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Musik Band
New Voice System

Tel.: 0163 1497647 
lub 0151 59486287

info@newvoicesystem.de
www.NewVoiceSystem.de

Zagra na każdej imprezie.
Udzielamy informacji: sala, party 

service, filmowanie imprez, 
wypożyczanie sprzętu.

XXIII BERLIŃSKI INFORMATOR 
POLONIJNY 2021

XXIII Berliński Informator Polonijny, to roczna książeczka
formatu A5, wydawana systematycznie od 1998 roku.

Rozprawadzany jest bezpłatnie, podobnie jak
miesięcznik KONTAKTY

Reklamy zawarte w Informatorze od 22 lat spełniają
rolę przewodnika w codziennym życiu

polskojęzycznym wśród mieszkańców Berlina.

Zapraszamy do współpracy!!!
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 listopada 2020

Informator z lat poprzednich można przejrzeć
na stronie internetowej

www.kontakty.org/informator

Info: www.kontakty.org • e-mail: webmaster@kontakty.org
Tel.: 030 3241632 • 0178 6990385 • fax: 030 375 91850

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy! 
 
Witamy w październiku. A wraz z nim prezentujemy spo-
rą garść ogłoszeń oraz artykułów, do których przeglądania 
i czytania bardzo zachęcamy.

Zaczynamy bombą witaminową! Jak pisze kontaktowy ku-
charz Bogusław Sypień, witamina C bardzo nam się teraz 
przyda a wraz z nią „cytrynowe szaleństwo”! A zatem prze-
pis na tartę cytrynową. Euforia smaku i szaleństwo kubków 
smakowych gwarantowane. Czy  może być lepszy początek 
miesiąca? 

Z pełnym brzuchem i błogim nastrojem można przeczytać 
artykuł o finanasach Bartosza Drajlinga. Jak zwiększyć obro-
ty swojej firmy? „Magia tworzenia plus dyscyplina w dąże-
niu do celu przynoszą owoce w postaci sukcesu i realizacji 
zamierzeń.” Czy to łatwe, czy też trudne i co najważniejsze 
- opłacalne ? O tym w felietonie.  

Zachęcamy również do przeczytania wywiadu, jaki ze szcze-
cinianką Moniką Szymanik przeprowadziła Anna Burek. 
Dziennikarka stawia pytania o kamienice, gdyż to one są 
głownymi bohaterkami albumu Szymanik. Jak za pomocą 
odrobiny magii przekuć marzenia w rzeczywistość, odrapa-
ne budynki w Instagramowe cudeńka? O tym w rozmowie! 

A zatem magia w roli głównej a wraz z nią również kamie-
nica, ta szczecińska, ale też… warszawska. Marta Janik pisze 
o serialu BRAMA CAFE, którego akcja dzieje się w jednej 
z rozpadających się kamienic na Pradze-Północ. Telenowela 
fantastyczna dostępna online – czy może być coś lepszego na 
jesienne wieczory? 

Po serialu warto włączyć sobie jakiś jazz. A do muzyki obej-
rzeć zdjęcia Joanny Wizmur, berlińskiej fotografki, z którą na 
falach Radio COSMO rozmawiał Maciej Wiśniewski . Artyst-
ka najchętniej  fotografuje muzyków jazzowych. Każdy por-
tret jest jednocześnie autoportretem fotografki. 

Monika Sędzierska rozmawiała natomiast z pisarką i dzien-
nikarką Dorotą Danielewicz, której najpierw na COVID-19 
zmarł w szpitalu ojciec a niedługo potem z objawami cho-
roby do szpitala trafiła ona sama. Wywiad jest doskonałą 
okazją do postawienia ważnych pytań w czasach pandemii. 

Jesień to czas filmów, dlatego z radością prezentujemy tekst 
Agaty Lewandowski. Po trudnych miesiącach z wieloma 
ograniczeniami, powoli wracamy do sal kinowych. Autorka 
artykułu przygląda się tytułom, które opowiadają o Berlinie, 
a które zostały pokazane podczas ostatniego Berlinale. 

Zapraszamy do oglądania i czytania. 

Redakcja
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Po raz trzeci to polonijne, jesienne spotkanie 
poświęcone zostało Niepodległej, aby wspól-
nie uczcić stulecie odzyskania niepodległości 
naszej ojczyzny. W 2020 roku w szczególny 
sposób Polonia wspominała rocznicę 100-lecia 
Bitwy Warszawskiej. To niedzielne popołudnie 
„stara” i „nowa” Polonia spędziły razem, poka-
zując, że w Berlinie funkcjonują doskonale już 
znane struktury organizacyjne, które świetnie 
służą wszystkim: i młodym, i starym.

Organizatorzy – „stara Polonia”, Rada Polska 
Związek Krajowy w Berlinie – szczególny na-
cisk położyli na to, aby festyn miał charakter 
rodzinny, dlatego program skierowany był do 
dzieci, młodzieży i ich rodziców – „młodej Po-
lonii”. W roku walki z pandemią koronawirusa 
festyn odbył się z zachowaniem ścisłego reżimu 
sanitarnego – obowiązkowe były między innymi 
maseczki, dezynfekcja, zachowanie odstępu 
i ewidencja uczestników.

Na szczęście na łąkach w Lübars miejsca było 
dosyć, aby wszystko zorganizować zgodnie 
z zasadami bezpieczęństwa. Kolorowe stra-
gany ustawiono w nieco większej odległości, 
lecz ubrano je, jak zwykle, w biało-czerwone 
barwy. Na zaimprowizowanej na przyczepie 
od traktora scenie stare i nowe polonijne ze-
społy muzyczne: „New Voice System”, „Bloody 
Kishka”, „Stan Zawieszenia” oraz Małgorzata 
Sitek przedstawiały licznie przybyłym Polakom 

Mimo pandemii stara i nowa Polonia 
w Berlinie świętują Niepodległą
Od 20 lat we wrześniu na łąkach na północy miasta berlińska Polonia 
spotyka się na festynie dla polskich i niemieckich rodzin, aby 
pielęgnować polską kulturę i zwyczaje oraz coraz lepiej poznawać 
kulturę i tradycje Niemiec.

i Niemcom wybór najlepszych polskich piose-
nek ostatniego stulecia.

Festyn rozpoczął się jak zwykle od porannej 
prezentacji przygotowanych gier, zabaw i wielu 
atrakcji kulturalnych i sportowych dla dorosłych 
i dzieci. Oprócz tradycyjnych gier znanych do-

zwycięzcom Adam Borkowski, nowy Konsul RP 
ds. Polonii, oraz Burkard Dregger, przewodni-
czący frakcji CDU w senacie Berlina.

Trzeci już „Bieg dla Niepodległej” poprowadził 
komandor biegu, zasłużony działacz polonijny, 
Marek Radoch. Rzesza uczestników pobiegła 
uprzednio przygotowaną trasą wśród łąk i pól 
i zdobyła pamiątkowe medale i dyplomy. Dla 
Niepodległej pobiegli chętnie zarówno młodzi 
sportowcy z Klubu FC „Polonia”, uczniowie 
z berlińskich szkół, jak również matki i ojcowie, 
nowi mieszkańcy Berlina.

W konkursie historycznym dorośli i dzieci ubie-
gali się o miano najlepszego historyka, odpo-
wiadając na pytania dotyczące historii niepodle-
głej Polski i Bitwy Warszawskiej zwanej „Cudem 
nad Wisłą”. Zwycięzcy obydwu kategorii wieko-
wych odebrali atrakcyjne nagrody. 

Opiekę medyczną zapewniła berlińska „Malte-
ser”, która oprócz wykwalifikowanych ratowni-
ków medycznych przywiozła także słodycze 
dla najmłodszych uczestników. Po raz trzeci 
polonijny klub turystyczny PTTiK zakończył 
swój rajd śladami muru berlińskiego na łąkach 
w Lübars, aby włączyć się we wspólne święto-
wanie. W tym roku zaproszono gościnnie człon-
ków PTTK z Gubina, którzy włączyli się w to 
wspaniałe polonijne święto.

O dobre humory oprócz Zarządu Polskiej Rady 
w Berlinie zadbali starzy i młodzi polonijni re-
stauratorzy, którzy przygotowali polskie sma-
kołyki dla dużych i małych smakoszy. Starzy 
i młodzi świetnie się razem bawili w myśl hasła 
festynu: „Zabawa bez granic” i można dodać – 
ponad podziałami. Wiele osób przyniosło swoje 
koce, więc nie trudno było stworzyć atmosferę 
pikniku, który rozciągał się szeroko kolorowym 
dywanem na zielonych łąkach. Zachowanie 
reguł reżimu sanitarnego wykonano na piątkę. 
Dobra pogoda zachęciła do udziału wielu miesz-
kańców Berlina, dając „młodej Polonii” sposob-
ność skorzystać z doświadczenia „starej”. Cie-
szy fakt, że festyn odwiedzają wychowankowie 
polonijnych organizacji, przyprowadzając swoje 
dzieci, dzięki czemu trzy pokolenia Polonii ber-
lińskiej świętowały razem Niepodległą.

Nie udałoby się tak doskonale przeprowadzić 
festynu, gdyby nie doświadczenie oraz odda-
na, społeczna praca członków i sympatyków 
Polskiej Rady, za co w tym miejscu w imieniu 
Zarządu serdecznie dziękujemy.

Projekt sfinansowany został ze środków Pełno-
mocnika Rządu Federalnego d.s. Kultury i Me-
diów RFN oraz banku Berliner Sparkasse.

Małgorzata Tuszyńska 

brze w Niemczech, jak bieg z kartoflem czy 
toczenie obręczy, organizatorzy przygotowali 
bogatą ofertę zabaw i dyscyplin uprawianych 
przez dorosłych i dzieci po obu stronach grani-
cy. Na koniec nauczyciele Towarzystwa „Oświa-
ta” wręczali specjalne nagrody uczestnikom, 
którzy zaliczyli wszystkie dyscypliny. Najmłodsi 
milusińscy mogli pod kierunkiem Akademii Cyr-
kowej poznawać triki sceniczne lub z radością 
skakać po dmuchanym zamku, który był regu-
larnie dezynfekowany.

Dużą popularnością cieszyły się dyscypliny 
wybitnie sportowe. Rozegrano turnieje w wielu 
kategoriach wiekowych i różnych dyscyplinach: 
piłkarskie, badmintona, tenisa stołowego czy 
rzutu do kosza. Tradycyjnie już koronną dyscy-
pliną było puszczanie latawców. Pod kierunkiem 
specjalistów należało samodzielnie je zrobić 
na przygotowanych w tym celu stanowiskach. 
Tym razem wiatr nie zawiódł i przyjemnie było 
patrzeć na kolorowe latawce, które wzbiły się 
ponad łąkę. Program sportowy jak zwykle uzu-
pełniły plenerowe warsztaty graffiti, malarski, 
zajęcia plastyczne dla dzieci czy pokazy go-
towania pierogów. Puchary i nagrody wręczali Foto: Sonja HartmannFoto: Sonja Hartmann

Foto: Sonja Hartmann

Foto: Sonja Hartmann

Foto: Sonja Hartmann
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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

NIERUCHOMOŚCI

Szukam 2 pokojowego mieszkania na stałe. Za udane pośrednictwo 
czeka nagroda. Tel.: 030 4963390

Helle 1-Zimmer - Wohnung mit Balkon in Mariendorf, 2.OG mit 
Fahrstuhl, 40 m², 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 
01.10.2020 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

Do wynajęcia w Berlinie pokoje z łazienkami i aneksem kuchennym, 
Wifi, sat bez kaucji z możliwością zameldowania. Tel.: 48 669471063

Sprzedam górę domu z osobnym wejściem i ogrodem. Z mieszkania 
rozpościera się piękny widok na Zamek Krzyżacki i park. Powierzchnia 
użytkowa 115,17m², piwnica 31,53m², działka 744 m² w Człuchowie, woj.
pomorskie. Tel.: 0049 1793623690

 

 
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

Porady z prawa polskiego  
i niemieckiego

Wohnungen in Swinemünde / Świnoujście
Stadtvilla aus den 1930er Jahren
EG 140m², 4 Zimmer, Bad, Küche, Diele (900€)
DG 82m², 2 Zimmer, EB-Küche, Balkon (700€)
1 km vom Strand, 5 km nach Ahlbeck
Gasetagenheizung, Garage optional, Nk 60€
ohne Möbel, mnit Küche

Kontakt:  M. Stenzel (abends)
 kontakt@hv-stenzel.de
 +49 30 6293 3292

Wynajmuję mieszkanie w Niemczech. Ściany budynku, w który 
mieszkam, pokryte są rożnymi graffiti. Czy z tego powodu mogę 
żądać zmniejszenia czynszu?

Zdaniem sądu rejonowego w Berlinie ściany pokryte graffiti nie przed-
stawiają wady uprawniającej do zmniejszenia opłaty za czynsz (sąd 
rejonowy Berlin: sygnatura akt:7 C 43/14.

Wynajmuję mieszkanie w Niemczech. Czy wynajmujący może za-
kazać mi trzymania w mieszkaniu zwierząt?

Generalnie obowiązuje reguła, że – w braku odmiennych regula-
cji umownych – wynajmujący nie może zabronić trzymania zwierząt 
w mieszkaniu. Może natomiast ograniczyć liczbę trzymanych w miesz-
kaniu zwierząt w zależności od powierzchni mieszkania oraz rodzaju 
zwierząt. Przykładowo sąd rejonowy w Monachium zabronił trzymanie 
w mieszkaniu 2,5 pokojowym 5 psów (sąd rejonowy w Monachium: 
sygnatura akt 424 C 28654/13).

Mam problem z uzyskaniem kaucji za wynajmowane w Niemczech 
mieszkanie. W jakim terminie wynajmujący powinien ją wypłacić?

Ustawa nie określa terminu, do którego nastąpić ma wypłata kaucji za 
mieszkanie. Część orzecznictwa stoi jednak na stanowisku, że wypłata 
kaucji nastąpić powinna nie później niż 6 miesięcy od chwili zakoń-
czenia stosunku najmu (sąd rejonowy w Kolonii, sygnatura akt: 201 
C 168/00).

Mieszkam i wynajmuję w Niemczech mieszkanie. Czy to prawda, 
że gdyby wynajmujący zamierzał sprzedać wynajmowane przez 
mnie mieszkanie, to przysługiwałoby mi prawo jego pierwokupu?

Tak. W świetle niemieckiego prawa najemcy przysługuje prawo pierwo-
kupu, jeśli wynajmujący zamierza sprzedać wynajmowane przez niego 
mieszkanie. W tym kontekście można zwrócić uwagę na odpowiedni 
wyrok niemieckiego Sądu Najwyższego (BGH VIII ZR 51/14). W tym 
przypadku najemca dowiedział się o sprzedaży mieszkania od nowego 
właściciela, gdy ten zaproponował mu jego kupno na własność. Po-
przedni właściciel sprzedał mieszkanie, nie informując o tym najemcy. 
W świetle dokonanych obliczeń najemca zorientował się, że propo-
nowana cena przewyższała wartość rynkową mieszkania o 80 tysię-
cy euro. Tego fikcyjnego zysku zażądał od poprzedniego właściciela, 
BGH uznał roszczenie za słusznie i przekazał sprawę do ponownego 
rozpatrzenia przez sąd niższej instancji.

Mieszkam w Niemczech. Moje dziecko rozpoczyna studia. Czy na-
dal będę dostawać na nie Kindergeld (zasiłek na dziecko)?

Tak, ale tylko do ukończenia przez dziecko 25 roku życia. Jeśli w trak-
cie studiów dziecko podejmuje pracę przekraczającą 20 godzin ty-
godniowo to prawo do zasiłku wygasa. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy 
student bezpośrednio po uzyskaniu tytułu Bachelor kontynuuje dalej 
studia, które stanowią nadbudowę studiów pierwszego stopnia. W tym 
przypadku może on, pomimo otrzymywania Kindergeld, pracować wię-
cej niż 20 godzin tygodniowo.
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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

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

  
 

Wojciech Bukowski - tłumacz przysięgły 
 

tel. 030 86209709   tel. kom. 0177 3086578 
faks 030 85743858   wojciech.bukowski@t-online.de 

Gossowstr. 5, 10777 Berlin-Schöneberg (U Nollendorfplatz) 
 

Szybko i niezawodnie! 

TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW I WYPOWIEDZI USTNEJ

TEL.: 2170679 LUB 0163 7385314, artur.kolasinski@yahoo.de

150 METRÓW OD STACJI METRA U-SPICHERNSTRAßE
PARISER STR. 61, 10719 BERLIN-WILMERSDORF

ARTUR KOLASIŃSKI DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
  POLSKI • N IEMIECKI • WŁOSKI 

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

Tel.: +49 176/20 73 99 29 
info@danuta-domalik.de
www.danuta-domalik.de

Lottumstr. 1, 10119 Berlin
U2 Rosa Luxemburg Platz 
albo Senefelderplatz

Matrymonialne / TowarzyskieMatrymonialne / Towarzyskie

Poznam z chęcią miłą, szczupłą panią w wieku 55-60 lat w celu 
koleżeńskim. Mój e-mail: andrzej1@gmail.com lub telefon 
0152 51950894. Pozdrawiam miło.

Szukam dla siostry 69 młodej duszą i wyglądem - zadbanego, 
uczciwego, sympatycznego Partnera lubiącego podróże, 
szczere i serdeczne rozmowy, mieszkającego na stałe w Berlinie 
i posługującego sie również językiem niemieckim.Telefon kontaktowy: 
0049 174 6041291
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Magia tworzenia plus dys-
cyplina w dążeniu do celu 
przynoszą owoce w po-
staci sukcesu i realizacji 
zamierzeń. Czy to łatwe, 
czy też trudne i co najważ-
niejsze – czy opłacalne? 
Oceńcie Państwo sami.

John D. Rockefeller miał głęboko zakorze-
niony i wpojony przez swoją matkę etos pracy. 
W 1870 roku założył on spółkę Standard Oil 
Company, która stworzyła podwaliny dla obec-
nego amerykańskiego rynku paliw kopalnych. 
Rockefeller miał niestandardowe podejście 
do prowadzenia interesów i rozbudowy swojego 
imperium. Lepiej od innych opłacał swoich pra-
cowników, wiedząc już wtedy, że zadowolony 
pracownik jest efektywniejszy. Nagradzał rów-
nież ich pomysły usprawniające pracę przed-
siębiorstwa. Zdarzało się, iż dołączał do pracy 
wśród robotników, starając się lepiej zrozumieć 
mechanizmy i ludzi tworzących podstawę jego 
działalności. Pewnego razu w fabryce zauwa-
żył, że do lutowania pojemników na naftę zu-
żywano 40 kropel cyny. Po dokładnym spraw-
dzeniu okazało się, iż 39 kropel w zupełności 
wystarczy do szczelnego zamknięcia puszki. 
W skali miesiąca generowało to duże oszczęd-
ności, a z czasem sam Rockefeller stwierdził, iż 
„zyskał miliony” na tym drobnym usprawnieniu.

Był wyznawcą zasady „zarabiaj ile możesz, 
oszczędzaj ile możesz, rozdawaj ile możesz”. 
Podczas gdy konkurencja w procesie destylacji 
wypuszczała produkty uboczne nafty tj. benzy-
nę prosto do rzeki, Rockefeller używał jej do na-
pędzania swoich maszyn, dzięki czemu obniżał 
koszty utrzymania produkcji. Wykupywał sieci 
przemysłowe, jak koleje i rurociągi, i uspraw-
niał transport swoich produktów, negocjując 
jego cenę na poziomie hurtowym. John D. 
Rockefeller był bardzo zdolnym przedsiębiorcą, 
z ogromną wiedzą i jeszcze większymi ambi-
cjami. Zdolny i pracowity nie poprzestał jedy-
nie na produkcji substancji ropopochodnych, 
dostrzegł również ogromny potencjał w kon-
solidacji przemysłu naftowego z medycznym, 
którego wtedy jeszcze praktycznie nie było, 
a ludzie otrzymywali w owym czasie od lekarzy 
i znachorów ziołowe preparaty oparte na ludo-
wej wiedzy i domowej medycynie.

WARTO WIEDZIEĆ
Co jest ważne dla Twojej fir-
my i jak możesz zwiększyć 
jej obroty?

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 

Aby stworzyć skuteczną strategię, należy dać 
jej solidne podstawy, by mogła oprzeć się zębo-
wi czasu i niepomyślnym wiatrom gospodarki, 
które wieją z i w różnych kierunkach. Rockefel-
ler był cierpliwy, ale nie pozostawiał rzeczy przy-
padkom. W 1892 roku wspomógł nowo założo-
ny Uniwersytet Chicagowski kwotą 600000 
dolarów. Powołał też do życia Instytut Badań 
Medycznych, który miał za zadanie opracowy-
wać farmakologiczne odpowiedniki naturalnych 
środków leczniczych. Mając już bazę wyjściową 
i fundament do kształcenia lekarzy i farmaceu-
tów, Rockefeller założył w 1913 roku fundację 
swojego imienia. Fundacja wspiera m.in. po-
wszechną służbę zdrowia i rozwój medycyny. 
Innym istotnym obszarem działań organizacji 
Rockefellera jest walka z głodem (poprzez np. 
wspomaganie wzrostu produkcji żywności).

John D. Rockefeller był pionierem w zakresie 
marketingu i sprzedaży, kierując się żelaznym 
mottem – „problem-reakcja-rozwiązanie”. Two-
rząc sytuację losową, nagłaśniał problem, po 
czym oznajmiał znalezienie, a następnie wdro-
żenie rozwiązania danego problemu.

Pieniądz robi pieniądz 

John znalazł partnera w biznesie, któremu 
przedstawił swój pomysł. Rockefeller i An-
drew Carnegie, potentat z branży stalowej, 
opłacili i zainicjowali stworzenie raportu dla 
Carnegie Foundation. Raport ten wykonał dla 
fundacji Alexander Flexner, a opisywał on 
stan medycyny w tamtym czasie oraz poziom 
jej zacofania, a co za tym idzie, podnosił on 
kwestie uzdrowienia i zmodernizowania sektora 
medycznego. Uzdrowicielami mieli zostać Roc-
kefeller i Carnegie. Zasada „problem-reakcja-
-rozwiązanie“ znalazła swoje drugie życie.

Dlaczego o tym piszę?

Istotnym dla prowadzenia każdego rodzaju 
działalności, jest wcześniejsze określenie ce-
lów, realizacja zadań i rozdzielenie ich wśród 
pracowników. Controlling oraz zrozumienie 

zasad budowy stabilnej i bezpiecznej podsta-
wy dla naszej firmy, ponieważ jest i ma być 
ona źródłem naszych przyszłych dochodów. 
W dzisiejszych czasach zmieniły się priorytety. 
Łatwiej jest nam zabezpieczyć i pielęgnować 
swoje auto, niż stworzyć własny biznes, któ-
ry umożliwi nam zakup 30 takich aut. Celowo 
przerysowana sytuacja, ale jakże obrazowa. 
Wynika to ze sposobu w jaki żyjemy i w jaki 
ukształtował nas płynący czas. Szybko.

Chcemy szybko pracować i więcej odpoczy-
wać, szybko się spotykać i więcej posiadać. 
Nie naprawiać, tylko wymieniać. Ten cały pro-
ces naszego myślenia i działania został nam 
wpojony i przekazywany przez lata. Natura nie 
znosi próżni i zawsze proponuje alternatywę.

Rzeczy ważne i ważniejsze

Prowadząc działalność w jakiejkolwiek formie, 
jesteśmy narażeni na błędy swoje oraz innych, 
które mogą nas zrujnować, a w najlepszym 
przypadku być niechcianym i nieoczekiwanym 
nakładem finansowym. To może zachwiać pla-
nowanym budżetem lub nawet postawić firmę 
przed koniecznością jej zamknięcia.

Myśląc poważnie o prowadzeniu naszej firmy, 
potrzebujemy określonej formy zabezpieczenia 
i powinna ona znaleźć się na liście tzw. Fixko-

sten, czyli stałych kosztów prowadzenia działal-
ności. W przypadku ewentualnego wyrządzenia 
komuś szkody materialnej, majątkowej czy oso-
bowej pomoże nam ubezpieczenie zawodowe 
OC, które pokryje szkodę oraz roszczenia stro-
ny przeciwnej. Nie jest rzadkością, gdy jeste-
śmy zmuszeni w sytuacji konfliktowej dochodzić 
swoich praw przed sądem lub chociażby po-
wierzyć ją adwokatowi celem wyjaśnienia. Sku-
tecznym narzędziem w takim przypadku będzie 
ubezpieczenie zawodowe ochrony prawnej 
Rechtsschutz, umożliwiające nam również 
mediacje pozasądowe pozwalające szybciej za-
kończyć konflikt. Trzecim filarem jest zapewnie-
nie ciągłości siły nabywczej, czyli ubezpiecze-
nie niezdolności do pracy, które w przypadku 
stwierdzenia tejże wypłaci nam rentę na czas 
niezdolności lub dożywotnio.

Czy dostanę mercedesa w cenie malucha?

Niestety nie. Dlatego decydując się na pro-
wadzenie działalności gospodarczej, musimy 
uwzględnić kilka istotnych rzeczy w naszym 
biznesplanie, które ustabilizują ją finansowo 
i zabezpieczą w razie wypadku. Jeżeli chcą 
Państwo dowiedzieć się więcej, serdecznie za-
praszam. Nasz zespół chętnie pomoże i doradzi 
w tej kwestii.
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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

S t e u e r b e r a t u n g  &  U n t e r n e h m e n s b e r a t u n g
Prowadzimy księgowość �rm
Księgowość płacowa
Rozliczenia roczne
Deklaracje podatkowe

Pomagamy także w załatwianiu 
dalszych formalności urzędowych,
wypełniania dokumentów 
i prowadzenia korespondencji

Landgrafenstraße 5, 10787 Berlin
Telefon: 030/ 80 10 64 75 Fax 030/ 80 10 60 64

info@munitax.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 • 030/239 16 284 • Kom.: 0176/49127482 • Fax: 030/23916283 
naszebiuro@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

„Gertzen - Consulting” Ewa Gertzen

formalności urzędowych Pomagam: w załatwieniu 

Nowy numer.: 0152-08 21 59 73

Niemożliwe umożliwiam! Od Gewerby po Jobcenter!!! 

 Siegfriedstr. 13, 12051 Berlin Neukölln
 E-Mail: ewa.gertzen@hotmail.de

 

 
wypełniania dokumentów
prowadzenia korespondencji
Godziny otwarcia: 10.00 - 18.00
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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

Renciści pytają, doradca rentowy 
odpowiada

Kobusinski
BIURO MOBILNE

Pomoc pisemna i osobista we wszystkich 
sprawach urzędowych.

• Kindergeld
• Wohngeld
• Gewerbe

• zakładanie kont bankowych

i wiele innych...

Tel. +49 1575 8491877
Email: david.kobusinski@hotmail.com

Otrzymuję rentę wdowią. Aktualnie stwierdziłam, że w przebiegu 
ubezpieczenia brak jest zaliczenia sześciu lat pracy w delegacji 
u pracodawcy w Magdeburgu. Jak doprowadzić do ich uznania ? 

Po pierwsze trzeba przekonać się, czy są dokumenty potwierdzające 
to zatrudnienie. W wypadku zatrudnienia w byłej  NRD była to również 
książeczka pracy, podobna do polskiej książeczki ubezpieczeniowej. 
Po przedłożeniu takiej książeczki lub świadectwa pracy z odpowiednim 
pismem przewodnim, w którym niezbędne jest podanie numeru ubez-
pieczeniowego, organ rentowy przeprowadzi zaliczenie i odpowiednie 
przeliczenie dotychczasowej renty włącznie z wyrównaniem.

W sporze z DRV o przeniesienie zaliczenia 12 lat lat mojej pracy 
w dużej spółdzielni inwalidzkiej, z około 600 do 800 zatrudnionymi 
pracownikami, z tabeli 13 dla małych warsztatów rzemieślniczych do 
właściwej branży chemicznej, czyli tabeli 02, zakład rentowy przed-
łożył ostatnio zaświadczenie z innej spółdzielni nieznanej branży, 
które stwierdza konieczność nadzoru medycznego niepełnospraw-
nych pracowników, pobierających rentę inwalidzką III grupy. W mo-
jej spółdzielni jednakże takie stałe nadzorowanie medyczne nie było 
potrzebne, bowiem pracownicy na wózkach inwalidzkich siedzieli 
przy taśmie i mogli w ten sposób wykonywać sprawnie swoje czyn-
ności. Na podstawie takiego potwierdzenia miało dojść do wycofa-
nia odwołania, choć bliższe szczegóły nie zostały podane?

Najwidoczniej  DRV uważa, że w ten sposób.uzyskała dostateczne po-
twierdzenie, że spółdzielnie inwalidzkie w Polsce prowadziły głównie dzia-
łalność rehabilitacyjną, tak jak to jest w tutejszych specyficznych warsz-
tatach, poświęconych li tylko działalności medyczno-rehabilitacyjnej, 
w szczególności do końca lat dziewięćdziesiątych, kiedy to w Niemczech 
nie istniała jeszcze ustawowa instytucja częściowej niepełnosprawności 
i odpowiedniej do tego częściowej renty, do której można było legalnie 
dorabiać. Wskazanym jest zatem uzyskanie przeciwstawnego zaświad-
czenia, które opisze odmienną  sytuację w spółdzielni, o którą w końcu 
w sprawie bezpośrednio chodzi. Jest  to konieczne w opisanej konstelacji 
stanu faktycznego dla udowodnienia swojej racji, przy czym musi być 
ono na tyle  szczegółowe, aby w procesie oceny  przeważyło  jednost-
kową wartość dowodową wspomnianego dokumentu, istniejącego jak na 
razie w aktach tej sprawy, choćby miała ona być jedynie pozorną. 

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

wt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00
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Kamienica w lesie – rzecz o sile magii

Anna Burek: Skąd u Pani zainteresowanie 
tematyką kamienic?

Monika Szymanik: Wychowałam się w Go-
rzowie Wielkopolskim, w dużym wieżowcu, 
więc nie było tak, że od dziecka otaczało 
mnie na każdym kroku jakieś szczególne 
piękno, że od samego początku fascynowały 
mnie urocze kamienice. Dopiero kiedy mąż 
zamieszkał w Szczecinie, a jakiś czas póź-
niej i ja zaczęłam tu studia, poczułam magię 
tego typu budownictwa. Mąż miał mieszka-
nie w kamienicy, a ja nie mogłam się nadzi-
wić, jakie to zupełnie nowe doświadczenie, 
budować sobie codzienność w takim miej-
scu. Później przeprowadziliśmy się na kilka 
lat do Hamburga – mimo, że tak zrujnowany 
w przeszłości, obecnie wygląda przepięknie. 
Tam też trafiło się nam mieszkanie w kamie-
nicy. Tak, zupełnie jakby niezależnie jeszcze 
wtedy ode mnie, powoli wrastałam w życie 
kamienic, a ich historie – jak się okazuje – 
w moje.

Anna Burek: Mimo licznych przeprowa-
dzek, wróciła Pani do Szczecina i nazywa 
się szczecinianką?

Monika Szymanik: Tak, z dumą tak o sobie 
mówię, bo w tym mieście jest wszystko to, co 
kocham. Uważam, że szkoda czasu na gnie-
wanie się na rzeczywistość, na nielubienie 
miejsca, w którym się jest, miasta, w którym 
się mieszka. Trzeba doceniać to, co wokół 
nas i kiedy nawet na pierwszy rzut oka wyda-
je się nam, że nic dookoła nas szczególnego, 
proszę mi wierzyć – nigdy tak nie jest. Kiedy 
mieszkałam w Hamburgu, kochałam Ham-
burg nad życie. Dziś mieszkam w Szczecinie 
– kocham go nade wszystko. Odkąd kupili-
śmy z mężem dom w lesie, to moja kolejna 
miłość. Przecież tego nam potrzeba w życiu 
– radości i przyjemności z tego, co mamy, co 
nas otacza. Stąd też nazwa albumu – Ka-
mienica w lesie. Tytuł nawiązuje do dwóch 
moich miłości. To znaczy, miłości związa-
nych z architekturą, miejscem, budynkiem. 
Bo trzeciej mojej największej miłości właści-
wie zawdzięczam tę publikację. Śmieję się, 
że to wszystko przez mojego męża.

Anna Burek: No właśnie, jak to się za-
częło? Wszyscy miewamy hobby, ale nie 
wszystkim uda się wydać książkę.

Publikacja Moniki Szymanik, która choć ze Szczecina nie pochodzi, 
z dumą mówi o sobie: szczecinianka. I choć pisarką też nie jest, wydała 
książkę, która choć nietypowa – udowadnia, że odrobina magii przeku-
wa marzenia w rzeczywistość, odrapane kamienice – w instagramowe 
cudeńka, a otaczającą codzienność – w ekscytującą przygodę ciągłego 
odkrywania na nowo tego, co znane.

Monika Szymanik: Kiedy wróciliśmy do 
Szczecina, zupełnym zbiegiem okoliczności 
udało mi się zamieszkać w najpiękniejszym 
budynku miasta. To było moje absolutne 
spełnienie marzeń, a właściwie stało się to 
dzięki magii chyba. Otrzymaliśmy wtedy 
informację, że ówczesny lokator naszego 
mieszkania chce zamienić lokum, a mieszka-
nie, które wtedy zamieszkiwaliśmy zupełnie 
mu odpowiadało. W ten sposób znalazłam 
się właściwie w samym środku podziwianej 
przeze mnie przez lata bajki – w przepięknej 
kamienicy przy ul. św. Wojciecha. Takie oko-
liczności sprzyjały rozwijaniu pasji. Później 
los przyniósł kolejne wydarzenia, które pcha-
ły mnie w tym kierunku. Jako mama dwójki 
dzieci zajmowałam się domem i wychowa-
niem pociech, jednak nagle zakochałam 
się w domu pośrodku lasu i z dnia na dzień 
wzięty kredyt sprawił, że musiałam wrócić do 
pracy, a nie chciałam wylądować na etacie. 
Wtedy pomyślałam – cóż, teraz albo nigdy. 
Obiecaliśmy sobie z mężem, że mam rok na 
mój sekretny projekt, a jeśli do tego czasu mi 
się nie uda, wracam na etat.

Anna Burek: A więc zaczęło się od umowy 
z mężem – a następnie?

Monika Szymanik: Od zawsze lubiłam robić 
zdjęcia, więc marzył mi się album z fotogra-
fiami. Moim konikiem były portrety i zdjęcia 
ludzi, ale z drugiej strony zachwycała mnie 
architektura Szczecina i samo miasto – ono 
ma w sobie ogromny potencjał, nierzadko 
ignorowany przez jego mieszkańców. Do-
datkowo zorientowałam się, że odkąd za-
częłam robić mu zdjęcia, zaczęłam patrzeć 
na Szczecin jak na zupełnie nowe miasto, 
jakbym dostała nowe życie. Przepadłam! 
Postanowiłam zaryzykować i skupić się na 
tym temacie, jednak nie chciałam zacząć 
od falstartu. Wymyśliłam sobie, że zakła-
dając profil na Instagramie, sprawdzę, czy 
w ogóle istnieje jakiekolwiek zainteresowa-
nie taką tematyką – tak powstało konto @
kamienica_w_lesie. Kupiłam telefon komór-
kowy z aparatem, bo wcześniejszy go nie 
posiadał, i wzięłam się do działania. Nie je-
stem w stanie wyrazić wdzięczności za to, 
co spotkało mnie w związku z prowadzeniem 
tego konta. Poznałam fantastycznych ludzi, 
nawiązałam piękne przyjaźnie, a przede 
wszystkim – otrzymałam jednoznaczny sy-
gnał, że o tak, taki album przyjęty zostanie 
z zainteresowaniem. Co ciekawe, wydałam 
też niemiecką wersję tej książki, pod tytułem. 
Altbauliebe einer Stettinerin i choć również 
w sprzedaży, nie cieszy się aż tak wielkim 
rozgłosem. To polskie konto na Instagramie 
pomogło mi w zbudowaniu popytu na album 
w tej wersji językowej, za co jestem ogrom-
nie wdzięczna.

Anna Burek: W ten sposób powstała 
książka ukazująca Pani bardzo osobi-
sty sposób patrzenia na miasto – jak 
zareagowały na nią władze i mieszkań-
cy Szczecina?

Monika Szymanik: Bardzo pozytywnie! 
To dla mnie była ogromna niespodzianka, 
z jakim odzewem spotkał się mój album. 
Może wystarczy wspomnieć, że pierwsze 
wydanie ukazało się moim sumptem, jednak 
na okładce kolejnego widać już pokaźną li-
stę patronów i sponsorów przedsięwzięcia. 
W międzyczasie dostałam nominację prezy-
denta miasta do Szczupaków, wszystkie me-

dia, które patronują temu albumowi zgłosiły 
się do mnie samodzielnie, a dodatkowo Wy-
dział Kultury zgłosił się do mnie z propozycją 
wydania albumu po niemiecku, pod tytułem 
Altbauliebe einer Stettinerin, który dofinan-
sowany został ze środków ministerstwa. Na-
prawdę czuję, że wsparcie, które otrzymuję, 
pozwala mi rozwijać skrzydła. Dodatkowo 
fakt, że mieszkańcy Szczecina tak ciepło 
wypowiadają się o tym albumie, zauważają 
dzięki niemu, jak piękna jest ich mała ojczy-
zna – to dopiero sukces!

Anna Burek: Poza tym, że autorką albumu 
Kamienica w lesie, jest też Pani właści-
cielką nowego miejsca na mapie Szczeci-
na, a w planach ma kolejne wydawnictwa. 
Jak to wszystko się ze sobą wiąże?

Monika Szymanik: To jest trochę tak, że 
im dalej w las, tym więcej drzew. Im więcej 
czasu spędzam na moich szczecińskich spa-
cerach, tym więcej magii widzę w tym mie-
ście. Co ciekawe – również tym więcej ma-
gicznych chwil przeżywam i, choć dziwnie to 
brzmi, tym więcej magicznych zbiegów oko-
liczności mnie spotyka. Te kamienice już we 
mnie wrosły na swój sposób – ciągnie mnie 
coraz bardziej do ich tajemniczości, fascynu-
ją mnie coraz bardziej miejsca zapomniane, 
trochę zaniedbane – mam poczucie, że je-
śli nie uwiecznię ich tu i teraz, to za chwilkę 
może ich nie być. Taka nieuchwytność tej 
architektury, jej zapomniane piękno, kru-
chość – to pociąga mnie najbardziej. I jak się 
okazuje – wzajemnie się przyciągamy. Moje 
zamiłowanie do detalu zaprowadziło mnie 
wprost w ramiona kamienicy przy ul. Pocz-
towej 19 w Szczecinie. Kiedy zobaczyłam 
przepiękną, secesyjną witrynę, nie obchodził 
mnie już kurz, zaniedbanie kamienicy czy 
gruz. Oczami wyobraźni widziałam już, jak to 
miejsce będzie wyglądać, co za magia bę-
dzie się w nim dziać, jeśli tylko będzie moje. 
No i… jest! Od wakacji prowadzę swoją wła-
sną kawiarnio-księgarnię, mam przestrzeń 
do przytulnych, niekończących się rozmów 
o pięknie, ale i na inne tematy – wzmacnianie 
lokalnej tożsamości jest dla mnie niezmiernie 
ważne. Razem z tym projektem pojawiają 
się oczywiście kolejne – każdy przedmiot 
przyniesiony nam w charakterze podarku od 
mieszkańców Szczecina, każda usłyszana 
historia – to wszystko tak bardzo inspiruje. 
I rzeczywiście – na koncie mamy nie tylko 
książkę i własną przestrzeń kulturalną, ale 
także pocztówki, znaczki, kalendarz nawią-
zujący do architektury miasta, a w planach 
– wydawnictwo dla dzieci oraz wspomnienia 
byłej lokatorki mojej najukochańszej kamie-
nicy przy ul. św. Wojciecha. Wiem na pewno, 
że będzie się działo!

Anna Burek
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Co najlepiej robić w długie jesienne wieczory? Oglądać seria-
le! Dla tych, których jednak znudziły perfekcyjne netflixowe 
produkcje, mamy zupełnie nową propozycję prosto z Polski, 
z Warszawy, z Pragi-Północ. Internetową praską telenowelę 
fantastyczną „BRAMA CAFE”. Tego nie można przegapić!

Drogi Berlinie czy Wy macie swoją operę my-
dlaną, film fantastyczny i musical w jednym? In-
spirowaną pandemią i trudnymi czasami? Nie? 
A zatem posłuchajcie…

Na Pradze Północ powstała konkurencja dla 
TVP, Netflixa, Polsatu, i TVN! Nowa, miejska 
telewizja Brama TV, nawiązująca do pierwszej, 
polskiej, eksperymentalnej telewizji, która ist-
niała od 1951 roku na Ratuszowej 11 w Warsza-
wie. Będzie produkować społeczne talk show, 
programy przyrodnicze opisujące florę i faunę 
dzikiej strony Wisły a także programy ezote-
ryczne, interwencyjne reportaże, ambitne pro-
gramy kulturalne i popularne telenowele o życiu 
dzielnicy. Pierwszą megaprodukcją Brama TV 
będzie telenowela fantastyczna „Brama Cafe” – 
wybuchowa mieszanka inspirowana popularny-
mi serialami: „Na Wspólnej”, „Przyjaciele”, „Nie-
wolnica Isaura” czy „Królestwo”. W obsadzie m. 
in. Aleksandra Pisula, Czesław Mozil, Conrado 
Moreno, Biały Królik czy najprawdziwsza pra-
ska wróżka Yaga. 

Jesteś singlem? Nie masz przyjaciół? Podczas 
pandemii rozpadło ci się życie? Masz dosyć 
perfekcyjnych serialu z Netflixa czy HBO? Bra-
ma Cafe jest dla ciebie!  
  

To pierwsza praska telenowela fantastyczna, 
wyprodukowana przez Dom Kultury Praga 
dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowe-
go Centrum Kultury z programu Kultura w sieci. 
Wiele instytucji kultury postanowiło wykorzystać 
pandemiczny czas lockdownu na pisanie wnio-

Czesław Mozil i Wróżka Yaga (Zofia Waszkiewicz)

 
Marta Szymańska

Występują:
MARYJKA – Marta Janik
BIANKA/ADA– Justyna Jary
BORDER MIEJSKI KOWBOJ 
– Łukasz Wójcik
HENNA – Agnieszka Makowska
XAVERY – Miron Jagniewski
DZIKI – Łukasz Wójcicki
CZYŚCICIELKA KAMIENIC WIKTORYNA 
– Aleksandra Pisula
ZDZISŁAW – Tomasz Drabek
MACIEK/BARTEK – Marcin Sitek
BIAŁY KRÓLIK – Tomasz Piotrowski
DOKTOR KLIN – Katarzyna Sołtys
WRÓŻKA YAGA – Zofia Waszkiewicz
DYREKTOR METRA – Tomasz Drabek
DEWELOPER MARIUSZ WILCZAK 
– Bartosz Szpak
KELNER – Karol Bulski
Special guest star – Czesław Mozil
Special guest star HUBERT 
– Conrado Moreno

sków o dofinansowanie pomysłów. Na Pradze-
-Północ powstało marzenie o serialu. I ono się 
właśnie ziszcza! Scenarzystą i reżyserem „Bra-
ma Cafe” jest znany reżyser teatralny Michał 
Walczak, dla którego jest to serialowy debiut. 

Serial opowiada o mobilizacji mieszkańców sta-
rej kamienicy wobec nadciągających zagrożeń: 
drugiej fali zarazy, podwyższonych przez no-
wego właściciela czynszów oraz demonicznej 
czyścicielki kamienic. Dzięki nadprzyrodzonym 
talentom szefowej wspólnoty – wróżki Yagi oraz 
kreatywności mieszkańców w kolejnych odcin-
kach udaje się odroczyć apokalipsę i rozwijać 
wspólną inicjatywę mieszkańców: zaimprowizo-
waną w podwórku kawiarnię Brama Cafe.  
W obsadzie serialu znajdują się mieszkańcy 
Pragi Północ, amatorzy, muzycy, artyści. Do 
grupy aktorskiej dołączył też Conrado Moreno, 
znany z programu Europa da się lubić. Conrado 
gra epidemiologa Huberta, który zostawia na-
rzeczoną Maryjkę (Marta Janik)

Fabuła poszczególnych odcinków serialu osa-
dzona jest w teatralno-musicalowej konwencji. 
Serial będzie emitowany w sieci dla szerokiego 
grona odbiorców. Porusza on tematy ogólnopol-
skie, jest tworzony w praskich realiach z lokalną 
społecznością. Aktorzy nieinstytucjonalni grają 
ze statystami związanymi na co dzień z Domem 
Kultury Praga. W serialu pojawiają się autorskie 
piosenki dotyczące  warszawskiej Pragi. 
Kręcenie zdjęć trwało cały sierpień. Premiera 
1 odcinka odbyła się 27 września. Premiery 
kolejnych odcinków odbędą się 25, 26, 27, 28 
i 29 października. Wszystkie odcinki dostępne 
online 24/7. Śledźcie kanał YOUTUBE/domu-
kulturypraga oraz www.facebook/com/tupraga. 

Serial jest kręcony głównie w podwórku ka-
mienicy przy ul. 11 Listopada 10 a, w postfa-
brycznej przestrzeni, gdzie znajduje się Dawna 
Fabryka Cukrów im. Franciszka Anczewskiego. 

Brama Cafe to zaimprowizowane na podwórku 
praskiej kamienicy z foteli, lamp i śmiecioanty-
ków miejsce spotkań praskich przyjaciół, którzy 
schodzą się na podwórkowej kawiarni na kon-
certy, biesiady, zabawy, potańcówki a także 
kłótnie, które wspólnota zamieszkująca kamie-
nice musi rozwiązać. 

To podwórkowa scena, przestrzeń pomiędzy – 
miastem a domem, izolacją a wspólnotą, porta-
lem, przez który trzeba przejść, żeby zrozumieć 
najdziwniejszą dzielnicę Warszawy – Pragę 
Północ, której symbolem jest stara kamienica – 
miejski labirynt czasów i ludzi.

Rozpadająca się kamienica, znajduje się na 
upadającej ulicy rzemieślników. Z zewnątrz za-
niedbana – w środku kryje zakamarki, w których 

przepych miesza się z biedą. W jej pomiesz-
czeniach ulokowały się ginące zawody, odludki, 
outsiderzy, muzycy, malarze, aktorzy i zwykli 
nieudacznicy, których nie stać na życie w „praw-
dziwym” mieście.

Reżyseria: Michał Walczak – dramatopisarz, 
reżyser, prezes Fundacji „Zakochana Warsza-
wa”, kierownik artystyczny Społecznego Cen-
trum Nowego Cyrku. Autor nagradzanych sztuk 
dla dzieci i młodzieży, nawiązujących do War-
szawy i Pragi-Północ, poszukujących oryginal-
nej syntezy teatru, cyrku i dramatu. Współtwór-
ca kabaretu Pożar w Burdelu, Warszawskiego 
Cyrku Magii i Ściemy, Praskiego Teatru Lalek 
i Muzeum Nowych Legend i Baśni Warszaw-
skich.

Operator: Paweł Wiszomirski – operator, reży-
ser, montażysta, współpracownik DK „Praga”, 
artysta samodzielny, reżyserujący własne for-
my dokumentalne. Absolwent Szkoły Wajdy na 
kierunku DokPro. 

Scenografia: Alicja Kokosińska - Absolwentka 
Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na wy-
dziale Scenografii. Współpracowała ze studen-
tami reżyserii na Akademii Teatralnej w Warsza-
wie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 

Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W latach 
2014–2015 była scenografem grupy teatralnej 
Pożar w Burdelu. Efektem tej współpracy było 
11 spektakli wystawionych m.in.: w Teatrze 
WARSawy, Teatrze Studio w Warszawie, Te-
atrze Polskim w Warszawie, Teatrze Nowym, 
Muzeum Żydów Polskich, Centrum Kultury Ko-
neser oraz na festiwalu Open’er w Gdyni.

Brama Cafe
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NAUKA / PRACA

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
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

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

Poszukujemy osoby do pracy biurowej w zakresie spraw 
administracyjno-osobowych wynikających z prowadzonej działalności  
polskiej firmy w Berlinie. Wymagania – biegła znajomość języka 
niemieckiego i polskiego w mowie i pismie, znajomość pakietu MS 
Office, prawo jazdy, zaangażowanie i motywacja w osiąganiu celów, mile 
widziane doświadczenie zawodowe. Aplikacje prosimy wysyłać na adres: 
instal-rz-bln@t-online.de

Praca w Berlinie: 1. dla fizjoterapeutów, 2. opieka nad osobami starszymi 
24/dobę, 3. sprzątanie. Oficjalne zatrudnienie, kontakt: +49 160 91819105

Pielęgniarka z zawodu zaopiekuje się osobą starszą lub dzieckiem. 
Zakupy,spacery, towarzystwo. Na godziny. Mówię po niemiecku. 
Z rachunkiem lub bez. Tel.: 0176 83074654

Wir suchen Servicetechniker / Geräteeinweiser mit guten 
Deutschkenntnissen und technischem Verständnis.  
Telefon: 0171 4481494, Email: info@zeptoring.de
 
Wir suchen Feinmechaniker mit guten Deutschkenntnissen und 
technischem Verständnis. Telefon: 0171 4481494, 
Email: info@zeptoring.de
 
Poszukujemy pielęgniarek do Seniorenresidenz w Charlottenburg 
Wilmersdorf. Wysoki standart. Stawka od 2.500 netto. 
Tel: 0159-01979175 lub mail na info@berlinconsultant.de 

Od zaraz praca dla kobiet w opiece w Tegel, Wilmersdorf i Treptow. 
Wymagane prawo jazdy i język podstawowy. Niemiecka umowa o pracę 
i dobre zarobki – CV na jobs@berlinconsultant.de lub 
Telefon: 030 308 124 82 
 
Poszukujemy pań do sprzątania biur. Oferujemy umowę o pracę 
w niepełnym wymiarze. Hauselfen GmbH, Tel.: 030-97 89 36 72, 
Mail: kontakt@hauselfen.com

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.

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

POSZUKUJEMY
Asystentki medycznej, pielęgniarki (MFA/Arzthelferin)

-  TEILZEIT -
Do pracy w naszej praktyce lekarza rodzinnego

Dr.med. Beata Bylinski w Berlin Reinickendorf
Wymagana znajomość języka niemieckiego i komunikatywnie 

j. polskiego, dyspozycyjność i zaangażowanie w pracy.
Bardzo dobre warunki pracy! 

Czekamy na zgłoszenia: info@praxis-germedica.de
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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!

NAUKA / PRACA

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

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

Interessenten bitte melden unter
Telefon: +49 30 4613010
info@sozialstation-biedermann.de

Uś m i e c h  j e s t  n a j k ró t s z ą  d ro g ą  m i ę d z y  d wo j g i e m  
l u d z i ,  p o d a r u j  n a m  s wó j.

Medizinische Fachangestellte (mwaid)
sucht für sofort einen KFZ Mechaniker/ - Mechatroniker 
und einen KFZ Elektriker mit Erfahrung im Bereich 
der Young- und Oldtimer. Geboten wird eine 
Stelle in Vollzeit in Berlin Mariendorf.

ClassicCar Berlin TF GmbH 

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei 
Thomas Freckmann unter Tel.: 0160 96707261

Branża opiekuńcza poszukuje 
osoby na stanowisko

Kundenberater/in
ZADANIA:

Pozyskiwanie nowych klientów
Kontakt z klientem oraz kontakt z firmami w Polsce
Koordynowanie obiegu dokumentów

WYMAGANIA:
Bardzo dobra znajomość j. niemieckiego oraz 
komunikatywna znajomość j. polskiego

OFERUJEMY:
Umowę o pracę
Podstawa plus premia za zdobytego klienta

Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie mailem CV na: 

info@pflege-med.de



| | KONTAKTY KONTAKTY16

NAUKA / PRACA

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

Pflegedienst istnieje od 10-ciu lat!!!

Matematyka po polsku, po niemiecku 
www.matheman.de 

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

Profesjonalny dom opieki seniora, położony tylko 18 km od Berlin-Mahlow zaprasza do współpracy:

DYPLOMOWANE PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZY
jak również OPIEKUNKI / OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH

Oferujemy zatrudnienie w zakresie pełnego etatu, 3/4 etatu i 1/2 etatu.
Zapewniamy godne warunki pracy w bardzo miłej atmosferze i dobrze zorganizowanym zespole.

Pomożemy pokonać wszelkie bariery językowe.

KATHARINENHOF ® ALT-BRITZ
Zgłoszenia prosimy wysłać do Pani Jeanette Podßuweit

adres email: alt-britz@katharinenhof.net, lub telefonicznie: +49 30 92108520, www.katharinenhof.net

LISTRON Elektrotechnik GmbH
sucht für sofort einen erfahrenen Elektroinstallateur. 

Geboten wird eine Vollzeitstelle in Berlin. 
LISTRON Elektrotechnik GmbH

szuka doświadczonego elektryka. Proponujemy: pełny etat w Berlinie.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei: Detlef Franke unter 
Tel.: 0162 7765555 oder per Email unter: info@listron.de

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Detlef Franke 
Tel.: 0162 7765555, lub Email: info@listron.de

SZUKAMY KOMPETENTNEJ, DOŚWIADCZONEJ Z UPRAWNIENIAM 

F I Z JOTERAP E ŁTK I
do pracy na cały etat w naszym zespole CORE. 

Proszę CV przesłać na niżej podany adres lub złożyć osobiście.
CORE Physiotherapie, Bad str.32, 13357 Berlin

tel.: 030 - 25562317

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).
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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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ZDROWIEZDROWIE

 praxis@dentes-zahnaerzte.de

 
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 
 

 
 

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 :

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
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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

11.00 - 19.00
14.00 - 19.00
   9.00 - 14.00

   

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".

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

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
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ZDROWIEZDROWIE

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

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

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

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

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

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
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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

ZDROWIEZDROWIE

ALKOHOLIZM W RODZINIE  
– OBJAWY, SKUTKI 
I LECZENIE SYNDROMU DDA.

DDA to termin, który określa Dorosłe Dzieci Alkoholików. To 
osoby, które wychowywały się w rodzinach z problemami al-
koholowymi – gdzie co najmniej jedno z rodziców było uzależ-
nione. 
W ich życiu od zawsze brakowało poczucia stabilności i bezpieczeństwa. 
Z tego powodu w dorosłym życiu zmagają się z trudnościami na podłożu 
emocjonalnym. DDA w dzieciństwie wykształcają w sobie mechanizmy 
obronne, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie w dorosłym 
życiu. A zatem jakie są objawy, skutki i jak uporać się z syndromem DDA?

CZYM JEST SYNDROM DDA?

Sformułowanie „syndrom DDA” może być utożsamiane z zespołem obja-
wów świadczących o zaburzeniu danej osoby – jej „chorobie” i „nieprzy-
stosowaniu do wymogów otoczenia”. Jednak, paradoksalnie, to właśnie 
dzięki wykształceniu w sobie cech syndromu DDA (np. specyficznych 
mechanizmów psycho-emocjonalnych) dziecko mogło przetrwać w ro-
dzinie alkoholowej. Dzięki nim dostosowało się do ciężkich realiów dnia 
codziennego w rodzinie, w której dominowały odrzucenie, ciągłe poczu-
cie wstydu oraz życie w permanentnym stresie i strachu.

CECHY I ROLE DZIECI W RODZINIE ALKOHOLOWEJ.

W rodzinach z problemami alkoholowymi dziecko, obserwując panujące 
w rodzinie zwyczaje i zasady, stara się im podporządkować. Najczęściej 
dąży do tego, by być niewidzialnym i nie przeszkadzać dorosłym. Pod-
świadomie zdaje sobie sprawę z tego, że jest zdane tylko na siebie i nie 
może liczyć na pomoc któregokolwiek z rodziców. W skutego czego mało 
mówi, wypiera swoje uczucia i emocje, nie jest w stanie nikomu zaufać. 
Od najmłodszych lat uczone jest, aby udawać, że wszystko jest dobrze, 
tak by o problemie uzależnienia rodzica (lub rodziców) nie dowiedział się 
nikt z zewnątrz. Młody człowiek, który jest pozostawiony sam sobie, nie 
mogąc liczyć na zaufanie rodziców, wyrabia w sobie przekonanie, że nie 
może zaufać nikomu.

Dziecko w rodzinie z problemami alkoholowymi nie realizuje swoich 
podstawowych potrzeb (m.in. tego, że ktoś musi je wysłuchać, docenić). 
Cała uwaga wszystkich członków rodziny skierowana jest na pijącego 
rodzica. Dziecko zazwyczaj obiera jedną z dwóch taktyk: nie rzuca się 
w oczy lub stara się skupić całą uwagę osoby uzależnionej na sobie, 
aby w ten sposób ochronić pozostałych członków rodziny. Role w takiej 
rodzinie są zupełnie odwrócone a tym samym zaburzone. Wówczas to 
dzieci przejmują funkcję rodziców, wcielając się w rolę ojca lub matki. 
Pozbawiając się szansy na szczęśliwe, beztroskie dzieciństwo.

Wyróżnia się, następujące role dzieci w rodzinie alkoholowej:
• Bohater – dziecko wciela się w rolę rodzica, opiekując się niepijącym 
rodzicem oraz swoim rodzeństwem. Dziecko opiekuje się wszystkimi, 
zapomina jednak o sobie i swoich potrzebach. Dziecku wydaje się, że 
w ten sposób zasłuży na docenienie, dobre słowo czy pochwałę.
• Cień – inaczej dziecko niewidzialne. Dziecko stara się nie zwracać na 
siebie uwagi, jest wycofane. Cechuje je nieśmiałość, brak pewności sie-
bie oraz nieufność wobec innych. Takie dziecko nie zostało nauczone 
wyrażania swoich potrzeb. Nie sprawia jednak problemów wychowaw-
czych.
• Kozioł ofiarny to przeciwieństwo roli bohatera. Dziecko od najmłod-
szych lat wyrasta w przekonaniu, że jest współwinne problemom rodziny. 
Z reguły źle się uczy, często szukając pocieszenia i wyjścia z sytuacji 
w używkach. Staje się agresywne i wulgarne.
• Maskotka – rola bardzo podobna do bohatera. Dziecko zajmuje się 
wszystkimi członkami rodziny, nie licząc się ze swoimi potrzebami i uczu-
ciami. Stara się zabawić rodzinę, troszczy się o dobry nastrój rodziców. 

Jest przekonane, że dobra atmosfera w rodzinie zależy od jego zacho-
wania.

Z JAKIMI TRUDNOŚCIAMI BORYKAJĄ SIĘ DZIECI DDA W ŻY-
CIU DOROSŁYM?

Najbardziej widoczną i najtrudniejszą bolączką z jaką borykają się dzieci 
DDA to poczucie, że są gorsze od innych, mniej wartościowe i nie za-
sługują na miłość. Wynika to z zaniżonego poczucia własnej wartości, 
wynikającego z ciągłego odrzucenia, jakiego doświadczały ze strony 
rodziców zajętych nałogiem. Bo o ile wszystkie aktywności, które podej-
mował uzależniony rodzic, sprowadzały się ostatecznie do picia, o tyle 
działania rodzica niepijącego również „kręciły się” wokół uzależnionego 
– kontrolowania, i „dbania” o jego potrzeby, z nadzieją na ograniczenie 
jego nałogu.
Ponadto, w rodzinie alkoholowej nie ma przewidywalnych zachowań 
oraz reakcji. Stąd w dorosłym życiu dzieci DDA mają silną potrzebę kon-
trolowania siebie i innych, co zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa. 
Jednocześnie towarzyszy im lęk przed zmianami. Kiedy ich życie się 
normalizuje, odczuwają ciągły niepokój, żyjąc w przekonaniu, że wkrótce 
musi wydarzyć się coś złego. Ich dominującym stanem jest samotność. 
Bardzo często są wycofane, zamknięte w sobie, trudno im okazać emo-
cje radości i reakcje spontaniczne, będąc wciąż pod silnym wpływem 
emocji wyniesionych z domu, takich jak lęk, wstyd i poczucie winy. Do-
chodzą do tego problemy z dotarciem do własnych uczuć, emocji, ponie-
waż w dzieciństwie nie wolno im było czuć tego, co czują, widzieć tego, 
co widzą, nazywać tego, co słyszą. Nauczyły się więc zaprzeczać swoim 
zmysłom i emocjom, a w konsekwencji – straciły do siebie zaufanie. Czę-
sto też, aby sobie poradzić z różnymi problemami, powielają wyuczony 
schemat i wzorce, sięgając samemu po alkohol.
Poza wyżej wymienionymi konsekwencjami emocjonalnymi DDA wyróż-
nia się także całą gamą innych zaburzonych postaw i emocji typowych 
dla dzieci z rodzin alkoholowych, jak:

• poczucie ciągłego niepokoju i stresu,
• poczucie zagrożenia,
• poczucie osamotnienia,
• problemy z wyrażaniem własnych emocji i potrzeb,
• duża krytyka wobec własnej osoby,
• brak wiary w siebie i własne możliwości,
• strach przed podjęciem nowych wzywań,
• ciągłe poczucie winy i wstydu,
• skłonność bycia ofiarą,
• nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności za innych,
• nieufność wobec innych osób,
• lęk przed bliskością oraz uczuciami,
• lęk przed porzuceniem,
• nieuzasadniony niczym lęk,
• brak umiejętności rozwiązywania konfliktów,
• tendencje do izolowania się,
• problemy w odnalezieniu się w roli rodzica,
• matka z syndromem DDA ma obawy, czy podoła roli rodzica i sprawdzi 

się jako matka.

POMOC DLA DDA – TERAPIA

Aby uporać się z traumatycznym dzieciństwem, dorosłe dzieci DDA, czę-
sto zgłaszają się do mojego gabinetu. Terapia okazuje się być bardzo 
skuteczną i niejednokrotnie jedyną formą pomocy. W przypadku DDA ce-
lem terapii jest przepracowanie traumy z dzieciństwa, pozyskanie wiedzy 
o tym, jak budować zdrowe i trwałe relacje, wzmocnienie samooceny 
i poczucia własnej wartości, nauczenie się mówienia o swoich emocjach, 
potrzebach i oczekiwaniach. Nauczenie się jasnego stawiania granic wo-
bec innych oraz często naprawienie relacji z rodzicami lub odseparowa-
nie się od nich.

Niejednokrotnie zdarza się, iż DDA towarzyszy inne zaburzenie psy-
chiczne, np. depresja lub nerwica. Osoby z syndromem DDA mogą tak-
że cierpieć na różne zaburzenia osobowości, np. osobowość zależną 
lub unikającą. Jednak trzeba podkreślić, iż dzieci dorastające w rodzinie 
z problemami alkoholowymi nie zawsze mają problemy z własną osobo-
wością w dorosłym życiu. Uchronić przed negatywnymi konsekwencjami 
„toksycznej” rodziny mogą m.in. silne cechy charakteru, temperament, 
sprzyjające środowisko szkolne czy też bliskie relacje z innymi, dalszymi 
członkami rodziny (np. babcią, dziadkiem, ciocią, wujkiem).
Podsumowując, nie bez powodu mówi się, że alkoholizm to choroba ca-
łej rodziny. Rodzice pogrążeni w swoim nałogu, zapominają o roli rodzica 
i przygotowaniu swoich dzieci do dorosłości. Niestety DDA często nie 
potrafią uporać się sami z traumą z dzieciństwa. Na szczęście w dzi-
siejszych czasach o problemie DDA mówi się coraz częściej i głośniej, 
dodając odwagi dzieciom alkoholików w walce o siebie i swoje szczęście 
w dorosłym życiu. Zatem jeśli problem dotyczy właśnie ciebie, nie bój się 
mówić głośno o tym co czujesz, czego chcesz. Pamiętaj, że są możliwo-
ści i osoby, które są w stanie pomóc tobie i być może twoim najbliższym, 
uporać się z błędami przeszłości.
Powyższy artykuł powstał w oparciu o publikacje - https://stopuzaleznie-
niom.pl/moj-bliski-ma-problem/co-to-jest-dda/

Alicja Grezlikowski – psycholog kliniczny. Od kilku lat pracuje 
w Berlinie. Zajmuje się m.in problemami fobii, nerwic, depresji, uza-
leżnień, terapią par, dzieci i młodzieży.

www.psychologberlin.de / Facebook - psychologberlin
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Dorota Danielewicz – rbb/Monika Sędzierska

Już jestem po wszystkim…
 
Najpierw na COVID-19 zmarł w szpitalu ojciec Doroty Danielewicz, 
berlińskiej pisarki i dziennikarki. Niedługo potem z objawami choroby 
do szpitala trafiła ona sama. Oto fragmenty przeprowadzonej przez 
Monikę Sędzierską rozmowy z Dorotą Danielewicz.

Kilka miesięcy temu byłaś w studiu radia COSMO po polsku ze 
swoją najnowszą książką „Droga Jana”, która jest opowieścią o 
Twoim 26-letnim synu. Jan choruje na bardzo rzadkie schorzenie 
i na zawsze pozostanie dzieckiem, a Twoja książka jest receptą na 
odnalezienie spokoju i szczęścia w „tu i teraz”. Ostatnie miesiące 
przyniosły do Twojego życia kolejne lekcje, które mogłyby posłu-
żyć za gotowy scenariusz do książki, choć lepiej, gdyby były fik-
cją literacką. Jak to się zaczęło?

Cieszyłam się niezwykle pozytywnymi reakcjami na „Drogę Jana”, aż 
zachorował poważnie mój ojciec. Już od dłuższego czasu miał proble-
my z rakiem prostaty i był słaby, ale wylądował w szpitalu w najgor-
szym czasie - na początku pandemii, kiedy obowiązywały bardzo su-
rowe obostrzenia dotyczące odwiedzania chorych. Nie mogłam nawet 
przekazać mu biszkoptów, które lubił. Niczego. Wszystko musiałam 
oddawać przy wejściu do szpitala.

Nie było z nim żadnego kontaktu?

Nikt nie mógł go odwiedzić. Ani moja siostra, ani jego brat, ani żona. 
Nikt. Był w szpitalu zupełnie sam. Trzeba sobie wyobrazić sytuację 
starszych osób, które lądują w tym czasie w szpitalu i nawet nie widzą 
twarzy pielęgniarek ani pielęgniarzy.

Bo personel wygląda jak kosmici?

Tak. Wchodzą na salę poubierani w niebieskie czepki, w maseczkach. 
Nawet nie widać ich uśmiechu, a taki uśmiech może być bardzo waż-
ny. Nie czuć dotyku ręki, ponieważ ręka jest w rękawiczkach gumo-
wych. Mój ojciec zaczął odpływać w demencję, nie wracał do siebie. 
Miałam z nim kontakt jedynie telefoniczny, ale te rozmowy były ab-
surdalne, bo jemu wydawało się, że jest w innym miejscu. Nie był w 
stanie podejmować decyzji dotyczących własnego zdrowia. Przyszły 
kolejne ciężkie diagnozy i trzeba było rozmawiać z lekarzami, ale też 
tylko przez telefon. Zupełnie inaczej jest, kiedy można spotkać się z 
lekarzem, porozmawiać w cztery oczy na temat stanu zdrowia kogoś 
z rodziny, niż kiedy dozwolone są jedynie pięciominutowe rozmowy 
przez telefon. Tu chodzi przecież o życie i śmierć i podejmowanie waż-
nych decyzji. To było dla mnie bardzo trudne. Aż do momentu odejścia 
taty, ponieważ cała ta historia skończyła się po kilku tygodniach jego 
śmiercią.

Zdążyłaś pożegnać się z ojcem?

Zdążyłam. Były nawet dwa momenty pożegnania. Na początku maja, 
kiedy ojciec leżał z gorączką i był testowany na COVID-19, wynik 
testu był negatywny. Tato doszedł do siebie i miał wyjść ze szpitala. 
Znów nie mogłam go odwiedzać. Teraz jest inaczej, ale mnie wolno 
było przyjść do taty, jedynie na pożegnanie przed śmiercią. Wtedy nie 
odszedł, doszedł do siebie, ale po kilku dniach znów się rozchorował 
i wtedy test był pozytywny. Leżał w szpitalu, do którego nikt nie miał 
dostępu. Przez cały okres pandemii nikt z personelu nie zaraził się 
Covidem. Dlaczego test ojca był pozytywny? To jedna z wielu zagadek 
tych ostatnich miesięcy.

Jak i to, że wkrótce i Ty zachorowałaś. Wiesz od kogo, gdzie się 
zaraziłaś?

Nie mam pojęcia. Wszyscy twierdzili, że u taty nie mogłam się zara-
zić, bo w szpitalu panowały sterylne warunki: podwójne maseczki, po-
dwójne rękawiczki, nikt z personelu nie był chory. Próbowałam sobie 
przypomnieć, z kim jeszcze miałam kontakt, ale naprawdę nie wiem, 
od kogo mogłam się zarazić.

Miałaś typowe objawy koronawirusa? Jak się czułaś? 

Nagle wieczorem dostałam gorączki, kaszlu, źle się czułam. I natych-
miast pomyślałam, że muszę zrobić test. To był czwartek wieczorem. 
W piątek zaczęłam wydzwaniać do Gesundheitsamtu w mojej dziel-
nicy. Stwierdzono, że u ojca w szpitalu nie mogłam się zarazić i nie 
dostanę testu na koronawirusa. Miałam typowe objawy, jak np. suchy 
kaszel, ale nikt nie chciał mi wierzyć. Pomogła mi dopiero pracowni-
ca sanepidu w dzielnicy Kreuzberg, która dzwoniła z kondolencjami 
z powodu śmierci ojca i załatwiła test w dzielnicy Steglitz. Miałam 39 
stopni gorączki, a mimo to kazali mi przyjechać do sanepidu, by zrobić 
test. W niektórych dzielnicach ktoś z Gesundheitsamtu przychodzi do 
domu i testuje, nawet, gdy pacjent jest zdrowy, ale na Steglitz-Zehlen-
dorf trzeba samemu dojechać. Test dał wynik negatywny. Pomyślałam 
sobie, że mam jakieś inne choróbsko. Leżałam w łóżku, ale było co-
raz gorzej, czułam się fatalnie. Po kilku dniach okazało się, że mam 
typowo covidowe, suche zapalenie płuc i pojechałam na intensywną 
terapię. Pobyt tam był dosyć nieprzyjemny. Dostawałam tlen. Próbo-
wano mi założyć respirator, ale było to okropne uczucie. Myślałam, że 
umrę w tym momencie, bo tlen jest wtłaczany w płuca na siłę. Przez 
dwa dni walczyłam z paniką. Na szczęście dałam radę bez respiratora. 
Ten wirus siadł mi na nerwach – tak to nazywam – i miałam problemy 
żołądkowe. Nie mogłam nic jeść. Przyjaciółki dostarczały mi zupki do 
szpitala, za co im bardzo dziękuję. Podczas choroby towarzyszyły mi 
różne nerwobóle i ogromne osłabienie organizmu, które trwało jesz-
cze po wyjściu ze szpitala oraz dziwne stany depresyjne, które utrzy-
mywały się przez miesiąc. Przebieg choroby określono jako „średni”.  
Pewnego dnia wszystko minęło jak ręką odjął. W momencie, kiedy 
zaczęłam się głośno i z całego serca śmiać.

Jak wygląda Twoje życie po koronawirusie? Media wciąż dono-
szą o nowych badaniach na pacjentach chorych na Covid-19, 
które tłumią nadzieje na długotrwałą odporność i na skuteczność 
ewentualnej szczepionki. 

Lekarze potwierdzili, że jestem odporna i nie muszę się martwić o 
zakażenie koronawirusem. Mam nawet takie zaświadczenie, ale po-
stanowiłam się badać, ponieważ nie wiadomo, jak długo ma się prze-
ciwciała. Zameldowałam się również do programu doświadczalnego 
Berliner Charité, gdzie krew jest badana na odporność tzw. Cross-Im-
munität. 30 procent naszych przeziębień czy gryp, jest spowodowa-
nych różnego rodzaju koronawirusami. Osoby, które przeszły przez ta-
kie przeziębienia, nie reagują na Covid-19, albo bardzo słabo. Często 
przechodzą chorobę bezobjawowo, mimo, że mają pozytywny wynik 
testu. Interesuję się moją odpornością i wiem, że w tej chwili na 100 
procent jestem uodporniona. Mówię wszystkim, żeby się chronili, bo ta 
choroba jest okropna i może być fatalna w skutkach. Może zniszczyć 
coś w płucach, w sercu. Chrońcie się, jeżeli należycie do grup ryzyka, 
chodźcie w maseczkach, myjcie ręce i unikajcie dużych skupisk ludzi! 
Wiem, że ten wirus istnieje i jest realny. Ja nie spodziewałam się, że 
tak bardzo się rozchoruję. Nie ma badań na przeciwciała i odporność, 
a już powinny być. To mnie dziwi.

Nasza wiedza na temat koronawirusa wciąż jest niewielka, cho-
roba wzbudza sporo emocji, wokół rodzi się wiele teorii spisko-
wych. Napisałaś na facebooku, że czasem czujesz się jak trędo-
wata...

Tak. Nawet nie mogę używać słowa Covid, bo kiedy mówię, że już 
miałam koronawirusa czy Covid, to widzę przerażenie. Nauczyłam się 
mówić: „Ja już jestem po wszystkim. Nie mogę zarazić ani ciebie, ani 
siebie”. Bardzo dużo osób nie wierzy mi, że jestem odporna, mimo, 
że mam zaświadczenie w telefonie. I to jest dziwne, że nawet na ten 
temat nie można dyskutować.

Dlaczego zdecydowałaś się nam o tym opowiedzieć?

Zdecydowałam się na to, ponieważ bardzo wiele osób mówi, że je-
stem pierwszą spotkaną przez nich osobą, która przeszła przez takie 
doświadczenia. I wydaje mi się, że jestem dosyć obiektywna, bo sama 
się dziwię, np. w jaki sposób funkcjonuje dość dobrze zorganizowany 
niemiecki sanepid, bo ja spotkałam się z wielkim chaosem. Wydaje 
mi się, że bardzo ważne są doświadczenia z pierwszej ręki. Dlatego 
je przekazuję. W tym czasie mamy do czynienia w wieloma osobami, 
które plotą bzdury nagrywając filmiki na YouTube i sieją niesamowite 
zamieszanie. Nie wiem, czy mogę moim głosem cokolwiek wyjaśnić, w 
czymkolwiek pomóc, ale mówię o doświadczeniu własnym i być może 
komuś to pomoże.

Dziękuję za rozmowę!
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Joanna Wizmur – rbb/Maciej Wiśniewski

Każdy portret jest również 
moim autoportretem

Maciej Wiśniewski rozmawia z berlińską fotografką – Joanną Wizmur.

Sama siebie nazywasz fotografką ludzi i muzyki.

Zawsze interesowałam się światem artystycznym, a muzyków chętnie fo-
tografuję, ponieważ są to ludzie, którzy odbierają świat odrobinę inaczej 
niż „zwykli śmiertelnicy”. Mają specyficzną wrażliwość. Ja też mam w 
sobie pewną nutkę, może nie muzykalności, ale muzycznego wyczucia. 
Fotografia, którą się zajmuję, wynika z mojego zainteresowania muzyką, 
a obecnie w szczególności jazzem. Ale muzyka była u mnie najpierw, z 
tym, że początkowo nie słuchałam jazzu lecz muzyki alternatywnej, a 
nawet hard rocka i metalu. Potem przyszedł jazz.

No i fotografia...

Tak. Muzyka zachęciła mnie do fotografowania ludzi, którzy ją grają, 
ponieważ to, co jest wyznacznikiem mojej drogi życiowej to ciekawość. 
Byłam ciekawa, jacy naprawdę są ludzie, którzy na scenie tworzą spek-
takl, kreację, alter ego. Scena jest bardzo specyficznym miejscem, na 
którym można obserwować tego samego człowieka w innych kolorach. 
Nie uważam jednak, że poprzez swoją fotografię jestem w stanie odkryć 
autentyczną osobowość jakiegoś człowieka. Mogę uchwycić na swoich 
zdjęciach jakąś część historii i bardzo się cieszę, jeżeli człowiek potrafi 
się przede mną otworzyć, ale nie mam oczekiwań, że na pewno to się 
stanie. Oczywiście wiele zależy od tego, czy mam szansę poznać jakie-
goś muzyka, czy nie, czy porozmawiam z nim albo wręcz spędzę z nim 
podczas sesji kilka godzin, czy robię mu zdjęcia tylko podczas koncertu. 
To jest zupełnie inny rodzaj interakcji.

Dlaczego najchętniej fotografujesz muzyków jazzowych?

Mówi się, że jazz to wolność. Może się to wydawać truizmem, ale ja czu-
ję, że w tej muzyce jest wolność. Ludzie, którzy tworzą ten typ muzyki, 
muszą być nastawieni na otwartość, swobodę improwizacji, która jest 
przecież kwintesencją jazzu. Warunkiem grania jazzu jest wyjście poza 
schemat i to mi się podoba, ponieważ ja w swoim życiu też lubię wycho-
dzić poza schematy.

Kogo fotografujesz najchętniej?

Ludzi, których muzykę najbardziej lubię. Praca z kimś, kogo mogę – 
może czasami nieco na wyrost – nazwać swoim idolem, zawsze stano-
wiła dla mnie największe źródło ekscytacji. Swoją przygodę z fotografią 
jazzową zaczęłam od Leszka Możdżera. Pamiętam, że strasznie się de-
nerwowałam, bo Leszka słuchałam już jakiś czas i bardzo lubiłam jego 
muzykę. I nagle mogłam stanąć oko w oko z tym znakomitym muzykiem, 
to było coś niezwykłego. Podobne uczucia miałam, kiedy później spo-
tkałam się np. z niemieckim trębaczem Markusem Stockhausenem. Ale 
nie fotografuję tylko ludzi jazzu. Koncerty niejazzowe chyba najbardziej 
nauczyły mnie reakcji na nieprzewidziane sytuacje – częste zmiany świa-
tła, niekonwencjonalne zachowania muzyków. Ciężko fotografuje się np. 
Grzegorza Markowskiego z Perfectu, który na scenie bardzo intensywnie 
się rusza. Także Brodka jest podczas występu bardzo ekspresyjna. To 
były wyzwania, które chyba najwięcej mnie nauczyły.

A z jakim muzykiem chciałabyś pracować albo chociaż mieć okazję, 
aby zrobić mu zdjęcie? 

Spontanicznie przychodzi mi do głowy wokalista, którego słucham od 
czasu, kiedy miałam kilkanaście lat. To nie jest żaden jazz, ale jego mu-
zyka towarzyszyła mi od lat i wciąż mam do niej sentyment. Myślę o Joh-
nie Bon Jovim. Ale bardzo chętnie zrobiłabym również sesję z Nickiem 
Cavem.

Czy fotografia oddaje również w jakimś stopniu osobowość foto-
grafa?

Zawsze mówię, że portret, który robię, jest również w dużej mierze moim 
autoportretem. Bo osoba, której robię zdjęcie, reaguje na mnie i tylko na 
mnie. Jeżeli innemu fotografowi dać ten sam sprzęt i takie same warunki 
pracy, to efekt tej pracy będzie zupełnie inny. Zdjęcie może być podob-
nie skadrowane czy obrobione, ale różnica będzie zauważalna w oczach 
muzyka, w mimice jego twarzy. Myślę, że moje zdjęcia wyrażają jakąś 
głębię. Nie są powierzchowne. Ja nie lubię powierzchowności w kontak-
tach z ludźmi, nie nadaję się do small talku. Lubię głębszą interakcję z 
drugim człowiekiem, bo to, jak reagujemy na drugą osobę, dużo mówi o 
nas samych. Dzięki temu lepiej poznajemy również siebie samych.

Dziękuję za rozmowę.

Kino to sposób na życie 

Filmoznawczyni i dyrektorka festiwalu FilmLandPOLEN, a zarazem au-
torka cyklu o polskim kinie na naszej antenie, Grażyna Słomka, została 
wyróżniona nagrodą festiwalu filmPOLSKA za promocję polskiego kina 
w Niemczech. Rozmowa Tomasza Kyci.

Czym dla Ciebie jest kino, czym jest dla Ciebie film?

Marzeniem, przeniesieniem w inne światy, byciem kimś innym, wciela-
niem się w bohatera. Bardzo lubię utożsamiać się z bohaterami filmów 
i przeżywać to, co oni przeżywają, a później o tym rozmawiać. To jest dla 
mnie trochę taka równoległa rzeczywistość.

A kiedy ta równoległa rzeczywistość się dla Ciebie zaczęła? Kie-
dy ta pasja, bo chyba możemy w Twoim przypadku mówić o pasji, 
się zaczęła?

Ta pasja pojawiła się już bardzo wcześnie, kiedy byłam jeszcze dziec-
kiem. Pierwsze oznaki miłości do filmu to było chodzenie z mamą do 
kina i cała ściana aktorów i aktorek nad łóżkiem. Miałam dziewięć lat, 
kiedy zobaczyłam mój pierwszy film w kinie. Poszłam wtedy z mamą na 
„Fanfan Tulipan” z Gérardem Philipem w roli głównej. To było dla mnie 
niesamowite przeżycie – film z gatunku „płaszcza i szpady” i piękna Gina 
Lollobrigida. Od tego się zaczęło i już tak zostało.

Ale kino to dla Ciebie nie tylko pasja. Jesteś absolwentką Państwo-
wej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona 
Schillera w Łodzi, czyli tzw. „łódzkiej filmówki”. Jak to było, chodzić 
do tej samej szkoły, do której chodzili Wajda, Kieślowski i inni?

Najpierw studiowałam kulturoznawstwo. A filmówka była dopiero po tych 
studiach magisterskich. Zaczęło się raczej niewinnie. Ówczesny rektor 
uczelni, prof. Henryk Kluba, zaprosił nas, działaczy promujących polskie 
kino – a ja wówczas już prowadziłam dyskusyjny klub filmowy w Elblągu 
– byśmy się trochę tego kina nauczyli. Pan profesor mawiał wtedy, że so-
bie trochę poreżyserujemy, trochę pogramy. Ale z tego zrobiły się trzylet-
nie studia i drugi czerwony dyplom. A do tego doszły filmoznawstwo i te-
atrologia na Uniwersytecie Łódzkim. I to wszystko złożyło się na miłość 
do kina, ale także na zawód. Filmówka to oczywiście dużo wspaniałych 
przeżyć i profesorów. Miałam zaszczyt być uczennicą Wojciecha Jerzego 
Hasa, wielkiego i sławnego rektora szkoły filmowej i wspaniałego reży-
sera, który pozwolił mi odkryć kino na nowo. Jego „Rękopis znaleziony 
w Saragossie” jest jednym z moich ulubionych filmów.

Jakie inne filmy znajdziemy w Twoim kinowym skarbcu?

Muszę wpierw rozdzielić filmy polskie i zagraniczne. Wśród polskich fil-
mów prym wiodą obrazy Wajdy. Andrzej Wajda jest dla mnie bezwzględ-
nie mistrzem polskiego kina. Zresztą, pisałam pracę magisterską o jego 
filmie, a także o filmie „Noce i dnie” Jerzego Antczaka i o „Tańczącym 
jastrzębiu” Grzegorza Królikiewicza. I to właśnie „Ziemia obiecana” An-
drzeja Wajdy jest moim pierwszym filmem. On otworzył mi oczy na to, 
co może być porozumieniem między ludźmi. Żydzi, Niemcy i Polacy 
– możemy, chcemy, byliśmy razem. I ten konglomerat, to mistrzostwo 
przedstawienia postaci, fakt, że może być jakaś ziemia obiecana, że 
trzeba sobie znaleźć pasję, że trzeba sobie znaleźć sposób na życie. 
Ja sobie znalazłam sposób na życie, który jest bardzo przyjemny. Był 
jeszcze bardziej przyjemny, kiedy pracowałam w Polsce, bo dostawa-
łam pieniądze za to, co lubię robić. A drugi z moich ulubionych filmów to 
„Popiół i diament” Wajdy. Zawsze będą dla mnie świecić się te lampki na 
kieliszkach, zawsze będę czuła zapach węgierskich papierosów i mimo, 
że film jest czarno-biały, to te płachty prześcieradeł na sznurkach będą 
bardzo czerwone.
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A jakie filmy znajdziemy w tej międzynarodowej skrzyni filmowej 
Grażyny Słomki?

Tych filmów jest bardzo dużo. Zacznę od najnowszych. Niesamowicie 
dobrze oglądało mi się film „Tamte dni, tamte noce” w reżyserii Luki Gu-
adagnino pokazujący związek dwóch zakochanych w sobie mężczyzn. 
Jest to najpiękniejszy film o miłości, jaki przyszło mi oglądać – niezwykle 
subtelny i inteligentny, który zachwyca w każdym calu. Kolejny film to 
historia ducha, czyli „Ghost Story” w reżyserii Davida Lowery’ego, piękny 
film o przemijaniu. W ogóle większość filmów, które lubię, mówi o przemi-
janiu. Mówią, że coś się kończy, jak „Lampart” Luchino Viscontiego. Wła-
ściwie cały Visconti to dekadencja, czyli opowieść o tym, że już odchodzi 
ten znany nam świat i musimy zaakceptować ten nowy. I wreszcie, moim 
czwartym ulubionym filmem jest „Śmierć w Wenecji” również Luchino Vi-
scontiego. Ale pierwsze trzy filmy absolutnie należą do Miloša Formana: 
„Lot nad kukułczym gniazdem”, „Amadeusz” i „Hair”. To są filmy o wolno-
ści. Chodzi o to, byśmy wszyscy byli wolni, byśmy mogli w życiu realizo-
wać swoje pasje i byśmy mogli żyć wśród ludzi, którzy chcą tego, co my. 
Wolność łączy wszystkie moje ulubione filmy.

Nie mam zamiaru nawiązywać do wspomnianego przez Ciebie prze-
mijania, ale jakie będą dalsze losy stworzonego przez Ciebie festi-
walu FilmLandPOLEN?

Bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ pandemia prze-
rwała pewne procesy twórcze. Od 21 lat prowadzę już tę działalność 
w Niemczech północnych i prowadziłam ten festiwal społecznie, nie ma-
jąc za sobą żadnych wielkich instytucji. Dlatego nie mogę sobie pozwolić 
na festiwal w Internecie. W związku z tym musiałam zawiesić działal-
ność. Ale również sponsorzy niemieccy, których sporo miałam i którzy 
pokochali polskie kino, teraz odeszli na emeryturę. Niestety, młodzi nie 
są już tak bardzo zainteresowani wspieraniem polskiego kina w Niem-
czech. Być może to jest moment na to, by coś zmienić, może nadszedł 
czas na nowy pomysł i nowe działania w moim życiu. Bo oczywiście, 
wciąż chcę działać, mam jeszcze trochę siły i mam nadzieję, że coś no-
wego się urodzi.
 

„Solidarność” była dla Stasi zagrożeniem egzystencjalnym

Stasi bacznie przyglądała się ruchom opozycyjnym w Polsce, bo NRD 
była państwem sztucznym, a rewolucja demokratyczna wokół mogła 
oznaczać jego szybki rozpad – mówi prof. Tytus Jaskułowski, współautor 
nowej pozycji książkowej dla miłośników najnowszej, polsko-niemieckiej 
historii. „Raporty polskie Stasi 1981-1989. Tom 1. W przededniu stanu 
wojennego: czerwiec-grudzień 1981”.

Już sam tytuł oznacza, że Stasi była aktywna również w brater-
skich krajach?

Im bardziej partnerzy formalnie deklarują swoją przyjaźń, tym bardziej 
w służbach specjalnych tej przyjaźni nie ma. Przykład historyczny NRD 
i PRL jest tego bardzo dobrym dowodem. Stasi próbowała, tak jak mogła, 
zdobywać informacje dotyczące Polski. Jak te informacje były zbierane, 
jak przetwarzane i co z nich wynikało, staramy się pokazać właśnie w tej 
książce. Ponadto chcemy pokazać, również poprzez zawarte w tej edycji 
raporty Stasi i ich analizę, że praca służb w tamtych latach i tamtych 
systemach musiała i łączyła się również z represjami, czasami straszny-
mi, wobec opozycjonistów i osób walczących o prawa człowieka. Często 
jednak zapominamy, jaki jest właściwy cel pracy służb specjalnych, bo 
celem jest nie walka z wrogami politycznymi, lecz celem jest informowa-
nie o tym, jak funkcjonuje świat, co z tego wynika, jakie są prognozy, jakie 
rekomendacje można zaproponować decydentom politycznym.

Tom pierwszy poświęcony jest wczesnym latom 80., początkom So-
lidarności. Jak Stasi postrzegała wtedy polską opozycję?

Cała opozycja, również Solidarność, postrzegana była jako zagrożenie 
egzystencjalne. Wszystko to, co wymykało się spod kontroli państwa, co 
było wolnością, łączyło się z zagrożeniem dla NRD. Dlaczego? Bo NRD 
było państwem nowym, sztucznym, państwem bez tożsamości. Jakakol-
wiek demokratyczna rewolucja wokół mogła oznaczać, że NRD bardzo 
szybko się rozsypie. Dlatego starano się bardzo dokładnie przyglądać 
ruchom opozycyjnym w Polsce. Alarmowano, twierdząc, że w Polsce jest 
kontrrewolucja, a alarmowano dlatego, żeby zwiększyć nacisk na Pol-
skę z Moskwy. Stąd też streszczenie Solidarności jako kontrrewolucja, 
jako potężny ruch z nieograniczonymi możliwościami, który dysponuje 
ogromnym potencjałem. Natomiast nie starano się głęboko zrozumieć, 
czym faktycznie jest Solidarność, że ona jest pochodną ruchu społecz-
nego, zmian społecznych i gospodarczych, które istniały również w NRD.

Pochylmy się na chwilę nad prezentowanymi i analizowanymi przez 
Pana i zespół raportami polskimi Stasi. Jak czyta się te raporty? Co 
one mówią o pracy Stasi w Polsce?

Strasznie, bo napisane są komunistyczną nowomową, której już nie 
ma i przy której tłumaczeniu musieliśmy sięgnąć do słownictwa również 
w Polsce nieaktywnego rodem z Trybuny Ludu. Ale w treści to jest obraz 
po pierwsze olbrzymiej ilości faktów zebranych ze wszystkich możliwych 
legalnych źródeł. Stasi przeprowadziła biały wywiad, próbowała czytać 
ulotki, rozmawiać z ludźmi, czytać między wierszami w Trybunie Ludu. 
Natomiast brakuje tutaj analizy tego, co rzeczywiście w Polsce się działo. 

Grażyna Słomka – rbb/Maciej Wiśniewski

Jest bardzo prosty obraz świata podzielony na dobrą władzę i partię oraz 
złą opozycję i jeszcze gorszy kościół. To wszystko jest za proste i świad-
czy o niezrozumieniu sytuacji, jak i własnej roli, ale jest to mimo wszystko 
kopalnia faktów zachęcająca nas do dalszej pracy historycznej.
„Raporty polskie Stasi 1981-1989. Tom 1. W przededniu stanu wojen-
nego: czerwiec-grudzień 1981” ukazał się nakładem IPN, autorami są: 
Tytus Jaskułowski, Filip Gańczak, Konrad Knoch, Piotr Abryszeński, 
Ewa Pejaś.

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

Staramy się docierać tam, gdzie w Niemczech słychać 
język polski. Zasięgamy porad u polskich i niemiec-
kich ekspertów w sprawach, które Państwa interesują. 
Podpowiadamy, jakich słuchać płyt, jakie czytać książ-
ki, gdzie bywać, by spotkać się z polską kulturą w Ber-
linie i innych regionach Niemiec. Gramy, informujemy 
i słuchamy Państwa głosów.

Audycje prowadzą: Monika Sędzierska, Adam Gusow-
ski, Tomasz Kycia i Maciej Wiśniewski.

Radio COSMO po polsku

o godz. 15.15 FacebookLive: 
KORONAWIRUS W NIEMCZECH

o godz. 18.00 livestream w Internecie i na smartfonach 
w aplikacji WDR

o godz. 22.00 na antenie radia COSMO
oraz online i na facebooku
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Köllnischer Park 
– Mitte - Sprewa

We francusko-nie-
mieckiej koproduk-
cji Undine Christian 
Petzold powraca 
do mitu kobiety ru-
sałki/syreny. Tym 
razem tytułowa 
Undine jest histo-
rykiem pracującym 

w Haus am Köllnischen Park, gdzie jako 
przewodnik oprowadza turystów. Undine, 
jako tajemnicza syrena naznaczona klą-
twą przez podwodne siły, powinna męż-
czyznę, który ją zdradził, zabić, a sama 
wrócić do morskich otchłani, przed czym 
usilnie się broni. W międzyczasie po-
znaje Christopha, który jest zawodowym 
płetwonurkiem i pracuje przy budowie 
tam w Nadrenii. Pomimo dzielącej ich 
odległości, Undine i Christoph są szczę-
śliwi i spotykają się tak często, jak tylko 
mogą. Nagle Christoph ulega pod wodą 
wypadkowi i zapada w śpiączkę. Żeby 
uratować ukochanego Undine dopełnia 
klątwy – zabija poprzedniego narzeczo-
nego i wraca do podwodnego świata. 
Christoph wychodzi zdrowy ze szpitala 
i usilnie szuka Undine w Berlinie, ale oka-
zuje się, że była ona tam tylko czasowo 
zatrudniona i ślad po niej zaginął. Czy 
Christoph i Undine spotkają się jeszcze, 
a jeśli tak – w jakich okolicznościach, 
nie zdradzę, aby nie zabrać przyjemno-
ści zaskoczenia końcem filmu. Undine to 
współczesna bajka dla dorosłych, którą 
warto obejrzeć ze względu na zdjęcia 
ciągle nieodkrytego podwodnego Berli-
na i role świetnie zagrane przez Franza 
Rogowskiego i Paule Beer, która zdobyła 
na 70 Berlinale Srebrnego Niedźwiedzia. 
Temat tajemniczej pół kobiety, pół syreny 
wraca często we współczesnych filmach 
światowej i polskiej kinematografii, ta-
kich jak Ondine w reżyserii Neila Jorda-
na z Colinem Farrellem i przebojową rolą 
Alicji Bachledy-Curuś, czy Córki dancin-
gu w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej 
– musicalowa historia żarłocznych syren, 
która zdobyła wiele nagród na zagranicz-
nych festiwalach. Na szczęście organiza-
torzy największego berlińskiego festiwalu 
ogłosili latem w oficjalnym komunikacie, 
że przyszłoroczne Berlinale powróci do 
stolicy Niemiec nie tylko w formie online, 
ale także w swoim tradycyjnym, kinowym 
wydaniu i już dziś zapraszają widzów na 
71 festiwal, który odbędzie się w dniach 
11 – 21 luty 2021.
Do zobaczenia w kinie na 71 Berlinale!

Agata Lewandowski

Bardzo berlińskie Berlinale

Berlinale jest jednym z największych fe-
stiwali filmowych na świecie, biorąc pod 
uwagę 300 tysięcy sprzedanych biletów, 
340 filmów pokazanych w programie 
i 3500 akredytowanych dziennikarzy z 82 
krajów świata. Zamiast planowanych tra-
dycyjnie po Berlinale premier kinowych 
filmów pokazanych w konkursie głównym 
festiwalu, przez kilka miesięcy mogliśmy 
jedynie oglądać filmy nieco starsze na 
platformach filmowych takich jak Player, 
HBO czy Netflix. Z nadejściem lata po-
woli zaczęto organizować pokazy filmo-
we, najpierw w kinach samochodowych, 
potem seanse w kinach plenerowych, aż 
wreszcie filmy i publiczność wróciły do 
powoli otwierających się kin, z zachowa-
niem wszystkich zasad antywirusowe-
go bezpieczeństwa.

Spośród 16 filmów fabularnych walczą-
cych w tym roku o główną nagrodę Złote-
go Niedźwiedzia, aż 3 były ściśle związa-
ne z miastem, w którym żyjemy.

Berlin Alexander-
platz – Hasenhe-
ide

Berlin Alexander-
platz w reżyserii 
Burhana Qurbani 
to kolejna ekra-
nizacja należącej 
do kanonu lektur 
powieści Alfreda 
Döblina z 1929 

roku, ukazująca odwieczną walkę dobra 
ze złem, tym razem w scenerii współcze-
snego Berlina. Bohater powieści Franz 
Biberkopf nosi filmowe imię Francis i jest 
afrykańskim uchodźcą, cudem uratowa-
nym z zatopionej łodzi na Morzu Śród-
ziemnym. Trafia do obozu w Berlinie, 
gdzie poznaje dealera narkotyków, który 
zatrudnia w swoim rewirze na Hasenhe-
ide wielu ciemnoskórych pomocników. 
Burhan Qurbani przyznaje, że mieszkał 
przez kilka lat przy parku Hasenheide 
i uważnie obserwował to miejsce. Przy 
tym sam, jako dziecko afgańskich emi-
grantów, wie, co to znaczy być traktowa-
nym jako obcy i stara się widzom dać to 
poczuć we wszystkich swoich filmach. Do 
głównej roli „Francisa z Gwinei Bissau” 
zatrudnił Welketa Bungué, który urodził 
się właśnie w Gwinei Bissau i jako dziec-

70 festiwal Berlinale w lutym 2020 był ostatnią masową 
imprezą kulturalną organizowaną w Niemczech w tym roku. 
Zakończył się 1 marca, kiedy już przygotowywano się do 
ogólnoświatowej kwarantanny.

ko emigrował z rodzicami do Portugalii. 
W tej równie udanej co oryginalnej ekra-
nizacji kultowej niemieckiej powieści nie 
mogło zabraknąć polskich elementów, 
takich jak postać szefa mafii dealerskiej 
grana przez Joachima Króla, który urodził 
się w Herne jako syn pochodzącej z Pol-
ski rodziny górniczej i nigdy nie zmienił 
pisowni swojego nazwiska. Ourbani po-
mimo dość dowolnej i odległej czasowo 
ekranizacji nie zatracił ducha powieści 
Döblina. Francis chce być dobrym, przy-
zwoitym człowiekiem, mieć przy sobie 
kochająca kobietę i szczęśliwą rodzinę, 
ale życie i otoczenie stwarza mu ciągle 
okoliczności popychające go w zupełnie 
innym kierunku. Pozostaje pytanie: na ile 
ma szanse wyboru, a na ile to jego prze-
znaczenie. Najnowszy film Qurbaniego to 
kolejna „symfonia wielkiego miasta” Ber-
lina, dzięki której możemy poznać stolicę 
Niemiec taką, jakiej nigdy nie spodziewa-
liśmy się jej zobaczyć.

Lehniner Platz – 
Kudamm – Char-
lottenburg

Schwesterlein (w 
wolnym tłumacze-
niu Siostrzyczka) 
w reżyserii po-
chodzących ze 
Szwajcarii sióstr 
– Stéphanie Chu-
at und Véronique 

Reymond to ciekawy „portret rodziny 
we wnętrzu”, do tego portret wyjątkowej 
rodziny, ponieważ wszyscy jej członko-
wie związani są zawodowo z berlińskim 
teatrem Schaubühne. W Schwesterlein 
filmowa fikcja miesza się z prawdziwym 
życiem. Grający główne role Nina Hoss 
und Lars Eidinger występują w rzeczywi-
stości w Schaubühne. Film opowiada hi-
storię walki Lisy o zdrowie swojego brata 
bliźniaka Svena, chorego na białaczkę. 
Lisa jest w stanie poświęcić dla brata na-
wet swoje małżeństwo. Przejmuje przy 
tym rolę swojej matki – tak egoistycznej, 
że nie umie się ona zająć własnym po-
trzebującym opieki synem. Schwesterlein 
to film o często niedocenianej sile miło-
ści rodzeństwa. Warto go obejrzeć, aby 
zajrzeć za kulisy przygotowania sztuk 
teatralnych i zobaczyć główną rolę mi-
strzowsko graną przez Ninę Hoss.
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USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

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

Telewizja przez internet
Montaż i instalacja. Tanio i solidnie.

Tel.: 0177 3366646

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

, 0173 68653500171 9074101
Biuro: Büdnerring 48, 13409 Berlin

03027497001,

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

Robimy to po prostu dobrze.

tel. 0175 1200 662

Telewizja internetowa – iptv

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

 HD.SAT364 36 859Tel.

Anteny satelitarne - instalacja.
Naprawy Telewizorow
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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.

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  

USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

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

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

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

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!

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

Podstrzykiwanie wysoko-jakościowym kwasem hialuronowym: 
likwidacja zmarszczek; Volumen ust, policzków; poprawianie konturu 
twarzy. Uelastycznianie, zagęszczanie skóry szyi, dekoltu i ramion 
metoda mezotherapii. Mikrodermabrazja i kosmetyka-odmładzanie. 
Zapraszam B.Jankowska Tel.: 0176 49891284

Pomoc w problemach z Jobcenter, Arbeitsamtem,Gewerbeamtem, 
Kindergeld, Elterngeld, Wohngeld, wizyty w urzędach, meldunki, pisma 
urzędowe, odwołania urzędowe, wypełnianie formularzy, pisanie 
rachunków oraz pomoc przy wizycie u lekarza. Kom.: 0177 56 42 472

Fryzjerka z tytułem mistrza oferuje: baleyage, pasemka, trwała,
strzyżenie damskie, męskie, henna, przedłużenie włosów (mikroring, 
kreatyna). Agnieszka 0157 30430185, 0151 29016283

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

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

Remonty mieszkań – wykonujemy prace remontowe, takie jak: 
tapetowanie, szpachlowanie, malowanie, regipsy. Laminaty, w tym 
specjalizujemy się w klejeniu flizeliny na ścianach.  
Emil, tel.:0152 11308510
 
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    

Usługi transportowe  - Przeprowadzki, - przewóz mebli oraz montaż, 
- oczyszczanie mieszkań, piwnic, - wywóz rzeczy do BSR, - rzetelnie, 
solidnie i szybko. Tel.: 0152 19264461

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

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

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

Sprzątanie mieszkań, biur oraz klatek jeżeli potrzebne to prasowanie 
też. Wystawiam rachunki albo bez, jak kto potrzebuje.  
Tel. dom: 030 27970581, kom.: 0157 76919120    

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

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

Masz problemy z Komputerem lub Internetem? Zadzwoń do mnie. 
Tel.: 0157 31713666

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

Oferuje motorowery, dobra jakość, tanie ceny. BMW, Yamaha, 
Kawasaki, Honda, Suzuki, KTM. Handel znajduje się na Westfali, blisko 
autostrady A2 Hannover - Dortmund. Kontakt: www.topbikes24.de, 
Mobil: 0172 2821650 

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

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

Solidnie wykonujemy remonty mieszkań, szpachlowanie, malowanie, 
regipsy, tapety, kafle, podłogi, murarskie prace, izolacje, dachy, 
stolarskie, hydraulika, elektryka, prace ogrodnicze, małe przeprowadzki. 
Tel.: +49 162 1044173 lub +49 30 85745005
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0176 83392933, 030 81473037

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

USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

MOTORYZACJA / TRANSPORT

0049 176 471 923 57

• 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

AUTO - UBEZPIECZENIA
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

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

LewandowskiTransportBerl in 01578560484

Sprzedam
Fiat 500
Rocznik 2007, nowy TÜV, benzyna
Cena 3.500€ 
Tel.: +4917680038229

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

OKNA   DRZWI   BRAMY 
GARAŻOWE   OGRODZENIA 

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

parkiet    laminat    deski   
cyklinowanie    składanie mebli 

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

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

MPU Vorbereitung („Idiotentest”) 
mgr psychologii Małgorzata Voelkel

A
Y Y

AWSTR CIŁEŚ PR O JAZDY?
BCIECHCESZ JE JAK NAJSZ J ODZ SKAĆ?

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

Billy-Wilder-Promenade 32, 14167 Berlin, 
www.mpu-in-berlin.de

Tel.: ; Tel.: 030 47980232 0152 33578752
e-mail:malgorzata.voelkel@onet.pl

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

akt w urzędzie, rozmowy w urzędzie
Odzyskasz – 34 lata praktyki – J.Dolny

Tel.: 0176 24346798 i 030 6691210   

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

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  

Przeprowadzki – transport  „ Piotrek „
- przewóz mebli
- opróżnianie pomieszczeń i piwnic
- wywóz rzeczy na BSR

Tel.: 0152 17271079   lub 030 96596915

TR ANSPORT I  PRZEPROWDZKI
przewóz mebli      opróżnianie mieszkań

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

MMA – co to właściwie jest?

Skrót pochodzi od angielskiego terminu 
Mixed Martial Arts, który na polski możemy 
przetłumaczyć jako Mieszane Sztuki Walki. 
W wielkim uproszczeniu – zawodnicy wywo-
dzący się z różnych szkół walki zmagają się 
ze sobą przy użyciu dużego zakresu moż-
liwych do wykorzystania technik. Dozwolo-
ne są między innymi rzuty, ciosy pięściami, 
kopnięcia, zakładanie dźwigni i duszenia. 
Rywalizacja toczy się zarówno w stójce jak 
i w parterze. Dłonie zawodników chronią 
znacznie mniejsze niż w boksie rękawice, 
a zdrowie – przepisy sędziowskie. Zabro-
nione jest chociażby gryzienie, atakowanie 
genitaliów, krtani i oczu.
Przegrać można na punkty, poprzez pod-
danie się lub nokaut. Fani tego sportu jego 
korzeni doszukują się w rywalizacji atletów 
ze starożytnej Grecji, ale bliższe obecnemu 
kształtowi MMA były organizowane w la-
tach 20. XX wieku brazylijskie turnieje vale 
tudo. Podobne zjawisko obserwowano tak-
że w Japonii – od lat 70. istniały tam zawo-
dy kakutougi.
Znaczenia dzisiejszemu MMA nadała rywa-
lizacja dwóch słynnych federacji – amery-
kańskiego UFC (Ultimate Fighting Cham-
pionship) i japońskiego PRIDE. Pierwszy 
turniej UFC odbył się w 1993 roku i od tego 
czasu organizacja notuje ciągły wzrost za-
interesowania. Powszechnie wiadomo, że 
podpisujący kontrakt z UFC to światowi 
zawodnicy z najwyższej półki. W ich gronie 
odznaczyli się ostatnio także nasi rodacy. 
Joanna Jędrzejczyk próbowała wrócić na 
tron kategorii słomkowej w brutalnym star-
ciu z Chinką Weili Zhang. Panie wymieniły 
między sobą aż 351 ciosów, a po pięciu run-
dach prawdziwej wojny sędziowie niejedno-
myślną decyzją zawyrokowali o zwycięstwie 
zawodniczki z Państwa Środka. Jan Błacho-
wicz z kolei odlicza dni do swojej najwięk-
szej życiowej szansy – 27 września, już po 
oddaniu tego wydania do druku, zawalczy 
z Dominickiem Reyesem o pas UFC w kate-
gorii półciężkiej. Na debiut w amerykańskiej 
organizacji czeka także Mateusz Gamrot, 
który w ciągu ostatnich lat całkowicie zdo-
minował rywalizację w rodzimym KSW.

W latach 80. i 90. wyobraźnią Polaków zawładnął Bruce Lee i jego obro-
towe kopnięcia, znane widzom z „Wejścia Smoka”. Całe pokolenie pro-
sto z kinowych sal trafiło na treningi karate, a później taekwondo. Dziś, 
po chwilowym zapomnieniu, sporty walki wracają na szczyt popularności, 
a młodzież i dorośli zapełniają sale, ćwicząc MMA.

KSW – czyli jak Polacy pokochali MMA

Znów zaczynamy od skrótu – tym razem 
KSW – Konfrontacje Sztuk Walki to naj-
słynniejsza obecnie polska federacja MMA 
oraz jedna z największych tego typu orga-
nizacji w Europie. Właściciele KSW zaczy-
nali skromnie. Pierwszą galę z 2004 roku 
zaprezentowali niewielkiej publiczności 
w restauracji warszawskiego hotelu Mar-
riott. Dziesięć lat później zmagania sportow-
ców przeniesiono z bokserskiego ringu do 
okrągłej klatki, a fani zapełniali hale w całej 
Polsce. Absolutny rekord padł 25 maja 2017 
roku na Stadionie Narodowym – 39. Gala 
KSW „Colosseum” zgromadziła 58 tysię-
cy widzów. Było to drugie największe pod 
względem liczebności wydarzenie w dzie-
jach tego sportu.
Właściciele KSW – Maciej Kawulski i Mar-
tin Lewandowski – przeszli długą drogę od 
wożenia swoich zawodników starymi sa-
mochodami na niszowe walki w Chorwacji, 
do szefowania szanowanej na świecie fe-
deracji zarabiającej mnóstwo pieniędzy na 
sprzedaży transmisji pay-per-view i samych 
biletów. Kluczem do sukcesu KSW okazali 
się zawodnicy od początku związani z pol-
ską organizacją, którzy wraz z nią dorastali, 
zbierając sportowe doświadczenie.
Wszystkie światowe federacje dbają o pro-
mocję swojej marki, w czym wydatnie po-
maga im zakontraktowanie najlepszych 
zawodników i wzrost popularności Mistrzów 
danej kategorii wagowej wśród fanów. Po-
czątkowo niedzielny kibic kojarzył KSW 
głównie z brutalnym nokautem strongmana, 
Mariusza Pudzianowskiego, na byłej gwieź-
dzie reality show i niespełnionym bokserze 
– Marcinie Najmanie. Walka trwała zaledwie 
czterdzieści cztery sekundy, ale cała Polska 
zapamiętała słynny krzyk komentatora „Kło-
poty, kłopoty Najmana!”, gdy ten uginał się 
pod kolejnymi kopnięciami „Pudziana”.
Kolejno serca widzów skradł prostolinij-
ny Mamed Khalidov – Czeczen z polskim 
obywatelstwem, który w finezyjny sposób 
pokonywał kolejnych rywali, a także Borys 
„Tasmański Diabeł” Mańkowski , który mniej 
więcej w tym samym czasie szybko zyski-
wał na popularności. Techniką i szybkością 
urzeka dziś młodziutki Francuz Salahdine 

Parnasse, który niemalże tanecznym kro-
kiem unika ataków rywali, a siłą ciosu zdu-
miewa Chorwat Roberto Soldic. Po dłuższej 
przerwie do klatki wraca Marcin „Różal” 
Różalski – człowiek wielu tatuaży i sprzecz-
ności, miłośnik zwierząt, który szerszej 
publiczności dał się poznać w programie 
telewizyjnym Ameryka Express. Kolejną 
osobowością, która niedawno debiutowała 
w KSW, jest Izu Ugonoh, czarnoskóry chło-
pak wychowany na gdańskim blokowisku. 
W boksie, który dotychczas trenował, nie 
spełnił do końca pokładanych w nim nadziei, 
ale MMA sprawiło, że znów poczuł głód ry-
walizacji. Oprócz oglądania walk Izu, warto 
poświęcić także czas na wysłuchanie kilku 
wywiadów z tym sportowcem. Elokwentniej-
szego zawodnika nie znajdziecie!

Gamrot – mistrz goni za marzeniami

Największe nadzieje wiązane są obecnie 
z Mateuszem „Gamerem” Gamrotem, by-
łym mistrzem KSW w kategorii lekkiej i piór-
kowej, który legitymuje się perfekcyjnym 
bilansem 17 wygranych i 0 porażek w za-
wodowym sporcie. Jeśli dodać do tego po-
nad 300 walk stoczonych w zapasach i 18 
amatorskich wiktorii, to otrzymamy zawod-
nika godnego walki o najwyższe cele, także 
w zagranicznych organizacjach.
Gamrot sporty walki trenuje od 11. roku ży-
cia, kiedy to pierwszy raz zawitał na salę 
zapaśniczą w rodzinnej Kudowie-Zdroju. 
Po studiach na AWF-ie trzykrotnie próbował 
dostać się do Straży Pożarnej – bez rezulta-
tu. Gamrot uważa dziś, że to Bóg chciał, by 
skupił się tylko na sporcie i został zawodo-
wym fighterem. Oprócz zapasów, do swoje-
go repertuaru zawodnika mieszanych sztuk 
walki, dodał grappling, muay thai, brazylij-
skie jiu jitsu i boks. W KSW zadebiutował 
po trzech profesjonalnych walkach, w 2013 
roku pokonał Mateusza Zawadzkiego, a już 
w drugim starciu postawiono go przed by-
łym zawodnikiem UFC, którego zdołał wy-
punktować na przestrzeni wszystkich rund. 
W 2016 roku sięgnął po pas w wadze lek-
kiej – sędziowie jednogłośnie orzekli jego 
wyższość nad utytułowanym Francuzem 
Mansourem Barnaoui. Dwa lata później do 
listy swoich sukcesów Gamer dopisał kolej-
ny tytuł, tym razem w kategorii piórkowej. 
Rywalem był Japończyk Kleber Koike Erbst. 
Do historii przejdzie też trylogia bojów Gam-
rota z Normanem Parkiem – w rywalizacji 
obu panów było wiele złej krwi i emocji wy-
biegających poza płaszczyznę sportową. 
Ostatecznie Polak zdominował Irlandczyka 
w trzecim pojedynku, obijając go w stójce 
tak skutecznie, że to lekarz musiał zdecydo-
wać o przerwaniu walki.
Wygrywając z Marianem Ziółkowskim, 
Gamrot wypełnił swoje kontraktowe zobo-
wiązania wobec KSW i postanowił zawako-
wać swoje pasy, zostając wolnym agentem. 
Swoiste ogłoszenie o pracę zamieścił na 
twitterze, oznaczając w swoim wpisie naj-
większe światowe organizacje. Ponoć zain-
teresowanie wyraziła każda z nich.

Wiadomo, że w KSW mogę dostawać lep-
sze pieniądze niż początkowo w UFC, ale 
mam duże ambicje sportowe. Pieniądze 
nie są dla mnie najważniejsze. Mam dwój-
kę dzieci i kiedy mnie spytają na starość, 
czego żałuję, to nie chcę im odpowiedzieć: 
tego, że nigdy nie spróbowałem się w UFC. 
– Gamrot dla sport.pl

Gamer jak powiedział, tak zrobił, i w amery-
kańskiej federacji zobaczymy go już 17 paź-
dziernika, gdy na wyspie w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich zawalczy z 32-letnim 
Magomedem Mustafaevem, który szczyci 
się solidnym rekordem 14-3. Rywal naszego 
debiutanta ma już za sobą sześć pojedyn-

MMA – renesans sztuk… walki



| | KONTAKTY KONTAKTY31

SPORTSPORT

ków w UFC i, choć ostatnią walkę przegrał, 
powinien postawić byłemu mistrzowi KSW 
trudne warunki.
Polski wojownik udowodnił swoją decyzją, 
że ważniejsza dla niego jest rywalizacja 
z najlepszymi zawodnikami globu, a nie pie-
niądze. Warto obejrzeć nadchodzącą galę 
UFC i trzymać kciuki za naszych reprezen-
tantów. Liczba mnoga nie została tu użyta 
przypadkowo – oprócz Gamera w klatce za-
gości również Krzysztof Jotko.

Wypaczenia czy nowości?– FAME MMA 
i GROMDA

Oprócz wydarzeń nastawionych stricte na 
poziom sportowy istnieją także grupy pro-
mujące tak zwane freak fights – walki po-
pularnych celebrytów i postaci znanych… 
z Internetu. Jednostki te popularność budu-
ją głównie poprzez zachowania patologicz-
ne lub zwyczajnie głupie. Najsłynniejszą 

polską organizacją tego typu jest FAME 
MMA – królową dywizji kobiecej jest pani 
Lil Masti – dziś promuje zdrowy tryb ży-
cia, dawniej prowadziła na YouTube kanał 
sexmasterka. Dla FAME walczy również ra-
per Popek Monster, który większości znany 
jest nie z tworzonej przez siebie muzyki, ale 
z wykonanych na twarzy skaryfikacji i wy-
tatuowania gałek ocznych. Kolejnym repre-
zentantem tej organizacji jest wspomniany 
wcześniej Marcin Najman, którego nazwi-
sko stanowi dziś (słusznie czy nie) synonim 
porażki. Na najbliższej gali Najman zmierzy 
się z Donem Kasjo – popularnym głównie 
dzięki imprezom w kontrowersyjnym progra-
mie Warsaw Shore.
Oprócz organizacji zrzeszających za wiel-
kie pieniądze nieumiejętnie bijących się 
celebrytów, polski rynek zdobywają ostat-
nio popularne na Wyspach Brytyjskich i w 
USA walki na gołe pięści. Wielu czołowych 
zawodników sportów walki otwarcie kryty-
kowało ten format, jako groźny i daleki od 
prawdziwego ducha sportu. Mimo to, pierw-
sze dwa turnieje przyciągnęły wielu widzów. 
Pierwszy z nich wygrał fanatyczny kibic klu-
bu piłkarskiego Elana Toruń, który doświad-
czenie bokserskie zbierał głównie na ulicy, 
podczas nielegalnych starć kiboli. Podczas 
Gromdy 2 tryumfował z kolei półamator-
ski bokser, na co dzień pracujący w straży 
pożarnej. Pojedynek obu panów, którego 
stawką będzie 100 000 złotych, obejrzymy 
już niebawem.
Walki na gołe pięści przyciągają fanów 
przede wszystkim spektakularnymi nokau-
tami i małą powierzchnią ringu – tu nie ma 
miejsca na bokserskie szachy czy uciecz-
kę – liczy się moc uderzenia i odporność 

na ciosy. Jeden z właścicieli KSW również 
próbuje wystartować z własnym formatem 
tego typu, a do udziału przekonał Marcina 
Różalskiego – pierwszego słynnego wojow-
nika, który nie obawia się kontuzji i pogru-
chotanych dłoni.

Warto spróbować

Mieszane sztuki walki w Polsce znajdują się 
na wciąż wzbierającej fali popularności. Ki-
bice w pojedynkach spod szyldu KSW czy 
UFC odnajdują prawdziwe emocje, krew 
i wysoki poziom sportowy. Nie jest to zwy-
kła bójka w barze, jak sądzą sceptycy. Za-
wodnicy poświęcają na przygotowania lata 
ciężkiej pracy, a ostatecznie ich umiejętno-
ści sprawdzane są w kilkanaście decydują-
cych minut spędzonych w klatce. Mateusz 
Gamrot debiutuje w UFC 17 października 
– warto zarwać jedną noc, by przekonać 
się, czy Gamer okaże się dominującą po-
stacią także na zagranicznym rynku MMA. 
Sam zawodnik zapowiada, że chce sięgać 
po najwyższe osiągnięcia, z tytułem mistrza 
UFC włącznie. Niestety, na jego drodze na 
szczyt staną takie nazwiska, jak szalony Ir-
landczyk Conor McGregor czy niepokonany 
od 28 starć Chabib Nurmagomiedow. Nawet 
jeśli w pierwszej walce Polakowi przydarzy 
się porażka, to kontrakt opiewa minimalnie 
na cztery pojedynki, mamy więc za co trzy-
mać kciuki.

Grzegorz Szklarczuk

Przyznaję się bez bicia, bo ukryć się tego już 
nie da. Widzą to bliscy i dalsi, widzą współpra-
cownicy i rodzina. Widzi pies, który schodzi mi 
z oczu, widzi kasjer, który nie pyta mnie już, co 
tam. Przyznaję się, bo nie mam wyjścia. Maru-
dzę ostatnio częściej niż kiedykolwiek. Bo to, co 
zaplanowane, nie wypaliło. Bo to, co nadejdzie, 

planom się wymyka. Bo pogoda nie taka, a jak taka, jak trzeba, to 
w nie te dni. Bo kawa zimna, a kiedy ciepła, to akurat ochota na piwo. 
Bo brudno, a jak czysto, to akurat ochota na bałagan. Bo wieczny 
marazm, przesilenie wiosenne, przeziębienie, przesilenie pourlopo-
we i nagle wrzesień. Narzekam, bo 2020 sprzyja narzekaniu.

 Narzekam, bo mogę. Nareszcie mogę, a długo przyzna-
wałam sobie do tego prawo. Prawo, o którym od kilku dobrych lat 
czytam w magazynach wyzwolonych kobiet i ludzi (tak, to celowe, 
daję upust swojemu zgorzknieniu). Prawo, które miało mnie wyzwo-
lić, rozwinąć, pomóc przełamać wszystkie bariery, wymknąć się kie-
ratowi nie swoich wartości – do mówienia, że nie chcę, nie mam 
ochoty, nie lubię, nie zgadzam się, nie podoba mi się. Tak długo 
czekałam na prawo do narzekania, że jak nastolatka wypuszczona 
nagle spod rodzicielskiego klosza, zagubiłam się w świecie obiecy-
wanych mi przyjemności.

 Nigdy nie rozumiałam tych, co przy wieczornych rozmo-
wach, z każdym wlewanym w siebie kieliszkiem wylewali z siebie 
coraz więcej goryczy i rozżalenia. Nie podobała się im praca, nie 
podobali znajomi, nie podobało sąsiedztwo, nie podobało miejsce, 
w którym się znajdują. Nikt nie chciał słuchać, że przecież to proste, 
że wystarczy zastanowić się, co podobało by Ci się kolego i koleżan-
ko bardziej, pomyśleć, co chciałbyś zmienić, gdzie wolałabyś teraz 
być i po prostu wcielić w twe mizerne życie plan na szczęście. Nie 
rozumiałam, dlaczego ignorowane jest moje optymistyczne papla-
nie, dlaczego w grupie rozmówców nie mam sprzymierzeńca, ale 
marudzącemu towarzyszy chórek ochoczych potakiwań.

 Nieśmiało więc, ale z rosnącym zaciekawieniem, zaczę-
łam i ja. Powolutku, od pogody – że za gorąco, że za zimno, że chy-
ba kiepskie ciśnienie. Czułam się jak idiotka, ale nagroda w postaci 
zrozumienia przychodziła natychmiastowo – o tak, ja też tak mam. 
No to dalej – że koronawirus, że praca z domu niby ok, ale nuda, 

brak kontaktu z ludźmi, brak motywacji – o, tak, tak, koszmar, też 
tak uważam! To lecimy z tym – że niby fajnie, że Berlin pootwierał 
knajpy, ale kolejki, rezerwacje na miesiąc do przodu, obowiąz-
kowe maseczki w metrze, deklaracje obecności w kawiarniach, 
a kino letnie i tak ma w tym roku kiepską ofertę – tak, wiem, o czym 
mówisz, jakie to męczące, irytujące, straszne!

 Nagle telefon dzwoni częściej, zaproszeń na kawkę, ko-
lację, spacer, piknik jakby więcej, choć znajomych bliższych i dal-
szych tyle samo. Nagle rozmowy przy winie już nie obok mnie, ale 
ze mną. Ba, nawet w centrum uwagi! Bo nie da się mnie już zatrzy-
mać, nie da się uciszyć, a z każdym poklepywaniem po plecach, 
moja kreatywność wchodzi na coraz wyższe obroty! Okazuję się 
mistrzynią w tym temacie – to proste. Każde zdanie, które do tej 
pory pojawiało mi się w głowie, zamieniam na jego przeciwień-
stwo. Chcę pochwalić się ciekawym projektem w pracy – mówię 
o kiepskiej wypłacie. Chcę pokazać zdjęcia z wakacji – mówię 
o nadchodzącej zimie. Chcę opowiedzieć o planowanym week-
endzie nad jeziorem – mówię o wysokich cenach noclegu. Pstryk, 
i dotychczasowa ciesząca mnie dość rzeczywistość zmienia się 
w koszmar.

 Koszmar, o dziwo, im większy, tym bardziej cieszy i an-
gażuje moją publiczkę. Koszmar, o dziwo, tym większy, kiedy zo-
staję z nim sama. Bo nagle okazuje się, że magiczny pstryk działa 
tylko w jedną stronę. I choć wpajali mi to wykładowcy językoznaw-
stwa, dopiero teraz zaczynam rozumieć siłę tych cholernych słów. 
Wypowiedziane na głos, wiszą nade mną, nie gdzieś daleko, ale 
kilka milimetrów nad głową, jak ciemna chmura, która z każdą 
kolejną „przyjacielską” rozmową opada coraz niżej, nie pozosta-
wiając już miejsca na nic innego. Narzekanie okazało się proste. 
Narzekanie okazało się pożądane. Narzekanie okazało się przy-
jaźniogenne.

 Narzekanie okazało się niebezpieczne, ale to już mój 
problem, bo w kółku wzajemnej adoracji, perwersyjnej przyjemno-
ści z bycia nieszczęśliwym i wzajemnego ciągnięcia się w dół, wi-
dzieć nie chce go nikt. Teraz wiem, że miałam rację – łatwo w ży-
ciu coś zmienić. Wiem też, że jeszcze łatwiej nie zrobić nic. Siąść, 
narzekać, czekać bezczynnie na moment, w którym nie sposób 
już cieszyć się z niczego.
 

 Anna Burek

FELIETON
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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 znajdwuje 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 

/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 Swiderski - Przewodnik po Berlinie i Brandenburgii 
Klub PTTK Berlin im. W. Korfantego 
Am Mühlemberg 4 c/o Talhoff 10825 Berlin, tel.:30/85446438 
mobil-0048 600899942 / e-mail: piotr_swider@gmx.de
Jan Tyburski: 0179 3279758

„PTTiK Berlin” zaprasza w październiku na spacer „Śladami najstarszych 
mieszkańców żydowskich w Berlin Mitte”. Spacer ten był w marcu odwołany 
z powodu epidemii. Spotykamy się w sobotę, tj 24.10.2020 o godz. 11:00 przy 
fontannie Neptunbrunnen znajdującej się przy S – Aleksanderplatz.   

Pierwsza pisemna wzmianka o Żydach zamieszkałych w Berlinie pochodzi wprawdzie 
z roku 1295, jednak przez parę wieków Żydzi byli przepędzani na terenie całej Europie. 
Z tego to powodu w Berlinie osiedlili się tak naprawdę na stałe dopiero po wydaniu 21 maja 
1671 roku przez Wielkiego Księcia Edyktu pozwalającego na przyjecie 50 rodzin żydow-
skich wypędzonych z Wiednia na terenie dzisiejszego Vorspandau. Spandauer Vorstadt 
(Vorspandau) to ten obszar Berlina, który rozciąga się pomiędzy ulicami Friedrichstraße 
i Karl-Liebknecht-Straße w północno -zachodniej części  Aleksanderplatz. Jego nazwa wią-
że się z dzielnicą Spandau, z którą obszar ten połączony jest dzięki ulicy Oranienburger 
Staße, jednej z głównych ulic Spandauer Vorstadt. W owym czasie Żydowscy uciekinierzy 
z Europy Wschodniej chętnie szukali tutaj schronienia. Natomiast w wieku XIX obszar ten 
zamieszkiwali dobrze usytuowani Żydzi, a w latach 20-tych XX wieku najczęściej artyści, 
pisarze i gniewni polityczni aktywiści. Liczne sklepiki, zakłady rzemieślniczo-usługowe, po-
kaźny szpital, stary i tajemniczy cmentarz oraz domy mieszkalne dla robotników nadawały 
koloryt tej dzielnicy i sprawiały, że tętniła ona życiem. Po II wojnie światowej zapominano 
przez wiele lat o tej części Berlina. W tym czasie podupadła ona nieco, ale dzisiaj wróciła 
już do swojej świetności. Można tu spotkać wiele ciekawych obiektów architektonicznych, 
świeżo odrestaurowane budynki mieszkalne, reprezentacyjne restauracje i kawiaren-
ki, a obok nich także zniszczone i odrapane bloki i zapuszczone podwórza oraz ślady po 
pierwszych żydowskich mieszkańcach. Wszystko to razem wraz z Häckischer Höfe tworzy 
klimat, którego nie spotyka się w innych dzielnicach Berlina. Klimat ten stał się magnesem 
przyciągającym zwłaszcza już o zmierzchu wielu turystów, w tym również Berlińczyków. 
Na spacer w imieniu „PTTiK Berlin” zaprasza Elżbieta Potępska, przewodnik po  
Berlinie i Poczdamie.

Klub PTTK Berlin im.W.Korfantego zaprasza na spacer z cyklu „Śladami Fryderyka Wiel-
kiego”.
1. Po śmierci ojca (30.05.1740) Fryderyk II otrzymał nie tylko koronę królewską, ale także:
80000 dobrze wyszkolonych żołnierzy, pełny skarbiec królewski, dobrze funkcjonują-
cą administrację pruską oraz zalecenia:
aby następca tronu prowadził pokojową politykę zagraniczną, dbał o migrantów, 
którzy napływali do Brandenburgii po Edykcie Podtsdamskim (1686 rok - Wielki Kur-
fürst i aby dbał o ulubione miasto Fryderyka Wilhelma I i nazwał je Wilhelmstadt za-
miast Potsdam. Już w grudniu 1740 roku rozpoczął nowy monarcha wojnę z Austrią 
o Śląsk nie przestrzegając planowanej pokojowej polityki państwa. 

O tym i o innych działaniach Fryderyka II opowie uczestnikom spaceru prze-
wodnik Piotr Swiderski 10.10.2020 o godz. 11.00 przy informacji na dworcu 
Potsdam Hbf.

Po spacerze wrócimy na dworzec w Potsdamie środkami komunikacji miej-
skiej, dlatego uczestnicy spaceru powinni mieć bilet BVG do strefy C lub  
Anschluß Ticket.

2. Od 01.09.2020 informacje o działalności naszego Klubu można otrzymać na stro-
nie internetowej naszego Oddziału: www. oddział PTTK Miedzyrzecz.

Zapraszamy do aktywnej współpracy.

POLONIJNE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNE I KULTURALNE 

BERLIN – PTTiK BERLIN

piotr_swider@gmx.dewww.pttik-berlin.de

Klub PTTK Berlin 
im. Wojciecha Korfantego w Berlinie
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w lodówce przez minimum 30 minut. Po 
wyjęciu ciasta z lodówki wcisnąć je w dno 
i boki formy do tarty z wyjmowanym dnem 
o średnicy 24 cm, wysmarowanej wcze-
śniej masłem i oprószonej mąką pszenną. 
Wyrównać, ponakłuwać widelcem. Na cia-
sto wyłożyć papier do pieczenia, a następ-
nie na papier wysypać kulki ceramiczne, 
które obciążą ciasto (może być też fasola 
lub ryż). Tak przygotowane ciasto wstęp-
nie piec w temperaturze 200ºC przez 15 
minut. Następnie papier usunąć i piec 
kolejne 5 minut, do lekkiego zbrązowie-
nia spodu.

MASA CYTRYNOWA:
5 jajek, 120 g drobnego cukru, 200 ml 
śmietany kremówki 36%, 2 łyżeczki skrobi 
ziemniaczanej lub skrobi kukurydzianej, 
otarta skórka z 2 cytryn, 150 ml świeżo 
wyciśniętego soku z cytryny

Wszystkie składniki umieścić w misie 
miksera i zmiksować. Powinna powstać 
gładka, rzadka mieszanka. Następnie na 
upieczoną tartę ostrożnie wylać masę cy-
trynową. Piec ponownie 30 minut w tempe-
raturze 180ºC, aż wierzch tarty się zetnie. 
Można przykryć od góry folią aluminiową, 
by się zbyt mocno nie przypiekła. Ostu-
dzić, włożyć na kilka godzin do lodówki. 
Podawać wedle uznania – ze śmietanką, 
lodami etc.

PRZEPIS DRUGI 
CIASTO KRUCHE:
150 g mąki, 100 g masła, 1 łyżka gęstej 
śmietany, 50 g cukru pudru, 1 żółtko

Mąkę i cukier puder przesiać przez sito. 
Wymieszać, a następnie posiekać z ma-
słem i żółtkiem. Dodać śmietanę. Szybko 
i energicznie zagnieść ciasto. Uformować 
kulę, owinąć i włożyć do lodówki na ok. 
30 min. Piekarnik nagrzać do 190ºC. Na 
posypanej mąką stolnicy rozwałkować cia-
sto (jeśli jest zbyt twarde można zetrzeć 

Takie zauroczenia wracają i owocują 
u mnie wielką chęcią namówienia przy-
jaciół na skosztowanie danego specja-
łu. Wielokrotnie piekłem różne tarty, lecz 
urok tej właśnie, oszołomił mnie i pozostał. 
Przepyszna tarta, fantastyczny wypiek, 
eksplozja świeżości. Wystarczająco słod-
ka, z soczystym i orzeźwiającym smakiem 
cytryny... Taka lekka! Zapraszam. Przy-
gotowałem różne sposoby jej wykonania, 
aby stworzyć możliwość wyboru i dosto-
sowania ceny, czasu wykonania i smaku. 
Tajemnica tkwi w kremie. 

PRZEPIS PIERWSZY.
SPÓD:
195 g mąki pszennej, 2 łyżki cukru pudru, 
115 g zimnego masła, 1 żółtko, 1 łyżka 
soku z cytryny

Składniki na kruchy spód szybko zagnieść 
rękoma lub zmiksować w malakserze. 
Uformować kulę, zawinąć w folię, chłodzić 

na tarce o grubych oczkach!) wyłożyć 
nim dobrze natłuszczoną formę do tarty. 
Całość ciasta równomiernie nakłuć widel-
cem. Piec 10-15 min. aż ciasto z wierz-
chu stanie się rumiane. Uwaga, to bardzo 
ważne – ciasto nie może być zbyt blade, 
bo niedopieczony spód będzie niesmacz-
nym gnieciuchem. Upieczone ciasto wyjąć 
z piekarnika, żeby przestygło.

NADZIENIE:
9 jaj, 300 ml śmietanki kremówki, 400 g 
cukru, wyciśnięty sok i skórka otarta z 5 
dużych, pięknych cytryn

Cytryny sparzyć wrzątkiem, wytrzeć, ze-
trzeć skórkę i wycisnąć sok. Uwaga! Na-
leży zetrzeć tylko żółtą część skórki! Biała 
może być gorzka i zupełnie jej nie potrze-
bujemy. W misce (mikserze) utrzeć jajka, 
śmietanę i cukier. Dodać sok i skórkę z cy-
tryn. Utrzeć na jednolitą masę. Uwaga – 
to będzie masa zupełnie płynna! Podczas 
pieczenia jajka i śmietana zetną się na 
przepyszne, delikatne nadzienie. Wylać 
masę na przestudzone ciasto. Piec ok. 50 
min do 1 godziny, w temperaturze 180ºC, 
aż nadzienie zupełnie się zetnie i się za-
rumieni. Gdy tarta ostygnie, posypać ją 
cukrem pudrem. Smacznego.

TARTA BŁYSKAWICZNA
dla bardzo leniwych.

300 g twarogu cytrynowego, 150 ml ubitej 
śmietanki kremówki, 2 cytryny (tylko otarta 
skórka), 20cm gotowe ciasto w formie tar-
ty na ciasto słodkie

Wymieszać twaróg cytrynowy ze śmieta-
ną i skórką z 1 cytryny. Przełożyć łyżką do 
gotowego ciasta i wstawić do lodówki, aż 
stężeje i ciasto będzie gotowe do podania. 
Posypać skórką z drugiej cytryny, dekoru-
jąc wierzch.

Bogusław Sypień

TARTA CYTRYNOWA
Niedawno, będąc w japońskiej restauracji, doznałem olśnienia. 
Zauroczony klimatem i smakami potraw ponownie odkryłem tartę 
cytrynową. Zawdzięczam to pychocie, jaką podano na deser. 
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Kontakty – bezpłatny miesięcznik polonijny, ukazujący się systematycznie od 1995 roku w Berlinie i Brandenburgii oraz na stronie www.kontakty.org
Kontakty ukazują się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Ogłoszenia przyjmujemy do 20-tego każdego miesiąca wraz z dowodem wpłaty!
Adres redakcji: Kontakty, Ollenhauer Str. 45, 13403 Berlin, tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850, e-mail: webmaster@kontakty.org

W pilnych sprawach tel. kom.: 0176 21137428 oraz 0178 6990385
Postbank Berlin IBAN: DE07 1001 0010 0517 3861 07, BIC (SWIFT): PBNKDEFF

Godziny otwarcia: pon., śr., pt. od godz. 10.00 – 14.30, wt., czw. od godz. 10.00 – 17.00 lub ewentualnie na termin
Zespół redakcyjny: Redaktor naczelna/ wydawca: Marianna Klon, tel.: 0176 21137428

 Redakcja: Izabela Klon-Dziagwa, Marta Szymanska, Danuta Kłosowiak, Anna Burek, Jakub Tosik, Tomasz Klon, Andrzej Klon, Grzegorz Szklarczuk
OD REDAKCJI: Uwaga! Prace prosimy przesyłać w formatach: *TIF, *EPS (level 2), *PDF (high quality), *CDR (max. v13), *JPG. Wszystkie użyte czcionki w dokumencie powinny być 

dostarczone oddzielnie w formacie OpenType lub zamienione na krzywe, rozdzielczość map bitowych nie niższa niż 300 dpi, w palecie kolorów CMYK. W innych przypadkach moduły mogą 
różnić się od przesłanych przez Państwa projektów, ZA CO REDAKCJA NIE ODPOWIADA! Zastrzegamy sobie prawo do skracania tekstów nadesłanych do redakcji i zmiany tytułów. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam ogłoszeń. Wszelkie przedruki i kopiowanie bez zgody redakcji zabronione. Mamy prawo odmówić zamieszczenia reklam i ogłoszeń 

jeśli ich treść i forma są sprzeczne z charakterem czasopisma „KONTAKTY”

Miejscowym sądem jest sąd w Berlinie. Prawem obowiązującym jest prawo niemieckie. 
UWAGA: ze względu na utratę jakości oraz liczne błędy drukarskie,reklamy nie mogą być wypuszczane z programu Word.

Zasady odpłatności:
Ogłoszenia drobne i towarzyskie od 25 słów - 15 Euro (powyżej 0,50 Euro za każde słowo). Ogłoszenia firmowe - 1cm2: czarno-białe - 1,30 Euro, w kolorze - 1,80 Euro. Ogłoszenia firmowe 

- 1 cm2: strona 3 i ostatnia w kolorze - 2,50 Euro. Ogłoszenia ekspresowe w internecie (do 20 słów) - 10 Euro za miesiąc ekspozycji. Ceny bez podatku.  
Uwaga! Przy wpłatach do 7 dni za ogłoszenia ramkowe pow. 30 Euro udzielamy rabatu: 3 miesiące - 5%, 6 miesięcy - 10%, 12 miesięcy - 15%. Reklamy firmowe (powyżej 9 cm x3 cm) 

zlecone do opracowania przez grafika „KONTAKTÓW” płatne 30 Euro.
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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

Propozycje pana Szulca na październik 2020!!!

Zobacz nas na:

NISSAN QASHQAI N-CONNECTA 1.2
Przebieg: 8.359 KM! SUV/Geländewagen/Pickup, 
pojazd używany, pierwsza rejestracja: 06.2016, 
paliwo: benzyna, moc: 85 kW / 116 PS, skrzynia 
biegów: automatyczna, pojemność: 1197 cm³, 
kolor: szary, właściciele: 1 HU / AU bis: 05.2021, 
dostępność: natychmiast, wyposażenie wnętrza: 
czarny, liczba drzwi: 4/5, liczba miejsc: 5, liczba 
właścicieli: 1.

Cena: 16.998 €

RENAULT MASTER L2H2 KÜHLKASTEN 
CARRIER
Pojazd używany, pierwsza rejestracja: 03.2015, prze-
bieg: 130.000 km, paliwo: diesel, moc: 92 kW / 125 
PS, skrzynia biegów: manualna skrzynia biegów, zam-
ek centralny, wspomaganie, ABS, ESP (stabilizacja 
toru jazdy), filtr cząstek stałych.

Cena: 14.890 €

AUDI A4 AVANT AMBIENTE 2.0 TDI XENON 
NAVI PDCV+H LED
Kombi, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 
09.2013, przebieg: 111.000 km, paliwo: diesel, moc: 
110 kW / 150 PS, skrzynia biegów: automatyczna, 
pojemność: 1968 cm³, kolor: niebieski, właściciele: 
2 HU / AU bis: 08.2022 Liczba drzwi: 4/5, liczba  
miejsc: 5, liczba właścicieli: 2.

Cena: 12.980 €

SKODA SUPERB COMFORT 1.4 TSI
Pojazd używany, pierwsza rejestracja: 03.2013, prze-
bieg: 91.670 km, paliwo: benzyna, moc: 92 kW / 125 PS, 
skrzynia biegów: manualna skrzynia biegów, pojemność: 
1390 cm³, kolor: szary, właściciele: 2, wyposażenie 
wnętrza: Stoff Farbe d. Innenausstattung: Schwarz,  
liczba drzwi: 4/5 Liczba miejsc: 5, liczba właścicieli: 2.

Cena: 9.980 €

MERCEDES-BENZ B 180 CDI NAVI PARKLENKASS. 
PANORAMA PDCV+H LED
Pojazd używany, pierwsza rejestracja: 04.2012,  
przebieg: 57.500 km, paliwo: diesel, moc: 80 kW / 109 
PS, skrzynia biegów: automatyczna, zamek centralny,  
elektr. podnośniki szyb, elektr. Immobiliser, wspoma-
ganie, ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy), nawigacja, 
ogrzewanie siedzenia. 

Cena: 13.890 €

VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT COMFORTLINE 
BLUEMOTION 1.6 TDI BM
Pojazd używany, pierwsza rejestracja: 12.2011,  
przebieg: 220.600 km, paliwo: diesel, moc: 77 kW / 105 
PS, skrzynia biegów: manualna skrzynia biegów, Me-
tallic, Alufelgi, zamek centralny, elektr. podnośniki szyb,  
elektr. Immobiliser, ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy),  
nawigacja.

Cena: 7.490 €

BMW 120 D M-SPORTPAKET NAVI KEYLESS 
MULTIF.LENKRAD R
Limuzyna, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 
11.2013, przebieg: 70.000 km, paliwo: diesel, moc: 
135 kW / 184 PS, skrzynia biegów: automatyczna,  
pojemność: 1995 cm³, kolor: biały, właściciele: 2 
HU / AU bis: 02.2021, zużycie paliwa: 4.5 l/100km,  
CO2- Emissionen komb.: 119.0 g/km, liczba drzwi: 
4/5 liczba właścicieli: 2. 

Cena: 15.890 €

RATY od
99€/mies.

RATY od
79 €/mies.

RATY od
149 €/mies.

RATY od
169 €/mies.

RATY od
149 €/mies.

RATY od
119 €/mies.

RENAULT KANGOO RAPID FORMULA 
EDITION 1.5 DCI 110 FAP EIN
Pojazd używany, pierwsza rejestracja: 02.2018,  
przebieg: 94.644 km, paliwo: diesel, moc: 81 kW / 
110 PS, skrzynia biegów: automatyczna, Metallic, 
zamek centralny, wspomaganie, ABS, ESP (stabi-
lizacja toru jazdy), filtr cząstek stałych. 

Cena: 12.990 €

RATY od
119 €/mies.

RATY od
119 €/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

��������������������
TWOJE ZDROWIE W NASZYCH RĘKACH. KOMPETENCJE, ZAUFANIE, DOŚWIADCZENIE

Tel.: 030 394 30 56 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

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

U-BHF RATHAUS NEUKÖLLN 
LUB BUS 104

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

SZEROKI ASORTYMENT PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.
NOWOŚĆ! Domowa garmżerka (gołąbki, krokiety, bigos

i wiele innych - oglądaj nas na FB). 

POLSKI SKLEP PYZA NA FB

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE SPÓŁEK 
W NIEMCZECH I UNII EUROPEJSKIEJ

Światowe Stowarzyszenie Firm 
Polskich i Polonijnych
Poland Business Center World
info@PolandBusinessCenter.world
www.PolandBusinessCenter.world

Nowych klientów pozyskacie Państwo
jako współwystawcy Światowych
 Targów Przemysłu w Hanowerze 
(12-16.04.2021). 
Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Kontakt: 
Alina Winiarski
– zarząd 
stowarzyszenia

Jedyna tego typu �rma w Niemczech. Co nas wyróżnia ?
Tylko u nas w jednym miejscu, w jednym zespole i według branży: 

wielojęzyczni inżynierowie, ekonomiści, prawnicy, doradcy podatkowi i ubezpieczeniowi, 
eksperci marketingu międzynarodowego, tłumacze      Organizacja dystrybucji 

towarów i usług      Stała opieka w trakcie otwierania i działalności �rmy.
Oferujemy adres, serwis biurowy, prowadzenie księgowości, prowadzenie reprezentacji 

i przedstawicielstw �rm z Polski      Eksport, import, handel, produkcja.
Międzynarodowe targi i giełdy kooperacyjne. Strategia. Projekty.

tradeo�ce24.com GmbH, Piotr Winiarski, CEO
Westhafenstr.1 | 13353 Berlin
Tel.: +48 30 21966038 | Fax: +49 30 21966174
o�ce@tradeo�ce24.com 
www.tradeo�ce24.com


