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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.

Ś W I Ę TA  J U Ż  Z A  PA S E M . 
Niestety nie każde dziecko znajdzie prezent pod choinką. 

Razem możemy podarować potrzebującym dzieciom 

i młodzieży radość. Rok 2020 przyniósł dla każdego z nas 

wiele zmian, również dla mnie. Cieszę się, że również w tym 

roku mogę wesprzeć inicjatywę małżeństwa Elizy i Tomka 

Pawlik z Polski – niestety z powodów osobistych już nie 

z ramienia stowarzyszenia, którego przewodniczącą byłam 

przez wiele lat, ale prywatnie i jak zawsze ze wsparciem 

wielu wspaniałych ludzi i organizacji. Uwżajacie dlatego na 

zmianę adresu mailowego weihnachtsfreude.info@gmx.de. 

Serdecznie zapraszam do udziału. Szczegóły na dołączonej 

ulotce str. 3. Podarujmy dzieciom niezapomniane święta! 

Wasza Klaudyna Droske

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy! 
 
Liście lecą z drzew…

Kto z Was tak jak nasza felietonistka Ania Burek, czeka za-
wsze na jesień z utęsknieniem? Marzy o zimnych wieczorach, 
aby spędzić je pod kocem? Aby było milej, zamawia dużo 
płyt jazzowych, zaopatruje się w świece korzenne, grycza-
ne miody i aromatyczne herbatki? A kto jesieni nie lubi? Dla 
kogo ten czas jest trudny, wiąże się z przemijaniem, czasem 
żałoby? W listopadowym numerze naszego miesięcznika 
znajdziecie artykuły pełne życia, ale też takie, które pomogą 
przetrwać trudne chwile, potowarzyszą trudnościom.

Alicja Grezlikowski, psycholożka kliniczna,  w swoim felie-
tonie pisze o żałobie. W trudnych chwilach należy pamiętać, 
aby nie bać się sięgnąć po wsparcie bliskich lub specjalistów. 
To, co może okazać się nieocenione, to wspólny czas, możli-
wość rozmowy i obecność. W toku żałoby emocje mają pra-
wo przeplatać się w ich charakterze i intensywności. Para-
doksalnie ta mieszanka nastrojów od skrajnego smutku po 
obojętność pomaga nam uporać się z tym, co boli najbardziej.

Czasy są pandemiczne, ale instytucje kultury i muzea starają 
się, jak mogą, by zapewnić swoim gościom bezpieczeństwo. 
Dbając o siebie i innych warto udać się na jedną z wystaw, 
obejrzeć film np. w ramach festiwalu Interfilm, który poleca 
w swoim artykule Marta Janik lub pójść na spacer do prze-
pięknie oświetlonego Ogrodu Botanicznego. W niestałych 
czasach miło powitać znów te znane wszystkim z poprzed-
nich lat iluminacje.

Bartosz Drajling przekonuje natomiast, że obecne czasy i sy-
tuacja gospodarcza skłaniają mocno do ponownego przejrze-
nia i zoptymalizowania swoich wydatków oraz zobowiązań. 
Jak dorobić klucz, który otwiera wszystkie drzwi? O tym 
w felietonie doradcy.

No i nie wolno nam zapominać o powodach do zadowolenia 
i dumy. Powoli nastaje czas podsumowań. Grzegorz Szklar-
czuk zrobił dla nas zestawienie sportowych osiągnięć Pola-
ków. No i dużo miejsca poświęca zwyciężczyni Rolanda Gar-
rosa Idze Świątek. My również serdecznie Idze gratulujemy!

Czasem jesteśmy jak te niedźwiedzie i na zimę gromadzimy 
zapasy. Czasem bez zastanowienia kupujemy nowe swetry, 
rękawiczki oraz skarpety a w szufladach zalegają od lat rze-
czy, których nigdy nawet nie tknęliśmy.  Więc może jesień to 
dobra pora na porządki? Może rację ma Ania Burek, że naj-
bardziej na jesień potrzebujemy przestrzeni? Nie zagraconej, 
nie pełnej niepotrzebnych przedmiotów, ale czystej i takiej, 
w której będziemy się czuć swobodnie? Bo może mniej, zna-
czy po prostu więcej?

Bądźcie z nami,

Redakcja
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Na jesień zawsze czekam z utęsknieniem. Marzę 
o zimnych wieczorach, by spędzić je pod kocem. 
Zamawiam jak szalona kobiece magazyny, kupuję 
płyty z jazzem. Zaopatruję się w korzenne świece, 
gryczane miody i aromatyczne herbatki. Z biblioteki 
tacham coraz grubsze książki, a na liście zakupów 
pojawia się coraz więcej ciemnej czekolady i czer-

wonego wina. Składuję to wszystko po kątach już od pierwszych dni 
września. Upycham po kuchennych szafkach, sypialnianych szufladach, 
układam na półkach pomiędzy wciąż zafoliowanymi świecami i nierozpa-
kowanymi płytami z zeszłego roku.

Na jesień czekam z utęsknieniem i w tym roku. Wyjątkowo, by zre-
kompensować sobie ostatnie miesiące, porywam się nawet na zakupy 
online, by uzupełnić kolekcję ciepłych skarpet i puchatych sweterków. 
Klikam sobie radośnie w kolejne produkty, marząc o tym, jak cudownie 
będzie w końcu opatulić marznące stopy wełnianymi skarpetami i cze-
kać, aż spółdzielnia łaskawie włączy ogrzewanie. Kaloryfer i herbata pa-
rzyć będą przyjemnie skostniałe paluchy, za oknem padać będą jesienne 
deszcze, a ja z rozkoszą oddam się temu, na co w letnich miesiącach 
nie ma czasu – siedzeniu w domu i dumaniu. Dopiero gdy przechodzę 
do sekcji zimowych kozaków, waham się przez chwilę – przecież od pół 
roku do pracy maszeruję na bosaka… po dywanie.

Jedyne obuwie, która zakładam do pracy, to ewentualnie kapcie (spół-
dzielnio, odkręć te kaloryfery!), zamiast „fancy” sweterków noszę wy-
godny, trochę za duży sweter z czasów studiów mojej mamy, trudno mi 
skolekcjonować rzeczy do prania, bo coś innego niż dresy taty przysłane 
mu sto lat temu jeszcze z NRD wrzucam na siebie tylko, gdy ktoś dobija 
się do drzwi. Herbatę piję w ukochanym kubku ze studiów – tylko czarną 
z cytryną i imbirem, bo dziś jak nigdy wzmacniać trzeba odporność – a w 
tle od miesiąca leci dokładnie ta sama ścieżka dźwiękowa ze Spotify, bo 
włączam ją jednym kliknięciem, a zapewnia przyjemny szum na 9 godzin 
pracy. Kiedy niedawno zapaliłam zapachową świecę, która, jak nowa, od 
dwóch lat stała na stoliku kawowym, nie spodobał mi się jej udziwniony 
zapach, nie dało się też przy niej czytać – w ruch poszła więc przemalo-
wana ostatnio na złoto stara lampa z pokoju brata.

I choć w pierwszym odruchu, podczas usuwania z internetowego koszy-
ka nie tylko kozaków, ale i sweterków, i skarpet, i koca, który wydawał 
się dobrej jakości, ale umówmy się – nie tak dobrej jak ten wydziergany 

przez babcię, pojawiła się we mnie złość na samą siebie (bo nie umiem 
w przyjemności, w jesieniarę, w rozpieszczanie samej siebie, w po-
prawianie sobie humoru nabywaniem drogich rzeczy), to w kolejnej 
sekundzie wiedziałam już, jak upłynie mi jesień w tym roku. Potknęłam 
się o modny dywanik, który okazał się koszmarnie niepraktyczny, kie-
dy ma się psa, wywróciłam designerski wazon, który trzyma pion na 
swojej cienkiej nóżce tylko wtedy, kiedy wypełniony jest wodą, a więc 
i świeżymi kwiatami, zmyłam w kuchni stertę kubków, z których na-
prawdę dobrze pasuje mi do dłoni tylko jeden i wzięłam się do roboty.

Skoro stałam już w kuchni, poszła na pierwszy ogień – z herbat z su-
szu, których nawet nie lubię, nagromadzonych przez ostatnie lata, trzy 
okazały się być jeszcze zdatne do spożycia. Podobnie z kandyzowa-
nymi owocami, od których drętwieją mi zęby (tak, to możliwe), zdrowy-
mi kaszami jaglanymi i innymi otrębami, które jem tylko za karę. Z ulgą 
pozbywałam się ich z szuflad wraz z poukrywanymi w nich chmarami 
moli. Ze szkatułki z biżuterią wyjęłam właściwie wszystko, co kupiłam 
sobie sama – zostawiłam dwa pierścionki z ruskiego złota otrzymane 
w prezencie, trochę srebra podarowanego przez rodziców i bransolet-
kę zrobioną przez przyjaciółkę. Zatrzymałam trzy pary okularów prze-
ciwsłonecznych… z piętnastu. Szafa z ubraniami zmniejszyła swoją 
zawartość o połowę, i to dwukrotnie. Wywalając z niej kolejne od za-
wsze za małe lub za duże szmatki, torebki, buty, apaszki, czułam się, 
jakbym pozbywała się ukrywanego przez lata mrocznego sekretu. Na 
łazienkowej półce z kosmetykami pojawiło się nagle miejsce na kieli-
szek wina, który do tej pory odkładałam na podłodze, na półce z książ-
kami i magazynami – na ramkę, która do wczoraj leżała w szufladzie. 
Z niej z kolei zniknęła sterta niechcianych pamiątek, kolekcjonowa-
nych pocztówek, które nigdy nie miały zawisnąć na ścianach.

Osiem dni z rzędu, dwanaście wielkich toreb IKEA, sześć SMS-ów 
do rodziny, i znajomych. Tyle wystarczyło, by zrobić mi jesień. Kie-
dy rozejrzałam się wokół, zobaczyłam wokół siebie tylko to, co war-
tościowe, ważne i kochane. Skanując mieszkanie, usunęłam z niego 
jeszcze kilka durnostojek i w końcu dostałam to, czego potrzebuję tej 
jesieni. Przestrzeń. Tę wokół mnie – bo nagle pojawił się luz na regale 
na filiżankę do kawy i kieliszek do likieru. I na pełen obrót w trakcie 
gotowania. Tę dla moich bliskich – bo okazało się, że jednak regał na 
książki i półkę na kosmetyki można dzielić. Tę w głowie – na kiełkującą 
we mnie od dawna myśl, że może rzeczywiście mniej znaczy więcej.

 
 Anna Burek

FELIETON
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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: Olivaerplatz 15, 10707 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

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 
01.11.2020 auf Zeit zu vermieten. Bei Interesse Email an: 
rolli2008@yahoo.de    

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

Wynajmę pokój dla młodej pracującej Polki, w centrum Turmstr.  
Super lokalizacja, wszędzie blisko, 2 min. do U-Bahn 9, galerii handlowej, 
apteki, 5 min. do polskiego sklepu. Telefon: 0157 78690350

Wynajmę mały pokój umeblowany dla Pani. Charlottenburg, blisko 
S-Bahn Savignyplatz, U-Bahn Wilmersdorferstr., Tel.: 0049 177 7150360

Działkę budowlaną uzbrojoną i ogrodzoną 1145 m2 z widokiem na 
jezioro Wicko sprzedam. Wicko, 4 km od Międzyzdrojów. 
Tel.: 0152 37 656 114

Wynajmę bardzo małe samodzielne mieszkanie, pokój z aneksem 
kuchennym i łazienka bez prysznica z dużym balkonem przy 
Wittenbergplatz. Warmmiete 350€. Tel. 0163 3832843

 

 
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

Pracuję w Niemczech. Czy szef może zmusić mnie do rezygnacji 
z udzielonego mi już urlopu?

Generalnie, szef nie może zmusić pracownika do rezygnacji z udzie-
lonego mu już urlopu. Pracownik może jednak sam z niego zrezygno-
wać. W przypadku rezygnacji pracownik może żądać rekompensaty 
za powstałe z tego powodu szkody na jego mieniu. W szczególności 
może zażądać zwrotu dokonanych już wydatków na urlop. Powinien 
to jednak wcześniej wyjaśnić z pracodawcą oraz z radą zakładową, 
o ile taka w zakładzie pracy działa.

Pracuję w Niemczech. Jakie są skutki cofnięcia wymówienia 
stosunku pracy, jeśli pracodawca nie ma nic przeciwko temu?

Z chwilą, gdy wymówienie dotarło do pracodawcy, stało się też praw-
nie skuteczne. Prawnie rzecz biorąc, nie można go więc „cofnąć“. 
Jeśli jednak zarówno pracownik jak i pracodawca nie mają nic prze-
ciwko temu, by stosunek pracy istniał dalej i by pracownik wymówie-
nie „cofnął”, to należy to potraktować tak, jakby strony zawarły nową 
umowę o pracę na tych samych warunkach pracy i płacy.

Jaka jest różnica między separacją a rozwodem w myśl pra-
wa polskiego?

Wyrok rozwodowy skutkuje definitywnym rozwiązaniem małżeń-
stwa, czego nie ma w przypadku orzeczenia separacji. Między in-
nym oznacza to, że osoba rozwiedziona wstąpić może w ponowny 
związek małżeński, czego nie może zrobić osoba żyjąca w separa-
cji. Z kolei wnoszący o orzeczenie separacji nie musi udowadniać 
trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego, a ponadto może on być 
również uznanym wyłącznie winnym rozkładu pożycia, co w przy-
padku rozwodu jest przesłanką bardzo utrudniającą jego przepro-
wadzenie. Ponadto osoba rozwiedziona może wrócić do swoje-
go poprzedniego nazwiska. W sprawach o separację na zgodny 
wniosek małżonków właściwy jest sąd okręgowy, w którego okręgu 
małżonkowie mają wspólne zamieszkanie, a w braku takiej podsta-
wy – sąd miejsca ich wspólnego pobytu. Jeżeli małżonkowie nie 
mają wspólnego miejsca zamieszkania ani pobytu, wniosek należy 
skierować do sądu miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku 
miejsca zamieszkania – do sądu miejsca jego pobytu.

Mieszkam w Niemczech. Jestem ubezpieczony od utraty przedmio-
tów gospodarstwa domowego (Hausratversicherung). Czy jeśli ktoś 
ukradnie mi rzeczy na publicznej pływalni, to mogę spodziewać się 
wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela?
To zależy. Jeśli rzeczy będą zamknięte w szafce, do której się wła-
mano w trakcie nieobecności poszkodowanego w szatni, to tak. 
Jeśli natomiast weźmie on rzeczy ze sobą do hali i tam je odłoży, 
to nie, bo będzie chodziło o zwykłą kradzież, a więc bez włamania.

Kto płaci w Niemczech za szkody powstałe na moim aucie 
w wyniku odpalonych rakiet, np. w noc sylwestrową?

Jeśli samochód się zapali albo zostanie uszkodzony przez eksploz-
ję, to jest to przypadek dla ubezpieczenia Teilkasko. Jeśli natomiast 
auto zostało uszkodzone w wyniku celowego działania w ramach 
zwykłego wandalizmu, to w grę wchodzi ubezpieczenie Vollkasko.
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TO JEST MIEJSCE 

NA TWOJĄ REKLAMĘ

030 3241632

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

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
Dorota Blüm - Artus

Hessenring 11
12101 Berlin-Tempelhof

tel.: 0172 - 16 878 16, 030 - 395 90 09
E-mail: D_Bluem-Artus@web.de

dolmetscher.polnisch@bluemartus.de
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Bartosz Drajling 
Doradztwo Ubezpieczeniowe

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

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

WARTO WIEDZIEĆ
Jak dorobić klucz, który otwie-
ra wszystkie drzwi?

Puma

Boliwia, Tiwanaku. Pła-
skowyż Puma Punku po-
krywają kamienne kon- 
strukcje w kształcie li-
tery „H“ z frezowanymi 
wewnątrz precyzyjnymi 
wzorami lub przewier-

conymi otworami. Mieściło się tam nie-
gdyś miejsce kultu starożytnej cywilizacji. 
Liczba rozsypanych głazów wskazuje na 
masową produkcję, a kamienie dało się 
układać i spinać na „zakładkę“, jak klocki 
Lego, dzięki precyzyjnym wycięciom i to 
bez użycia zaprawy (!). Problem w tym, 
iż najwcześniejsze ślady jakiejkolwiek 
cywilizacji na tym terenie, zbadane przez 
polskiego inżyniera i odkrywcę Artura 
Poznańskiego (1873-1946), wskazują na 
zamieszkiwanie tego terytorium dopiero 
miedzy 6.000-11.000 r p.n.e. Trzeba by 
napisać historię na nowo.

HA-DWA-O

Japonia, podobnie jak Niemcy, nie po-
siada zbyt wielu surowców naturalnych. 
Ostatnie kopalnie będą wkrótce zamknię-
te, a dalsze wydobycie zarówno ropy jak 
i gazu staje się coraz droższe. Dlatego 
oba te kraje bardzo mocno dążą do stwo-
rzenia infrastruktury do masowej produk-
cji wodoru, taniego i ekologicznego paliwa 
przyszłości. Już teraz wiadomo, że tech-
nologia aut elektrycznych jest energo-
chłonnym przedsięwzięciem, które przy-
czynia się do zanieczyszczenia atmosfe-
ry, ponieważ na wyprodukowanie jednego 
ogniwa baterii potrzeba niewspółmiernie 
większej ilości węgla.

Cry me a river

1961, Bahia de Cochinos - Zatoka Świń, 
Cuba. Po nieudanej inwazji kubańskich 
imigrantów wspieranych przez amery-
kańskie wojska, mającej na celu obalenie 
prezydentury Fidela Castro,  zapłaceniu 
gigantycznych odszkodowań wynajętym 
i schwytanym w ramach działań wojen-

nych najemnikom oraz zwolnieniu dyrek-
tora CIA Allena Dullesa, agencja dalszym 
ciągu próbowała zdyskredytować przy-
wódcę Kuby i pupila Moskwy, posyłając 
mu w tamtym czasie zatrute cygara lub ta-
bletki na wypadanie włosów. CIA twierdzi-
ła, że w kulturze południowej pozbawienie 
Castro brody ośmieszy go i zdyskredytuje 
w oczach narodu, a tym samym otworzy 
drogę do przeprowadzenia przewrotu 
w tym kraju.

A viva la España!

Hiszpania postanowiła do 2025 roku wy-
łączyć z użytku wszystkie swoje elektrow-
nie, jako że zanieczyszczają powietrze 
oraz nie spełniają norm emisji CO2. Hisz-
pania chce respektować europejskie nor-
my nałożone przez brukselskich techno-
kratów, liczy bowiem na dofinansowania 
na budowę infrastruktury odnawialnych 
źródeł energii. Osiem elektrowni zostało 
już zamkniętych, a Hiszpania importuje 
chwilowy niedobór swojego węgla z Ma-
roka. Maroko w samym tylko 2019 roku 
siedmiokrotnie zwiększyło wydobycie, 
siedmiokrotnie bardziej zanieczyszczając 
atmosferę. Maroka nie obowiązują normy 
emisji CO2.

Żarówka Edisona

W siedzibie straży pożarnej na 4550 East 
Avenue w Livermore, w Kalifornii, jest 
żarówka, która świeci już ponad 115 lat. 
Koncerny żarówkowe zasiadły do stołu 
i postawiły na sztuczne postarzanie pro-
duktu. W tak długowiecznej wersji stawał 
się on ekonomiczną kastracją dla branży, 
która chciała zarabiać. Stare dobre czasy 
skończyły się już w 1924 roku, kiedy kartel 

Phoebus zawiązany przez amerykańskie 
firmy elektryczne ograniczył tzw. spodzie-
waną żywotność żarówek do 1000 godzin.

W latach 40-stych XX wieku wymyślono 
nylon i zaczęto produkować z niego poń-
czochy dla kobiet. Niestety, te okazały się 
zbyt trwałe, ponieważ dwie splątane poń-
czochy były w stanie pociągnąć auto na 
zasadzie liny holowniczej (!). Wynalazek 
ten również nie spotkał się z entuzjazmem 
akcjonariuszy i musiano „postarzyć“ pro-
dukt, czyli celowo osłabić „w celu osiągnię-
cia korzyści majątkowych“, jak brzmiałaby 
sentencja dla statystycznego mieszkańca 
naszej planety, a jak dyplomatycznie lepiej 
określa się: w celu napędzania koniunktu-
ry i ożywienia gospodarki, aby wyciągnąć 
ją z recesji.

Oprogramowanie urządzeń elektronicz-
nych zawiera algorytm-zegar odliczający 
czas wstecz i wyłączający sukcesywnie 
poszczególne sekcje płytki scalonej i blo-
kujący przepływ prądu w określonych jej 
sektorach. W zależności od rangi produktu 
proces ten trwa 1/5-3 lata. Po tym okresie, 
jako użytkownicy zmęczeni dysfunkcją 
urządzenia, kupujemy nowy telefon, tele-
wizor, komputer.

Co łączy wszystkie wymienione wątki?

Elementem wspólnym jest fakt, iż nie 
słyszeliście zapewne nigdy o żadnym 
z nich, co nie przeszkadza im w niczym 
i nie umniejsza ich rangi. Opisane sy-
tuacje są, były lub będą. Niezależnie od 
tego, czy wpadniecie na siebie w gąszczu 
informacji i dezinformacji czy nie. Gdzieś, 
kiedyś, w przyszłości. Podobnie rzecz ma 
się z ofertami ubezpieczeń czy kredyta-
mi. Można znaleźć na rynku naprawdę 
wartościowe oferty, lecz trzeba wiedzieć, 
według jakiego klucza ich szukać i na 
co zwracać uwagę przy wyborze danego 
produktu. Obecna sytuacja gospodarcza 
skłania mocno do ponownego przejrzenia 
i zoptymalizowania swoich wydatków oraz 
zobowiązań.

„Więcej można stracić przez brak de-
cyzji, niż z powodu podjęcia tej złej“ - 
Marcus Tullius Cicero.
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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
Ukończyłam technikum metrologii warsztatowej i po kilku latach 
pracy w wyuczonym zawodzie, zmieniłam dziedzinę i rodzaj pra-
cy jako samodzielny kontroler rozliczeń i zarobków. W sumie 
chodzi o 9 lat, które zostały za szeregowane do grupy kwalifi-
kacyjnej piątej. Wydaje mi się, że jest to zaliczenie błędne, bo 
w końcu moje wykształcenie trwało 12 lat, podczas gdy gru-
pa piąta przysługuje każdemu, kto ukończył 7 czy 8 lat szkoły 
pod stawowej?

Uwaga jest całkowicie słuszna i znajduje odbicie w niektórych z orze-
czeń sądowych. Natomiast same organy rentowe w ostatnich latach 
rzadko uznają wykształcenie w innej dziedzinie, odbiegające w ści-
słym znaczeniu od wymaganego w konkretnym zawodzie. Żeby uzy-
skać częściowe uznanie trzeba o nie wystąpić, i wykazać  tzw. mie-
szane przysposobienie, tj. w części formalno - szkolne plus zdobyte 
w drodze doświadczenia w trakcie wykonywania zawodu odbiegają-
cego od wyuczonego.

Ukończyłem Wyższą Szkołę Morską w Gdyni i zostałem zamu-
strowany na statek morski MS „Bolesław  Śmiały”, początkowo 
jako asystent pokładowy, a następnie jako trzeci oficer pokłado-
wy i kolejno drugi oraz pierwszy, na różnych statkach morskich, 
wykonujących dalekie rejsy wokół globu. W trakcie pracy zdo-
byłem patent drugiego oraz pierwszego oficera. Pomimo tego 
zostałem zaszeregowany do drugiej grupy kwalifikacyjnej od 
jakiegoś późnego momentu zatrudnienia, nawet nie od początku 
pracy jako drugi oficer pokładowy. Poza tym okresy urlopowe 
zostały podliczone w wymiarze 5/6, chyba ze względu na ich dłu-
gość? Jak to wszystko sobie wytłumaczyć? 

Jedynym podsumowaniem jest przyjęcie zasadniczych błędów w do-
konanym zaliczeniu opisanej wysługi lat bez połączenia jej z posia-
danym wykształceniem. O ile przyjęte błędne zaszeregowanie wyma-
ga poprawy poprzez  powołanie się na uzyskane wcześniej wyższe 
wykształcenie oraz syntetyczne opisanie obowiązków zatrudnienia 

jako oficera pokładowego poszczególnych kategorii na dużych jed-
nostkach morskich, o tyle druga część wymaga z pewnością dokład-
niejszego przedstawienia szczególnych regulacji urlopowych, specy-
ficznych dla personelu żeglugi morskiej, odbiegających od znanych 
uregulowań dla pozostałych grup pracowniczych.Są one zrozumia-
łe ze względu na długomiesięczne dalekie rejsy, oznaczające stałe 
przebywanie na jednostce morskiej, rozdzielenie z rodziną i pozba-
wienie normalnego codziennego wypoczynku po ośmiogodzinnym 
dniu pracy w innym otoczeniu.
Tego rodzaju niewłaściwe zaliczenie (5/6)omawianego stażu pracy 
przez zakład rentowy świadczy o pominięciu opisanej specyfiki tego 
zawodu, co powoduje konieczność znacznie bardziej detalicznego 
przedstawienia szczegółów sprawy, aby zapewnić faktycznie po-
prawną  korektę.

Ponieważ nie uznano mi jednego z wczesnego 1,5-rocznego za-
trudnienia postarałem się o zaświadczenie pracy z archiwum. 
Teraz DRV żąda dalszych dokumentów, najlepiej list płacy, na 
które powołuje się zresztą to aktualne poświadczenie. Nie rozu-
miem dlaczego? 

Nawidoczniej poświadczone dane o wymienionym stosunku pracy są 
niepełne, czyli brakuje.jeszcze potrzebnych danych. Najprawdopo-
dobniej  chodzi  o dokładne daty początku i końca zatrudnienia, stąd 
żądanie przedłożenia dalszych dokumentów, które - jak wynika z tre-
ści uzyskanego zaświadczenia, są w archiwum jeszcze dostępne.

Otrzymuję emeryturę polską i rentę niemiecką i do dziś nie wiem 
dlaczego? Przyjechałam do Niemiec w 1982 roku i byłam przeko-
nana, ze będę otrzymywać tutejszą jedną rentę. Dlatego też nie 
starałam się o emeryturę polską od 60 r.ż. Ponieważ nie złożyłam 
w tamtym czasie wniosku o emeryturę, otrzymałam teraz odmo-
wę wypłaty emerytury należnej mi od początku uprawnienia?

Z dalszej części pytania wynika, że  chodzi w sumie o 10-letnie spóź-
nienie złożenia wniosku emerytalnego.
Sam ZUS opiera się oczywiście na obowiązującym przepisie, który 
faktycznie uzależnia przyznanie emerytury od daty samego wniosku. 
Jedyną mozliwość stanowiłoby tutaj  odwołanie i w następstwie skie-
rowanie sprawy do sądu w Polsce, który mógłby rozstrzygnąć  ewen-
tualnie sprawę z punktu widzenia obiektywnych przyczyn spóżnienia 
starań o polską rentę, jeśli takie istniały.
Jeśli chodzi zaś o rozdzielenie na dwa świadczenia, to w tym konkret-
nym  przypadku wynika ono z prowadzenia działalności gospodarczej 
przed wyjazdem  do Niemiec.
Nie wystarcza jak widać częste postulowanie jak najwcześniejszego 
– najlepiej zaraz po przyjeździe –wyjaśniania konta rentowego z co 
najmniej dwóch powodów; z jednej strony prościej jest zdobyć w jego 
trakcie ewentualnie brakujące, a odpowiadające tutejszym wymogom 
świadectwa pracy lub dalsze związane z tym dokumenty, choćby 
ze względu bliskości czasowej wydarzeń, o które chodzi; z drugiej 
natomiast strony w związku z uzyskaniem rozmaitych koniecznych 
informacji o funkcjonowaniu systemu rentowego tutaj i emerytalne-
go tam. Wtedy nie doszłoby z pewnością do wydatnie spóźnionego 
zgłoszenia wniosku o emeryturę,a także poznana zostałaby już wtedy 
przyczyna rozdziału.

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

wt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00
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03 - 10 listopada 2020

5 - 8 listopada 2020

7 - 15 listopada 2020

7 - 15 listopada 2020

10 - 15 listopada 2020
Festiwal nosi nazwę „Theater der Dinge” i to 
właśnie podczas trwania tego wydarzenia ar-
tyści z całej Europy zaprezentują całą rangę 
teatralnych projektów, show i wystaw. Centrum 
tego świata to w tych dniach Schaubude Berlin. 
Tradycją festiwalu jest to, że pokazuje najnow-
sze trendy w dziedzinie współczesnego lalkar-
stwa i teatru obiektów. Tak będzie też w tym 
roku. Zobaczymy anarchiczne przedstawienia 
lalkarskie, poetyckie lekcje matematyki, intym-
ne światy jak z bajki czy grane na żywo dra-
maty. Wśród spektakli znajdzie się 16 produkcji 
m.in. z Belgii, Francji, Holandii, Meksyku czy 
Polski. 

Temat przewodni tegorocznego festiwalu to 
sztuczne ciała. 

SCHAUBUDE BERLIN
Greifswalder Straße 81-84
10405 Berlin
www.schaubude.berlin 

Jazzfest Berlin to wisienka na torcie, która koń-
czy cykl jazzowych wydarzeń w Berlinie w 2020 
roku. Wydarzenie celebruje różnorodność mu-
zyki jazzowej koncertami w licznych klubach. 

Na początku listopada Berlin jazzuje. Od ponad 
50 lat muzycy z całego świata przyjeżdżają do 
stolicy Niemiec by celebrować jazz. Jazzfest to 
jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych  
festiwali w Europie. Wśród jego gości były ta-
kie sławy jak Miles Davis, Charles Mingus czy 
Duke Ellington.  

Shalom Berlin: Dni Kultury Żydowskiej to co-
roczny festiwal organizowany przez miejską 
społeczność żydowską. Festiwal pokazuje róż-
norodność żydowskiej kultury obecnie w Niem-
czech. 

Każdego roku festiwal poświęcony jest inne-
mu tematowi, który zostaje zaprezentowany 
poprzez przedstawienia, czytania, dyskusje, 
wystawy, koncerty. Pierwsza edycja odbyła się 
w 1987 roku. Jej zainicjowanie było częścią ce-
lebrowania 750 rocznicy powstania Berlina. Od 
tego czasu festiwal na stale wpisał się w pro-
gram kulturalny miasta. 

W przeszłości festiwal był dedykowany różnym 
miastom, m.in. Wiedniowi, Odessie, Nowemu 
Jorkowi, Paryżowi i Tel Avivowi. 

To wyjątkowa okazja, aby zanurzyć się w kultu-
rę żydowską: młodą, starą, zapomnianą i przy-
pomnianą, pełną radości, pełną zadumy, ze 
Wschodu i z Zachodu, w samotności, razem, 
w muzykę, teatr (także dla dzieci) czy kulinaria. 

www.juedische-kulturtage.org  

Od listopada do stycznia Ogród Botaniczny 
zmienia się w  kolorową zimowa bajkę  z ilumi-
nacjami, magicznym lasem i świetlnymi rzeźba-
mi. To coś dla tych, którzy pragną zostać zacza-
rowani. Ale jest to też idealne miejsce na relaks. 
No i robi niesamowite wrażenie, z ponad milio-
nami światełek, dwukilometrową oświetloną tra-
są czy figurami bałwanów i reniferów. Poza tym 
można się ogrzać przy przytulnych kominkach, 
zjeść coś dobrego no i pojeździć na łyżwach! 
Königin-Luise-Straße 6
14195 Berlin

Codziennie od 16:30 do 22:00 
Bilety: 18 Euro

Uwaga! Bezpieczeństwo uczestników jest naj-
ważniejsze. Wszystkie instytucje przestrzegają 
wymogów sanitarnych. Prosimy zapoznać się 
z obostrzeniami na stronach internetowych or-
ganizatorów .

Przez sześć jesiennych dni festiwal przyciągnie 
kinomaniaków z całego świata. Zobaczą oni po-
nad 500 filmów, które zostaną zaprezentowane 
w różnych kategoriach. Interfilm jest drugim po 
Berlinale najważniejszym filmowym festiwalem 
odbywającym się w stolicy Niemiec a także dru-
gim najstarszym festiwalem filmów krótkome-
trażowych w Niemczech. 

Każdego roku wpływa więcej niż 7,000 filmów 
o maksymalnej długości 20 minut, z ponad 100 
krajów. Po selekcji zostaje ich 500 i jury umiesz-
cza je w pasujących kategoriach, m.in.  Konkurs 
Międzynarodowy, Kino Niemieckie, Filmy Zielo-
ne (poświęcone ochronie środowiska). Oprócz 
tego jest tu miejsce na teledyski, filmy ekspery-
mentalne czy retrospektywy. 

W tym roku w jednej z ról głównych jest kino 
polskie. Będzie jemu poświęcona cała sekcja 
„Focus on Poland”. Dzięki Instytutowi Polskie-
mu w Berlinie będzie można zobaczyć filmy 
nowego pokolenia. Według organizatorów 
i specjalistów mamy obecnie do czynienia z od-
rodzeniem kina polskiego. Młodzi przekraczają 
granice narracji, estetyki czy wrażliwości. 

Filmy pokazywane zostaną m.in. w Babylon 
Mitte, Volksbühne, Roter Salon, Passage Kino, 
Eiszeit Kino, Hackesche Höfe Kino, Il-Kino, Ze-
iss Großplanetarium.
www.interfilm.de 

Theater der Dinge 
– Międzynarodowy 
Festiwal Teatrów Lalek 
i  Teatrów Obiektów 

Jazzfest Berlin 

Dni Kultury Żydowskiej

Ogród 
Bożonarodzeniowy 

Interfilm – 
Festiwal Filmów 
Krótkometrażowych 

Fot. Dana Sinaida Ersing

Fot. Paul Moore

Fot. Christmas Garden Deutschland

 
Marta Szymańska

Centrum festiwalu to Haus der Berliner Fest-
spiele ze swoim audytorium i boczną sceną. 
Koncerty będą odbywać się również w znanych 
klubach muzycznych, m.in.  A-Trane jazz club, 
w Kaiser Wilhelm Memorial Church i w Quasi-
modo. Program dostępny na stronie interneto-
wej. 

Haus der Berliner Festspiele
Schaperstraße 24
10719 Berlin
www. berlinerfestspiele.de
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Nie wszystko jest na sprzedaż!

Anna Burek: Jak zaczęła się Twoja przy-
goda z Berlinem?

Andrzej: Moją obecność w Berlinie trudno 
tak naprawdę nazwać przygodą, bo przyje-
chałem tu z Polski z rodzicami już w 1965 
roku. Wtedy byłem jeszcze dzieckiem, więc 
spędziłem tu właściwie całe życie. Moż-
na powiedzieć, że pamiętam czasy, z któ-
rych pochodzą niektóre ze zgromadzonych 
w sklepie przedmiotów.

Anna Burek: Czy już jako dziecko przeja-
wiałeś szczególne zainteresowanie tym, 
czym teraz się zajmujesz?

A. B. Czaja: Hmm, trudno powiedzieć. Na 
pewno mój studencki czas miał wpływ na to, 
co teraz robię. Studiowałem publicystykę, 
sprawy Ameryki Łacińskiej na Freie Univer-
sität, następnie pracowałem tu i tam, uczest-
niczyłem w różnych projektach, udzielałem 
się w różnych inicjatywach – to dawało możli-
wość podróżowania po świecie, która bardzo 
mnie nęciła. W trakcie tych moich wypraw 
zarówno za granicę, jak i w obrębie miasta, 
zawsze ciągnęło mnie do pchlich targów. Lu-
biłem się po nich przechadzać i wyłapywać 
okazje. Jako student, to się chyba nie zmie-
niło do teraz, nie ma się zbyt dużo pieniędzy, 
więc kombinowałem trochę, co za ile kupić, 
co za ile sprzedać. Już wtedy miałem do 
tego smykałkę.

Anna Burek: Od pchlego targu do własne-
go sklepu? Brzmi jak amerykański sen 
o pucybucie zamieniającym się w milio-
nera.

A. B. Czaja: Oj, rzeczywistość nie mogłaby 
chyba być bardziej odmienna od tego po-
pularnego schematu. Prawda jest taka, że 
żyjąc życiem trochę karierowego nomada, 
długo szukałem swojej ścieżki. Nie do końca 
chciałem pracować na etacie, a z kolei Arbeit- 
samt nie pozwalał mi za bardzo na wieczne 
bycie „systemowo” bezrobotnym. W koń-
cu obiecałem im, że się usamodzielnię, ale 
nikt mi w to za bardzo nie wierzył. Z pomo-
cą skromnego dofinansowania, stanąłem na 
własne nogi, idąc w branżę, która od zawsze 
w jakiś sposób mnie pociągała. W 2003 roku 
otworzyłem ten sklep. Od tamtej pory stał się 
nieodłączną częścią mojego życia – czasem 
śmieję się, że to już nie tylko sklep, a raczej 
instytucja. Przez te wszystkie lata zgroma-
dziło się wokół mnie mnóstwo sąsiadów, 
znajomych, stałych bywalców, którzy wpa-
dają raczej na przyjacielskie spotkania, niż 
na zakupy.

Anna Burek: Ot tak, otworzyłeś sklep – 
brzmi jak bułka z masłem, choć pewnie 
dalekie jest od prawdy?

A. B. Czaja: Nie, to wcale nie było łatwe. 
Właściwie przez pierwsze dwa-trzy lata nie 
miałem żadnej pewności, czy ten pomysł na 
biznes wypali. Przez cały czas, by utrzymać 
lokal i pokryć koszty z nim związane, poza 
pracą na miejscu regularnie wystawiałem 
się także na pchlich targach. To był ogrom 
wyczerpującej pracy, zastanawiałem się, czy 
nie zrezygnować – napisałem nawet ogło-
szenie o chęci sprzedaży tego inwentarza. 
Jednak kiedy pojawili się zainteresowani, 
nie mogłem tego wszystkiego ot tak oddać. 
I chyba dobrze się stało, bo nagle w 2006 

Są takie miejsca na mapie Berlina, w których, choć komercyjne, od 
pierwszych sekund w nich spędzonych czujesz się jak w domu. Może to 
zasługa kominka, może przytulnego rozgardiaszu, może faktu, że przed-
mioty tu zgromadzone przypominają mi setki rodzinnych pamiątek – na 
pewno jednak zasługa właściciela. Właściciel lokalu Accessories & Am-
biente, A. B. Czaja, wie, jak zadbać o jakość. Zarówno przedmiotów 
gromadzonych w swoim lokalu, jak i rozmowy.

roku sprawy przybrały nieoczekiwany obrót, 
mianowicie głośno zrobiło się o jednej ze 
szkół w okolicy, dokładnie przy ulicy Rütli-
strasse – zyskała wtedy bardzo złą sławę, 
a Kreuzköln zaczęło cieszyć się nagłym 
zainteresowaniem. Ceny mieszkań i lokali 
w okolicy wtedy jeszcze w niczym nie przy-
pominały obecnych, w okolicy zaczęli poja-
wiać się młodzi ludzie i ożywiać ten teren. 
Paradoksalnie więc mój sklep zaczął wypły-
wać na fali czarnego PR, który dotyczył tej 
części miasta.

Anna Burek: Twój sklep istnieje już od 
prawie 17 lat. Od tamtej pory gromadzisz 
w nim setki przedmiotów. Czy zawsze 
znasz ich historie?

A. B. Czaja: Jak już zauważyłaś, lokal wypeł-
niony jest po brzegi, a niektóre z wystawio-
nych tu przedmiotów znajdują się tu już od 
10 lat, więc nawet jeśli znałem ich pochodze-
nie, wiedziałem, skąd się wzięły, może się 
zdarzyć, że będę zaskoczony samym faktem 
ich obecności tutaj, nie mówiąc o tym, że 
nie będę już w stanie sobie przypomnieć ich 
źródła. Natomiast rzeczywiście staram się 
wraz z przedmiotem wnosić do tego miejsca 
jego historię – często też o to proszą klienci 
– by opowiedzieć im, jakie były losy mebla 
czy bibelotu, zanim trafił w ich gusta. Jak tak 
teraz się rozglądam, to jestem w stanie przy-
pomnieć sobie losy wielu otaczających mnie 
rzeczy. Ta lampa za mną na przykład, pocho-
dzi z mieszkania, które dokładnie potrafiłbym 
wskazać, na Zehlendorf, ale nie chciałbym 
zdradzać zbyt wiele. Natomiast nawet gdy 
nie mogę przypomnieć sobie dokładnie, skąd 
dana rzecz do mnie trafiła, jedno jest pewne 
-  nie wzięła się tu wskutek tzw. Wohnung-
sauflösung – to jest granica, której nie prze-
kraczam. Czuję, że opróżnianie mieszkań to 
taka sfera, w którą nie chciałbym wchodzić. 
To trochę zbyt skomplikowane egzysten-
cjalnie – nie lubię chodzić po mieszkaniach, 
w których jeszcze przed chwilą szafa, lampa 
czy filiżanka miały swoich właścicieli.

Anna Burek: Czy zdarza Ci się nie wziąć 
na stan przedmiotu, który mógłby znaleźć 
nabywcę, ale Tobie osobiście się nie po-
doba?

A. B. Czaja: Nawiązując trochę do poprzed-
niego pytania, powiem tak – są przedmioty, 
których energia czy, jak kto woli, duch – mi 
nie odpowiadają. Wtedy nie zastanawiam się 
dwa razy. Mimo pewności, że mógłbym zna-
leźć dla nich nabywcę, nie włączam ich do 
asortymentu. Z drugiej strony jednak wspo-
mnieć należy też o tym, że, co niektórym 
może wydać się dziwaczne, w tej branży też 
obowiązują trendy i choć gusta się zmienia-
ją, oczywiście nie wszystkie są mi w smak. 
Staram się podchodzić do tego w sposób 
czysto biznesowy – wiem, że przedmioty 
codziennego użytku, np. wazony, ramki, fili-
żanki zawsze znajdą nabywców – to bibeloty, 
których potrzebujemy, w dodatku doskonale 
nadają się na prezent. Jednak decyzja nie 
jest już tak prosta, kiedy na przykład widzę 
pięknie wykonaną barokową szafę w ni-
skiej cenie. Z jednej strony znam jej wartość 
i widzę okazję, z drugiej – to nie jest dobry 
czas na sprzedaż masywnych antyków, a ja 
nie chcę kolekcjonować przedmiotów „na 
potem”, czekając aż trendy wrócą lub nie. 
Jeszcze kilka lat temu ten sklep wypełnio-
ny był właściwie antykami, jednak od jakie-
goś czasu, mimo że ich wartość nie spada, 
a kunszt wykonania jest przecież nadal ten 
sam, w dodatku niepodważalnie wyższy niż 
obecny, ich popularność spadła niemalże do 
zera. Teraz w cenie jest duński design i lżej-
sza estetyka. Z rzadka już więc nabywam 
przedmioty starsze niż sto lat, bo wiem, że 
obecna moda to pęd w kierunku minimali-
zmu. I mówiąc pęd, też nie do końca oddaję 
charakter poszukiwań współczesnych klien-
tów. Kiedyś posiadanie było wyznacznikiem 
statusu, dziś obserwujemy przesyt w wielu 
dziedzinach życia – mamy wszystkiego za 
dużo, więc współczesny klient raczej nie ko-
lekcjonuje, a bardziej – szuka inspiracji.

Anna Burek: Masz na stanie przedmioty, 
z którymi byłoby Ci szczególnie trudno 
się rozstać?

A. B. Czaja: Cóż, ten sklep ma jasne zadanie 
– gromadzi przedmioty, które mają zapewnić 
mu utrzymanie. Może zdarzyć się tak, że ja-
koś podświadomie podaję klientowi zaporo-
wą cenę, ale zupełnie szczerze nie przypomi-
nam sobie takich sytuacji zbyt wiele. Na ogół 
bez skrupułów pozbywam się tych sprzętów. 
Z drugiej strony mam też przedmioty, które 
nie są na sprzedaż – jest ich niewiele, ale 
owszem, są. Na przykład Budda stojący za 
mną na kominku – według znajomego miał 
mi przynosić szczęście, więc nie ruszam go 
stąd za żadne skarby. Innym przykładem jest 
mała ikona wisząca na ścianie obok. Pry-
watnie staram się nie otaczać zbyt wieloma 
rzeczami, jednak oczywiście istnieją takie, 
które mają dla mnie większą wartość – nie 
monetarną, a sentymentalną. Te będą tutaj 
ze mną tak długo, jak ja tu jestem.

Anna Burek

https://accessoires-ambiente-ab-czaja.business.site/
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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 piśmie, znajomość pakietu MS 
Office, prawo jazdy, zaangażowanie i motywacja w osiąganiu celów, mile 
widziane doświadczenie zawodowe. Aplikację 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

Suche Hausmeister & Reinigungskraft in Voll & Teilzeit. Bitte melden: 
nkhomeservice@googlemail.com

Praktyka stomatologiczna w Berlinie (Charlottenburg) poszukuje 
asystetkę stomatologiczną od zaraz, 400 euro basis lub pół etatu. 
Tel.: 030 3131884, 0173 2501007  

Kfz - mechanika,mechatronika - zatrudnimy od zaraz. 
Wynagrodzenie powyżej przeciętnej i w zależności od kwalifikacji.
Zakwaterowanie możliwe. Ofertę proszę na: info@yellow-reperatur.de  

Wychowawcę, opekuna z/m do dzieci - zatrudnimy. Wynagrodzenie 
powyżej przeciętnej. Możliwość zakwaterowania i uznania zawodu 
w Niemczech. Ofertę proszę na: info@yellow-reperatur.de   

Lakiernika i blacharza samochodowego -  zatrudnimy od zaraz. 
Wynagrodzenie powyżej przeciętnej i w zależności od kwalifikacji.
Zakwaterowanie możliwe. Ofertę proszę na: info@yellow-reperatur.de  

Rzemieślnika do prac domowych i przydomowych, oraz ogrodniczych 
zatrudnimy od zaraz. Wynagrodzenie powyżej przeciętnej i w zależności 
od kwalifikacji. Zakwaterowanie możliwe.Ofertę proszę na: 
info@yellow-reperatur.de   

Mężczyzna mieszkający w Berlinie, poruszający się na wózku 
inwalidzkim poszukuje opiekunki w wieku 30-45 lat. Poszukiwana 
kobieta z podstawową znajomościa niemieckiego i nastawiona na 
dłuższą współpracę. Proszę dzwonić lub pisać. Whatsapp.: 
0049 178 5875724, e-mail: rolli2008@yahoo.de   

Dobra praca jako regularne zatrudnienie dla mówiących po niemiecku 
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA, ELEKTRYKÓW, MONTERÓW 
I INFORMATYKÓW w Niemczech i Szwajcarii.
Telefon +49 (0)172 3051689

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

BUSINESS ENGLISH
Konwersacje     Business English    tłumaczenia

Od 18€ za 60 minut
divinaconsulting@gmail.com

www.dharmacorporateconsulting.com/english/
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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

Krankenschwestern (pielęgniarka) (mwaid)
Krankenp�eger (pielęgniarz) (mwaid) 
P�egehilfskräfte (opiekunka, opiekun) (mwaid) (Std.-Lohn 
12,50 € + Zulagen) auch Neueinsteiger

J e ś l i  t r o s k a  j e s t  t w o j ą  p a s j ą ,  t o  s z u k a m y  
w ł a ś n i e  c i e b i e !

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

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

Pflegedienst istnieje od 10-ciu lat!!!

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

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).

POSZUKUJĘ FIZJOTERAPEUTKI/ 
FIZJOTERAPEUTY

na 1/2 etatu lub 3/4 etatu od 1.01.2021
z nostryfikowanym dyplomem
ukończonym kursem Manuelle Lymphdrainage
lub Manuelle Therapie
znajomość języka niemieckiego minimum B2

CV proszę przesyłać na adres: malczewska@master-physio.net
Tel. :  0160 5632982. Więcej informacji  o nas 

na www.master-physio.net
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JAK PRZEŻYĆ ŻAŁOBĘ 
I PORADZIĆ SOBIE 
ZE STRATĄ?

Listopad jest miesiącem, który większości z nas kojarzy się 
ze świętem zmarłych. To wyjątkowy czas, kiedy nasze myśli 
i rozmowy o wiele częściej niż zwykle koncentrują się wokół 
osób, których już z nami nie ma. A co za tym idzie temat żałoby 
wydaje się być bardziej aktualny niż dotąd.

CZYM JEST ŻAŁOBA?

Na początku warto zastanowić się, czym tak naprawdę jest żałoba. 
Najczęściej jest ona rozumiana jako przeżywanie smutku, cierpie-
nia i bólu po utracie bliskiej osoby. Poza znacznym spadkiem formy 
psychicznej, w procesie żałoby widoczne są także zmiany fizycz-
ne, zmiany w zachowaniu czy w sposobie myślenia. Żałoba ma 
to do siebie, że nie da się jej tak po prostu “wyleczyć”. Trzeba ją 
przejść. Przeżyć. Głęboki smutek po utracie jest zupełnie naturalną 
i adekwatną reakcją na trudną sytuację. Jednak to nie tylko smu-
tek. To również złość, zaprzeczenie, poczucie winy i rozpacz. Każdy 
przechodzi przez żałobę na swój własny sposób i najczęściej jest 
to mieszanka różnych emocji, co czyni żałobę jeszcze trudniejszym 
doświadczeniem do przeżycia. Największym wyzwaniem w radzeniu 
sobie z żałobą jest więc pozwolenie sobie na doświadczenie tych 
wszystkich emocji, które się w nas pojawiają. Warto też zaznaczyć, 
że żałoba nie dotyczy tylko sytuacji, w których utraciliśmy swoją 
żonę lub męża, tatę lub mamę. Żałoba jest częścią naszego życia 
i wszyscy, bez wyjątku, mamy z nią do czynienia.
Nieodłącznym elementem naszej natury jest potrzeba przywiązywa-
nia się. Wiążemy się emocjonalnie z ludźmi, zwierzętami, miejsca-
mi i przedmiotami. Dlatego też żałoba może być związana z innymi 
trudnymi sytuacjami, których doświadczamy w ciągu całego życia:
• rozwód lub rozstanie,
• utrata pracy lub odejście na emeryturę,
• poronienie,
• śmierć zwierzęcia domowego,
• zakończenie wieloletniej przyjaźni.
Wszystkie te wydarzenia wiążą się z utratą czegoś i to właśnie ta 
utrata jest tym, co rozpoczyna proces żałowania - doświadczania 
głębokiego smutku, który jest jak wielka, czarna dziura, bezlitośnie 
wciągająca nas w swoje objęcia.

DAJ SOBIE PRAWO DO EMOCJI, NIE BÓJ SIĘ.

Gdy tracimy coś lub kogoś, co było ważną częścią naszego życia, 
na początku doznajemy szoku. Odrzucamy i negujemy to, co się 
wydarzyło. Są za to odpowiedzialne nasze mechanizmy psychiczne, 
które chronią nas przed bólem. Między innymi tzw. negacja, która 
wstrzymuje aktywację tych najbardziej cierpiących części, których 
ból i rozpacz mogłyby być zbyt przytłaczające na tym etapie. Często 
ludzie, którzy stracili kogoś bliskiego, mówią coś w stylu: “Jeszcze 
to do mnie nie dociera”. To dlatego, że mamy takie części osobo-
wości, które dbają o to, aby to do nas nie dotarło. Chronią nas one 
przed uderzeniem trudnych emocji tak długo, aż będą pewne, że 
jesteśmy gotowi, aby tolerować ich ból bez bycia przytłoczonym. Po 
kilku chwilach, dniach lub nawet tygodniach, te części zaczną ustę-
pować, powoli dozując nam schowane w piwnicy podświadomości 
trudne emocje.

Choć bez wątpienia wszystkie te emocje związane z utratą są nie-
zwykle trudne i potrafią być bardzo przytłaczające, często jest to 
strach, który ma wielkie kły. Boimy się, że ta rozpacz nas pożre i że 
nigdy nie zobaczymy już światła. Prawda jest jednak taka, że najgor-
szy w żałobie jest lęk, który przed nią mamy. Żałoba, na którą dajemy 
sobie pełne przyzwolenie, jest trudna i ciężka, ale każdy z nas może 
ją przeżyć i każdy z nas może prawdziwie pogodzić się ze stratą.

ETAPY PRZEŻYWANIA ŻAŁOBY.

Żałoba to proces charakteryzujący się różnymi fazami emocji. Do-
skonale obrazuje to model 5 etapów żałoby według psychiatry Elisa-
beth Kübler-Ross.

Etap 1: Zaprzeczanie
Pierwsza reakcja na utratę kogoś bliskiego (lub czegoś dla nas waż-
nego) to najczęściej negacja. “To nie może się dziać”, “To nie może 
być prawda”. Informacja o stracie na tym etapie jeszcze do nas nie 
dociera – jesteśmy w takim szoku, że nie jesteśmy w stanie jej stra-

wić. Im trudniej jest nam przyjąć informację o śmierci kogoś bliskie-
go, tym zwykle silniej zaprzeczamy zaistniałej sytuacji.

Etap 2: Gniew
Na tym etapie czujemy złość, szukamy winnych, zastanawiamy się, 
dlaczego przytrafiło się to akurat nam. Nasz gniew wydaje się nie 
mieć końca, jednak ważne, aby pozwolić sobie na pełne doświad-
czenie tych uczuć i nieblokowanie ich w żaden sposób. Złość ma 
w sobie wielką moc i może stanowić dla nas pewnego rodzaju ko-
twicę, pomocną w wielkiej pustce, której doświadczamy. Prędzej czy 
później ten stan minie, robiąc miejsce na kolejny etap żałoby.

Etap 3: Targowanie
W pewnym momencie w odpowiedzi na uczucie bezradności chce-
my odzyskać kontrolę. Zaczynamy się więc “targować”, tworząc 
w swojej głowie pytania w stylu: “Jeśli tylko bym zadzwonił do le-
karza wcześniej...” W pewnym sensie szukamy sposobu na to, aby 
przywrócić nasze życie do poprzedniego stanu. Może temu towarzy-
szyć poczucie winy – zaczynamy myśleć o tym, że być może w na-
szym postępowaniu było coś, co przyczyniło się do tej straty.

Etap 4: Depresja
To moment wyciszenia i wycofania. Wśród pojawiających się emocji 
najsilniej oddziałują smutek i żal. Czujemy się wtedy bardzo samotni, 
mamy wrażenie, że nikt z otoczenia nie jest w stanie nas zrozumieć 
– w konsekwencji zamykamy się w sobie, odsuwamy od innych ludzi 
i trudno jest nam cieszyć się codziennością.

Etap 5: Akceptacja
Gdy smutek się zmniejsza, jesteśmy gotowi na to, żeby zaakcep-
tować to, co się wydarzyło. To nie oznacza, że czujemy się z tym 
dobrze. To tylko oznacza, że przestajemy walczyć z rzeczywistością. 
Uczymy się z nią żyć.

Musimy pamiętać, że każdy będzie przeżywać żałobę na własny 
sposób i nie zawsze ten proces będzie wyglądał tak, jak jest to opi-
sane powyżej. Czasami kolejność będzie inna, a czasami niektóre 
etapy mogą zostać pominięte. Każdy jest inny i nie ma “prawidło-
wego” sposobu na przejście przez żałobę. Czas trwania tego stanu 
zależy od mnóstwa czynników i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, 
kiedy taka żałoba się skończy. Ważne, aby dać sobie czas, na świa-
dome przeżywanie żałoby i przyzwolenie na całą paletę emocji z nią 
związanych. Należy też pamiętać, aby nie bać się sięgnąć po wspar-
cie bliskich lub specjalistów. To, co może okazać się nieocenione, 
to wspólny czas, możliwość rozmowy i obecność. W toku żałoby 
emocje mają prawo przeplatać się w ich charakterze i intensywno-
ści. Paradoksalnie ta mieszanka nastrojów od skrajnego smutku po 
obojętność pomaga nam uporać się z tym, co boli najbardziej.

Powyższy artykuł powstał w oparciu o publikację 
/https://michalpasterski.pl

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

www.psychologberlin.de / Facebook - psychologberlin
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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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MOTORYZACJA / TRANSPORTMOTORYZACJA / TRANSPORT

 

AIRPORT SERVICE

 

Regularne przewozy na trasie z Berlina

  
 

z lotnisk i adresów prywatnych do:
 

Koszalina, Ko³obrzegu, Bytowa, S³upska,
Lêborka, £eby, Chojnic, Szczecinka

 

Komfortowe mikrobusy, kursy kilka razy dziennie 

 

Tel. 0048 598410201  Mobil 0048509 770 907
 

 y n7 dni w t god iu

PRZYGOT. DO LEKARZA I PSYCH. POST. OD A DO Z
DZWON NATYCHMIAST PO UTRACIE

ZADNE PRAWO JAZDY NIE ZWALNIA Z MPU

TRANSPORT I PRZEPROWADZKI

Fa. ROBTRANS

Tel. 030 / 939 58 737  0151 24 24 24 32

TEL. 030/ 863 836 26
0163/ 304 79 05
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Nowela z ¯upranu/Bia³oruœNowela z ¯upranu/Bia³oruœ

Starszy pan pojawi³ siê w naszej wiosce 
póŸn¹ jesieni¹, po tym, jak zosta³y wykopane i 
zwiezione z pól ziemniaki. Widzia³em, jak przy-
wieŸli go zwyk³a fur¹, któr¹ przedtem wo¿ono 
w³aœnie ziemniaki i buraki, razem z jego nie-
wielkim mieniem, spakowanym w kilka du¿ych 
skrzynek i wêz³ów. Wysoka i szczup³a sylwetka, 
przygarbione plecy, wielka siwa broda i g³êbokie 
jasne oczy. By³ podobny do starego czarownika 
z jednej z dzieciêcych bajek, który urzeczywistni³ 
siê w naszej wiosce. On nigdy nie rozstawa³ siê 
ze swoj¹ sêkat¹ lask¹, by³o widaæ, ¿e mia³ chore 
nogi i chodzenie sprawia³o mu trudnoœæ. Jak siê 
okaza³o - przyjecha³ do rodziny córki z s¹siedniej 
wsi oddalonej o 5 kilometrów, z w³asnego gospo-
darstwa, bo ju¿ nie mia³ si³y i odwagi na samotne 
i samodzielne ¿ycie. Krótko mówi¹c, przyjecha³ 
spêdziæ resztê ¿ycia blisko krewnych. Widzia³em 
go póŸniej, kiedy na dworze le¿a³ œnieg, jak szed³ 
drobnym krokiem d³ug¹ wiejsk¹ ulic¹ do koœcio³a 
opieraj¹c siê na swojej lasce. By³o w jego postaci 
coœ szlachetnego, coœ z dawnych czasów prawie 
zapomnianych, coœ tragicznego i wywo³uj¹cego 
szacunek. Czasem wydawa³ mi siê nawet jakimœ 
¿ywym uosobieniem staroœwieckoœci. Chcia³em 
parê razy go zatrzymaæ, zaczepiæ, porozmawiaæ, 
ale mimo moich chêci przez ca³y czas nie by³o 
odpowiedniej okazji. Po raz pierwszy uda³o siê to 
zrobiæ dopiero przedwioœniem, kiedy ze strzech 
ciurkiem ciek³a obfcie woda z rozpuszczonego 
przez s³oñce œniegu. Starszy pan siedzia³ na ³a-
weczce przy ulicy obok parkanu ogradzaj¹cego 
dom jego córki i spogl¹da³ raz za razem w stronê 
koñcz¹cej siê ulicy, która przemienia³a siê w ¿wi-
row¹ drogê prowadz¹ca do jego rodzimej wioski. 
Mia³em chwilkê czasu, powiedzia³em „Dzieñ do-
bry!” i bez pytania o pozwolenie usiad³em obok 
staruszka na ³awce. 

- Co tam Pan tak wypatruje? Stêskni³ siê 
pan za w³asnym domem? – spyta³em o pierw-
sze, co przysz³o do g³owy, nie wiedz¹c jak ina-
czej zacz¹æ rozmowê.

- I tak, i nie, – melodyjnym g³osem z lekkim 
dr¿eniem odpowiedzia³ mi ów cz³owiek. – Têsk-
niê za w³asnym domem, bo zosta³ on tam sam 
sierot¹, nawet ja go opuœci³em, a po œmierci mo-
jej ¿ony sta³ siê on moim jedynym przyjacielem. 
Teraz mam wyrzuty sumienia, bo zostawi³em 
go, a przyjació³ siê nie zostawia - powiedzia³, 
westchn¹³ i zaœmia³ siê suchym delikatnym 
œmiechem. Staruszek znowu przypomnia³ mi 
wiekowego i schorza³ego arystokratê z jakiegoœ 
historycznego flmu. Nie przerywa³em mu, a on 
ci¹gn¹³ dalej swoj¹ gawêdê ciesz¹c siê widocz-
nie z mo¿liwoœci opowiadania i faktu ¿e kto go 
s³ucha. 

- Z drugiej strony nie têsknie, bo wiem, 
¿e ostatni mój dom bêdzie w tej miejscowoœci, 
poniewa¿ prosi³em córkê z ziêciem, ¿eby mnie 
daleko nie wozili, ale pochowali tu na cmentarzu 
obok koœcio³a. £adny tu stoi koœció³, mój pradzia-
dek go budowa³.

- Pana pradziadek by³ murarzem? – zain-
teresowa³em siê mimowolnie szukaj¹c oczyma 

wie¿ widocznego w oddali naszego wiejskiego 
koœció³ka.

- Nie - pokrêci³ g³ow¹ staruszek. – Mój 
pradziadek po ojcu by³ hrabi¹, fundowa³ ten 
koœció³, mia³ pa³ac w s¹siedniej wiosce, gdzie 
ja siê urodzi³em i sk¹d przyjecha³em tutaj ¿eby 
umieraæ,- Dopiero teraz zrozumia³em, sk¹d mój 
rozmówca posiada te arystokratyczne rysy. – Te -
raz z pa³acu moich przodków zosta³y same ruiny, 
winna jest wojna, ale na pa³ac nie spad³a ¿adna 
bomba, po prostu po wojnie ludzie burzyli œcia-
ny, bo potrzebne by³y ceg³y. Nie ma ju¿ pa³acu. 
Tylko krzaki bzu rosn¹ na fundamentach. Wie 
Pan, jestem dzieckiem nieszczêœliwej mi³oœci. 
Moja matka by³a zwyk³¹ ch³opk¹, córk¹ rolnika, 
ale by³a niezwykle urodziwa, dlatego stara hra-
bina wziê³a j¹ do pa³acu jako s³u¿¹c¹. W niej 
zakocha³ siê m³ody hrabia, mój ojciec. Moja 
matka te¿ darzy³a go wzajemnoœci¹. Po kryjo-
mu kochankowie spotykali siê przez jakiœ czas, 
a¿ póki nie urodzi³em siê ja. Oczywiœcie hrabia 
nie móg³ poœlubiæ mojej matki, có¿ by to by³ za 
mezalians, a stara hrabina nie zastanawiaj¹c siê 
odes³a³a swoj¹ s³u¿¹c¹ z jej synem do domu. 
Wie Pan, d³ugo siê ¿y³o i jeszcze wiêcej siê prze-
¿y³o. Wszystkie s¹siedzkie dzieci nazywa³y mnie 
bêkartem, myœla³em nawet na pocz¹tku, ¿e to 
jest moje nazwisko. Matka nigdy nie opowiada³a 
mi o ojcu. Nawet gdy siê natarczywie pyta³em, 
odgania³a siê ode mnie jak od natrêtnej muchy 
i zas³ania³a siê brakiem czasu, ale ja wszystko 
wiedzia³em od rówieœników. Parê razy widzia³em 
mojego ojca, jak jecha³ na koniu z polowania, ale 
on na mnie nawet nie spojrza³. Chyba wiedzia³, 
¿e ma syna, ale na ile wiem, nigdy siê mn¹ nie 
interesowa³. By³em czasem z³y na matkê, ¿e nie 
mam ojca. Wkrótce m³ody hrabia siê o¿eni³ z cór-
k¹ genera³a, który mia³ maj¹tek niedaleko. Mieli 
oni dwojga dzieci, ch³opca i dziewczynkê, którzy, 
tak naprawdê, byli moim przyrodnim rodzeñ-
stwem. Byli oni zawsze ³adnie uczesani, elegan-
cko ubrani i bawili siê kupionymi zabawkami. Nie 
zazdroœci³em im jednak dobrobytu, ale zazdroœ-
ci³em, ¿e posiadaj¹ ojca. Nagle nast¹pi³ dzieñ 
17 wrzeœnia 1939 roku. Hrabia szybko odprawi³ 
swoj¹ matkê, ¿onê i dzieci dalej na zachód, a 
sam zosta³ na jakiœ czas w maj¹tku, zebra³ kosz-
townoœci, z³oto, klejnoty i dopiero wtedy pojecha³ 
furmank¹ do stacji kolejowej na poci¹g. Jecha³ 
w³aœnie t¹ drog¹, - staruszek skin¹³ na wiejsk¹ 
ulicê g³ow¹. – Jednak by³o za póŸno, podje¿d¿a-
j¹c do stacji z daleka zobaczy³ rozwiewaj¹c¹ siê 
na wietrze wielk¹ i jak krew czerwon¹ radzieck¹ 
fagê. Zdecydowa³ siê na powrót, ale do domu 
nie dojecha³, akurat na koñcu tej ulicy, przy której 
siedzimy, gdzie koñczy siê wioska i zaczyna siê 
ma³y i rzadki lasek, zatrzyma³ konia, wzi¹³ lejce i 
powiesi³ siê na nich. Pamiêtam, kiedy moja mat-
ka siê dowiedzia³a o jego œmierci, to p³aka³a bez 
przerwy przez kilka dni. Jednak nigdy nie prze-
sta³a go kochaæ. Wielu szuka³o skarbu hrabiego, 
który on mia³ przy sobie wyje¿d¿aj¹c z pa³acu. 
Rzekomo schowa³ je przed œmierci¹, zakopa³ 
do ziemi. Tu jest niedaleko, poka¿ê Panu, gdzie 

powiesi³ siê mój ojciec, - z dr¿eniem w g³osie 
zaproponowa³ starszy cz³owiek i wsta³ z ³awki. 
Spojrza³em na zegarek, by³o ju¿ póŸno, powie-
dzia³em, ¿e siê œpieszê, ale innym razem chêtnie 
przyjdê do starszego pana i on poka¿e miejsce 
œmierci w³asnego ojca. 

- Szkoda, - z widocznym rozczarowaniem 
odpowiedzia³ potomek arystokraty. – Tam mo¿e 
byæ miejsce skarbu, mo¿e Pan go znajdzie, po-
trzeba po prostu specjalnych narzêdzi na wy-
krywanie metalu, a to nasi ludzie o tak szukali 
³opat¹ próbuj¹c kopaæ tu i ówdzie.

- Przyjdê, obowi¹zkowo przyjdê, - obieca-
³em i poszed³em we w³asnych sprawach. 

¯ycie œpieszy siê, leci, mknie naprzód, 
czasem nawet sami nie nad¹¿amy za w³asnym 
¿yciem. PóŸniej widzia³em jeszcze kilka razy 
starszego pana, ale nie mia³em czasu przyjœæ do 
niego na rozmowê. Obieca³em sobie, ¿e pójdê 
w przysz³ym tygodniu, a potem, ¿e w przysz³ym 
miesi¹cu i tak w kó³ko. Ba³em siê, co powiedz¹ 
ludzie, ¿e zamiast zadawaæ siê z rówieœnikami, 
³a¿ê po domach staruszków, ale muszê przyznaæ 
przed sob¹ samym i¿ chêtnie pos³ucha³ bym jego 
opowieœci raz jeszcze. Postanowi³em, ¿e pój-
dê do niego, jak tylko kupiê sobie magnetofon, 
¿eby utrwaliæ wspomnienia starego pana na tym 
niezawodnym noœniku, przecie¿ to by³a wa¿na 
informacja, która siê przyda wszystkim naszym 
krajoznawcom, a mo¿e móg³bym zapisaæ nawet 
coœ z oryginalnego folkloru. Na pewno, ten dzia-
dek zna du¿o legend i ró¿nych ciekawych bajek. 
Nie zrezygnowa³bym równie¿ z obejrzenia miej-
sca œmierci hrabiego. Mo¿e naprawdê gdzieœ 
jest zakopany w pobli¿u skarb? 

Zwleka³em z odwiedzinami dopóki nie zo-
baczy³em przy bramie domu córki mojego zna-
jomego dwie czarne fagi z bia³ymi krzy¿ami 
tkwi¹ce w ziemi – znak nieboszczyka w domu. 
Pociemnia³o mi w oczach. Dopiero teraz uœwia-
domi³em sobie, ¿e na zawsze zgubi³em skarb, 
ale nie zakopany skarb hrabiego, ale skarb 
zapomnianej przesz³oœci. Przecie¿ mog³em za-
chowaæ dla przysz³ych pokoleñ to, co ju¿ umar-
³o z tym starym cz³owiekiem. Nie mog³em sobie 
darowaæ. Nie wzi¹³em pod uwagê kruchoœci 
ludzkiego bycia. Niewiadomo na co czeka³em, 
kiedy cenna by³a ka¿da chwila. Zagin¹³ ca³y 
œwiat, przepad³y legendy, bajki i piosenki, które 
mo¿liwe zna³ tylko ten stary cz³owiek. Star³o siê 
z kart historii coœ, co ju¿ nigdy nie powróci.

Po pogrzebie spotka³em na ulicy córkê 
zmar³ego pana.

- Szkoda, ¿e Pan do nas nie przyszed³, oj-
ciec kilka razy Pana wspomina³, - powiedzia³a do 
mnie.

- Przepraszam, by³em zabiegany, nie mia-
³em czasu, a mo¿e Pani ojciec coœ przekazywa³, 
coœ mówi³?..

- Och, proszê Pana, ojciec ca³y czas coœ 
mówi³, coœ wspomina³, a szczególnie przed 
sam¹ œmierci¹, jak by nie chcia³ zabraæ tego ze 
sob¹ do grobu, ale kto mia³ czas tego s³uchaæ, 
jak tu ci¹gle robota bez koñca, to ko³chozowa, 
to w³asna…, - powiedzia³a, odwróci³a siê i posz³a 
szybkim krokiem, staraj¹c siê uciec od w³asnych 
wspomnieñ.          Wiktor Szukie³owicz

Uciekaj¹c od w³asnych wspomnieñUciekając od własnych wspomnień
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Igor Kąkolewski - rbb/Maciej Wiśniewski

Stwórzmy wspólne  
polsko-niemieckie muzeum!

 
Rozmowa Macieja Wiśniewskiego z prof. Igorem Kąkolewskim – dy-
rektorem Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk 
w Berlinie

Panie profesorze, od niedawna gotowy jest czwarty i ostatni tom 
polsko-niemieckiego podręcznika do historii „Europa. Nasza hi-
storia”. To uwieńczenie projektu, który trwa już kilkanaście lat.

Tak. Idea wspólnego polsko-niemieckiego podręcznika do historii po-
jawiła się w 2008 r., a realizują ją od 2012 r. dwa wydawnictwa z Polski 
i Niemiec – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oraz wydawnictwo 
Eduversum. Te oficyny wydały w 2016 r. pierwszy tom podręcznika 
poświęcony czasom starożytności i średniowiecza, później ukazywa-
ły się kolejne tomy, a czwarty i najnowszy odnosi się do historii XX 
w. – wieku, który jest nazywany stuleciem przemocy i który obfitował 
w polsko-niemieckie konflikty.

Kwestie związane z drugą wojną światową albo powojennymi wy-
siedleniami do dziś budzą bardzo wiele emocji we wzajemnych 
relacjach. Czy autorzy podręcznika dali sobie radę z tymi trudny-
mi tematami?

Udało się zarówno autorom, jak i redaktorom ostatniego tomu (spe-
cjalnie podkreślam rolę redaktorów, którzy odgrywali znaczącą rolę 
w rozmowach i negocjacjach nad ostateczną wersją tekstu) przedsta-
wić wspólnym głosem, wspólną narracją zarówno tematykę wysiedleń, 
jak i wiele innych bolesnych tematów związanych z drugą wojną świa-
tową, czyli najtrudniejszym rozdziałem w stosunkach polsko-niemiec-
kich w XX w.

Mam nadzieję, że podręcznik niebawem trafi do szkół, a tymcza-
sem do kiosków w Polsce trafił numer magazynu historycznego 
„Mówią wieki” w całości poświęcony najnowszej historii polsko-
-niemieckiej po drugiej wojnie światowej, przygotowany przy zna-
czącym udziale CBH PAN w Berlinie.

Postanowiliśmy w tym numerze spojrzeć na stosunki polsko-niemiec-
kie po 1945 r. nie tylko z perspektywy wielkiej polityki, ale również 
codzienności. Bo przecież ta codzienność miała olbrzymie znaczenie: 
zwykli ludzie, ich kontakty, akcja pomocy paczkowej, która ruszyła po 
wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. To budowało realne więzi 
między obywatelami Polski i Niemiec i przyczyniło się w ogromnym 
stopniu do polsko-niemieckiego pojednania. Chcielibyśmy taki maga-
zyn wydać również w Niemczech i to jest nasz pierwszy krok w tym 
kierunku. Na przyszły rok szykujemy dwujęzyczne wydanie – po pol-
sku i po niemiecku, które chcielibyśmy przygotować we współpracy 
z którymś z wiodących magazynów historycznych w Niemczech, np. 
„Damals”. 

Być może znajdzie się tam również miejsce dla problematyki upa-
miętnienia polskich ofiar drugiej wojny światowej. Jak Pan ocenia 
niemiecką debatę na ten temat i do której koncepcji jest Panu 
najbliżej?

Przede wszystkim jestem ogromnie wdzięczny dyrektorom Niemiec-
kiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt – byłemu Dieterowi Bin-
genowi i obecnemu Peterowi Oliverowi Loewowi, że tak aktywnie 

uczestniczą w akcji na rzecz budowy tzw. polskiego pomnika w Ber-
linie. To, co jest istotne, to pewien przełom, który zaznaczył się w tej 
debacie wraz ze wspólną propozycją DPI Darmstadt oraz Fundacji 
Pomordowanych Żydów Europy. Według niej, polski pomnik miałby 
stanąć w centrum Berlina jako upamiętnienie najazdu hitlerowskich 
Niemiec na Polskę, ale wraz z centrum dokumentacji okupacji nie-
mieckiej w Europie. Taka synergia, nastawiona na upamiętnienie pro-
blemaatyki polskiej, ale i szerszej problematyki niemieckiej okupacji 
Europy, może prowadzić nas w dobrym kierunku. Z czasem jednak 
moglibyśmy – absolutnie nie na zasadzie konkurencji - zacząć myśleć 
o stworzeniu wspólnego polsko-niemieckiego muzeum historii. Takie 
muzeum skoncentrowane byłoby nie tylko na tragicznych rozdziałach 
historii stosunków polsko-niemieckich, a więc na rozbiorach, wieku XIX 
czy drugiej wojnie światowej, ale na okresie np. tysiącletnim. Powstają 
muzea historii narodowej. Mamy w Berlinie Muzeum Historii Niemiec, 
wkrótce w Warszawie będziemy mieli Muzeum Historii Polski, mamy 
podobne muzea narodowe w Europie i na świecie. Dlaczegóż by nie 
utworzyć pierwszego w krajach Unii Europejskiej muzeum binacjonal-
nego? Muzeum historii Polski i Niemiec i stosunków polsko-niemiec-
kich, ale widzianych w dłuższej perspektywie. Dlaczego mamy kon-
centrować się wyłącznie na tym, co tragiczne w historii naszych dwóch 
krajów, a nie zwracać uwagi na to, co pozytywne, np. fakt, że przez 
prawie 500 lat granica między dawną Rzeczpospolitą a dawną Rzeszą 
Niemiecką należała do najbardziej pokojowych w Europie?! Dlaczego 
nie zwracać uwagi na transfer kulturowy – to, co Niemcy zawdzięczają 
Polakom, a Polacy – Niemcom?

Dziękuję za rozmowę.

Coś do stracenia
Maciej Wiśniewski rozmawia z Adamem Byczkowskim – berlińskim 
wokalistą, multiinstrumentalistą i producentem działającym pod 
szyldem Better Person 

Wydanie Twojej debiutanckiej długogrającej płyty („Something To 
Lose”, ukazała się 23 października) normalnie byłoby okazją do 
bezpośredniego spotkania. Niestety, w dzisiejszych czasach nic nie 
jest normalne. Ciebie również dopadł koronawirus.

Zachorowałem razem ze swoją partnerką jeszcze w początkach pande-
mii w marcu. Trafiliśmy wówczas nawet do szpitala, ale do tej pory nie 
możemy dojść do siebie. Lekarze mówią o powirusowym zespole wy-
cieńczenia organizmu. Mam stałe uszkodzenia płuc i serca, większość 
czasu spędzam w łóżku w swoim mieszkaniu. Są lepsze i gorsze dni, 
ale końca kłopotów nie widać. Szczęście w nieszczęściu polega na tym, 
że koncerty obecnie normalnie i tak się nie odbywają, natomiast staram 
się promować moją płytę z sypialni, udzielając wywiadów dziennikarzom, 
którzy dzwonią do mnie, tak jak Ty.

Mieszkasz w Berlinie od pięciu lat, w tym czasie opublikowałeś wie-
le nagrań jako Better Person, ale dlaczego na swój długogrający 
debiut kazałeś fanom czekać aż do teraz?

Staram się nie popędzać sam siebie i nagrywać muzykę tylko wtedy, 
kiedy naprawdę chcę. Za bardzo mi na niej zależy, żeby się zmuszać, czy 
sam siebie naciskać. W ciągu ostatnich kilku lat zrozbiłem parę podejść 
do nagrania płyty. Tak naprawdę napisałem tyle materiału, że starczyłoby 
na kilka płyt, ale nigdy nie byłem z niego do końca zadowolony, więc 
lądował w śmietniku albo w zakamarkach mojego twardego dysku. Kiedy 
w końcu nadarzyła się okazja do współpracy z Benem Goldwasserem 
z zespołu MGMT (producentem płyty), postanowiłem się spiąć i skończyć 
wreszcie pisanie nowych piosenek. Wtedy zajęło to niewiele czasu, bo 
tylko kilka miesięcy.

Album „Something To Lose” brzmi bardziej „na bogato” w porów-
naniu z Twoimi poprzednimi nagraniami, pojawia się wiele różnych 
instrumentów, np. dętych, ale nie przynosi on rewolucji. Od odnie-
sień do lat 80., z którymi jesteś kojarzony, nie uciekniesz!

Jak bardzo bym się starał, to jednak mi się nie udaje. Wachlarz moich in-
spiracji przy pracy nad tą płytą był o wiele szerszy. Ale ponieważ pracując 
nad muzyką używam instrumentów kojarzących się z latami 80. – keybo-
ardów, syntezatorów, maszyn perkusyjnych, to moja muzyka ma brzmie-
nie tamtej dekady. Pracując nad płytą miałem w głowie raczej brzmienie 
poprzedniej dekady – lat 70. Stąd dużo na płycie gitary akustycznej, in-
strumentów typu flet czy saksofon. Dużą wagę przykładałem właśnie do 
tego, żeby moją muzykę troszeczkę „odejstisowić”.

Na płycie częściej niż zwykle śpiewasz po polsku.

Tak naprawdę nie mam na to zbyt dużego wpływu. Czasami piosenka 
wychodzi po polsku, a czasami po angielsku. Próbowałem polskie teksty 
tłumaczyć na angielski, ale nie zdołałem sprawić, by piosenki brzmiały 
później naturalnie. Kiedy wydałem w 2017 r. pierwszego singla po polsku 
„Zakochany człowiek” wielu ludziom się to spodobało i namawiali mnie, 
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żebym częściej śpiewał w rodzimym języku. Co ciekawe, większość 
z nich to wcale nie byli Polacy. Np. mój producent Ben okazał się tak 
wielkim entuzjastą języka polskiego, że naciskał na mnie, aby wszystkie 
teksty przetłumaczyć na polski i nagrać całą płytę po polsku. Myślę, że 
dla niego ekscytujące było brzmienie języka, którego nie znał, pociągał 
go pewien posmak egzotyki. Tak jak mnie fascynują np. płyty nagrane 
w rodzimych językach pochodzące z Brazylii albo Japonii, tak on słyszał 
polszczyznę. 

Jeden z polskich tekstów „Dotknij mnie” zawiera gorzką kostatację: 
„Kiedyś byłem sobą, teraz nie (...), kiedyś miałem szansę, teraz nie”.

Bo to jest smutna piosenka na tym albumie. Zamysł był taki, aby jego 
przekaz był raczej pozytywny z narracją osnutą wokół miłości do mojej 
partnerki Jane. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie starał się choćby jed-
nym utworem złamać tej konwencji, zakwestionować ogólną wymowę 
płyty. Ta piosenka nie odnosi się do mojego związku, ale do trudnego 
okresu, który miałem, kiedy ją pisałem. Opowiada o depresyjnym cza-
sie w życiu. Kiedy słucham jej dziś, samemu leżąc w łóżku po chorobie  
i obserwując rozwój sytuacji na świecie, aż ciarki mnie przechodzą!

Dziękuję za rozmowę.

ATMAN – czyli ambitnie 
i niezależnie

Małym wydawnictwom nigdy nie było łatwo, a teraz? Jak wygląda ich 
praca i możliwości podczas pandemii? Jak koronawirus dotknął i dotyka 
wydawnictwa muzyczne? Pytamy Tomka Baranowskiego z ATMAN, 
berlińskiego wydawnictwa polskiej muzyki niezależnej.

Kryzys spowodowany koronawirusem dotyka nas tak jak wszystkich 
innych branży muzycznej, czyli muzyków, agencje koncertowe, duże 

i małe wydawnictwa, obsługę techniczną koncertów, agencje reklamowe 
i agencje sponsoringu. Jasne jest, że muzycy nie mają teraz możliwości 
promocyjnych, jak jeszcze przed rokiem. Starają się przez formaty online 
zaprezentować siebie i nowe materiały, ale brakuje oczywiście kontaktów 
z publicznością w salach koncertowych. To negatywnie wpływa na pro-
mocję płyt, również na ich sprzedaż. Te wszystkie aspekty łączą się ze 
sobą i wpływają na siebie nawzajem. Sytuacja jest o wiele trudniejsza niż 
przed rokiem. Dodatkowo życie utrudniają nam portale streamingowe, 
ale to odrębny temat. Mimo wszystko staramy się jak najlepiej zadbać 
o naszych muzyków i ich produkty.

Co nowego w ATMAN?

Aktualnie dwa nowe produkty. Płyta winylowa z kompaktem i kasetą. Ka-
sety, podobnie jak winylowe płyty parę lat temu, przeżywają aktualnie 
swój revival. Często są gadżetem dołączanym do wydanych płyt. Czasa-
mi zdarza się, że coś wychodzi tylko na kasecie. Miłośnicy kaset chwalą 
sobie nieco łagodniejsze brzmienie muzyki. Jest to przecież analogowy 
zapis, różniący się od precyzyjnego, ale nieco zimnego zapisu cyfrowe-
go. Są to ludzie, którzy znają jeszcze kasety sprzed lat, ale dołączają do 
nich młodzi, którzy odkrywają dla siebie takie retrotechnologie. Na kase-
cie ukazał się właśnie materiał coverów grany przez ulicznych muzyków 
z Berlina Illegal Boys. Na czarnym i białym winylu ukazała się płyta „Uwa-
ga szkło” polskiego zespołu Hände. Również ciekawa pozycja to zespół 
Zawody, młody niepokorny, walczący zespół, anarchopunk ze Śląska.

Według jakich kryteriów dobierasz swoich muzyków?

Ich muzyka musi mnie poruszyć, musi mi się spodobać, albo przynaj-
mniej zainteresować. Dopiero wtedy mogę się zaangażować w ich pro-
dukt. Czasami zdarza się, że ktoś mnie namawia na jakiś zespół, twier-
dząc, że się będzie dobrze sprzedawać. Jednak sprzedaż nie może być 
decydującym kryterium. Zajmuję się produktami niszowymi, zdaję sobie 
sprawę, że ich pozycja rynkowa jest słaba, ale są to ważne muzyczne 
sygnały. Nawet jeśli pojawiają sie w niskim nakładzie, to jednak są doku-
mentem muzycznej różnorodności.

Zainteresowani muzyką i muzykami w ATMAN – Record Label & Distro 
znajdą wszystkie informacje na stronie www.atman-music.com

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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W telegraficznym skrócie

Żeby uświadomić Państwu skalę trud-
ności w selekcji tematu, zapraszam do 
krótkiego podsumowania niedawnych 
osiągnięć Polaków. Ledwo co skończy-
łem pisać ostatni tekst o MMA, a już Jan 
Błachowicz wracał do Polski z Abu Dabi, 
nosząc na biodrach pas kategorii półcięż-
kiej UFC, a Mamed Khalidov przepięk-
nym kopnięciem z powietrza posłał na 
deski Scotta Askhama, odzyskując po la-
tach tytuł KSW. Jedynie Mateusz Gamrot 
musiał dodać do swojego nieskazitelnego 
bilansu pierwszą porażkę.

Trzeciego października Bartosz Zmarzlik, 
po fenomenalnej walce w półfinale, dru-
gi rok z rzędu został żużlowym Mistrzem 
Świata. Tym samym zawodnik Stali Go-
rzów zapisał się w annałach czarnego 
sportu – do tej pory tytuł byli w stanie 
obronić jedynie genialni Tony Rickards-
son i Nicki Pedersen. Jest także zaledwie 
trzecim Polakiem z Mistrzostwem Świa-
ta – wcześniej dokonali tego zmarły we 
wrześniu Jerzy Szczakiel i Tomasz Gol-
lob.

Jak uprzedzałem Państwa dwa miesiące 
temu, Robert Lewandowski nie otrzymał 
nagrody magazynu France Football – 
Złota Piłka nie została w tym roku przy-
znana. Niejako na pocieszenie napast-
nik Bayernu zdobył wyróżnienie Piłkarza 
Roku FIFA, przypieczętowując swoją do-
minację w światowym footballu. „Lewy” 
świętował, strzelając wszystkie bramki 
w wyrównanym starciu z Herthą Berlin, 
zakończonym wynikiem 4:3. Reprezen-
tacja nie potrzebowała tym razem trafień 

Niewiarygodny miesiąc polskiego sportu dobiegł końca. Wreszcie fani znad 
Wisły mieli wiele powodów do radości, co szczególnie cieszy w dobie pan-
demii. Dla mnie z kolei był to niemały problem – spośród pasma sukcesów 
naszych rodaków w wielu różnych dyscyplinach, musiałem wybrać temat do 
poniższego artykułu.

swojego kapitana, a i tak wbiła Finlandii 
pięć goli, uprzednio remisując z Włocha-
mi 0:0. Dopiero w starciu z Bośniakami 
Lewandowski strzelił dwie bramki, a Pol-
ska wskoczyła na pierwsze miejsce w Li-
dze Narodów.

Dziewiętnastoletnia Iga Świątek rozbiła 
na paryskim korcie rywalki, rozpoczy-
nając w IV rundzie od rozstawionej z je-
dynką Simony Halep, a kończąc… z pu-
charem Rolanda Garrosa w ręku. Każdy 
mecz młodziutkiej Polki był prawdziwą 
sensacją, a ostateczny tryumf Świątek 
we French Open rozbudził apetyty kibi-
ców na kolejne lata.

Równie sensacyjnego wyczynu dokonał 
22-latek, Jan Krzysztof Duda, pokonując 
w klasycznej rozgrywce mistrza szacho-
wego Magnusa Carlsena. Norweg musiał 
się mocno zdziwić, nie przegrał bowiem 
meczu od 125 spotkań, czyli 2 lat, 2 mie-
sięcy i 10 dni. W rewanżu górą był już 
bardziej utytułowany rywal ze Skandyna-
wii, ale przerwanie serii znajdzie swoje 
miejsce w historii szachów.

MMA i Robertowi Lewandowskiemu po-
święciłem dwa ostatnie felietony, w sza-
chach przegrywam nawet z siedmiolatka-
mi, dlatego w tym tekście skupimy się na 
Idze Świątek i Bartoszu Zmarzliku – za-
praszam do lektury.

Bartek w kozakach

Mistrz Świata w żużlu pochodzi z Kinic, 
a swoją karierę zaczął na torze mini-żuż-
la w Wawrowie. Już za dzieciaka pałętał 
się jednak pod nogami zawodników i tre-

nerów, wyskakując z wciąż nowego kąta 
parku maszyn Stali Gorzów. Mając dość 
nieustannych pytań małolata o pierwszy 
start na „dużym motorze”, trener Stani-
sław Chomski narysował na ścianie li-
nię – kiedy ją przekroczysz wzrostem, 
pozwolę ci jeździć – powiedział. Po kilku 
tygodniach nieudolnych prób Zmarzlik 
nieoczekiwanie osiągnął swój cel… pod 
miarką stanął ubrany w zapewniające do-
datkowe centymetry kozaki mamy.
Ostatecznie swoje marzenie spełnił 
w wieku 15 lat, kiedy odebrał licencję 
sportową. Rok później zadebiutował w li-
dze. Po dwóch latach startów zapisał na 
swoim koncie pierwszy znaczący suk-
ces – indywidualne mistrzostwo Europy 
juniorów. Wyścigi Zmarzlika obserwował 
siedzący na trybunie Jerzy Szczakiel, le-
genda rodzimego żużla, pierwszy polski 
Mistrz Świata. Ten chłopak jest niesamo-
wity – zawyrokował Szczakiel – kiedyś 
pójdzie w ślady moje i Golloba.
Zmarzlik był dzieciakiem, który najchęt-
niej nie opuszczałby parku maszyn, za-
wsze zadawał tysiące pytań, pałętał się 
pod nogami, wybierając pozostawione 
śrubki, by ulepszać swój własny motor. 
Pasja do majsterkowania i mechaniki po-
została w nim do dziś. Swego czasu od-
restaurował malucha, a później na warsz-
tat wziął mini coopera, którym w filmach 
jeździł Jaś Fasola. Codzienne auto musi 
mieć jednak spory bagażnik – kolejną pa-
sją mistrza jest bowiem wędkarstwo, któ-
rym zaraził go mechanik odpowiedzialny 
za motor Zmarzlika.

Iga w bańce

Dzieciństwo Igi Świątek minęło w rytmie 
ukochanej ABBY w małym Raszynie. Gdy 
koleżanki z klasy zachwycały się Lady 
Gagą czy Beyonce, ona wiernie trwała 
przy szwedzkiej kapeli. Później przyszła 
zmiana zainteresowań muzycznych na 
mocniejsze rockowe granie, jak Pearl 
Jam czy Pink Floyd. Muzyka była jednak 
zaledwie podkładem do dwóch wartości, 
wokół których koncentrowało się życie 
nastolatki – sportu i nauki. Tata Igi, To-
masz Świątek, trenował profesjonalnie 
wioślarstwo. W 1988 roku w czwórce po-
dwójnej wystąpił nawet na Olimpiadzie 
w Seulu.

Zawsze wyznawałem zasadę, że upra-
wianie sportu nie musi przeszkadzać 
w życiu, a może za to bardzo pomagać. 
Chciałem, żeby Iga i Agata (siostra Igi - 
przyp. redakcji) coś trenowały, najlepiej 
indywidualną dyscyplinę, tak żeby same 
odpowiadały za sukcesy oraz porażki 
i uczyły się sobie z nimi radzić. – w ten 
sposób wybór tenisa komentuje ojciec 
polskiej zawodniczki.

Z kolei mama Igi dostrzega także minusy 
sportowego wychowania:

Wielokrotnie wspominała, że była po-
zbawiona życia towarzyskiego, bo była 
trzymana w sportowej bańce. Trenowała 
codziennie, w niedziele i święta też.

Iga początkowo rywalizowała ze starszą 
siostrą Agatą, której karierę przerwały 
jednak kontuzje. Na swój wielkoszlemo-
wy sukces Świątek pracuje już 15 lat, 
skupiona głównie na treningach i eduka-

Młodzi Mistrzowie

Iga Świątek
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cji. Mimo licznych nieobecności w szkole 
spowodowanych wyjazdami na turnieje 
zdała właśnie solidnie maturę, w tym ma-
tematykę na 100%, a angielski na 96%.

Gollob mentorem

Zmarzlik do dziś o Gollobie, swoim idolu 
i mentorze, mówi per „pan Tomek”. Jak 
tłumaczy, przez szacunek nie zamierza 
zwracać się do słynnego poprzednika „na 
ty”. Bartek poznał Golloba jeszcze jako 
dziecko. Wtedy marzeniem była prośba 
o autograf i kilka zamienionych słów. Póź-
niej wspólnie jeździli dla Stali Gorzów, 
której Gollob był liderem, a Zmarzlik obie-
cującym juniorem. Starszy kolega nie był 
zazwyczaj skłonny do pochwał, wobec 
Bartka postąpił jednak inaczej:

Powiedział mi, że chce zostać mistrzem 
świata. Mówiłem, że może to zrobić, ale 
czeka go bardzo wiele pracy. On odpo-
wiedział, że zrobi wszystko i będzie słu-
chał każdej podpowiedzi. Bartek był bar-
dzo pilnym uczniem, wierzył we wszystko, 
co mu przekazywałem, po czym został 
mistrzem świata. – Gollob

Panowie rozmawiają ze sobą przynaj-
mniej pół godziny przed ważniejszymi 
startami Zmarzlika. W blasku kamer 
mogliśmy ujrzeć ich na gali wręczenia 
nagród PGE Ekstraligi w ubiegłym roku. 
Obecny mistrz ze łzami w oczach słuchał 
przemowy swojego mentora – Gollob na 
scenę wjechał na wózku inwalidzkim, na 
który skazany jest po poważnym wypad-
ku na motocrossie. Zmarzlik odwdzięczył 
mu się następującymi słowami:

Tych rad, które otrzymałem od pana Tom-
ka nigdzie się nie kupi, nie da się tego 
zrobić. Panu Tomkowi zawdzięczam 
mnóstwo. Nie sądziłem, że tak szybko 
uda mi się zdobyć to, co zdobyłem. My-
ślę, że dokonaliśmy tego wspólnie.

Zwycięstwo dzielone z idolem

Rafael Nadal to grająca legenda teni-
sa, Hiszpan pierwszy raz tryumfował we 
French Open mając 19 lat. W tym roku 
rozbił w finale Novaka Djokovica, wygry-
wając francuską imprezę po raz trzyna-
sty. Iga Świątek wielokrotnie podkreślała, 
że to właśnie Rafa jest jej sportowym ido-
lem. Polka trenowała nawet w jego aka-
demii na Majorce. Dziś los i determinacja 
sprawiły, że mogła dzielić sukces na kor-
tach Rolanda Garrosa ze swoim mento-
rem. Na Instagramie 19-latka napisała: 

To niesamowite móc w pewien sposób 
dzielić z tobą to doświadczenie! Czy ja 
w ogóle mogę tak powiedzieć?

Fachowcy i dziennikarze podkreślają, że 
oboje zawodników dzieli przepaść jeśli 
chodzi o doświadczenie i sukcesy, ale 
dostrzegają także podobieństwa – nie-
zwykłą koncentrację na każdej kolejnej 
piłce, konsekwencję w budowaniu  karie-
ry – jednym słowem – podobne nastawie-
nie mentalne.

Do portfela się nie zagląda, ale…

Żużel w Polsce jest traktowany wręcz 
z fanatyczną czcią, szczególnie w takich 

miastach jak Zielona Góra czy Gorzów 
Wielkopolski. Za dzieciaka sam wiele 
niedziel spędziłem z tatą na trybunach 
Stadionu Olimpijskiego, na którym wy-
stępowała Sparta Wrocław. Skupiony 
wdychałem specyficzny zapach palonego 
żużlu i skrupulatnie wypełniałem liczbami 
meczowy program. Świat jednak nie po-
dziela naszego zainteresowania czarnym 
sportem, powszechnie znanym za grani-
cą jako speedway. Oficjalne ligi posiada 
zaledwie 13 państw, ale kibice przestają 
odwiedzać tory nawet w Wielkiej Brytanii 
czy Danii, gdzie niegdyś żużel przycią-
gał tłumy.

Polska jednak pozostaje bastionem po-
pularności żużla, kibice przed pandemią 
zapełniali trybuny, a oglądalność telewi-
zyjna częstokroć przebijała nawet fawo-
ryzowany w kraju football. Skalę oddania 
polskich fanów żużla dobrze pokazuje 
plebiscyt na Sportowca Roku. Poprzed-
nią edycję wygrał Bartosz Zmarzlik (55.6 
tysiąca obserwujących na Instagramie), 
wyprzedzając Roberta Lewandowskiego 
(19.6 miliona obserwujących na Insta-
gramie). Ligę piłkarską od żużlowej róż-
nią przede wszystkim inwestowane w nie 
pieniądze… Zmarzlik, będący super-
gwiazdą w swojej dyscyplinie i gwaran-
tem solidnych występów, zarabia rocznie 
1.5 miliona złotych płynących z klubo-
wego kontraktu. Fundusze przeznaczane 
na cykl Grand Prix nie są podawane do 
wiadomości publicznej, ale z pewnością 
nie są to zawrotne kwoty.

Tenis pozostaje jedną z najbardziej re-
nomowanych i elitarnych dyscyplin spor-
towych. W Polsce jednak rekordy oglą-
dalności padły dopiero, gdy Iga Świątek 
pięła się w górę drabinki tegorocznego 
French Open. Ćwierćfinał obejrzało 600 
tysięcy widzów, a finał już prawie 2.5 mi-
liona Polaków. Iga wraz z pucharem i pre-
stiżem zdobyła także bardziej wymierną 
nagrodę – 1.6 miliona euro brutto, łącznie 
ponad 7 milionów złotych. Nastolatka 
planuje kupno używanego jachtu, którym 
mogłaby pływać po polskich jeziorach.

Trzeba jednak pamiętać, że oba sporty 
nie należą do najtańszych. Zmarzlik musi 
dbać o swój motor, z kolei każdy kto pró-
bował zapisać dzieci na zajęcia z tenisa, 
wie, ile pieniędzy pochłania miesiąc tre-
ningów.

Patrząc w przyszłość

Zarówno Iga jak i Bartek spędzili lata, szli-
fując swój fach, by dojść do obecnej per-
fekcji. Dziewiętnastolatka zaledwie drugi 
sezon zmaga się z czołowymi postaciami 
światowego tenisa, dwudziestopięcioletni 
Zmarzlik na torze spędził już więcej cza-
su, ale przestrzeni na sukcesy wciąż ma 
mnóstwo. Tomasz Gollob po Mistrzostwo 
sięgał dopiero tuż przed czterdziestką, 
a urodzony w 1970 roku Greg Hancock 
ostatnie złoto MŚ wywalczył w 2016 roku. 
Patrząc pesymistycznie, przed polskim 
czempionem jeszcze co najmniej deka-
da ścigania się na najwyższym poziomie. 
Maria Szarapowa zachwycała na korcie 
przez 19 lat, Rafael Nadal status pro-
fesjonalny uzyskał w 2001 roku i wciąż 
wygrywa wielkoszlemowe turnieje. Iga 
Świątek to wciąż młoda i perspektywicz-
na tenisistka, ale nie można popadać 
w hurraoptymizm, o czym przypomina 
sama zawodniczka i jej sztab szkolenio-
wy. Czas na powolne pięcie się w rankin-
gu, a nie na coroczne sukcesy, jak chcie-
liby fani-igomanii. Podobny sukces przy 
starcie kariery może być nawet zgubny. 
Na szczęście nad kondycją psychicz-
ną Igi pracuje z zawodniczką psycholog 
sportowy. Świątek i Zmarzlik to przykłady 
dla wielu sportowców – skromni, skon-
centrowani na kolejnym zadaniu, praco-
wici i pełni pasji do swojego zawodu. Być 
może przy takiej konkurencji Robert Le-
wandowski, mimo fenomenalnego roku, 
znów będzie musiał obejść się smakiem 
w kolejnym plebiscycie Polski Sporto-
wiec Roku.

Grzegorz Szklarczuk

Bartosz Zmarzlik
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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

OKNA   DRZWI   BRAMY 
GARAŻOWE   OGRODZENIA 

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

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

parkiet    laminat    deski   
cyklinowanie    składanie mebli 

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

REMONTY MIESZKAŃ

APS Haustechnik GmbH • remonty łazienek
USŁUGI  HYDRAULICZNE

• wymiana objektów sanitarnych
Eintragung:
Berliner Wasserbetriebe • instalacje grzewcze
NBB / GASAG

• instalacje wodno-kanalizacyjne

Tel.: 030-49081770 • układanie płytek i glazury
Mobil: 0160-1813587
E-Mail: apshaustechnik@gmail.com • drobne remonty i naprawy
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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

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

Emil, tel.: 0152 11308510,  tel:. 01784660919 
WHATSAPP: 0152 12150968

>  R E M O N T Y  M I E S Z K A Ń  <
w y k o n u j e m y  p r a c e  r e m o n t o w e ,  t a k i e  j a k :  

TAPETOWANIE    SZPACHLOWANIE    MALOWANIE    REGIPSY    LAMINATY
W TYM SPECJALIZUJEMY SIĘ W KLEJENIU FLIZELINY NA ŚCIANACH
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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 - 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

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  

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 przesuwnymi. 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

Szkolenie stylizacji rzęs metodą 1:1 z certyfikatem. Termin: 
14.11.2020 (10.00-17.00). Cena: 299,00 €. Miejsce szkolenia:  
Vital Kosmetikakademie, Keithstr. 6, 10787 Berlin. Więciej informacji 
i rezerwacja miejsc: 0159 01345276 lub na Instagram:  
milaa_beaute. Pozdrawiam, Paula, Milaa Beauté
 
Makijaż permanentny brwi, oczu, ust. Pigmentacja skóry głowy.
www.permanent24.com, tel.: 0163 8012378 

Profesjonalne usługi prania kanap, dywanów i wykładzin.
Kompleksowe czyszczenie aut, pranie tapicerki samochodowej.
Tel.: 0157 74539629 / 0163 9606275, www.derputzbär.de 
 
Profesjonalne usługi kosmetyczne i medycyny estetycznej 
z dojazdem do klienta. Mezoterapia igłowa, mikroigłowa (BB), 
wypełnianie zmarszczek, powiększanie ust, prophilo, botox  
(również nadpotliwość), nici liftingujące, AHA i inne. Wysoka jakość,  
promocyjne ceny. Tel.: 0176 27398949

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.
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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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0176 83392933

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

LewandowskiTransportBerl in 015785604845

MOTORYZACJA / TRANSPORT

0049 176 471 923 57

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

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

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

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

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

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

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.

Może fajny facet lat 54 szuka fajnej Pani do spędzenia wspólnego 
czasu, chętnie związek stały. Tel.: 0151 63928651, 
stacjonarny 030 43776396

Szukam kobiety, mądrej, uczciwej, dobrej przyjaciółki i kochanej. 
Gdy po głowie krążą takie myśli, pora wziąść się w garść i przejść do 
działania. Tel.: 0176 69416947. Będę Ci się podobał!
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KULINARIAKULINARIA

• 2 łyżki czerwonej pasty curry (według 
uznania – pasta jest pikantna)

• 2 zmiażdżone ząbki czosnku 
• 400g posiekanych pomidorów
• 300g indyka pokrojonego w kostkę
• 300g ziemniaków podgotowanych i po-

krojonych w dużą kostkę
• 2 łyżki soku z mango
• 1 łyżka sosu sojowego
• mała kolendra, z grubsza posiekana
• ryż lub chleb naan do podania

Rozgrzewamy olej na dużej patelni na dość 
dużym ogniu. Cebulę i paprykę smażymy 
przez 3-4 minuty, dodajemy mięso i sma-
żymy, aż kawałki zaczną mięknąć. Miesza-
my z pastą curry i czosnkiem, a następnie 
gotujemy przez kolejne 1-2 minuty. Doda-
jemy posiekane pomidory i 150 ml wody 
lub bulionu. Doprowadzamy do wrzenia 
i gotujemy przez następne kilka minut. 
Zmniejszamy płomień, mieszamy, dodaje-
my ziemniaki i gotujemy dalej przez kolejne 
kilka minut, a następnie doprawiamy i do-
dajemy na końcu sok z mango. Posypuje-
my posiekaną kolendrą i podajemy gorące 
z ryżem lub chlebkiem naan.

INDYCZE SKRZYDŁA PIECZONE
W KREMIE GRZYBOWYM

„Moja znajoma to danie wprowadziła na ro-
dzinny stół, a teraz cała rodzina je uwielbia. 
Jest bardzo łatwe do zrobienia. Podajemy 
je z ryżem lub ziemniakami piure.”

Składniki
• 5 skrzydeł indyka
• 1 mała, posiekana cebula (opcjonalnie)
• 1 łyżeczka soli
• 1 łyżeczka przyprawy do drobiu
• 1 łyżeczka mielonego czarnego pieprzu
• 1 łyżeczka mielonego czosnku
• 1 i ½ szklanki wody (oddzielnie)
• 1 puszka zupy grzybowej krem (300 ml)

Rozgrzewamy piekarnik do 175⁰C. Umiesz-
czamy skrzydełka i cebulę z indyka w na-
czyniu do zapiekanek, posypujemy solą, 
przyprawą do drobiu, czarnym pieprzem 
i czosnkiem po obu stronach każdego 
skrzydła. Wlewamy 1/2 szklanki wody do 

Od lat był obiektem polowań a w hodowli 
niejednemu dał się we znaki przez tę wo-
jowniczość. Dodam też, że ten dosyć duży 
ptak nosi na sobie kilka rodzajów bardzo 
smacznego mięsa, począwszy od deli-
katnego mięsa czerwonego z podudzi, do 
zwartego białego mięsa z filetów. Niektórzy 
naukowcy twierdzą, że to najzdrowsze mię-
so na świecie.

Amerykanie bardzo cenią to wielkie pta-
szysko, gdyż na przestrzeni dziejów moc-
no zakorzeniło się w ich kuchni, legendach 
i tradycji. Dla nas, Polaków, indyk jest sym-
bolem świąt i dostatku, często gościł na 
szlacheckich stołach i do dzisiejszego dnia 
uchodzi za przysmak, toteż coraz częściej 
sięgamy po mięso z tego ptaka, tym bar-
dziej że Polska posiada wielkie hodowle 
gęsi i indyków. Wspaniałe podudzia goto-
wane jak golonki i doprawiane sosami urze-
kły już wielu. Zapraszam zatem na ucztę, 
tym bardziej, że mięso jest supersmaczne.

INDYJSKIE CURRY Z INDYKA

Składniki
• 1 łyżka oleju słonecznikowego
• 1 duża, grubo pokrojona cebula
• 1 zielona papryka, obrana i grubo pokro-

jona

naczynia żaroodpornego. Przykrywamy 
naczynie pokrywą. Pieczemy w nagrzanym 
piekarniku aż do zrumienienia, ok 1 go-
dzinę. Mieszamy zupę grzybową krem i 1 
szklankę wody. Dodajemy do naczynia ża-
roodpornego po lekkim ostudzeniu, aby nie 
pękło, mieszamy i wkładamy do piekarnika, 
bez przykrycia. Kontynuujemy pieczenie aż 
do złotego koloru, czyli około 1 godzinę.
Gotowe. Smacznego.

GOLONKI Z INDYKA W SOSIE

Składniki:
• 2 udka z indyka (u mnie każde miało oko-

ło 1 kg)
• 1 duża marchewka
• ½ selera
• świeża papryczka chili
• 2 cebule
• 3 łyżki sklarowanego masła
• 1 główka czosnku
• pieprz czarny, ziele kolendry, gorczyca, 

ziele angielskie, liść laurowy, sól morska
• olej do obsmażenia

Przyprawy rozcieramy w moździerzu lub 
robocie kuchennym. Przyprawami nacie-
ramy dokładnie mięso. Udka skrapiamy 
olejem. Następnie jeszcze chwilę wciera-
my przyprawy w mięso. Odstawiamy ca-
łość na noc w chłodne miejsce. W garnku 
o grubym dnie roztapiamy masło. Na ma-
śle na dużym ogniu obsmażamy mięso ze 
wszystkich stron. Po obsmażeniu mięsa 
zmniejszamy ogień. Dodajemy pokrojone 
warzywa. Dolewamy 2 szklanki wody i du-
simy pod przykryciem na bardzo małym 
ogniu przez ok 2 godziny, aż mięso będzie 
miękkie. Zazwyczaj wystarcza ok 1,5 go-
dziny. Podajemy z ryżem lub ziemniakami 
– można wtedy wykorzystać aromatyczny 
sos. Idealnym dodatkiem są surówki czy 
sałatki np.; coleslaw.

Bogusław Sypień

KORALE I TESTOSTERON
Jako małe dzieci wołaliśmy do napuszonego indora: „oddaj korale”, 
a on, ogromny napuszony samiec, w całej krasie dostojnie spacerował 
i pilnował swoich indyczek. Indyk do dziś uchodzi za symbol męskości 
i wojowniczości. 
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TURYSTYKATURYSTYKA

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

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

MIĘDZYZDROJE
WYNAJMĘ APARTAMENT

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

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

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

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

Tel.: 0049 178 699 03 85

Wynajmę Apartament w Międzyzdrojach (50 m²), IV - te piętro, winda, 
150 m do morza. Apartament 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 listopadzie na spacer po Dorotheenstädtischer 
Friedhof. Spotykamy się w sobotę, 21.11.2020 o godz.11:00 na stacji U 6 –  
Natururkundemuseum.

Listopad to miesiąc pełen nostalgii i zadumy. Poświęcamy w tym miesiącu więcej czasu 
wspomnieniom, które wywołują w nas tęsknotę za bliskimi, a zwłaszcza za tymi, którzy od 
nas odeszli. Nic, zatem dziwnego, że najczęściej w tym czasie lubimy pospacerować po 
cmentarzu, oczywiście najlepiej po takim, na którym mamy kogoś bliskiego, ale niestety nie 
zawsze jest to możliwe. A zatem zapraszam na spacer po jednym z najstarszych i najpięk-
niejszych cmentarzy w Berlinie, Dorotheenstädtischer Friedhof. Chociaż jego powierzchnia 
wynosi zaledwie 1,7 ha, to mimo tego jest on potężny, ponieważ od początku jego założenia, 
czyli od 1662 roku wypełniany jest samymi sławnymi nazwiskami, podobnie jak zaraz obok 
znajdujący się francuski cmentarz, Hugenottenfriedhof założony 20 lat później. Z tego też 
powodu nazywa się go najczęściej „Promifriedhof”.

Stare cmentarze należą do jednych z najbardziej interesujących zabytków miasta, doku-
mentują one zarówno historię danego miasta, jak i ich mieszkańców. Wędrując wąskimi 
alejkami cmentarza Dorotheenstädtischer Friedhof oraz pomiędzy grobami można napotkać 
niezwykle ciekawe zarówno bardzo stare, jak i nowe kamienne rzeźby, a przede wszystkim 
same znane nazwiska sławnych ludzi, którzy, tworzyli Berlin lub zasłużyli się temu miastu na 
przestrzeni wieków. Są to światowej sławy przemysłowcy, artyści, muzycy, literaci, architekci, 
politycy czy filzofowie, jak Wilhelm Friedrich Hegel, Berthold Brecht, Helene Weigel, Friedrich 
August Stüler, Karl Friedrich Schinkel, August Borsig czy Johannes Rau.

Poszukajmy wspólnie podczas tego spaceru znane nam osobistości, które znalazły 
na tym cmentarzu wieczny spoczynek. Na spacer zaprasza w imieniu „PTTiK BERLIN” 
Elżbieta Potępska, przewodnik po Berlinie i Poczdamie.

W grudniu 2020 nasza organizacja PTTK obchodzi 70-lecie swego istnienia. 

PTTK powstało z połączenia: TT – Towarzystwa Tatrzańskiego – założonego w 1873 roku 
i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego – PTK założonego w 1906 roku. Nasza organi-
zacja należy do najstarszych organizacji turystycznych w Europie i zrzesza blisko 100 000 
członków i jest spadkobiercą tradycji i dorobku ideowego, a także nastąpcą prawnym ma-
jątku tych Towarzystw. PTTK jest organizacją pozarządową działającą zgodnie z ustalonym 
porządkiem prawnym. Ponadto PTTK jest stowarzyszeniem: prowadzącym działalność 
społecznie użyteczną, apolitycznym i światopoglądowo neutralnym. W listopadzie 2007 
powstał w Berlinie pierwszy Klub PTTK poza granicami RP i oferuje swoje usługi mieszkań-
com Berlina, współpracując z polonijnymi organizacjami. Z tej okazji organizujemy wystawę 
fotograficzną „Ziemia Lubuska” w galerii Spiegelsalon w dzielnicy Charlotenburg. Wernisaż 
planujemy w dniu 20 listopada 2020 o godz. 18.00. Ilość uczestników otwarcia wystawy 
uzależniona będzie od sytuacji zagrożenia koronawirusem. Szczegółowe informacje pod 
numerami telefonów podanych w ogłoszeniu.
 
W dniu 14.11.2020 zapraszamy na spacer połączony z wejściem do Instytutu Pilec-
kiego na Pariser Platz. Spotkanie grupy w dniu 14.11.2020 o godz. 11.00 w Bramie 
Brandenurskiej – w przejściu dla monarchów (najszersze przejście w bramie – środ-
kowe ). Ze względu na ograniczenia pandemii koronawirusa do Instytutu Pileckiego może 
wejść jednorazowo grupa 10 osób. Będziemy musieli w przypadku większej ilości chętnych 
do wejścia na wystawę podzielić grupę na mniejsze 10 osobowe podgrupy. W trakcie zwie-
dzania wystawy pozostali będą oglądać wraz z przewodnikiem obiekty położone wokół 
Pariser Platz.

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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POLONEZA CZAS SKOŃCZYĆ!!!
Zaufanie między ludźmi jest niezwykle ważne dla jakiej takiej 
kondycji naszego współżycia. Wiedzą o tym także najróżniejsze-
go autoramentu oszuści, którzy swoją „szemraną” profesję wła-
śnie na zaufaniu zbudowali. 

Jurek Ciurlok „Ecik”

. I choć pełno jest ostrzeżeń przed „syste-
mowymi” – rzec można – naciągaczami, 
to ciągle nie brakuje chętnych do nacią-
gnięcia i to na najróżniejsze sposoby. Sy-
tuacja przypomina trochę tę ze sportu wy-
czynowego: jeśli już jakiś rodzaj „dopingu” 
zostaje namierzony przez stosowne orga-
na, to pojawia się nowy, nierozpoznany. 
Jeśli metoda „na wnuczka” stała się na 
tyle znana, że chytre babcie potrafiły temu 
i owemu „wnuczkowi” ściągnąć na kark 
policję, to pojawiła się metoda „na poli-
cjanta”. Zatem wyścig trwa. Bo generalnie 
ludzie chcą sobie wierzyć i pomagać. Być 
może na jednym biegunie są tacy, którzy 
łatwowiernie wszystkich i wszystko bio-
rą za dobrą monetę, a na drugim tacy, 
którzy przenigdy nikomu nie zaufają, ale 
większość stanowią tacy, którym mimo 
ostrożności i wiedzy zdarza się, być przez 
różnych spryciarzy omotanymi.

Pewien mój przyjaciel w latach PRL-u 
uzbierał trochę pieniędzy i chciał się stać 
właścicielem motoryzacyjnego luksusu 
tamtych czasów, czyli auta marki „Polo-
nez”. Nie było łatwo, bo funkcjonował cały 
system reglamentacji, a mojego przyja-
ciela jako żywo na żadnej liście ocze-
kujących nie było. Lecz równolegle do 
systemu reglamentacji działał system „za-
łatwiania”. Powstała szczególna, nigdzie 
indziej nieistniejąca grupa zawodowa „za-
łatwiaczy”. Nawet w innych krajach „de-
moludów” takiej profesji chyba nie było. 
No, może z wyjątkiem ZSRR, co by świad-
czyło o większych niżby niektórzy chcieli 
podobieństwach mentalnych potomków 
Lecha i Rusa. Bo już potomkom Czecha 
pomysł na oddanie się profesji „załatwia-
cza” przychodzi z trudem. A nad Wisłą 
i nad Wołgą ciągle fach ten ma się do-
brze. Wracając do mojego przyjaciela. Po 
przepytaniu różnych znajomych, trafił na 
poleconego mu odpowiedniego kandyda-
ta na partnera do „Poloneza”. Panowie się 
spotkali, pogadali, zrozumieli, zaufali – co 
jest niezbędne w takich okolicznościach, 
a nawet polubili. Partner do „Poloneza” 
miał być zapisany w stosownym „karne-
cie balowym”, czyli na odpowiedniej liście 
w fabryce na Żeraniu. Mój przyjaciel miał 
natomiast pieniądze, których nie miał jego 
partner. Auto w momencie zakupu miało 
być zapisane od razu na mojego przy-
jaciela, co jego partner do „Poloneza”, 
skutkiem znakomitych koneksji u prowa-
dzących „karnet balowy”, bez trudu miał 
załatwić z dodatkową pomocą dzienni-
karskiej legitymacji mojego przyjaciela. 
I nadszedł ów szczęśliwy dzień. Partnerzy 
pojechali do stolicy odtańczyć taniec ra-
dości. Pojechała też matka mistrza cere-
monii, czyli „załatwiacza”, bo nigdy jesz-
cze nie była w stolicy naszej wspaniałej 
ojczyzny. Podróż ekspresem z Katowic 
dla całej grupy sfinansował mój przyjaciel. 
Także smakowite śniadanie w restauracyj-
nym „Warsie”. Wszyscy troje, w świetnym 
nastroju, znaleźli się w holu fabryki na Że-
raniu i tam mój przyjaciel przekazał swo-
jemu dobrodziejowi, mającemu spełnić 

jego największe motoryzacyjno-taneczne 
marzenie, stosowną kwotę i dokumenty. 
Sam został z jego matką. Mniej więcej po 
dwóch godzinach oczekiwania i począt-
kach zniecierpliwienia usłyszał od niej py-
tanie: „A czy pan wie, że mój syn siedział 
w więzieniu za oszustwa?”. Reszty pań-
stwo się domyślają. Po chwili odrętwienia 
mój kolega ruszył za drzwi, za którymi 
przed dwiema godzinami zniknął jego „do-
brodziej” i... ku swojemu bezgranicznemu 
zdumieniu znalazł się na ulicy. Delikwenta 
ujęto po dłuższym czasie i osądzono, ale 
pieniędzy mój przyjaciel nigdy nie odzy-
skał. Cóż; żigolak i fordanserka też odbie-
rają od partnera zapłatę za taniec. Nawet 
jeśli to jest zacny, staroświecki polonez. 
A właściwie „Polonez”. Ujęcie odbyło się 
w niemniej surrealistycznych okoliczno-
ściach. Otóż mój przyjaciel otrzymał we-
zwanie do zapłacenia pokaźnego rachun-
ku w pewnym luksusowym zakopiańskim 
hotelu. Jak się okazało, jego partner od 
„Poloneza”, posługiwał się ową legityma-
cją dziennikarską, którą zabrał jeszcze 
w Warszawie, bo miała służyć wciągnię-
ciu mojego przyjaciela na stosowną listę, 
w miejsce „załatwiacza”. A że nawet po-
kaźna kwota, będąca ceną samochodu, 
także się wreszcie kończy, więc pozosta-
je kredyt, który mój przyjaciel o mało co 
musiał spłacać. Ale gagatka udało się ująć 
i osądzić. Podczas rozprawy prowadząca 
ją sędzina usilnie upewniała się, czy mój 
przyjaciel posiada wyższe wykształcenie 
i czy wykonuje zawód dziennikarza. Gdy 
nabrała pewności co do tego, po uprzed-
nim opisaniu przebiegu wszystkich wy-
darzeń, które i ja powyżej zreferowałem, 
stwierdziła: „Proszę wybaczyć, ale Sądowi 
trudno jest zachować należytą powagę”. 

A Państwu???

Wszędzie oszukują
Do PRL-owskiego baru przyszedł nieco 
podpity, ale jeszcze mocno spragniony 
obywatel. Usiadł przy barze i poprosił 
o setkę czystej. Barmanka, widząc, że 
jego kontakt z rzeczywistością nie jest cał-
kiem klarowny, nalała do kieliszka mniej 
niż należało i podawszy mu odeszła. 
Klient, który mimo swego stanu zauważył 
ów proceder, nie chciał wszczynać awan-
tury. Chwilę się zastanowił i powiedział:
- Pani ładna, zdaje mi się, że w tym kielisz-
ku przykleił się włos.
Barmanka wzięła kieliszek, spojrzała pod 
światło i odrzekła:
- Ależ to nie włos, tylko kreska, do której 
się napełnia kieliszek.
- Ach, co za szczęście. Dziękuję pani. A te-
raz, to ja poproszę do tej kreski…

Przeciwieństwa
Podczas karnawałowej zabawy wodzirej 
zaproponował zabawę w zgaduj-zgadulę. 
Bawiono się znakomicie, tym bardziej, że 
zagadki stawały się coraz frywolniejsze. 
W pewnym momencie padło pytanie:
- No to jak nazywa się taki, co chciałby, ale 
nie może?

- Impotent! Oczywiście, że impotent! – Na-
tychmiast padła odpowiedź.
- Dobrze. A w takim razie jak się nazywa 
taki, który mógłby, ale nie chce?
Zapadła cisza, przerywana pochrząki-
waniem. Zawodnicy spoglądali po sobie, 
wzruszając ramionami.
- A czy ktoś na sali wie? – zapytał wodzirej. 
Wówczas od jednego stolika odezwała się 
pewna niemłoda już kobieta:
- Ja wiem, jak się taki nazywa. To po pro-
stu swołocz i cham…

Niestosowne zachowanie
Młoda, atrakcyjna lekarka bada pewne-
go staruszka na oddziale geriatrycznym. 
W pewnym momencie, po zaledwie kilku 
minutach badania, stwierdza:
- Musi pan przestać się masturbować.
- Ale dlaczego? – Dziwi się dziadek.
- Bo usiłuję pana przebadać…

Właściwa postawa
Pewien mężczyzna w średnim wieku, 
pierwszy raz życiu spędził wakacje na 
plaży dla naturystów. Po powrocie kolega 
z pracy zaczął go wypytywać:
- No, gadaj stary, jak tam było?
- Znakomicie! I powiem ci tylko jedno – 
twardo się trzymałem od samego począt-
ku…

Na basenie
- A ty chłopczyku dlaczego nie w wodzie? 
Pyta opiekunka grupy kolonijnej jednego 
z podopiecznych.
- A bo ja proszę pani pływać nie umiem, 
a sikać mi się jeszcze nie chce…

Sąsiedzka pomoc
- Sąsiedzie, nie pożyczyłby mi pan tak na 
dzisiaj swojego wzmacniacza i głośników?
- A co; jakaś imprezka się kroi?
- Nie, ale choć raz na jakiś czas muszę 
być wyspany…

MYŚLI WIELKICH, MĄDRYCH,  
NIE ZAWSZE ZNANYCH…

Milczenie bywa czasem tak głośne, że ża-
den hałas nie jest w stanie go zagłuszyć!
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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 listopad 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, zamek 
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.
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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.: +0049 30 21966038 | Fax: +49 30 21966174
o�ce@tradeo�ce24.com 
www.tradeo�ce24.com

           Oferujemy bezpieczne doradztwo 
online w formie konferencji video. 
Nie musicie Państwo instalować 
żadnych dodatkowych programów. 
Wystarczy dostęp do internetu.


