpływa na zaan-
gażowanie graczy, to jeszcze naraża ich 
na bycie podsłuchanym przez mikrofony 
kamer. Jean-Clair Todibo może przypłacić 
swoje zarejestrowane słowa sporą grzywną 
– w podbramkowym tumulcie wykrzykiwał 
po francusku w stronę Haalanda seksual-
ne insynuacje związane z babcią rywala. 
Norweg w swoim zwyczaju nie przejął się 
słowami gracza Schalke i niebawem cie-
szył się z pierwszego gola strzelonego po 
wznowieniu Bundesligi. Niemiecka prasa 
zachwyca się, że wirus zatrzymał gospo-
darkę, ale Haalanda nie jest w stanie.

Pandemia nie zatrzymała również dwóch 
fanów Unionu Berlin, którzy starcie  z lide-
rującym rozgrywką Bayernem Monachium 
starali się obejrzeć z okalających stadion 
dwunastometrowych drzew. Spektakl szyb-
ko zakończyła im interwencja policji. Dużo 
większe zagrożenie od miłośników przyro-
dy z Unionu mieli stanowić ultrasi większo-
ści klubów, którzy w proteście przeciwko 
zamknięciu stadionów planowali urządzać 
zgromadzenia pod obiektami w trakcie 
rozgrywania meczów. Równa liczba osób 
wspierających rywalizujące zespoły miała 
spowodować, zgodnie z przepisami, przy-
znanie obustronnego walkoweru. Skoń-
czyło się jednak na pogróżkach i jedynie 
wywieszone w okolicach aren transparenty 
świadczyły o rozgoryczeniu fanatyków. Na 
jednym z nich widniał napis: Sport umarł. 
Wygrał biznes.

Ciężko nie zgodzić się z tym stwierdze-
niem, na wznowieniu rozgrywek najbardziej 
zyskuje stacja Sky transmitująca Bundes-
ligę. W samą tylko sobotę spotkania obej-
rzało 6 milionów widzów, dwukrotnie więcej 
niż przed koronawirusem. Liczby te, choć 
gigantyczne, i tak nijak się mają do prze-
widywań prezydenta Bayernu – Karl Heinz 
Rummenigge marzył o miliardach ogląda-
jących. Mimo to Bundesliga może liczyć na 
wciąż rosnące zainteresowanie, przynaj-
mniej dopóki na powrót nie zdecydują się 
konkurenci z Włoch, Hiszpanii czy Wielkiej 
Brytanii. Spragnieni futbolowych emocji fa-
natycy z Wysp, nie mogąc wspierać miej-
scowych drużyn, zasiedli przed telewizora-
mi w liczbie 577 tysięcy by śledzić potyczki 
niemieckich klubów. To 34 razy więcej niż 
wynosi średnia z sezonu.  Przygotowano 
też kilka udogodnień - odbiorcy Sky mają 
do wyboru opcję z rzeczywistym dźwiękiem 
ze stadionu, jak i również nagraną podczas 
wcześniejszych spotkań ścieżkę dźwięko-
wą z odpowiednio dobranymi reakcjami fa-
nów.

Piłka nożna to taka gra, w której 22 męż-
czyzn biega za piłką, a na końcu i tak wy-
grywają Niemcy – powiedzenie Gary’ego 
Linekera w dzisiejszych czasach nabiera 
nowego znaczenia. Powrót Bundesligi, 
mimo, że odbiór widowiska jest zupełnie 
inny niż przed pandemią, stawia wszyst-
kich na wygranej pozycji – fani znów mogą 
ekscytować się wynikami, kluby liczyć pie-
niądze a telewizje zachwycać się słupkami 
oglądalności. Niemcy stawiając się w euro-
pejskiej awangardzie powracającego spor-
tu znów wygrali.   

Grzegorz Szklarczuk

SPORTSPORT

Pionierzy z Bundesligi
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Berlinscy artyści w czasie pandemii

Pandemia koronawirusa spowodowała 
prawdziwą rewolucję w życiu codzien-
nym na całym świecie. Zamknięte grani-
ce, lockdown, praca zdalna z domu, brak 
dostępu do podstawowych usług, zakupy 
online… Czy jest w tej sytuacji miejsce na 
sztukę? Z jakimi problemami zmagają się 
w tym czasie artyści?

Na sztukę czasu jest niewiele. Teraz trzeba zakasać rękawy i zająć się 
tym, co naprawdę ważne… O życiu w czasach pandemii koronawirusa 
opowiadają trzej berlińscy artyści: Wojtek Hoeft, Witold Stypa i Wie-
sław Fiszbach.

spędza ze swoim siedmioletnim synem, od-
rabiając razem z nim lekcje, bo szkoła jest 
zamknięta. Czy ma jeszcze czas na sztukę? 

- W kwestii pracy artystycznej problemów 
jest ich wiele, począwszy od wystaw, które 
zostały odwołane, przez zamknięcie galerii, 
po zamknięcie  granic. Z tego ostatniego po-
wodu Wojtek utracił na przykład możliwość 
oddania rzeźb do odlewnika w Poznaniu, 
z którym od lat współpracuje. Szykował je na 
swoją najnowszą wystawę. Cierpliwie czeka 
aż zmieni się sytuacja.

anonimowe osoby, dociera do mnie, że ob-
serwuję przemieszczające się zagrożenie, 
bo statystycznie biorąc część tych przechod-
niów stanowi niebezpieczeństwo zarażenia 
innych, nawet o tym nie wiedząc - mówi. 
Postawił w witrynie kamerkę i nagrywa zza 
szyby „przelewające się życie”. Ma zamiar 
przetworzyć potem te nagrania w swoją wy-
powiedz artystyczną w formie filmów wideo.

Wojtek Hoeft

Witold Stypa

Wiesław Fiszbach

 - Moje życie w pandemii zmieniło się dia-
metralnie, przede wszystkim zajmuję się 
teraz moją rodziną i, co może wydać się nie-
co dziwne, pracuje jako pielęgniarz - mówi 
Wojtek Hoeft, rzeźbiarz, absolwent Studium 
Visuelle Kommunikation an der FH Bielefeld, 
członek berlińskiego Kolektywu Artystyczne-
go Milchhof. Pracy pielęgniarza Wojtek Hoeft 
podjął się nie tylko, żeby dorobić pieniądze 
na życie, bo jak mówi jego żona, która jest 
architektką zachowała pracę, i to na pełnym 
etacie. W dzisiejszych czasach pomoc se-
niorom, bo nimi właśnie się zajmuje, artysta 
traktuje jako misję.
- Nasi seniorzy w czasach pandemii  potrze-
bują szczególnej opieki. Więc cóż trzeba 
zakasać rękawy, odłożyć pracę artystyczną 
na bok i zająć się tym, co w tej chwili jest 
ważne. I tak właśnie pracuję jako pielę-
gniarz jeżdżę samochodem i opiekuję się 
osobami starszymi w ich domach – mówi. 
Doświadczenie w tym zakresie Wojtek zdo-
był wcześniej, w ramach zastępczej służby 
wojskowej. Potem dorabiał w szpitalu, żeby 
finansować swoje studia artystyczne. Nie 
sądził, że w życiu takie umiejętności jeszcze 
mu się przydadzą. 
Artysta przyznaje też, że zajmuje się prowa-
dzeniem domu, żeby odciążyć żonę.- Nie 
mam problemu z tym żeby stać przy garach. 
Gotowanie obiadów dla rodziny stało się 
moim codziennym obowiązkiem. Do goto-
wania podchodzę bardzo kreatywnie. Na-
wet opracowałem parę nowych przepisów 
i zastanawiamy się razem z moim kuzynem 
czy nie warto by było ich jakoś opracować 
i udostępnić na YouTube pt. Kuchnia szybka, 
tania i mało zmywania – żartuje. - Zmienił się 
też teraz sposób robienia zakupów, nie jest 
już tak jak dawniej, kiedy oboje z żoną, po 
drodze kupowaliśmy w kilku naszych ulubio-
nych sklepach. Teraz, jak większość z nas 
robię duże zaopatrzenie, raz w tygodniu - 
dodaje. Wojtek sprząta również dom, ponie-
waż pani, która wcześniej to robiła, odwołała 
swoje wizyty na czas pandemii. Dużo czasu 

 - Pandemia przyniosła utratę dochodów 
z mojej pracy artystycznej i radykalnie zmie-
niła moje życie codzienne. Ale chociaż na 
sztukę wiele czasu mi nie zostaje udaje mi 
się wolne chwile spędzać w pracowni. Wie-
rzę, że jak wygram z wirusem to znowu będę 
mógł większość mojego czasu poświęcić 
pracy artystycznej – mówi.
Złym nastrojom stara się też nie poddawać 
Witold Stypa, malarz, rzeźbiarz, autor fil-
mów wideo, absolwent krakowskiej ASP, 
który mieszka w dzielnicy Kreuzberg, gdzie 
prowadzi Galerię Cosmoreal Museum of Fu-
ture. Podczas pandemii respektuje ogólne 
zalecenia na temat zachowania ostrożno-
ści, nie bagatelizuje zagrożenia i jak każdy 
nie chciałby zachorować. Jak mówi, zaszył 
się w swojej pracowni rzeźbi i maluje nawet 
więcej niż przedtem. Jego obrazy są jesz-
cze bardziej niż zwykle kolorowe. Robi to 
świadomie, żeby wesprzeć innych, którzy 
być może popadli w pesymizm i źle znoszą 
sytuację zagrożenia wirusem. - Chcę, żeby 
moje obrazy, przesycone żywymi kolorami, 
niosły energię, siłę, z której mogą korzystać 
inni – mówi. W oknach swojego atelier Wi-
told codziennie zmienia ekspozycję prac. 
Widzi odzew, zdarza się, że ludzie wstępu-
ją do niego i kupują obrazy. - Kiedy pracuję 
w nocy, do drugiej, trzeciej patrzę przez okna 
i cieszy mnie świadomość, że moja rozświe-
tlona witryna jest znakiem dla całej ulicy: tu 
się żyje, pracuje, tu się coś dzieje – mówi. 
Jak twierdzi, nie na problemów z zaopatrze-
niem w materiały malarskie, wszystko za-
mawia online, a dostawy realizują kurierzy. 
Na jego ulicy panuje ogromny ruch. Bardzo 
dużo ludzi chodzi, jeździ na rowerach, więk-
szość bez maseczek. - Kiedy patrzę na te 

Obserwacje zmieniającej się rzeczywistości 
prowadzi też Wiesław Fiszbach, malarz i ry-
sownik, który mieszka i ma swoją pracownię 
w Neukolln. W czasie pandemii zaczął pro-
wadzić malarski pamiętnik, w którym notuje 
rysunkami sceny obserwowane zza szyb 
galerii „NaKole”. Boleśnie doskwiera mu 
lockdown, ponieważ wcześniej dużo czasu 
spędzał w pobliskim Goerlitzer Park, wyko-
nując wiele rysunków, w których opowiadał 
o codziennym życiu Berlińczyków. Dziś ry-
suje tylko sceny rozgrywające się na jego 
ulicy. Zaczął też spisywać na blogu swoje 
spostrzeżenia. „Młodzi nie przestrzegają już 
wczorajszych zakazów. Są wszędzie i dużo. 
Nie wytrzymali, są butni wobec natury. Są 
młodzi przecież i dzisiaj cena nie gra roli, mu-
szą ten czas, który im zabrano odrobić. Licho 
nie śpi, a zęby szczerzy zewsząd. Może wró-
cić w każdej chwili, aby pokazać co potrafi. 
Na razie czai się zewsząd. Rocznik mój sie-
dzi w domu, dołączam i ja” – pisze na face-
bookowym blogu. Brakuje mu żywego kon-
taktu z ludźmi, wystaw, interakcji z widzem. 
Utrzymuje telefoniczne relacje z rodziną 
i przyjaciółmi.  „Hania i Lili z mamą Marysią 
(moją córeczką) i tatą stanęli przed drzwiami 
pracowni, przetarłem oczy i nic to nie poma-
ga, stoją dalej uśmiechając się do mnie, jak-
by to w realu było, przecież nie widzieliśmy 
się dwa miesiące. Szczególnie ostatni mie-
siąc był dla mnie uciążliwy. Pobyt-operacje 
w Charite i natychmiast kwarantanna, czyli 
izolacja. Nie byłem w stanie powstrzymać 
łez, które zamazały mi ich widok” – pisze 
o pierwszym podczas kwarantanny spotka-
niu z rodziną. Wiesław marzy, że wspólnie 
z wnuczkami namaluje na chodniku przed 
galerią grafikę. „Może będziemy razem ma-
lować na chodniku przed domem. Czynność 
tę wnuczki traktują serio ku mojej radości, 
przenosząc się z łatwością w przestrzenie 
tylko im wiadome” – pisze. Wierzy, że życie 
sprzed pandemii jeszcze wróci, szykuje się 
do wydania książki z rysunkami, z najnow-
szymi rysunkami, do których komentarzem 
będzie pisany przez niego „Dziennik pande-
mii”.

Z zaprzyjaźnionymi artystami rozmawia-
ły: Monika Witkowska i Barbara Czech-
meszyńska-Skowron.
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Jak Pytia delficka
Mąż telefonuje do żony z pracy:
- Przepraszam, kochanie, nie czekaj z obia-
dem, bo wrócę dość późno. Mam spotkanie 
biznesowe, nie wiem, jak długo potrwa…
- No, ja znam te twoje biznesowe spotkania! 
– krzyknęła żona do słuchawki.– Łajdactwo 
i nic więcej! Już widzę, jaki pijany wrócisz!
- Ależ kochanie – uspokajającym tonem ri-
postuje mąż – nic podobnego. Żadne łajdac-
two, tylko poważne rozmowy o interesach. 
I to bez alkoholu…
- Tak, tak! Możesz sobie gadać, a ja swoje 
wiem! Pijany wrócisz i tyle!
- Kochanie, uspokój się proszę. Powtarzam; 
spotkanie jest poważne…
- Pijany wrócisz! – przerwała mu żona i trza-
snęła słuchawką.
Bardzo późnym wieczorem w mieszkaniu 
owego małżeństwa odezwał się dzwonek 
przy drzwiach. Żona otworzyła i ujrzała na 
progu małżonka, który ledwo się trzymał na 
nogach. Wymienili bazyliszkowe spojrzenia 
i małżonek, nie dopuszczając żony do głosu, 
rzekł z wyrzutem:
- No i widzisz? Widzisz? To wszystko twoja 
wina! Bo tylko krakałaś, krakałaś, aż wykra-
kałaś…

Przewidujący?
- Pożycz mi pięć stów do jutra.

PO MINACH ICH POZNACIE…
Po minach, bo miny najczęściej zastępują u nas czyny. I to od 
dość dawna. Rzec można miny i „miny”. Te pierwsze odmalowują 
się na twarzach w sposób fizyczny, sensualny, dosłowny. 

- Eeee… Nie oddasz mi…
- Skąd możesz to wiedzieć?
- Bo nie mam zamiaru ci pożyczyć…

Z MĄDROŚCI ŻYDOWSKICH

Żydowski ludowy mędrzec, Motke Chabad, 
udzielał ludziom zawsze klarownych odpo-
wiedzi na najtrudniejsze pytania i udzielał 
świetnych porad w najtrudniejszych spra-
wach. Kiedyś przyszedł do niego Mates, 
który powszechnie uznawany był za głupka 
i zapytał:
- Motke, ty mi coś doradź. Ja wiem, że je-
stem głupi, ale co ja mogę z tym zrobić?
- Posłuchaj, Mates – powiedział Motke. – Je-
żeli ty mówisz, że wiesz, że jesteś głupi, to ty 
głupi na pewno nie jesteś. Taki, który jest na-
prawdę głupi, nigdy nie powie , że jest głupi.
- To ty mi Motke powiedz, dlaczego wszyscy 
mówią, że ja jestem głupi?
- O, Mates! Jeśli ty uważasz, że jesteś głupi, 
to głupi nie jesteś; ale jeśli ty nie jesteś głupi, 
a słuchasz tego, że ludzie mówią, że jesteś 
głupi, to znaczy, że skończony z ciebie głu-
piec.

Motke Chabad zwierza swojemu znajome-
mu wielkie zmartwienie:
- Aj, aj, aj! Takie nieszczęście! Moja żona jest 

ciężko chora! Może nawet niedługo umrze!
- Aj, Motke! Ty powiedz, co jej się stało?
- Ty wiesz! Ona ugryzła się w język!
- I to ma być ta ciężka choroba? I z tego 
ona ma umrzeć? Motke, tyś chyba oszalał!
- Ona może z tego umrzeć. Ty nie znasz 
mojej żony. Jej język jest pełen trucizny…

Z NAUKOWEGO PÓNKTU WIDZE-
NIA

Ludzie miewają bardzo różne poczucie hu-
moru. Na przykład Arthur Schopenhauer 
zaśmiewał się na widok prostej stycznej do 
okręgu, bowiem bawiło go to, że kąty two-
rzą dwie linie nieprzecinające się. Aczkol-
wiek wedle pewnego wykładowcy matema-
tyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach: 
„linia prosta to tyż okrąg, ale o niyskończe-
nie wielkim promieniu”. Dawni studenci za-
pewne wiedzą o kim mowa.

MYŚLI WIELKICH, MĄDRYCH, 
NIE ZAWSZE ZNANYCH…

Łysina to nie aureola; egoizm to nie indy-
widualność…

Jurek Ciurlok „Ecik”

Te drugie są wyrazem „głębi myśli i uczuć”, 
„zatroskania światem i ludźmi” oraz bez-
kompromisową, wypływającą z bezden-
nych czeluści – chciałem powiedzieć rozu-
mu, ale pozostańmy tylko przy czeluściach 
– manifestacją własnych odniesień i sto-
sunku do otaczającej rzeczywistości, czy-
nioną środkami werbalnymi i pozawerbal-
nymi. Bo jeśli o kimś się powiada, że „stroi 
miny”, to on może mieć w tym momencie 
twarz o kamiennym wyrazie. Może przy-
pominać mumię wodza Wielkiej Rewolucji 
albo figurę z gabinetu Madame Tussauds, 
a i tak wiadomo, że go mierzi i swędzi; 
irytuje i drażni; nudzi i mdli. „Miny” i miny 
często idą ze sobą w parze i jedne z dru-
gimi są w ścisłym związku, wzajemnie się 
uzupełniają i wspierają. W analizie i opisie 
„min” i min trudno przebić mistrza Witolda 
Gombrowicza. Wydawać by się mogło, że 
w „Ferdydurke” napisał już wszystko na ten 
temat. Oczywiście po uprzednim, gruntow-
nym przebadaniu zagadnienia. Być może 
dzisiejsi stroiciele min na tej wiedzy zbudo-
wali własne osiągnięcia, ale mam wątpliwo-
ści co do ich zainteresowania Gombrowi-
czem, więc pewnie tak mają sami z siebie. 
Podobnie z wiedzą bywa u niektórych. 
W każdym razie świat – a przynajmniej 
nasz kraj i w dziedzinie min i „min” poszedł 
do przodu. Rzekłbym nawet, że postęp na 
tym polu znacznie u nas wyprzedził inne 
osiągnięcia. No, bo bez „min” i min nie ma 
czynów. A właściwie, jak się zrobi dobrą 
minę, to czyny nie są już potrzebne.

I tu rodzi się kolejne skojarzenie z „dobrą 
miną do złej gry”. Coś to u nas w praktyce 
nie wychodzi. Bo gdy gra zła, to mina jesz-

cze gorsza. Myśmy kiedyś z moim przyjacie-
lem bawili się w taką grę, trochę hazardując 
się przy okazji, ale na małe stawki. Kiedy 
w gazetach pojawiały się całe szpalty foto-
grafii kandydatów na naszych wybrańców 
do różnych ciał przedstawicielskich, rozpo-
znawaliśmy, kto z jakiego ugrupowania star-
tuje. Hazard kiepsko szedł, bo przeważnie 
był remis. Po minach ich rozpoznawaliśmy. 
Ale nie powiem wedle jakiego klucza. Tak 
na wszelki wypadek… W każdym razie 
powiada się, że „oczy są zwierciadłem du-
szy”. No i na tej podstawie okazuje się, że 
dusza nie każdemu jest do życia niezbędna. 
Za to twarz jest jak cyferblat zegara, który 
mówi nam, czy jego właściciel żyje w noc-
nym mroku, czy w blasku słońca. Proponuję 
Wam, Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelni-
cy uważnie przyglądać się twarzom, buziom, 
gębom, facjatom czy wręcz… No nie; tego 
określenia jednak nie użyję, co nie znaczy, 
że nie bywa adekwatne. No więc przyglą-
dajcie się uważnie, a znakomicie wyczujecie 
intencje. A rozpoznanie ich intencji jest bar-
dzo ważne; wręcz decydujące dla naszego 
być albo nie być. Bowiem „mina” częstokroć 
wyprzedza minę, którą „stroiciel min” chce 
nam podłożyć. Bowiem „podkładanie min” 
jest ulubioną czynnością sporej części na-
szych ziomków, a w szczególności tych, któ-
rzy sprawują u nas rządy – zarówno ciał, jak 
i dusz. Rządzeni na ogół dość późno rozpo-
znają, co tak naprawdę znaczyły „miny” rzą-
dzących i najczęściej zaczynają coś kumać 
dopiero wówczas, gdy już wylatują na „pod-
łożonych im minach” - choć i tak nie wszy-
scy, a przynajmniej nie od razu. Stąd bierze 
się powiedzenie: „Polak głupi przed szkodą 
i po szkodzie”.

Dlatego trzeba się uczyć, Drogie Czytel-
niczki i Drodzy Czytelnicy, czytania z „min”! 
Po pewnym czasie będziecie zwolnieni 
ze słuchania tego wszystkiego, co mówią 
„stroiciele min”. A stanie się to z niewątpli-
wą korzyścią dla zdrowia tak fizycznego, jak 
psychicznego; bo słuchanie tych różnych 
politycznych, propagandowych oraz rzeko-
mo umoralniających tyrad jest wyczerpują-
ce i może grozić śmiercią lub kalectwem. 
Przynajmniej w sferze intelektualno-emo-
cjonalnej. Zatem po niedługich i nietrudnych 
ćwiczeniach rzucą Państwo tylko okiem na 
mówiącego i natychmiast wyczują inten-
cje oraz przesłanki, z jakich one wyrastają. 
Bez konieczności podążania po meandrach 
słowotoków. Za to, być może, unikając nie-
bezpieczeństw z powodu „podłożenia miny”. 
Tak właśnie spełni się to, co napisałem w ty-
tule. A czyny, nawet jeśli się zdarzają, to i tak 
przychodzą dopiero po tych wszystkich mi-
nach. Czyny, choć może częściej wyczyny…
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-ązdązr

ce
Polak -
dawniej

dół,
dziura

tor dla
deskoro-

lek

bułki z
opieka-

cza

ukęrw
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Oferujemy sprzedaż ratalną oraz leasing samochodów nowych i używanych!
www.renault-kaufmann.de, www.autokomis-berlin.pl

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

zyPropo cje pana Szulca na czerwiec 2020!!!

Zobacz nas na:

Volkswagen Crafter Kasten 30 mittel L2H2 
Hochdach 2.0 TDI
Van/Kleinbus, pojazd używany. Pierwsza rejestracja: 
05.2016. Przebieg: 99.100 km, paliwo: diesel, moc: 
80 kW/109 PS, skrzynia biegów: manualna skrzynia 
biegów, zamek centralny, elektryczny Immobiliser, 
wspomaganie, ESP (stabilizacja toru jazdy).

Cena: 10.890 €

Kia Sportage GT Line 4WD 1.6 T-GDI Leder Navi 
Rückfa
UV/Geländewagen/Pickup, pojazd używany. Pierwsza 
rejestracja: 06.2018. Przebieg: 29.900 km, paliwo: 
benzyna, moc: 130 kW/177 PS, skrzynia biegów: 
automatyczna, pojemność: 1591 cm³, kolor: szary, 
właściciele: 2 HU / AU do: 06.2021, zużycie paliwa 
(cykl mieszany): 7.5 l/100 km.

Cena: 22.980 €

Renault Megane III Grandtour Expression 1.5 dCi 
110 FAP
SUV/Geländewagen/Pickup, pojazd używany. Pierwsza 
rejestracja: 06.2018. Przebieg: 29.900 km, paliwo: 
benzyna, moc: 130 kW/177 PS, skrzynia biegów: 
automatyczna, pojemność: 1591 cm³, kolor: szary, 
właściciele: 2 HU/AU do: 06.2021, zużycie paliwa 
(cykl mieszany): 7.5 l/100 km. 

Cena: 6.500 €

Renault Kangoo Rapid Extra SORTIMO / Klima /
Standheizung / AH
Pojazd używany, pierwsza rejestracja: 05.2015, prze-
bieg: 72.713 km, paliwo: diesel, moc: 55 kW/75 PS, 
skrzynia biegów: manualna skrzynia biegów, pojem-
ność: 1461 cm³, kolor: biały,właściciele: 1, dostęp-
ność: natychmiast, wyposażenie wnętrza: Stoff Farbe 
d. Innenausstattung: Andere, liczba miejsc: 2, liczba 
właścicieli: 1, Airbag: Front-Airbags Rata. 

Cena: 7.999 €

Renault Kadjar Limited Deluxe 1.3 TCe 140
Rejestracja jednodniowa SUV/Geländewagen/Pickup, 
pojazd używany, pierwsza rejestracja: 12.2019, prze-
bieg: 20 km, paliwo: benzyna, moc: 103 kW/140 PS, 
skrzynia biegów: automatyczna, pojemność: 1332 cm³, 
kolor: szary HU/AU bis: 12.2022, zużycie paliwa (cykl 
mieszany): 5.8 l/100km.

Cena: 22.990 €

Mercedes-Benz E 250 T-Modell CDI BlueEfficiency
Kombi, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 07.2011, 
przebieg: 137.911 km, paliwo: diesel, moc: 150 kW/204 PS, 
skrzynia biegów: automatyczna, pojemność: 2143 cm³, 
kolor: czarny, właściciele: 2 HU/AU bis: 08.2020, zużycie 
paliwa (cykl mieszany): 6.2 l/100 km.

Cena: 14.990 €

Audi A4 Avant Ambition 2.0 TDI, Sportpaket, 
Panorama
Kombi, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 08.2013, 
przebieg: 155.000 km, paliwo: diesel, moc: 110 kW 
/150 PS, skrzynia biegów: automatyczna, pojem-
ność: 1968 cm³, kolor: czarny HU/AU bis: 10.2020,  
zużycie paliwa (cykl mieszany): 4.7 l/100km, Metallic, 
Schiebedach, alufelgi, zamek centralny, elektryczne 
podnośniki szyb, elektryczny Immobiliser, wspomaganie.

Cena: 14.790 €

RATY od
79 €/mies.

RATY od
149 €/mies.

RATY od
139 €/mies.

RATY od
100 €/mies.

RATY od
199 €/mies.

RATY od
69 €/mies.

VOLKSWAGEN SHARAN COMFORTLINE BMT 
2.0 TDI
Van/Kleinbus, pojazd używany. Pierwsza re-
jestracja: 11.2010. Przebieg: 147.600 km, paliwo: 
diese, moc: 103 kW/140 PS, skrzynia biegów: au-
tomatyczna, pojemność: 1968 cm³, kolor: srebrny, 
właściciele: 2 HU/AU bis: 04.2020, zużycie paliwa 
(cykl mieszany): 5.7 l/100 km. 

Cena: 10.890 €
RATY od
99 €/mies.

RATY od
155 €/mies.



 

Realizujemy polskie recepty
Doradzamy w j. polskim w sprawach 
związanych z Państwa zdrowiem
DLA STAŁYCH PACJENTÓW ORGANIZUJEMY 
SPOTKANIA TEMATYCZNE
Dbamy o dostarczanie leków w najlepszych 
cenach i możliwie w najkrótszym czasie
RABATOWA KARTA STAŁEGO KLIENTA
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TWOJE ZDROWIE W NASZYCH RĘKACH. KOMPETENCJE, ZAUFANIE, DOŚWIADCZENIE

Tel.: 0 151 22334533 Alte Roland 
Apotheke
Turmstr 15
10559 Berlin-Moabit
U-9, Bus 123,  87
Pn-pt: 9.00 - 18.30
Sob: 9.00 - 13.00

Apotheke 
am Antonplatz
Langhansstr 1
13086 Berlin-Weissensee
Tram M4
Pn-pt: 8.00 - 20.00
Sob: 9.00 - 14.00 

Apotheke am 
Anton-Saefkow-Platz
Anton-Saefkowpl 8
10369 Berlin-Lichtenberg
Tram M8
Pn-pt: 8.30 - 19.00
Sob: 9.00 - 14.00

SE YR MD AE ZC SZN AI RE PZA

DUŻY WYBÓR CIAST, WĘDLIN, SERÓW, PIEROGÓW ORAZ PIECZYWA, 
W TYM RÓWNIEŻ PIECZYWO DLA DIABETYKÓW.

SZEROKI ASORTYMENT PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH. 

zapraszamy w godz.:
pn.-pt. 9-18, sob 9-16

DOJAZD AUTEM OD DONAUSTR 
U-BHF RATHAUS NEUKÖLLN 

LUB BUS 104

Filia nr 1
Trumstr. 13, 10559 Berlin
Mo-Fr 8-21 Uhr, Sa. 10-18 Uhr 
tel.: 030 96517299

Filia nr 2
Breite Str. 63, 13597 Berlin-Spandau

Mo-Fr 9-20 Uhr, Sa. 10-18 Uhr
tel.: 030 30345367

e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632, 
fax: 030 37591850

Biuro ogłoszeń 
KONTAKTÓW


