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Życzymy Wam Drodzy Czytelnicy by Nowy Rok 2021
 dał Wam pokój, poczucie bezpieczeństwa, zdrowie i radość.

Aby Wasze marzenia w pełni się zrealizowały.



| | KONTAKTY KONTAKTY2

Spis treści
PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI str. 4

NIERUCHOMOŚCI str. 6

TŁUMACZE str. 7

Matrymonialne / TowarzyskieMatrymonialne / Towarzyskie str. 7

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia str. 9

NAUKA / PRACA str. 12

ZDROWIEZDROWIE str. 19

USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE str. 26

MOTORYZACJA / TRANSPORT str. 30

TURYSTYKATURYSTYKA str. 32

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.

Dr. A.Zembrzuski, Dr. Chr.Jakubek

UWAGA!

Zmiana adresu

Dd 1.01.2021 przyjmować będziemy:
Kurfürstendamm 161 – 10709 Berlin, 

dojazd: U7/Bus Adenauerplatz (wyjście w kierunku
Eisenzahnstr. ok 20 m  – I pietro z windą.)

Z okazji Świąt dużo zdrowia, szczęścia i radości. 
A na Nowy Rok 2021 spełnienia wszystkich marzeń życzy

Praxisteam

Tel.: 030 886 76 681

Witamy w Nowym Roku! 
 
W pierwszym tegorocznym numerze dużo się dzieje. Za-
czynamy z nową energią, bo choć czasy ostatnio trudne, 
wraz z początkiem roku pojawia się nagle, nie wiadomo 
skąd, nowa kosmiczna siła połączona z nadzieją, że bę-
dzie lepiej.

Jak zwykle informujemy, co się dzieje u Polonii, publikuje-
my interesujące rozmowy, wspominamy, dajemy porady, 
polecamy interesujące rzeczy, drukujemy ogłoszenia, żeby 
łatwo było znaleźć kogoś, kogo szukamy.

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z dr Kamilą Schöll-
-Mazurek, dyrektor Polskiej Rady Społecznej oraz dr Martą 
Neüff, przewodniczącą zarządu, które mówią, jak wyglą-
dają ich działania na rzecz osób przyjeżdżających do Nie-
miec. Ania Burek zaczyna rozmowę od prośby o wyjaśnie-
nie, kiedy powstała i jak działa Polska Rada Społeczna

Początek roku to moment, kiedy mamy najwięcej odwagi 
i motywacji na zrobienie czegoś, co odwlekaliśmy. War-
to poprosić o pomoc, jeżeli czujemy, że jej potrzebujemy. 
Może to najlepszy czas, aby o siebie zadbać. Alicja Grezli-
kowski pisze, czym jest terapia u psychologa i jakie sygna-
ły świadczą o tym, że jest potrzebna. Na przestrzeni ostat-
nich lat określenia „psychoterapia“, „psycholog“ zostały 
na szczęście odczarowane. A w czasie pandemii mało kto 
nie potrzebuje głębokich rozmów.

Oprócz pomocy sobie bardzo ważna jest też pomoc innym. 
W artykułach od radia COSMO czytamy „Nie wystarczy 
pracować i płacić podatki. Ważne jest też zaangażowanie 
społeczne i polityczne, zwłaszcza jeśli ma się migracyjne 
pochodzenie“ mówi Monice Sędzierskiej Sylwia Andra-
łojć-Bodych, referentka ds. polsko-niemieckiej współpracy 
w zakresie polityki klimatycznej w Germanwatch e.V, któ-
ra sama jest aktywna zawodowo, społecznie i politycznie.

No właśnie: klimat i jego ocieplenie na pewno będzie 
wśród najważniejszych tematów w 2021 roku. Warto wie-
dzieć, że dużo jest w naszych rękach. Można na przykład 
nagrać płytę w studiu, które korzysta z energii odnawial-
nej lub przelot samolotem skompensować biopaliwem. 
Można też stworzyć pierwszy na świecie album bez emi-
sji CO2. Udało się to Wojtkowi Szczepanikowi, pianiście 
i kompozytorowi, z którym rozmawiał Maciej Wiśniewski 
z radia COSMO.

W ręce Marty Janik trafiła natomiast wspaniała publikacja 
wydawnictwa Fotohof z Salzburga, poświęcona urodzone-
mu w Berlinie artyście Henry’emu Roxowi, który budował 
oryginalne rzeźby z warzyw i owoców. Nie zapominaj-
my od czasu do czasu spojrzeć ciut inaczej na otaczający 
nas świat. Dajmy się ponieść wyobraźni. To często może 
nas ocalić.

Nie zapominajmy też, że początek roku to też początek kar-
nawału. A jeżeli tak jest, to przepis kulinarny też musi być 
z pompą. A zatem wraz z Bogusławem Sypniem propo-
nujemy karnawałowego kurczaka. Z confetti – oczywiście!

Miłego czytania!
Redakcja
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PRAWO / ADWOKACIPRAWO / ADWOKACI

Kurfürstendamm 152,  10709 Berl in

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 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

  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

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 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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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
Pokoje do wynajęcia Friedrichshain, Neukölln dla podróżujących 
służbowo i pracowników jako mieszkanie. Tel.: 0178 6917913, 
0048 696 649688

Wnajmę mały pokój umeblowany dla Pani, Charlottenburg, blisko 
S-Bahn Savignyplatz, U-Bahn Wilmersdorferstr. Tel.: 0049 1777150360

Działka na Wyspie Wolin Sierosław. Sprzedam działkę rekreacyjno 
budowlaną 1000 m² uzbrojoną w prąd oraz plan zagospodarowania 
przestrzennego. Działka położona jest pod lasem 7 km od morza i 300 m 
od rzeki Dziwnej. Cena 69000 zł, tel.: +49176 23222471

Sprzedam dom wolnostojący, Brzeznica / k. Zagania. Pow. mieszk.  
150 m², dodatkowo 40 m² do zagospodarowania. Garaż, warsztat, 
budynki gospodarcze, kuchnia polowa, 2 wiaty. Malowniczo położony, 
nad rzeką. Działka 16 a., wszelkie media. Ogród, niewielki sad, 
ogrodzony wybieg dla ptactwa. Wiecej wiadomości i zdjęcia zapraszam 
do kontaktu 0048 606 950044 lub Mail: monikaszymanek93@gmail.com

Wynajmę umeblowany pokój blisko S/U – Bahn Neukölln, Hermannstr. 
Tel.: 0160 2096536

Sprzedam działkę rekreacyjno budowlaną 1000m2 uzbrojoną w prąd 
oraz plan zagospodarowania przestrzennego. Działka położona jest pod 
lasem, 7km od morza i 300m od rzeki Dziwnej. Cena:69.000 zł, 
tel.: +49 176 23222471

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

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

Porady z prawa polskiego i niemieckiego
Mam w Polsce proces o zapłatę długu, który jest już przedawnio-
ny. Powód twierdzi, że ja dług wcześniej uznałem i wobec tego 
bieg terminu przedawnienia uległ przerwaniu, choć ja sam nie 
mogę sobie tego przypomnieć. Co to takiego uznanie długu?

Uznanie długu jest czynnością dłużnika dokonaną wobec wierzyciela, 
z której wynika chęć zapłaty długu lub przynajmniej przyznanie istnie-
nia obowiązku spełnienia świadczenia. Uznanie długu przed upływem 
terminu przedawnienia prowadzi do jego przerwania. Uznanie długu 
ma istotne znaczenie dowodowe, ponieważ wierzyciel przedstawiają-
cy dowód uznania długu przez dłużnika nie musi wykazywać w inny 
sposób istnienia swej wierzytelności. Na dłużniku spoczywa wówczas 
powinność wykazania, że uznana wierzytelność w rzeczywistości 
nie istnieje.

Uznaniem długu może być każde zachowanie  dłużnika, z którego wy-
nika świadomość istnienia długu oraz obowiązku jego zapłaty. Należą 
tu wszelkiego rodzaju prośby o przedłużenie spłaty zadłużenia, rozło-
żenie spłaty na raty lub częściowego umorzenia. Uznanie długu może 
być dokonane ustnie.

Trzy razy złapano mnie w Niemczech na przekroczeniu prędko-
ści. Czy może mi grozić w Niemczech utrata prawa jazdy?

Taka możliwość istnieje. Wyższy Sąd Kraju Związkowego w Hamm 
(sygnatura akt: 1 RBs 138/15) orzekł zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych w stosunku do 29-letniego uczestnika ruchu drogo-
wego, który w ciągu trzech lat popełnił pięć wykroczeń drogowych. 
Dwa razy złapano go na przekroczeniu prędkości o 22 kilometrów na 
godzinę oraz trzy razy na telefonowaniu za kierownicą.

Pracowałem w Niemczech na wadliwym rusztowaniu, z którego 
spadłem i w związku z tym doznałem uszkodzenia ciała. Zakład 
pracy zarzuca mi, że sam jestem sobie winny, bo nie uważałem. 
Czy mogę domagać się odszkodowania?

Zakład pracy odpowiedzialny jest za stosowanie odpowiednich środ-
ków zabezpieczających pracownika w trakcie wykonywania przez 
niego pracy, w przeciwnym razie zobowiązany jest on zapłacić za 
szkody jakich pracownik doznał z powodu niedopełnienia tego obo-
wiązku. Wyższy Sąd Krajowy w Bambergu (sygnatura akt: 1 U 207/07) 
uznał, że danie pracownikowi do dyspozycji jedynie prostej drabiny 
zamiast odpowiedniego rusztowania jest wystarczającym powodem, 
aby uznać pracodawcę za wyłącznie winnego spowodowania szkody. 
Zakład pracy domagał się natomiast uznania pracownika za współ-
winnego.

Moja będąca w podeszłym wieku i częściowo sparaliżowana 
mama przebywała dłuższy okres w niemieckim szpitalu. Teraz 
okazało się, że ma odleżyny (dekubitus). Ja podejrzewam, że po-
wstały one w wyniku niewłaściwego jej kładzenia. Czy może ona 
z tego powodu żądać odszkodowania?

Wszystko zależy od okoliczności konkretnego przypadku, a w szcze-
gólności od stopnia zawinienia odpowiedzialnego personelu medycz-
nego. W podobnego typu przypadku Wyższy Sąd Kraju Związko-
wego Bawarii w wyroku z 14 stycznia 2009 roku (sygnatura akt: 9 
O 10239/04) stwierdził, iż chora była niewłaściwie leżakowana i winę 
za to ponosi szpital. Klinika została zobowiązana do zapłaty zadość-
uczynienia (Schmerzensgeld).
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TŁUMACZE

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

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

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

14197 Berlin-Wilmersdorf, Johannisberger Str. 41A

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

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

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

mgr Marion Falk - tłumaczka przysięgła

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

DOROTA CYGAN
tłumaczka przysięgła (tłumaczenia pisemne i ustne)

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

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY                    
Ewa Golabek-Alberth  

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

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

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

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

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

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

mgr Małgorzata  KUSZAK 
tłumaczka przysięgła 

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

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

Tel.: 030/24721362

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

Bus/Tram/U/S-Bahn Alexanderplatz

Tłumacz
przysięgły

języka polskiego
dla sądów

i notariuszy
Berlina

Tłumaczenia ekspresowe

Rochstrasse 9
10178 Berlin

Faks: 030/2410971

mgr Winfried Lipscher 
- tłumacz przysięgły - 

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

wizyty w zakładach karnych.
Krótkie terminy !

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

  
 

Wojciech Bukowski - tłumacz przysięgły 
 

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

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

Szybko i niezawodnie! 

TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW I WYPOWIEDZI USTNEJ

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

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

ARTUR KOLASIŃSKI DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
  POLSKI • N IEMIECKI • WŁOSKI 

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

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

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

Matrymonialne / TowarzyskieMatrymonialne / Towarzyskie

Poznam miłą panią w celach towarzyskich. Mam 45 lat jestem 
po wylewie. Niedowład prawej ręki. Kontakt tel.: 01578 1273365. 
Pozdrawiam

Junggebliebener Mann 68J., sucht Liebesbedürftige Dame zum 
Aufbau einer Beziehung. Tel.: 0162 4989058
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WARTO WIEDZIEĆ
„TWÓJ DOM MOŻE CI ZASTĄ-
PIĆ CAŁY ŚWIAT. CAŁY ŚWIAT 
NIGDY NIE ZASTĄPI CI DOMU”

Bartosz Drajling
ALLIANZ Deutschland

Hauptvertretung
T: 030 588 44 966

H: 01511 8666 445
M: bartosz.drajling@allianz.de

Czym jest dom?

Dla każdego z nas poję-
cie domu znaczy po tro-
sze coś innego, jednak 
zawsze jest też gdzieś 
między tymi znaczenia-
mi wspólny mianownik. 
Każdy ma inne skoja-

rzenia, zapachy, wspomnienia związane 
z domem, który pamięta lub który chciał-
by mieć. Dla każdego z nas jednak jest 
to miejsce bezpieczne, ciepłe, dające 
możliwość odpoczynku i regeneracji sił. 
A przynajmniej takie powinno być. Bez 
dwóch zdań.

Czym jest zatem ubezpieczenie miesz-
kania?

Ubezpieczenie mieszkania, czyli Hausrat- 
versicherung chroni w przypadku zagro-
żeń, takich jak pożar włamanie, zalanie, 
burza, grad czy rozbite szyby. Celem tego 
ubezpieczenia jest ochrona osobistej 
własności i przedmiotów dnia codzienne-
go. Ich utrata lub zniszczenie może mieć 
ogromne znaczenie dla osoby poszko-
dowanej, a z kolei ponowne ich nabycie, 
względnie naprawa, może spowodować 
nieoczekiwane i nieplanowane spore wy-
datki w budżecie. Zabezpieczenie dotych-
czasowego standardu życia jest zatem 
istotnym czynnikiem i sprawą, której warto 
poświęcić odrobinę uwagi.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia może być dość 
obszerny i obejmować również utratę lub 
zniszczenie przedmiotów wartościowych, 
biżuterii, gotówki do ustalonej wysokości. 
Jakkolwiek wymienione tu zagrożenia 
i zakres świadczeń jest tylko ogólny to 
jego katalog jest znacznie obszerniejszy 
i dotyczy również wykluczeń, jak też ogra-
niczeń w wysokości wypłacanych świad-
czeń w przypadku wystąpienia sytuacji 
losowej. Wszelkie tego typu niuanse i sub-
telności powinni wyjaśnić nam doradczyni 
lub doradca ubezpieczeniowy, zatem nie 

bójmy się pytać. Ma to o tyle znaczenie, 
iż o ile pewien trzon, kanon świadczeń, 
jest narzucony ubezpieczycielom odgór-
nie i reguluje go odpowiednie prawo, to 
firmy indywidualnie mają pewną swobodę 
w kształtowaniu swoich ofert, a te na rynku 
mogą się od siebie różnić.

Dodatki

Poprzez dodatkowe klauzule i rozszerze-
nia umowy ubezpieczenie może również 
pokryć wandalizm po włamaniu, duże za-
niedbanie, kradzież roweru, kradzież po-
przez oszustwo, utratę dokumentów, czy 
nawet kradzież rzeczy osobistych w szpi-
talu lub z naszego auta zaparkowanego 
pod domem. Ubezpieczenie mieszkania 
Hausratversicherung może w określonych 
przypadkach pokryć też koszty sprowa-
dzenia poszkodowanego z urlopu w przy-
padku zniszczenia lub dewastacji miesz-
kania i zapewnienie opłacenia pobytu 
w hotelu na okres renowacji lokalu.

Koszty

O ile cena i wysokość składki powinna być 
w przypadku ubezpieczeń sprawą waż-
na, acz rozpatrywaną drugorzędnie, za-
raz po zakresie świadczeń, to ciężko nie 
przyznać, iż jest to pytanie stawiane na 
początku rozmowy. Na wysokość składki 
ma wpływ kilka czynników środowisko-
wych, takich jak m.in. położenie geogra-
ficzne czy powierzchnia mieszkania oraz 
czynników gospodarczych, jak ewentual-
ne rozszerzenia świadczeń, dodatkowe 
uzgodnienia lub wymagana kwota ubez-
pieczenia.

Praktyka pokazuje

Jakiś czas temu prowadziłem szkolenie 
dla kobiecego stowarzyszenia w Berlinie, 
a jego celem było uświadomienie i zwró-
cenie uwagi na zapisy zawarte w umo-

wach, zakres ubezpieczeń czy wyklucze-
nia. Pojawiło się wtedy sporo pytań od 
uczestniczek, które pomogły lepiej przyj-
rzeć się problematyce i usystematyzować 
najczęstsze obawy, życzenia i wyobraże-
nia kształtu indywidualnych polis. Każdy 
z nas jest inny i wymaga wyselekcjonowa-
nych i dedykowanych rozwiązań.

Prawo najmu lokali

Precyzyjne formułowanie umów najmu 
jest bardzo ważne. Jeżeli w takiej umowie 
ujęte jest ogólnie, iż wynajmujący zobo-
wiązany jest ponosić inne koszty (sonstige 
Kosten) użytkowania lokalu (Betriebsko-
sten) zapis ten jest nieważny. Wszelkie 
koszty do poniesienia przez wynajmujące-
go muszą być szczegółowo przedstawio-
ne w umowie najmu.

Q&A

Siedząc z klientem przy stole stawiamy 
pytania i znajdujemy na nie odpowiedzi. 
Czasem jednak pytania rodzą się po kilku 
godzinach czy nawet dniach. Brak natych-
miastowej odpowiedzi lub reakcji powodu-
je znane, nieprzyjemne uczucie i niepokój 
w żołądku.

Postaramy się jak najbardziej przystępnie 
i obrazowo odczarować mit złych umów. 
Wyjaśnimy podstawowe zasady i reguły 
ich działania tak, aby stały się bardziej zro-
zumiałe i przyjazne. Kluczową sprawą jest 
wiedza, kiedy umowa wchodzi w życie, 
jaki zakres obejmuje i co nam się z tego 
tytułu należy. Rozróżniamy 3 rodzaje roz-
poczęcia ubezpieczenia:

• formalne - od momentu podpisania 
i wyrażenia pisemnie zgody na przyję-
cie polisy

• materialne - od momentu wskazania 
daty rozpoczęcia np. w przyszłości

• techniczny - od momentu uiszczenia 
pierwszej składki

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej oraz 
co Ci przysługuje z tytułu posiadanych 
umów, przyjdź do nas i skorzystaj z bez-
płatnych konsultacji.
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

Tel.: 030/77006344 • 030/239 16 284 • Kom.: 0176/49127482 • Fax: 030/23916283 
naszeplbiuro@onet.pl

50% rabatu z tym ogłoszeniem
Gewerby dla Budowlańców

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

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

•
 
Gewerby bez meldunku i od ręki

•
 Profesjonalna obsługa budowlańców •
 Sprawdzanie LV, oferty, rozliczenia

• 

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

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

Steuer-Nummer i Freistellung

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

Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Coaching, ...

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

Doradztwo i uslugi w zakresie:

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

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

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
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

„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

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. 

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

e-mail:
jaroslaw@nowakowski-privat.de

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

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

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

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

Tanio Szybko Solidnie
3 lata doświadczenia

Tel.: 0176 98550855

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

mieszkaniowe, na dom, mienia i od 
nieszczęśliwych wypadków  

Lebensversicherung/ Sterbegeldversicherung
Rentenversicherung/ Riester Rente itp.

Od 1880 roku na rynku niemieckim

Marek Seruga
Doradca Ubezpieczeniowy dla polskich klientów

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

Fax: 030/ 5165229-29
Seddiner Str. 5

10315 Berlin

Mobil:  0179/ 70 20 572

Ubezpieczenia samochodowe

Prywatne ubezpieczenia osobowe

Prywatne ubezpieczenia emerytalne i na życie

Ubezpieczenia firmowe, ubezpieczenia od ochrony 
prawnej, prywatne i państwowe kasy chorych
e-mail: marek.seruga@rheinland-versicherungen.de
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Interesy Polaków i Polek w silnych, 
kobiecych rękach!

Anna Burek: Może zacznijmy od wyja-
śnienia, kiedy powstała i jak działa Polska 
Rada Społeczna?

Dr. Kamila Schöll-Mazurek: Polska Rada 
Społeczna działa na przepisach niemieckich 
i bazuje na tym, co wynika z generalnej praktyki 
społeczno-politycznej w Niemczech. Automa-
tycznie plasuje nas to w głównym nurcie inte-
gracyjnym i czyni uczestnikiem licznych debat 
dotyczących również Polaków. Wobec tego, 
prężnie współpracujemy z innymi organizacja-
mi, prowadzimy dialogi ze specjalistami, bada-
my zachowania i opinie społeczne.

Dr Marta Neüff: Nasza Rada powstała w 1982 
roku na fali masowych przyjazdów uchodźców 
politycznych z Polski, co mocno ukształtowa-
ło też naszą narrację – w swoich działaniach 
odwołujemy się do doświadczeń z tamtych 
czasów, staramy się pamiętać o tym, z czym 
zmagały się osoby zmuszone niejako do opusz-
czenia kraju – historia, którą mamy za sobą 
pomaga nam w zrozumieniu i empatyzowaniu 
chociażby z uchodźcami napływającymi do Eu-
ropy w roku 2015.

Co niezmiernie dla nas ważne – nasza rada 
przeżyła tzw. zmianę generacyjną i świetnie 
sobie z tym poradziła. W naszych strukturach 
działa coraz więcej nowych, młodych osób, któ-
re wzbogacają nas o świeże spojrzenie, pomy-
sły i sygnalizują potrzeby wynikające z szybko 
zmieniającego się świata.

Anna Burek: Z jakimi organizacjami i w jakim 
zakresie współpracuje Polska Rada Spo-
łeczna?

Dr Kamila Schöll-Mazurek: Polska Rada Spo-
łeczna zajmuje się sprawami społecznymi, do-
radztwem socjalnym oraz partycypacją przede 
wszystkim Polek i Polaków w życiu społecznym 
Berlina i Niemiec. Oczywiście swoje działania 
rozszerzamy również na migrantów o innym 
pochodzeniu, np. działamy w Berlińskiej Konfe-
rencji Organizacji Imigranckich i z innymi ber-
lińskimi organizacjami walczymy o nowelizację 
prawa o partycypacji i udziale np. w służbie pu-
blicznej. Żądamy wprowadzenia tzw. kwot dla 
osób o historii migracyjnej.

Zarówno na poziomie federalnym jak i kraju 
związkowego współpracujemy z niemieckimi 
ministerstwami i instytucjami oraz z innymi or-
ganizacjami imigranckimi. Takie działania są 
bardzo pracochłonne, bo wymagają doskonałej 
orientacji w bieżących działaniach poszczegól-
nych organizacji, a także koordynacji, która ma 
prowadzić do wspólnych przedsięwzięć. Dodat-
kowo nasi doradcy są w stałych relacjach zawo-
dowych z dziesiątkami ekspertów z Berlina, któ-
rzy pomagają w zakresie poradnictwa. Zakres 
naszych zainteresowań i podejmowanych dzia-
łań jest niezmiernie szeroki i właściwie opiera 
się na dwóch filarach: wiedzy o tym, co dzieje 
się w systemie i umiejętności jej wykorzystywa-
nia oraz zaangażowaniu w przeprowadzanie 
zmian w polityce migracyjnej.

Anna Burek: Jakie projekty realizuje obec-
nie Polska Rada Społeczna? Które cieszą 
się największym zainteresowaniem?

Dr Marta Neüff: Sercem naszej działalności są 
porady w sprawach socjalnych. Rocznie korzy-
sta z nich około 4000 osób, zarówno tych no-

O organizacjach działających na rzecz Polaków w Niemczech, ale i w 
samym Berlinie, nadal słyszy się zbyt mało. Na początek zatem o Polskiej 
Radzie Społecznej z dr Kamilą Schöll-Mazurek, dyrektor Rady, oraz dr 
Martą Neüff, przewodniczącą zarządu, rozmawiamy o tym, jak wyglądają 
ich działania na rzecz osób przyjeżdżających do Niemiec.

woprzybyłych, jak i Polaków od dłuższego cza-
su mieszkających w Niemczech. Chciałabym 
w tym miejscu zaznaczyć, że wszystkie porady 
udzielane są nieodpłatnie przez kompetentny 
personel. Nasz zespół obejmuje prawników, pe-
dagogów socjalnych jak i psychologów. Wiemy, 
że nadal działa sieć nierzetelnych „doradców” 
którzy np. za wypełnienie wniosku o dodatek 
na dzieci (Kindergeld) pobierają opłaty do 1000 
Euro – staramy się przeciwdziałać takim feno-
menom i wspieramy Polaków w egzekwowaniu 
ich praw jako obywateli UE.

Zależy nam jednak też na wymianie kulturowej. 
W ostatnich latach dużą popularnością cieszy 
się program współpracy z uchodźcami. Rekru-
tujemy tzw. mentorów i mentorki dla osób, które 
dopiero co otrzymały azyl w Niemczech. Wiele 
uczestników podkreśla, że przez swoją działal-
ność wyrażają zarówno solidarność wobec in-
nych migrantów jak i sprzeciw wobec aktualnej 
polityki migracyjnej rządu RP.

Anna Burek: Od kiedy i w jakim zakresie 
działa Pani w Polskiej Radzie Społecznej?

Dr Kamila Schöll-Mazurek: W Polskiej Radzie 
Społecznej działam od 2010 roku, Zaczyna-
łam swoje działania w Radzie w wieku 30 lat. 
To pouczające doświadczenie, spotykać osoby 
wyjeżdżające już z innej Polski niż ta, z której 
ja wyjechałam. Posiadają one niezwykłą wiedzę 
i zupełnie inne doświadczenia, a co za tym idzie 
– pomysły na dalszy rozwój naszej pracy.

Obecnie w ramach pracy w Polskiej Radzie 
Społecznej zajmuję się pracą w gremiach, pu-
blic relations, współpracą z berlińskimi polity-
kami, szkoleniami dotyczącymi wzmacniania 
pozycji migrantów, a także staram się wspól-
nie z innymi generować nowe synergie i pro-
jekty, wspierać partycypację Polek i Polaków 
w Berlinie i ułatwiać im dostęp do informacji 
o ich prawach poprzez szkolenia i ofertę onli-
ne. Największym projektem, którym ostatnio 
się zajmuję, jest ten poświęcony dyskrymina-
cji – chciałabym go rozwijać w kierunku, który 
zapewni wszystkim przyjeżdżającym do Berlina 
podstawowy pakiet wsparcia z zakresu wiedzy 
o prawach i obowiązkach tu panujących. Wiel-
kim sukcesem jest powstanie i kontynuacja 
prac Polskiej Federalnej Sieci ds. Socjalnych 
i Partycypacji, w której wraz z organizacjami 
społecznymi z całych Niemiec szykujemy od 
nowego roku wiele innowacyjnych, politycznych 
działań na poziomie federalnym. To będzie dla 
nas ważny rok, rok wyborczy i planujemy raz na 
zawsze skończyć z stereotypem niewidzialnych 
Polaków w Niemczech. Mamy nadzieję, że 
wraz ze wsparciem wielu z naszych ekspertów 
i naszych partnerów, uda nam się ten plan prze-
prowadzić.

Anna Burek: Co jeszcze należałoby zrobić 
dla ludności napływowej, by umożliwić jej 
pomyślną integrację?

Dr Kamila Schöll-Mazurek: Warto tutaj do-
pytać: czy faktycznie istnieje jedna, homoge-
niczna fala migracji czy ludności napływowej? 
I jeszcze – czy rzeczywiście w ogóle coś zo-
stało zrobione dla tej grupy? Bo moim zdaniem 
raczej niewiele. Po wtóre: czy pomyślna inte-
gracja na pewno jest tym, czego powinniśmy 
oczekiwać od współczesnych migrantów? Inte-
gracja w Niemczech zbyt często rozumiana jest 
jako asymilacja, a my nie powinniśmy chcieć się 

asymilować, nie w taki sposób. Przecież obec-
na sytuacja Polaków i ich niewidoczność na 
emigracji nie jest winą niczego innego, niż ich 
skutecznej integracji – zlali się z tłem, stali się 
niewidoczni, cichutko zarabiają sobie pieniądze 
i nie walczą o swoje prawa, o więcej dla siebie 
i późniejszych pokoleń. Nie ma nas w gremiach, 
brakuje nas w dyskusjach demokratycznych, 
gdzie powinna być reprezentowana każda 
grupa społeczna. Kto ma mówić o naszych 
żądaniach politycznych i problemach, jak nie 
my sami? Krótko mówiąc, obecnie odczuwamy 
skutki tej zbyt pomyślnej, całkowitej integracji 
Polek i Polaków w Niemczech. Czas pokazać 
naszą siłę i naszą różnorodność. Trochę prze-
wrotnie, więc powiedziałabym, że idealna inte-
gracja w wolnościowe społeczeństwo Berlina 
to… brak naszej integracji do bliżej niesformu-
łowanego czegoś! Idealny imigrant to taki, który 
jest samoupodmiotowiony, stanowi sam o so-
bie, jest pewien swoich praw i walorów. Żeby 
takie społeczeństwo o tle migracyjnym sobie 
wychować, należałoby zapewnić wszystkim 
przyjezdnym przyspieszony kurs niemieckiego 
systemu prawnego, zajęcia z zakresu spraw so-
cjalnych oraz obowiązków obywatelskich, a do-
datkowo – edukować ich z zakresu możliwości 
tego demokratycznego państwa dobrobytu.

Anna Burek: Jakie są najbliższe plany Pań 
i Polskiej Rady Społecznej na nadchodzący 
rok 2021?

Dr Marta Neüff: W ostatnich miesiącach pan-
demia oczywiście bardzo ograniczyła możli-
wość udzielania porad na miejscu. Musieliśmy 
przełożyć punkt ciężkości naszej pracy na ak-
tywność online i kontakt telefoniczny. Mamy 
nadzieję, że od wiosny sytuacja zacznie się 
polepszać, ponieważ wiele tematów wyma-
ga jednak osobistej rozmowy. Liczymy też na 
normalizację sytuacji transgranicznej. Korona 
bardzo skomplikowała sytuację osób regularnie 
przekraczających granicę polsko-niemiecką ze 
względu na pracę.

Jeśli chodzi o cele polityczne, chcemy wzmoc-
nić pozycję polskich migrantów na poziomie 
federalnym. Jako obywatele UE mamy pra-
wa, które nie na wszystkich szczeblach są 
przestrzegane. Zwłaszcza w zakresie praw 
pracowników oraz dostępu do systemu socjal-
nego widzimy wiele przypadków strukturalnej 
dyskryminacji. Aby temu przeciwdziałać pra-
cujemy wspólnie z przedstawicielami innych 
grup np. z Grecji i Chorwacji, ale także Turcji 
i Iranu. Jednym z sukcesów tej współpracy było 
powołanie Gabinetu Ministrów do Spraw Walki 
z Rasizmem (Kabinettsausschuss gegen Ras-
sismus und Rechtsextremismus) – to gremium 
powołano pierwszy raz w historii Niemiec dzięki 
presji wywartej przez organizacje migranckie.

Na przyszłość mamy nadzieję, że więcej osób 
pochodzenia polskiego zacznie angażować się 
w polityce – zarówno na poziomach lokalnych 
jak i federalnych – i wzmocni widoczność na-
szych interesów i tematów jako drugiej najwięk-
szej grupy migrantów w Niemczech. Wspiera-
my takie potencjalne osoby przez odpowiednie 
szkolenie oraz budowanie struktur organizacyj-
nych.

Dr Kamila Schöll-Mazurek: Naszą działalność 
finansujemy ze składek członkowskich i z pro-
jektów, w których wymagany jest wkład własny. 
Zachęcamy do wsparcia naszej pracy. Szcze-
gółowe informacje o możliwościach wsparcia 
(członkostwo, darowizna) znajdują się w za-
kładce https://polskarada.de/onas/czlonkostwo/ 
Darowizny na rzecz Polskiej Rady Społecznej 
na naszą pracę w zakresie pomocy migrantom 
można wpłacać na konto:

Kontoinhaber: Polnischer Sozialrat e.V.
IBAN: DE53 1005 0000 0190 7844 23
BIC: BELADEBEXXX
Name der Bank: Berliner Sparkasse

Anna Burek



| | KONTAKTY KONTAKTY12

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

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

Robert-Jungk-Oberschule zaprasza uczniów ze znajomością języka 
polskiego do dwujęzycznej, polsko-niemieckiej szkoły z bilingualną 
maturą i egzaminem MSA. Tel.: 8639280, 
www.robert-jungk-oberschule.de 

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

Polak, mężczyzna, wenig Deutsch sprechend, podejmie pracę jako 
opiekun osoby starszej w Niemczech. Informacje i kontakt 
+49 1520 30822 47, +48 502401030 lub alijan01@wp.pl

Zajęcia indywidualne / Kursy /  Tłumaczenia
Niemiecki / Angielski

 
Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych 

DAF BAMF Zulassung

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

Przygotowanie do egzaminów TELC / Goethe Zerti�kat / Cambridge

Nowe kursy od stycznia 2021 (grupy 4 osobowe). Zajęcia też przez Skype

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

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

Pflegedienst istnieje od 10-ciu lat!!!

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

NCM Malerbetrieb GmbH
Usługi malarskie, tynki dekoracyjne, fasady

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

Poszukujemy wykwalifikowanych malarzy (również z Gewerbą).

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

Krankenschwestern (pielęgniarka) (mwaid)
Krankenp�eger (pielęgniarz) (mwaid) 
P�egehilfskräfte (opiekunka, opiekun) 

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

Renciści pytają, doradca rentowy 
odpowiada
Przeszedłem operację i nie wiem, jak długo będę przebywał w szpi-
talu. Ponieważ złożyłem odwołanie w sprawie renty,  może nadejść 
w tym czasie odpowiedź. Jeśli stanie się to w trakcie mojej nieobec-
ności , to nie będę w stanie na nią odpowiednio  zareagować. Czy 
pobyt w szpitalu może służyć jako przyczyna przedłużenia wyzna-
czonego terminu urzędowego?

Każdy, kto złożył środek odwoławczy, winien na czas dłuższej nieobec-
ności, jak urlop, szpital itp., zapewnić sprawdzanie przez osobę trzecią 
przynajmniej co kilka dni nadchodzącej poczty, tak, aby mieć możliwość 
odpowiedniej reakcji w przewidzianym terminie, czy to ustawowym, czy 
też wyznaczonym przez urząd. Natomiast sam pobyt w szpitalu może je-
dynie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach posłużyć do uzasadnie-
nia przedłużenia formalnego terminu. Dorosły pełnosprawny obywatel, 
będący w sporze z instytucją państwową, odpowiada samodzielnie za 
dochowanie obowiązujących wymogów formalnych. 
Dotyczy to oczywiście również strony materialnej prowadzonego postę-
powania, czy to administracyjnego, czy też sądowego.

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

Z wielkim prawdopodobieństwem można stwierdzić, że zastosowane za-
szeregowanie faktycznie jest zaniżone.
Pytaniem do wyjaśnienia jest zgodność wykonywanej pracy z wykształ-
ceniem oraz czasowa jej zbieżność z samym wykształceniem, bo dopie-
ro od tej współbieżności  można mówić o konieczności wyższego zasze-
regowania.

Skończyłem 64 lata, posiadam legitymację inwalidztwa w 50 pro-
centach i zastanawiam się, czy nie przejść na rentę z powodu bra-
ku zdolności do zarobkowania. Aktualnie jestem na zwolnieniu le-
karskim. Zaznaczam, że obok pobierania świadczenia rentowego 
chciałbym chętnie dorabiać? 

Mając 64 lata można przejść na podstawie posiadanej legitymacji o 50 
procentach niepełnosprawności bezpośrednio na rentę dla takich osób 
(Schwerbehindertenrente). W takim przypadku wprawdzie nie zasto-
sowane zostanie znane potrącenie, tzw. Abschlag, odpadłaby jednak  
możliwość dorabiania ze względu na brak ukończenia regularnego wie-
ku rentowego. Natomiast renta z tytułu niezdolności zarabiania oznacza 
długi proces decyzyjny, nie tylko ze względu na konieczność przejścia 
przez komisję medyczną, ale również na trwanie procedury ustalenia 
stopniowego lub pełnego zwolnienia od pracy.
W tym kontekście sama decyzja przejścia na rentę będzie zależała od 
pozostałych okoliczności, tj. możliwości zarobkowych czy też zasiłko-
wych, które w zasadzie nie podlegają naszemu kryterium czy tez roze-
znaniu. 

Ukończyłem Wyższą Szkołę Morską w Gdyni i zostałem zamustro-
wany na statek morski MS „Bolesław  Śmiały”, początkowo jako 
asystent pokładowy, a następnie jako trzeci oficer pokładowy i ko-
lejno drugi oraz pierwszy, na różnych statkach morskich, wykonu-
jących dalekie rejsy wokół globu. W trakcie pracy zdobyłem patent 
drugiego oraz pierwszego oficera. Pomimo tego zostałem zaszere-
gowany do drugiej grupy kwalifikacyjnej od jakiegoś późnego mo-
mentu zatrudnienia, nawet nie od początku pracy jako drugi oficer 
pokładowy. Poza tym okresy urlopowe zostały podliczone w wymia-
rze 5/6, chyba ze względu na ich długość? Jak to powinno być? 

Jedynym podsumowaniem jest przyjęcie zasadniczych błędów w doko-
nanym zaliczeniu opisanej wysługi lat bez połączenia jej z posiadanym 
wykształceniem. O ile przyjęte błędne zaszeregowanie wymaga poprawy 
poprzez  powołanie się na uzyskane wcześniej wyższe wykształcenie 
oraz syntetyczne opisanie obowiązków zatrudnienia jako oficera po-
kładowego poszczególnych kategorii na dużych jednostkach morskich, 
o tyle druga część wymaga z pewnością dokładniejszego przedstawienia 
szczególnych regulacji urlopowych, specyficznych dla personelu żeglugi 
morskiej, odbiegających od znanych uregulowań dla pozostałych grup 
pracowniczych.Są one zrozumiałe ze względu na długomiesięczne dale-
kie rejsy, oznaczające stałe przebywanie na jednostce morskiej, rozdzie-
lenie z rodziną i pozbawienie 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 przedstawie-
nia szczegółów sprawy, aby zapewnić faktycznie poprawną  korektę.

 
Helena Surmack radca prawny, 

tel. 02115 - 800 80 30, 
wt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00
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16 lipca 1967 roku New York Times na swoich stronach ogłosił: SOUTH HA-
DLEY, Massachusetts, lipiec 15, Henry Rox, były profesor Mount Holyoke 
College i rzeźbiarz, który  być może najbardziej znany jest dzięki osobli-
wym postaciom, jakie tworzył z owoców i warzyw, umarł wczoraj w swoim 
domu. Miał 69 lat. 

Nie miałam pojęcia, że istniał, aż pewnego 
dnia przekopując Internet znalazłam ob-
razek pani cebuli, która płacze. Jakże była 
ona piękna! Zaraz potem odkryłam grające 
jazz banany a także kąpiące się w wannie 
fistaszki. Kto? Jak? Dlaczego? Kiedy? To py-
tania, na które potrzebowałam odpowiedzi. 
Przecież jestem fanką Arcimbolda i jego por-
tretów Rudolfa II. Zdarzało mi się też przy-
klejać oczy np. do cytryny. Postacie z wa-
rzyw i owoców zachwyciły mnie. Zaczęłam 
szukać. Znalazłam! Henry Rox! W dodatku 
urodzony w Berlinie. W sieci nie ma jednak 
o nim wielu informacji. Po chwili pojawiła się 
nadzieja. Oto odkryłam, że jest jedno wy-
dawnictwo i galeria w Salzburgu, która pla-
nuje wkrótce wydanie książki z jego dziełami 
a w roku 2021 wystawę jego prac. Nie my-
śląc długo napisałam do FOTOHOF, książki 
jeszcze nie było na rynku, ale gdy tylko się 
ukazała na początku grudnia, trafiła w moje 
ręce. I jest to rzecz przepiękna.

Kojarzycie książeczki dla dzieci, które mają 
grube stronice, takie kartonowe, żeby się 
nie pogięły i żeby łatwo je było przewracać? 
Tak jest i w tym przypadku. Kto powiedział, 
że książki w tej postaci mogą być tylko dla 
najmłodszych? Nikt! I bardzo dobrze. Niesły-
chanie to pasuje do prezentowanej tu treści, 
najważniejsze bowiem są zdjęcia autora. 
Cieszę się natomiast jak dziecko, za każ-
dym razem, kiedy przeglądam tę publikację. 
I nie ma tu zbędnego tekstu! Biograficzny 
szkic z esejem stanowią osobną broszurę 
dodawaną do książki. Świetny pomysł. Co 
ciekawe w prologu publikacji czytamy histo-
rię podobną do mojej. Oto Wolfgang Vollmer 
opisuje, jak doszło do wydania książki. W In-

HENRY ROX

ternecie znalazł zdjęcie słonia z marchewek 
i zapragnął wiedzieć więcej o jego autorze. 
Zupełnie jak w przypadku moim i pani ce-
buli! Vollmer zaczął kolekcjonować fotogra-
fie Roxa, książki, zwiedzał archiwa (m.in. 
w Berlinie czy South Hadley) i w ten sposób 
dowiadywał się więcej i więcej. Dzięki tej 
pracy ja teraz mogę pogłębiać swoją wiedzę. 
Dzięki tej pracy trafia w ręce nas wszyst-
kich przepiękna rzecz. Dzięki tej pracy ży-
cie i twórczość dwojga artystów (Henry’ego 
i jego żony Lotty) nie zostanie zapomniane. 
To pierwsza publikacja, która dotyczy tych 
twórców. Dzięki niej nie zostaną zapomniani. 

Henry Rox urodził się w Berlinie w 1899 
roku jako Heinrich Rosenberg. Brał udział 
w I Wojnie Światowej a od 1920 roku studio-
wał w stolicy Niemiec historię sztuki, rzeźbę 
oraz fotografię. W 1927 roku poślubił Char-
lottę Fleck. Ze względu na swoje żydowskie 
korzenie, aby uniknąć niebezpieczeństwa, 
w 1934 roku wyjechali do Londynu, gdzie 
zmienili nazwisko. Odtąd żyli jako Henry 

i Lotta Rox. To właśnie w Anglii artysta za-
czął dodawać oczy owocom i warzywom, 
tworzyć figurki. W 1938 roku wyemigrowa-
li do Stanów Zjednoczonych. Tam od 1939 
roku Henry Rox pracował jako wykładowca  
rzeźby i historii sztuki na Mount Holyoke Col-
lege w South Hadley. W 1948 roku małżeń-
stwo dostało amerykańskie obywatelstwo. 
W 1954 roku Henry Rox otrzymał tytuł pro-
fesora, następnie stypendium Guggenheima 
na podróż do Europy. Zmarł 14 lipca 1967 
roku w South Hadley. O jego śmierci poinfor-
mował m.in. New York Times. 

Jak traktował profesor Henry Rox swoje 
owocowe i warzywne rzeźby? Czy były roz-
rywką? Na pewno ucieleśniały jego poczucie 
humoru. No i przecież nie tylko chodzi o po-
stacie, ale o całe wykreowane światy, sce-
ny, które potem misternie fotografował. Jak 
je klasyfikować? Jak do nich podchodzić? 
Przecież fotografowie też analizują prace 
Roxa. A może są to tylko martwe natury? Na 
to nie ma jednak zgody. Na pewno wyczuwa-
my tu chęć zabawy, niezwykłą kreatywność 
i pokusę antropomorfizowania. To jest wspa-
niała mieszanka fotografii eksperymentują-
cej, dokumentującej, świata reklamy, może 
niektórzy z uśmiechem powiedzą: toż to food 
porn! I jakże dobrze przemyślany! Nic tu nie 
wydaje się przypadkowe czy spontanicz-
ne. Przeciwnie, mamy poczucie, że sceny 
zostały zbudowane z wielką dokładnością. 
Są dobrze oświetlone, mają piękne kolory. 
Ale przecież wiadomo, że warzywa i owoce 
szybko tracą świeżość, musiały zatem po-
wstawać z energią  i w krótkim czasie. No 
i jest to materia delikatna. Trzeba do niej 
podchodzić z wrażliwością. To wspaniałe 
widzieć ją ożywioną! A ja już chyba zawsze 
w jabłku będę widzieć głowę. 

Marta Janik

Chcecie kupić książkę? 
Napiszcie do fotohof@fotohof.at. 

Tam dowiecie się, jak najlepiej to 
zrobić. Trafi w Wasze ręce coś prze-
pięknego, cudownie wydanego! Coś, 
co jest niezwykłym hołdem złożonym 
twórcy niezwykłych-zwykłych rzeźb.  
I kto wie, może i Wy zaczniecie robić 
z bananów słodkie świnki a w Wa-
szej kuchni na stałe zagości piękna 
pani cebula?
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Po miesiącach zadumy i nadziei czas na styczeń, pierwsze 31 
dni nowego roku. Lista postanowień długa, że aż przytłacza. 
Łatwiej ją napisać niż zrealizować. 

Odkąd pamiętam uwielbiałam marzyć, 
snuć plany w głowie, wierzyć w niemożli-
we. Nad wioską, w której się wychowałam, 
szczególnie latem, przelatywało mnóstwo 
samolotów. Mogłam godzinami leżeć na 
kocu i wpatrywać się w białe drogi na 
niebie, sunący szary punkt i zastanawiać 
się, dokąd ci siedzący w środku ludzie 
lecą. Kim są, co robią, jakie mają życie? 
Zdarzało się, że przypisywałam im od-
powiednie role, zgodnie z moim aktualny 
stanem emocji. Najczęściej jednak była to 
dla mnie pewna forma ucieczki od swoje-
go życia. Podobnie inspirowały mnie bloki. 
Bardzo lubiłam jeździć do cioci i wujka, 
którzy zajmowali przytulne mieszkanie na 
trzecim piętrze. Szczególnie w okresie zi-
mowym, kiedy słońce nie gościło długo na 
niebie. Gdy tylko zbliżaliśmy się do punktu 
przeznaczenia, mój wzrok wędrował po 
całym budynku i nie mogłam się nadziwić 
różnorodności kolorów w oknach. Magia 
tkanin zasłonowych. Byłam przekonana, 
że w takim miejscu nikt nie może czuć się 
samotny, a tym bardziej smutny. Tyle osób 
wokół, tyle ciekawych historii...

 Wtedy jeszcze nie wiedziałam, 
jak bardzo człowiek człowiekowi może być 
obojętny. Ta wiedza przyszła z czasem. Po 
kolei burzył się świat mojego dzieciństwa, 
który nie był idealny, lecz pełny nadziei, 
wiary w ludzi i marzeń. Długo rozczaro-
wania nosiłam w swoim plecaku doświad-
czeń, w najbardziej ukrytej kieszeni, zanim 
postanowiłam je wyjąć i przyjrzeć się im 
z bliska. Czasami ciążyły tak bardzo, że 
trudno było iść naprzód, nawet po prostej. 
Lecz mimo to, wolałam je nosić i udawać, 
że daję radę, niżeli zmierzyć się z nimi. 

W większości byłam rozczarowana sobą. 
Tym, że nie wypełniłam listy swoich ma-
rzeń, zamiarów, nie uszczęśliwiłam kogoś 
czy się pomyliłam. Rozczarowanie boli 
bez względu na miesiąc czy porę roku. 
Jednak według moich obliczeń skala tego 
uczucia jest wyjątkowo wysoka akurat 
w styczniu. Kiedy opadają emocje Świąt, 
sylwestrowej nocy a nowy rok nie jest już 
planem w głowie, lecz codzienną realno-
ścią. W tym czasie właśnie przekonujemy 
się o mocy swojej woli. Ile tak napraw-
dę jesteśmy w stanie z siebie dać. Życie 
samo pokaże, nieubłaganie weryfikując 
naszą listę życzeń, a wtedy wyrazem wiel-
kiej odwagi będzie po prostu nie uciec 
przed uczuciami wstydu, zawodu, słabo-
ści i rozczarowania, bądź nie upychać tych 
emocji w najbardziej schowane kieszenie 
plecaka. Wręcz przeciwnie – powitanie ich 
z uśmiechem zrozumienia. Bez obwinia-
nia siebie lub innych za porażkę. Bo czy 
tak naprawdę jest to klęska, że nie schud-
niemy, nie rzucimy palenia, nie będziemy 
bardziej wdzięczni ani asertywni w niecałe 
dwa tygodnie? Żyjemy z pewnymi nawy-
kami przez x lat, niektóre sytuacje powta-
rzają się w naszym życiu jak w zaklętym 
kole, a my chcemy je zmienić  pstryknię-
ciem palca. Bądźmy dla siebie wyrozumia-
li i cierpliwi.

 Niestety nikt z nas nie ma cza-

Bądź szczęśliwa (y), ale jak najdalej ode mnie

rodziejskiej różdżki, nawet najlepszy psy-
choterapeuta w mieście. Tylko od nas 
zależy czy coś w sobie zmienimy. Czy 
rzeczywiście tego pragniemy? Czy jeste-
śmy gotowi na codzienną pracę? A przede 
wszystkim, czy jesteśmz gotowi na praw-
dę, która niekoniecznie jest dla nas przy-
jemna. Mamy wręcz niesamowitą zdolność 
do popadania w swoją strefę komfortu, 
z której, nawet jeśli tam śmierdzi, nie łatwo 
nam wyjść. Bo przecież mogłam szybciej 
opróżnić swój plecak z niepotrzebnego 
ciężaru, lecz tego nie robiłam. Wolałam 
poobcierać sobie plecy, czasami aż do 
krwi, szturchnąć nim niejedną osobę, któ-
ra mnie mijała na ścieżce życia 
i mimo to, niosłam go dalej. O ile łatwiej 
jest mi dzisiaj, kiedy w każdej chwili po-
trafię przystanąć, zajrzeć do wszystkich 
kieszeni i zobaczyć, czy czasami z przy-
zwyczajenia, nie upchnęłam dodatkowe-
go ciężaru.

 Rozczarowanie postępowaniem 
drugiej osoby to już trochę inna bajka. Po-
nieważ nigdy nikogo nie zmienimy. Każdy 
z nas ma wolną wolę i godność samosta-
nowiącego o sobie człowieka. I trzeba to 
szanować. Nie musimy się godzić z postę-
powaniem drugiej osoby, tym bardziej jeśli 
jest dla nas krzywdzące, lecz my za nią nie 
wybierzemy słów do powiedzenia, ani czy-
nów do zrobienia. I czasami najtrudniejsze 
w tym wszystkim, to zaakceptować fakt, 
że dana osoba jest odpowiedzialna sama 
za siebie. Mój dom, moje zasady. To my 
sami, w większym bądź mniejszym stop-
niu, wybieramy sobie męża, żonę, przyja-
ciół, znajomych, ludzi, z którymi żyjemy. 
Jednym z moich ulubionych pożegnań, 
którego nauczyłam się już jako nastolatka, 
jest powiedzenie do osób, z którymi war-
tościowo, ideowo bądź uczuciowo nie jest 
mi po drodze: „Bądź szczęśliwa(y), ale jak 
najdalej ode mnie”. Na zasadzie – żyj i daj 
żyć innym. Przecież nikt nie każe mi z tą 
osobą się tulić, jadać codziennie kolację 
czy zwierzać się jej, lecz prawo do god-
nego, szczęśliwego życia ma każdy, bez 
względu na to, co mi ta osoba wyrządzi-
ła. Owszem, wybaczenie sobie i innym to 
trudny i często długotrwały proces, lecz nie 
niemożliwy. Z doświadczenia powiem, że 
bardzo uwalniający i odciążający. Otwie-
rasz kieszeń po kieszeni, wygrzebujesz 
coś z zakamarków, przyglądasz się temu, 
pytasz, zastanawiasz, szukasz odpowie-
dzi, w końcu rozumiesz i możesz zdecydo-
wać, czy potrzebujesz to nieść dalej, czy 
wyrzucasz do pobliskiego kosza. Ileż osób 
stoi w miejscu ze swoimi plecakami, któ-
rych już nie mogą unieść dalej? Narzekają 
na buty, pogodę, kondycję czy jakość pod-
łoża. Nie widząc, że przyczyną utkwienia 
w jednym punkcie jest to, co mają na ple-
cach. I tak, zapewne jakiś ekwipunek bę-
dziemy nieść do końca naszej wędrówki, 
dlatego co jakiś czas są schroniska, w któ-
rych możemy zjeść ciepły posiłek, zdjąć 
plecak, usiąść na chwilę i przyjrzeć się 
jego zawartości. Aby to zrobić potrzebu-
jemy okularów szczerości, herbaty odwa-
gi, książki rozmów i prawdy zrozumienia. 
Nie tej, którą nam głoszą w gazetach, 

telewizji czy dają ciocie dobra rada, lecz 
prawdy swojego serca, którą zdobywamy, 
poznając różne teorie, zdania, poddając 
je krytycznej obróbce, bacznie obserwu-
jąc, zadając sobie pytania i szukając na 
nie odpowiedzi. To jest prawda. Nikt z nas 
nie ma na nią monopolu. Każdy ma prawo 
do swoich odczuć. Miejmy jednak świado-
mość, że „prawda leży pośrodku – może 
dlatego wszystkim zawadza” (Arystote-
les).

 Radzenia sobie z trudnymi emo-
cjami uczymy się już od dziecka. To naj-
pierw rodzice jako modele do naśladowa-
nia, pokazują nam co i jak robić kiedy jest 
nam źle. Czynią to najlepiej jak potrafią, 
niestety często powtarzając schematy, 
których nauczyli się od swoich rodziców. 
I tak pokolenie za pokoleniem, jeśli nikt 
nie wyjdzie z tego koła powtarzających się 
mechanizmów, ten schemat będzie się po-
wtarzał. Niejednokrotnie taranując innych. 
Studiując psychologię i psychoanalizę do-
brze wiem, jak trudno jest stanąć twarzą 
w twarz z jakąś prawdą o sobie. Tym bar-
dziej, gdy nie są to miłe rzeczy. Jesteśmy 
rozczarowani życiem, swoją rodziną, sobą. 
Przychodzi ból, żal, żałoba po stracie daw-
nych marzeń, planów, czasu. Akceptacja 
popełnionych błędów, umiejętność wycią-
gania z nich konstruktywnych wniosków, 
wybaczenie. Empatia, zrozumienie emocji 
i pewnych mechanizmów. Są to bezcen-
ne dary, dzięki którym możemy zacząć na 
nowo. Lepiej, mądrzej, lżej... w końcu za-
czynamy nowy rok swojego życia.

 Jonathan Carroll napisał 
w Drewnianym morzu: „Nie tyle po-
znaj siebie, ile poznaj wszystkich 
siebie. Wszystkich z całego twego 
czasu”. I sama wiedza nic nie zmie-
nia. Rany muszą się zagoić, emocje 
opaść, wspomnienia zdystansować. 
Musimy nabrać otwartości, zaufania, 
samoświadomości przeżyć. Otrzymać 
niekrytykujące wsparcie, i ciepło, przy 
których można po prostu być sobą, ze 
wszystkimi swoimi złościami, żalami, 
smutkami, rozczarowaniami, ale też 
radościami, inspiracjami i sukcesami. 
Dlatego przyjrzyjmy się swoim pleca-
kom, w tym pierwszym miesiącu nowe-
go roku naszego życia.

  Anna Maria Wladkowska
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Wojciech Szczepanik – Przemek Dzienis

Muzyka neutralna
klimatycznie

Nagrać płytę w studiu, które korzysta z energii odnawialnej, przelot 
samolotem skompensować biopaliwem i stworzyć pierwszy na świe-
cie album bez emisji CO2. Udało się to Wojtkowi Szczepanikowi, pia-
niście i kompozytorowi, z którym rozmawiał Maciej Wiśniewski
Swoje płyty podpisujesz pseudonimem artystycznym Wojtek. Czy to 
po to, żeby Niemcom łatwiej było wymówić Twoje imię?

Tak, wymowa mojego imienia jest pewnym problemem za granicą, ale 
chodziło mi o to, żeby zostawić moje autentyczne imię, pokazać swoim 
imieniem, że to jestem ja i nie udaję kogoś innego. Cieszę się, że moje 
imię jest wyjątkowe i mogę go używać jako pseudonimu. Powoli uczę też 
innych, jak je wymawiać.

Skąd Wojtek wziął się w Berlinie?

Przyjechałem na studia architektoniczne na Uniwersytecie Technicznym 
w ramach programu Erasmus. Obroniłem się, dostałem pracę, ale do Ber-
lina przyciągnęła mnie także muzyka, no i fakt, że mieszka tu moja siostra.

To mnóstwo powodów, żeby zostać w Berlinie, mieście, które inspiru-
je artystów. Swoją muzyczną karierę zacząłeś od pianistyki?

Zaczynałem jako piano solo, artysta, który tworzy muzykę wyłącznie na 
pianino. Wydałem dwie płyty. Z jednej, która nazywa się „Instinct” jestem 
naprawdę dumny. Z czasem zacząłem bardziej eksperymentować, doda-
wałem więcej syntezatorów, więcej elektroniki.

Z jednej strony modern classical, z drugiej elektronika. To dwa światy, 
które często i twórczo spotykają się w Berlinie.

Faktycznie w Berlinie jest wielu takich artystów, np. Nils Frahm czy Grand-
brothers, ale jest też Polka Hania Rani, która również była w Berlinie w ra-
mach Erasmusa.

Z wykształcenia jesteś architektem. Czy Twoja wrażliwość architekto-
niczna ma wpływ na Twoją muzykę?

Myślę, że intuicja architektoniczna mimowolnie przenika do muzyki.  Czuję 
wiele podobieństw między architekturą a muzyką. Takim podobieństwem 
jest rytm. W muzyce to sprawa oczywista. W architekturze rytm występuje 
nie tak bezpośrednio, ale struktura ma zawsze jakiś rytm, np. układ kolumn 
czy składników, ale też na fasadzie widzimy rytm architektury w postaci 
okien, które rytmicznie są od siebie oddzielone, budują kompozycję.

Wydaje mi się jednak, że tworząc muzykę, niekoniecznie myślisz o ryt-
mie architektury, a raczej o emocjach, bo bardzo je słychać w Twojej 
muzyce. Czy starasz się je przełożyć na dźwięki?

Ja po prostu zamykam oczy i oddaję się muzyce. Nie myślę za dużo. Trze-
ba wyłączyć się na chwilę i poczuć instrument, dlatego gram osobiście na 
wszystkich instrumentach na raz, na pianinie i na syntezatorach, dzięki 
czemu mogę oddać się tworzeniu muzyki w sposób fizyczny, nie przy kom-
puterze.

Myślisz o swojej muzyce post factum?

Tak. Nigdy nie planuję wyrazić konkretnych emocji, a ponieważ piosenka 
musi mieć tytuł, nadaję go długo po fakcie, analizuję: Co ja chciałem przez 
to powiedzieć?

Tytuł „Atmosphere” to ukłon w stronę ekologii czy w stronę Joy Di-
vision?

“Atmosphere” to z jednej strony klimat, czyli kryzys klimatyczny, najwięk-
sze wyzwanie jakie czeka ludzkość, a z drugiej strony atmosfera jako aura 
specyficznego nastroju, który mógł zostać stworzony za pomocą dźwięku. 
Ten tytuł wziął się z architektury, bo kiedyś uczestniczyłem w kursie, pod-
czas którego badaliśmy, czym jest atmosfera w architekturze.

Ale na płycie słychać także Twoją rodzinę.

Zawsze mam przy sobie przenośny mikrofon i nagrywam różne historie. 
Na tej płycie występuje np. moja babcia, która, jak większość babć, miała 
dużą mądrość życiową, opowiadała różne ważne historie i wspierała mnie. 
Jest też mój bratanek, moi znajomi, koledzy. Dzięki temu ta płyta jest dość 
osobista i autentyczna.

O Twojej płycie mówi się dużo, ale przede wszystkim pod kątem eko-
logiczno-technologicznym, co moim zdaniem jest dla tej świetnej 
płyty krzywdzące. Tym niemniej my też chcemy o tym z Tobą poroz-
mawiać, bo Twoja płyta to pierwszy w historii muzyki album nagrany 
z zerowym śladem węglowym. Co to znaczy w przypadku nagrywania 
płyt?

Ślad węglowy to suma wszystkich emisji wygenerowanych przez dany 
produkt, wydarzenie, osobę, w tym wypadku płytę. Jeśli dana rzecz ma 
być neutralna klimatycznie, czyli bez emisji śladu węglowego, powinno się 
zredukować wszystkie emisje od razu na samym początku do zera lub 
minimum, a te, które i tak powstały, należy skompensować. I na to też są 
różne techniki.

Jak to wyglądało w przypadku Twojej płyty? 

Pierwszy etap polegał na redukcji, czyli na tym, żeby nagrać płytę w studio, 
które korzysta z energii odnawialnej. Podczas nagrań nie było żadnych 
bezpośrednich emisji, bo korzystaliśmy z energii odnawialnej uważanej za 
bezemisyjną. Takie studio znaleźliśmy w Londynie. Drugi etap to kompen-
sacja tych emisji, których nie dało się zredukować, bo do Londynu leciałem 
samolotem. Wiem, jak to brzmi, ale okazało się, że można latać neutralnie 
klimatycznie i korzystać z biopaliwa. Korzystałem z usług firmy, która wy-
kalkulowała, ile paliwa zużyłem podczas lotu w tę i z powrotem i kupiłem 
taką samą ilość biopaliwa, które zostanie dostarczone na lotnisko w Szwe-
cji i ktoś inny poleci na tym paliwie. Taka sama ilość zwróciła się do sieci, 
więc można powiedzieć, że ja leciałem na tym biopaliwie.

A jesteś w stanie policzyć, ile kilogramów dwutlenku węgla oszczę-
dziłeś, nagrywając w ten sposób?

Tak, pokazałem to nawet na swojej stronie, gdzie opisuję każdą swoją 
czynność i każdy proces. Oszczędziłem ok. 370 kg.

Czyli tyle emisji CO2 wytworzyłoby się przy emisji płyty, którą nagry-
wa pianista w klasyczny sposób?

Tak, a przy zespole i orkiestrze jest dużo, dużo więcej, bo wtedy wlicza 
się jeszcze transport wszystkich członków zespołu i dużo dłuższe sesje 
nagraniowe.

Wojtku, zadam prowokacyjne pytanie: Po co to wszystko? 370 kg to 
nie tak dużo. Świata ni uratujesz. To ma być sygnał dla branży, żeby-
śmy myśleli o tym, co robimy i robili to trochę inaczej?

Tak, z jednej strony to ma być sygnał, bo w innych branżach dużo się 
dzieje w kwestii neutralności klimatycznej. Różne firmy szczycą się tym, że 
dany produkt jest neutralny klimatycznie, a w muzyce tak często to się nie 
zdarza. Nie słyszy się o albumach neutralnych klimatycznie, a produkcja 
muzyki neutralnej klimatycznie wcale nie jest taka trudna. Wszystko zależy 
od tego, z jakiej energii korzystamy, tylko powinniśmy zacząć to robić, żeby 
spowolnić zmiany klimatyczne i nie doprowadzić do masakry. Z drugiej 
strony to dla mnie kwestia sumienia. Nie chciałem dodatkowo generować 
emisji dlatego, że chciałem stworzyć swój album i wyprodukować muzykę.

Teraz, w czasie pandemii, nie ma mowy o koncertach, ale czy masz 
pomysł na trasę koncertową z zerową emisją CO2?

To ciężki temat, bo emisje nie są generowane tylko przez artystów, ale 
także przez salę koncertową i przez widownię. Większą emisję generuje 
publiczność, dojeżdżając na koncert, niż artysta podróżując między kraja-
mi. Coldplay np. zdecydował, że nie będzie koncertował, dopóki nie będzie 
to neutralnie klimatycznie. Nad rozwiązaniem tego problemu pracuje też 
Massive Attack. Ja robię wszystko, żeby to było zeroemisyjne. Na koncerty 
jeżdżę pociągami. Staram się też mówić na koncertach, jak ważne jest to, 
żeby być świadomym klimatycznie.

Żyjesz też w ten sposób? Twoja świadomość i Twoje działanie nie 
kończą się na nagraniu tej płyty?
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Domagala – rbb/Kycia

Nie, nie. To się zaczęło od prywatnego życia. Jestem wegetarianinem, sta-
ram się żyć w duchu zero waste, czyli redukować niepotrzebne śmieci, ku-
pować żywność, która nie jest wysokoemisyjna, nie chodzi tylko o mięso, 
ale także takie produkty jak avocado. Jeżdżę rowerem, większość rzeczy 
kupuję z drugiej ręki, co się przekłada na muzykę, bo prawie wszystkie 
moje instrumenty pochodzą z drugiej ręki, co jest i tanie i ekologiczne.

Dziękuję za rozmowę i bardzo udaną płytę, której można posłuchać 
w serwisach streamingowych, bo płyta, także ze względu na emisję 
CO2, nie istnieje w postaci nośników fizycznych, ani na kompakcie, 
ani na winylu.

Zacząłem od Bacha 
Studiował kompozycję w klasie Witolda Szalonka. Jest laureatem nagrody 
Borysa Blachera w Berlinie, George’a Mufata w Salzburgu oraz Ludwiga 
van Beethovena w Bonn. Jego twórczość obejmuje utwory orkiestrowe, 
chóralne, solowe i kameralne. Z Jackiem Domagałą, kompozytorem, pia-
nistą i organistą pochodzącym ze Szczecinka, a mieszkającym w Berlinie, 
rozmawiał Tomasz Kycia.
Dlaczego został Pan kompozytorem, a nie instrumentalistą?

To dość podchwytliwe pytanie, bo wszyscy kompozytorzy łącznie z Chopi-
nem zaczynali od fortepianu. Był to także początek mojej kariery muzycz-
nej. Mając 12 lat, zdobyłem 1. miejsce w konkursie mozartowskim w Gdań-
sku. Mój ojciec postanowił wówczas, że zostanę muzykiem. Nie wiem, dla-
czego moja wielka kariera pianistyczna nie została urzeczywistniona, ale 
wydaje mi się, że kompozytorsko miałem więcej do powiedzenia, a może 
stało się też tak dlatego, że grając na fortepianie, miałem straszliwą tremę 
i nie mogłem przebić się przez publiczność.

Gdzie są początki kompozytorskie Jacka Domagały? Ponoć był to 
Bach i jazz?

Tak. Byłem chyba pierwszą osobą w Polsce, która napisała pracę magi-
sterską na temat jazzu. Jazz mnie zawsze fascynował, może dlatego, że 
ma on dużo wspólnego z kompozycją, z improwizacją. A z Bachem to inna 
historia. Bach jest podstawą muzyki. Bach swinguje. Wydaje mi się, że 
można by go z jazzem połączyć.

Prof. Witold Szalonek podobnie jak Pan, spędził sporą część życia 
w Berlinie. Kiedy i jak wasze drogi się przecięły?

Kontakt z prof. Szalonkiem nawiązałem, pracując w Berlinie jako organista. 
To było emocjonujące spotkanie. Zaprezentowałem mu swój utwór i tak się 
zaczęła nasza współpraca. Miałem zaszczyt zostać jego uczniem. U prof. 
Szalonka ukończyłem kompozycję z wyróżnieniem.

Należy Pan do grupy współczesnych kompozytorów eksperymen-
tujących – zarówno dźwiękiem, kompozycją, jak i dźwiękiem instru-
mentów, podobnie jak Lutosławski, Penderecki czy prof. Szalonek. 
Czy Panowie jakoś ze sobą rywalizowali, bo znaliście się osobiście, 
prawda?

Oczywiście znałem osobiście Witolda Lutosławskiego. Z Witoldem Sza-
lonkiem miałem bliskie łącza, z tym, że ja należę do trochę wcześniejszej 
generacji, przed Lutosławskim, Pendereckim i Szalonkiem. Miło mi było 
poznać Pendereckiego bliżej osobiście po tylu latach przy okazji wykona-
nia mojej „Normandii”. Penderecki gratulował mi tego utworu.

Co dzieje się w Pana głowie, sercu i duszy podczas komponowania?

Najważniejsza jest koncepcja utworu. Jako przykład podam sposób, w jaki 
powstała „Normandia”, mój największy utwór symfoniczny, który wiąże się 
z absolutnie osobistym przeżyciem. Byłem na urlopie we Francji. Po wspa-
niałych wystawach impresjonistów w Paryżu, pojechałem do Normandii, 
gdzie odczułem olbrzymi kontrast. Podczas spaceru na plaży Omaha, 
myślałem o roku 1944, lądowaniu aliantów, tysiącach zabitych żołnierzy. 
I wówczas, kiedy oglądałem tę wojenną atmosferę, przyszła mi do głowy 

koncepcja napisania tego utworu, wiedziałem też, jaka będzie jego forma. 
Chciałem koniecznie rozbudować perkusję, wiedziałem, że ma być to ol-
brzymia orkiestra. W ten sposób powstał utwór, nad którym pracowałem 
półtora roku. Miałem nadzieję, że dźwiękiem, orkiestrą oddałem swój oso-
bisty dysonans harmoniczny tej całej tragedii.

Jakie to uczucie, kiedy słyszy Pan po raz pierwszy całą orkiestrację 
swojego utworu?

Jest to największa radość dla każdego kompozytora, kiedy może usłyszeć 
swoją muzykę na żywo, co pozwala również po prawykonaniu na korekty 
instrumentacyjne.

Otrzymał Pan rok temu nagrodę konkursu kompozytorskiego Ludwi-
ga van Beethovena w Bonn. Gdzie jest Pana emocjonalna i muzyczna 
ojczyzna?

Wydaje mi się, że moje wnętrze jest bardzo zbliżone do wnętrza roman-
tycznego. Ucieszyłem się z tej nagrody, bo Beethoven jako pierwszy otwo-
rzył drogę do romantyzmu.

Jakie są Pana marzenia zawodowe, najbliższe projekty?

Moje kompozycje zawsze łączą się z przeżyciami osobistymi. Jednym 
z moich ostatnich utworów było „Topnienie lodu”, bo byłem bardzo zanie-
pokojony zmianami klimatu. Prawykonanie miało się odbyć 12 grudnia, ale 
niestety zostało przełożone ze względu na pandemię.

Mieszka Pan w Berlinie od 1981 roku. Grał Pan, tak jak Feliks No-
wowiejski w kościele Dominikanów św. Pawła na Moabicie. Ludzie 
mówili o Panu: polski organista, absolutny wirtuoz. Nie tęskni Pan za 
tym instrumentem?

Naturalnie, chciałbym powrócić kiedyś do gry na organach. A najlepiej na-
pisać coś na organy.

W takim razie czekamy! Dziękuję za rozmowę.

Bezdomność w czasie
pandemii

Jedni wybierają noclegownie, bo pewniej czują się w grupie. Inni na-
wet zimą nocują w namiocie, a w koronawirusa nie wierzą. Marta Ku-
piec sprawdziła, jak polscy bezdomni radzą sobie w Berlinie w czasie 
pandemii.

Sytuacja wielu polskich bezdomnych w Berlinie pogorszyła się w związku 
z pandemią. Poradnie, jadłodajnie, ambulatoria są zamknięte lub działają 
w ograniczonym stopniu. Liczba miejsc w noclegowniach jest ograniczona. 
Berliner Stadtmission zorganizowała wprawdzie kilka osobnych pomiesz-
czeń dla bezdomnych zakażonych koronawirusem, ale druga fala pande-
mii wzmogła poczucie niepewności. „Nasi podopieczni pewniej czują się 
w grupie. Liczą, że jeśli jeden z nich zachoruje, to inni wezwą pomoc“ 
– mówi Artur Darga z berlińskiej Misji Miejskiej, działającej pod patronatem 
ewangelickiej organizacji charytatywnej Diakonie. Jak dodaje, w nocle-
gowniach przeprowadzane są szybkie testy na COVID. Trzeba też nosić 
maseczkę i zachować odstęp.

„Jednak poza noclegowniami bezdomni nie mają możliwości przestrzega-
nia zasad higieny, na ulicach nie umyją rąk, nie zorganizują sobie nowych 
masek” – przyznaje Artur Darga. Potwierdza to Norbert, który od lat miesz-
ka w prowizorycznym namiocie pod jednym z berlińskich mostów. „Bez-
domny musi sobie wszystko sam załatwić. Wielu moich znajomych śpi po 
noclegowniach, ale to nie dla mnie. Wiecznie pijaństwo, rozróby, bijatyki 
i kradzieże. Wolę spać pod namiotem” – przyznaje. Z maseczką jednak się 
nie rozstaje, choć nie dlatego, że boi się zakażenia koronawirusem.

„Bez maseczki nie wejdę ani do Misji ani do sklepu. W jednym sklepie 
w toalecie wisiała kartka. „Przed odkręceniem kranu umyj ręce! Ale jak to 
zrobić? Słyszałem, że niektórzy chorowali, ale ja w to nie wierzę. 5 miesię-
cy temu wyszedłem z więzienia. Dlaczego nie było badań na covid, skoro 
jest tam aż 1000 osób?” – zastanawia się Norbert.

Także Kamil nosi maseczkę, chcąc w ten sposób uniknąć kłopotów. Do 
pandemii nastawiony jest sceptycznie. „Nie ma żadnych obaw. Telewizja 
przesadza i za dużo piszą w Internecie na ten temat. Na misjach, gdzie 
można coś zjeść, jest zachowany odstęp i zasady higieny” – dodaje. Wie-
czorem Kamil woli pójść do noclegowni, niż szukać ustronnego miejsca na 
ulicy. „Lepiej iść na misję, niż spać na dworze pod namiotem, jest zima. 
Misji jest mnóstwo. Ludzi coraz mniej, bo się boją. Jest ochrona, prze-
strzegamy regulaminu” – dodaje 25-latek, którego bezdomność dotknęła 
zaledwie miesiąc temu. Najpierw trafił na nieuczciwego pracodawcę, po-
tem zabrakło mu środków do życia. „Zostałem zrobiony w bambuko, nie 
miałem za co zapłacić czynszu. Ale jak człowiek jest bezdomny w Berlinie, 
to wie, gdzie zjeść i pójść po czyste ciuchy, bo działa tu mnóstwo misji” 
– mówi Kamil, który chciałby jak najszybciej wrócić do normalnego życia 
i uciec ze świata bezdomności.
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COSMO – Radio po polsku to jedyne w swoim rodzaju spo-
tkanie z polską tematyką w niemieckich mediach. To najnow-
sza polska muzyka, spotkania z artystami, ekspertami, pu-
blicystami, ludźmi tworzącymi polską kulturę w Niemczech.

Staramy się docierać tam, gdzie w Niemczech słychać język 
polski. Zasięgamy porad u polskich i niemieckich eksper-
tów w sprawach, które Państwa interesują. Podpowiadamy, 
jakich słuchać płyt, jakie czytać książki, gdzie bywać, by 
spotkać się z polską kulturą w Berlinie i innych regionach 
Niemiec. Gramy, informujemy i słuchamy Państwa głosów.

Audycje prowadzą: Monika Sędzierska, Adam Gusowski, To-
masz 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 apli-
kacji WDR

o godz. 22.00 na antenie radia COSMO
oraz online i na facebooku

„Informacje, gdzie można się zgłosić po pomoc, rozchodzą się wśród bez-
domnych w mgnieniu oka” – zauważa Artur Darga z Berliner Stadtmission. 
Cieszy go, że zainteresowanie ich losem nie maleje. „Nie mam wrażenia, 
że jest mniej wolontariuszy. Są ostrożni, ale strachu przed covidem nie ma. 
Stadtmission udostępniła 5 pojazdów dla bezdomnych, każdy z samocho-
dów jest wyposażony w środki higieny, maski, kawę, herbatę, karimaty, 
śpiwory” – mówi.

Ale jedna rzecz uległa zmianie – sytuacja w dziennych ośrodkach wspar-
cia, jak ten przy Wittstockerstr., w berlińskiej dzielnicy Wedding, do którego 
zagląda bezdomny Norbert. „25 osób może być w środku, ale jeśli jest ko-
lejka – po półtorej godziny każą opuścić ośrodek. Warunki? Albo się siedzi 
samemu przy stoliku, albo w 2 osoby przy większym stole”.

„Pandemia wpłynęła także na sytuację finansową bezdomnych” – zauważa 
Kamil. „Ludzie, którzy stoją przy bankach, mogą zbierać pieniądze tylko 
w weekend, bo w inne dni stoi ochroniarz i wpuszcza ludzi z zachowaniem 
odstępu. Ochroniarz wyprasza ich i tak to się dzieje” – puentuje.

Jestem, więc działam
 
„Nie wystarczy pracować i płacić podatki. Ważne jest też zaangażowanie 
społeczne i polityczne, zwłaszcza jeśli ma się migracyjne pochodzenie“ 
– mówi Sylwia Andrałojć-Bodych, która sama jest aktywna zawodowo, 
społecznie i politycznie. Z referentką ds. polsko-niemieckiej współpracy 
w zakresie polityki klimatycznej w Germanwatch e.V, członkinią komitetu 
rodzicielskiego w berlińskim przedszkolu, osobą wspierająca uchodźców, 
podróżniczką i blogerką rozmawia Monika Sędzierska.

Bierze Pani udział w programie mentorskim POLMotion – Ruch pol-
skich kobiet dotyczącym zaangażowania polityczno-społecznego Po-
lek w Niemczech i organizowanym przez stowarzyszenie Agit Polska. 
Dlaczego tak ważne jest, żeby osoby z pochodzeniem migracyjnym 
angażowały się w życie publiczne w Niemczech?

Angażując się, pokazujemy, że jesteśmy równoprawnymi obywatelami, bo 
zaangażowanie to nie tylko praca i płacenie podatków, ale również zaan-
gażowanie w różnych innych sferach życia. W Berlinie jest bardzo wiele 
możliwości takiego działania. Szkoda z tego nie skorzystać.

Jak to się zaczęło w Pani przypadku?

Kiedy przyjechałem do Berlina na studia, musiałam najpierw dobrze opa-
nować język, żeby poczuć się pewnie i nie mieć bariery komunikacyjnej 
w kontaktach z różnymi instytucjami. Dopiero kiedy uwierzyłam w siebie, 
dojrzałam do stwierdzenia: Ja też mogę wesprzeć berlińskie społeczeń-
stwo swoim zaangażowaniem i tym, co potrafię. Za najważniejszy aspekt 
mojej działalności uważam pomoc uchodźcom. W przedszkolu mojej córki 
była rodzina z Afganistanu. Chłopczyk miał kłopoty z adaptacją, nie znał 
niemieckiego. Zainteresowałam się tą rodziną i pomyślałam, że mogę jej 
pomóc. Mama chłopca poprosiła mnie o pomoc w szukaniu mieszkania 
i pracy, ale to, jak wiadomo, w Berlinie nie jest łatwe, więc zanim to się 
udało, starałam się wspierać ją poprzez zbiórki rzeczy, np. na wyposaże-
nie kuchni, w której mogłaby gotować dla swoich dzieci. Najwięcej zaan-
gażowania wymagała cała procedura azylowa, ale jej zwieńczeniem było 

uczestnictwo w osobistym przesłuchaniu. Mogą w niej brać udział albo ad-
wokaci albo osoby zaufane. I właśnie ja byłam dla tej rodziny taką osobą.

Czy macie ze sobą nadal kontakt?

Tak, ta rodzina mieszka nadal w Berlinie. Zostaliśmy przyjaciółmi. Dzię-
ki pomocy moich znajomych, mamie chłopca udało się znaleźć i pracę, 
i mieszkanie. Nadal im pomagam, ale jest to bardziej pomoc przyjacielska.

W tym samym czasie podjęła Pani kolejne wyzwanie, została Pani 
członkinią Komitetu Rodzicielskiego w przedszkolu. Jest Pani jedyną 
migrantką. Jedyną Polką.

Chciałam w ten sposób pokazać, że my, obcokrajowcy, nie tylko posyłamy 
dzieci do przedszkola, ale chcemy też współtworzyć życie przedszkolne, 
kształtować je razem z wychowawczyniami i innymi rodzicami. To z jednej 
strony zadania organizacyjne, a z drugiej strony odgrywamy rolę rozjemcy 
w sytuacjach konfliktowych. Rozmawiamy wtedy w sposób neutralny z wy-
chowawcami i z rodzicami i szukamy kompromisu.

Pani zaangażowanie społeczne to nie wszystko. Pracuje Pani obec-
nie jako referentka do spraw polsko-niemieckiej współpracy w zakre-
sie polityki klimatycznej w Germanwatch. Wcześniej pracowała Pani 
w Bundestagu…

Trafiłam tam już podczas studiów. Pracowałam w biurze poselskim rzecz-
niczki do spraw polityki klimatycznej partii Zielonych, gdzie zobaczyłam 
od kuchni, jak tworzy się politykę klimatyczną i jak wygląda praca w Bun-
destagu. To była wielka przygoda i lata, w których rozwinęłam skrzydła. 
Niespodzianką zawodową było dla mnie to, że zmienię pracę, ale stano-
wisko w Germanwatch to połączenie mojej polskości z tym, co nauczyłam 
się w Bundestagu. Współpraca Polski i Niemiec w zakresie polityki klima-
tycznej dopiero raczkuje, więc naszym zadaniem jest połączenie tych obu 
światów, wspieranie wspólnych projektów. Myślę, że jeśli Polska i Niemcy 
prowadziliby partnerską współpracę, byłoby to dla innych krajów członkow-
skich impulsem, by do tej współpracy dołączyć.

Jest Pani również mamą. Ma Pani dwie małe córeczki. Czy macierzyń-
stwo oznacza dla Pani rezygnację z pasji, jaką są podróże? 

Tak nam wszyscy mówili, kiedy byłam w ciąży. Kiedy więc urodziła się 
pierwsza córeczka, postanowiliśmy pokazać wszystkim wokół, że podróżo-
wanie z dzieckiem jest możliwe. Kupiliśmy bilety do Kanady, gdzie spędzi-
liśmy 7 tygodni. Potem była Japonia, Chiny, Tajwan, Stany Zjednoczone. 
Taki plan mieliśmy na drugie dziecko, ale przyszła pandemia…

Jakie cechy charakteru pozwalają Pani na takie aktywne życie?

Wiara w siebie i dobra organizacja czasu. Dla chcącego nie ma nic trud-
nego.

Dziękuję za rozmowę 

Sylwia Abdrałojć – rbb/Monika Sedzierska

Bezdomni – rbb/Marta Kupiec
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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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 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 :

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

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
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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
Vitalstoffberaterin / medycyna naturalna

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

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

TO JEST MIEJSCE 

NA TWOJĄ REKLAMĘ

030 3241632
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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

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

Eisenacher Str. 64, 10823 Berlin (Schöneberg)

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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CZYM JEST TERAPIA 
U PSYCHOLOGA I JAKIE 
SYGNAŁY ŚWIADCZĄ O TYM, 
ŻE JEJ POTRZEBUJĘ?

Na przestrzeni ostatnich lat określenia „ psychoterapia“ i „psy-
cholog“ zostały na szczęście odczarowane. Parę lat wcześniej 
dominowało przekonanie, że z terapii korzystają tylko osoby 
zmagające się z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. 

Dziś na szczęście mało kto pokusi się o takie stwierdzenie, jed-
nak wciąż brakuje wielu ludziom odwagi, by się przełamać i za-
pukać do drzwi psychologa. Często wynika to z niewiedzy, jak 
przebiega terapia, jaka jest rola psychologa i kiedy naprawdę po-
moc specjalisty okazuje się niezbędna. A zatem, jako psycholog, 
postaram się przybliżyć Państwu zagadnienia terapii, moje po-
dejście do pracy z pacjentem i wskazać, jakie sygnały powinny 
przekonać nas, że warto zapukać do drzwi gabinetu psychologa, 
za którymi dokonują się zmiany. I są to zmiany tylko na lepsze.

Czym jest terapia ?

Terapia to seria spotkań oparta na analizie aktualnej sytuacji ży-
ciowej oraz nauce nowych sposobów funkcjonowania poprzez 
zmianę dotychczasowych sposobów myślenia i zachowania. 
Jako psycholog, chcąc polepszyć funkcjonowanie i samopo-
czucie moich klientów, w swojej pracy skupiam się na ich ak-
tualnej sytuacji życiowej. Stosuję metody leczenia w oparciu 
o nurt psychologii poznawczo-behawioralnej, która jest uznana 
za najskuteczniejszą w leczeniu wielu powszechnie występują-
cych problemów o naturze psychologicznej w tym także terapii 
par. Ponadto, nierzadko pochylam się wraz z klientami nad rolą 
dzieciństwa oraz przeszłości w ich życiu. Uznając, że często ma 
znaczący wpływ na to, jacy jesteśmy dzisiaj. Wszystko po to, aby 
klienci dzięki pomocy psychologa mieli jak największą świado-
mość relacji między swoimi myślami, uczuciami i zachowaniem. 
Dzięki czemu będą mogli odzyskać równowagę emocjonalną 
oraz poznać źródło swoich problemów.

Jak wygląda pierwsza wizyta i dlaczego jest taka stresują-
ca?

Terapia często wzbudza niepotrzebne obawy/opory czy poczu-
cie wstydu. Dlatego jako psycholog staram się jak najszybciej 
rozluźnić atmosferę spotkania, aby była przyjazna i żeby nie 
brakowało miejsca na poczucie humoru. Pierwsze spotkanie to 
także często silny stres dla pacjenta. Absolutnie rozumiejąc, że 
cała okoliczność spotkania nie należy do łatwych i codziennych, 
zależy mi, aby na spotkaniach czuli się państwo jak najbardziej 
komfortowo. Kiedy powierzają mi Państwo swoje troski i zmar-
twienia, chcę, aby spotkania przebiegały w jak najlepszej atmos-
ferze. Poza dzieleniem się z Państwem wiedzą i profesjonalnym 
podejściem, chcę by czuli się państwo obdarzeni zrozumieniem, 
troską i wsparciem.

Pierwsze spotkanie jest spotkaniem organizacyjnym. Tematy do-
tyczą ogólnej sytuacji życiowej. mogą także pojawić się pytania 
o przeszłość czy dzieciństwo. Poruszamy też tematy organiza-
cyjne, takie jak cel, długość i częstotliwość spotkań.

Jaka jest rola psychologa w terapii?

Jako psycholog mam świadomość, że spotykam się z osoba-
mi, które znajdują się w trudnym dla nich momencie. Z uwagi 
na intymność i delikatność tematów, jakie są poruszane w toku 
terapii, zależy mi, aby spotkania przebiegały w jak najbardziej 
komfortowych i bezpiecznych dla wszystkich warunkach. Dlate-
go też psychologa obowiązuje pełna dyskrecja podparta tajem-
nicą lekarską. Moja rola polega na pełnym obiektywizmie, braku 
stronniczości, braku oceny decyzji, wyborów czy światopoglą-
dów. Moim zadaniem i celem jest poprowadzenie terapii w taki 
sposób i w takim kierunku, aby na skutek stosowanych metod 
i technik osiągnąć zamierzony cel w poprawie jakości życia mo-
ich pacjentów.

A zatem, kiedy warto skorzystać z pomocy specjalisty - psy-
chologa?

Gdy coś nas boli, a dotychczasowe “domowe kuracje” przesta-
ną działać, udajemy się zazwyczaj do specjalisty, by skorzystać 
z profesjonalnej pomocy. Tak jak z katarem nie biegniemy od 
razu do pobliskiej przychodni, dopiero gdy zioła i paracetamol 
przestają działać, podobnie rzecz ma się w przypadku zdrowia 
psychicznego. Są sytuacje, w których warto spróbować poradzić 
sobie samemu, poszukać wsparcia u rodziny, przyjaciół, ale gdy 
rozmowa z najlepszą przyjaciółką lub przyjacielem czy rodzi-
ną wydaje się nie pomagać i nasze cierpienie nie słabnie lub 
nasila się, to jest to ważny sygnał, że warto zasięgnąć porady 
u fachowca. Poniżej przedstawię kilka sytuacji, które – choć nie 
wyczerpują spektrum trudności, z którymi możemy udać się do 
psychologa – mam nadzieję, pomogą znaleźć odpowiedź oso-
bie, która zadaje sobie pytanie, czy warto się do niego udać.

1. Trudności emocjonalne, lęk, depresja, stres

Jeśli zauważasz, że żyjesz w ciągłym napięciu lub brakuje ci 
motywacji do działania, w twoje życie wkradła się apatia i ogól-
ne zmęczenie, które ciągnie się przynajmniej od kilku tygodni, 
to znak, że warto na moment zwolnić i zastanowić się co się 
dzieje. Być może w twoim życiu na stałe zagościł lęk, który nie 
pozwala Ci efektywnie pracować, czerpać przyjemności z czasu 
spędzanego z rodziną i spędza sen z powiek. Trudności emocjo-
nalne, które nie słabną z czasem i rozregulowują twój codzienny 
rytm, to na pewno jedna z tych sytuacji, gdy warto skonsultować 
się ze specjalistą. Problemy, z którymi możesz sobie poradzić, 
korzystając ze wsparcia psychologa, to nie tylko depresja czy 
zaburzenia lękowe, ale to także przytłaczający stres, nadmierna 
i niekontrolowana złość, która być może uniemożliwia ci bycie 
w bliskiej relacji, czy przytłaczające poczucie winy, które ciągnie 
się za tobą po trudnym doświadczeniu sprzed lat. Jeśli jakiekol-
wiek emocje dominują twoje życie i myślenie o świecie, dezor-
ganizując przy tym twoje funkcjonowanie, warto skonsultować to 
ze specjalistą.

2. Problemy ze snem

Gdy miewasz przewlekłe problemy ze snem, nie zasypiasz lub 
często budzisz się w nocy. Przygodna bezsenność jest zjawi-
skiem naturalnym, ale jeżeli problemy z zaśnięciem trwają długo 
i wpływają na Twoją kondycję psychiczną, wtedy warto zdiagno-
zować przyczynę problemu i zasięgnąć pomocy specjalisty. Nie 
zawsze tabletki będą najlepszym rozwiązaniem.

3. Uczucie niepokoju

Kolejnym alarmującym znakiem, że czas iść do psychologa, jest 
ciągłe napięcie emocjonalne, obawy, ciągły stres, który odbija się 
na zdrowiu i samopoczuciu. Tłumiony niepokój może przerodzić 
się w stany nerwicowe, dlatego lepiej działać, zanim do tego doj-
dzie, zwłaszcza gdy odczucia te nie są powiązane z żadnymi 
racjonalnymi powodami.

4. Zmienność nastrojów

Zmiany nastroju trwające dłużej niż kilka tygodni powinny skłonić 
do wizyty u psychologa. Mogą być spowodowane wieloma czyn-
nikami, nie tylko psychologicznymi, ale również zdrowotnymi, 
dlatego tego objawu nie należy bagatelizować.

Terapia to proces, który czasami przybiera formę sinusoidy. Już 
po kilku spotkaniach widoczne są pierwsze efekty, poprawia się 
nasze samopoczucie i sposób patrzenia na świat. Jednak cza-
sem „im dalej w las, tym ciemniej“. Może się tak okazać, (ale 
nie musi!) że pewne zakamarki naszej przeszłości są dla nas 
wyjątkowo trudne i możemy zauważyć na nowo spadek naszej 
kondycji psychicznej. Jednak przy pomocy specjalisty- psycholo-
ga i wzmacnianiu nowych sposobów działania w ostateczności 
„wychodzimy na prostą“. Jedno jest pewne – nie warto się bać 
i wzbraniać przed podjęciem decyzji, aby sobie pomóc, gdy czu-
jemy, że tego potrzebujemy.

Alicja Grezlikowski - psycholog kliniczny. Pracuje w Berli-
nie, zajmując się m.in problemami fobii, nerwic, depresji, 
uzależnień, terapią par, dzieci i młodzieży.

www.psychologberlin.de / Facebook - psychologberlin
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 Jest coś w tym świątecznym czasie, czego ser-
decznie nie znoszę. Niestety nie dotyczy jedynie 
świąt, więc nie kończy się wraz z ostatnimi piernicz-
kami w puszce schowanej za kominem. Ani nawet 
samego nowego roku, więc nie znika z horyzontu 
zagrożeń, jak żegnane ze sztucznym uśmiechem 
wścibskie ciotki. Męczy niestety przy każdej okazji, 

gdy ktoś świętuje, co tylko świętować ma ochotę – awans, kupno miesz-
kania, imieniny, urodziny, rocznice, miesięcznice czy co tam jeszcze 
celebrować w obecnych czasach jest dobrze/ zdrowo/ wypada/ należy.
Coś, co spędza mi sen z oczu, stresuje bardziej niż egzamin ustny z hi-
storii literatury polskiej i męczy mocniej niż najgłębiej skrywana tajemni-
ca. Coś, co kiedyś załatwiała pocztówka o tej samej treści wysłana do 
wielu adresatów, później sms, ten sam, przekazany do wielu, a czego 
teraz, w tych szalonych czasach, gdy nawet moja babcia nauczyła się 
dzwonić przez WhatsApp a byle siedmiolatek lepiej obsługuje Microsoft 
Teams niż wieczne pióro, nie można zrobić inaczej – niestety… trzeba 
zadzwonić. Po co? Ano, żeby życzyć.

Życzenia. Nie znosiłam składać życzeń. Co więcej, nie znosiłam ich 
otrzymywać. Sama, dzwoniąc do delikwenta, miałam poczucie, że skoro 
już mam niczym nie ograniczone pole do popisu – ani liczbą znaków, ani 
miejscem na kartce – wypadałoby powiedzieć coś szczególnego, prze-
myślanego. Miałam poczucie, że nigdy nie życzę dość wyrafinowanie, 
zaskakująco czy mądrze. Gdy delikwent dzwonił do mnie miałam z kolei 
wrażenie, że życzy mi tego, czego według niego jeszcze nie posiadam, 
a posiadać powinnam. I niezmiennie miałam ochotę odpowiedzieć: wara 
od mojego życia, dziadu.

Osobną kategorią katorgi jest (i zawsze było) składanie życzeń ojcu, 
któremu serwowałam dyskretne uwagi, a on sprytnie, obracając kota 
ogonem, stwierdzał, że każdy życzy innym tego, czego sam by chciał. 
Niestety, nie życzyłam mu nigdy pieniędzy ani wygranej w lotto, a raczej 
cierpliwości, pokory i ustatkowania się w życiu. Łatwo się domyślić, że 
po takich życzeniach, w dodatku mściwie zwróconych nadawcy, sam 
akt grzecznościowy kończył się co najmniej jednym nosem na kwintę, 
najczęściej jednak dwoma. Wiadomo – niedaleko pada jabłko od jabło-
ni. W ramach protestu więc w ostatnie urodziny ojca życzyłam mu, tro-
chę na złość, oklepanego, od zawsze u nas w rodzinie wyśmiewanego: 
szczęścia, zdrowia, pomyślności, a na wieczór dużo gości. Co zaskaku-
jące, wymagający staruszek się nie obraził, co więcej – po raz pierwszy 
w życiu poczułam, że życzeniami trafiłam w punkt.
Skoro życzenia w naszej tradycji rozpatrywane są w kategorii daru, wie-
rząc, że słowo ma moc sprawczą, wypowiadając je na głos, rzuca się 
swego rodzaju zaklęcie. Do tej pory, żyjąc sobie żywotem białej, uprzy-

wilejowanej młódki, która wojny zna z podręczników, PRL z opowieści, 
a zamknięte granice ze zdjęć w rodzinnym albumie, byłam przekona-
na, że jak już życzyć, to tylko super-duper-ultra-mega życia, podróży 
tylko egzotycznych, domków tylko w bieszczadzkiej dziczy, pracy tylko 
za miliony, dzieci tylko niepłaczących, mężów tylko powyżej metra 
dziewięćdziesiąt sześć. Okazuje się, że w obecnych czasach super-
-duper-ultra-mega są one, do niedawne wyśmiewane, trochę zbyt ba-
nalne cztery słowa z rymowanki:

Szczęście. Banalne i w swej banalności tak nieuchwytne. Przyzwy-
czajeni do poczucia ekscytacji, które pojawia się tak szybko, jak ko-
lejne mikroimpulsy w naszym pędzącym życiu, a kończy wraz z datą 
mijającej daty przydatności do spożycia, kończącej się gwarancji lub 
pierwszymi trudnościami w obsłudze. Nie do końca chyba wiemy, jak 
smakuje i co sami chcielibyśmy schować pod definicją słowa szczę-
ście.

Zdrowie. Nigdy bardziej niż do tej pory w zasięgu naszej ręki – ręki 
z portfelem wyciągniętym w kierunku produktów bio/ gluten free/ fair-
-trade/ laktosefrei, palo santo przynoszącego ukojenie psychice, fancy 
mat leczących ciało, suplementów diety, karnetów na siłownię. Trak-
towane od zawsze, jako dane na zawsze, nigdy jeszcze tak kruche, 
zagrożone i cenione jak w obecnym czasie.

Pomyślność. Musiałam wygooglować, by upewnić się, że na pewno 
dobrze kojarzę. Tak staromodne, że aż niezrozumiałe. MY: wszystko 
leży w naszych rękach, zależy od nas samych albo ewentualnie od 
zasobności portfela (a więc nadgodzin wysiedzianych w pracy), nie 
wierzymy już, że los może sprzyjać lub nie, a nasze życie być dziełem 
serii przypadków. COVID-19: hold my beer, to ci pokażę.

Dużo gości. Nigdy nie lubiłam, więc całowałam i ściskałam zanim 
ktokolwiek zdążył wypowiedzieć końcówkę rymowanki. Ludzie me-
czą. Goście zabierają przestrzeń i czas, wprowadzają chaos i siedzą 
zawsze zbyt długo. Nigdy nie sądziłam, że zatęsknię. Za siedemna-
ściorgiem kuzynostwa w trakcie świąt, za niezapowiedzianą wizytą 
sąsiadki, gdy akurat farbuję włosy, za sylwestrem w gronie pijackiej 
ekipy w zamian zimnych ogni przy kominku, we dwoje.

Cóż, mówi się, że tęskni się za tym, czego się nie ma. Mówi się, że ży-
czenia odzwierciedlają to, czego sami byśmy dla siebie chcieli. Mówi 
się, że słowa mają moc sprawczą. Mówi się, że szczęścia, zdrowia, 
pomyślności, a na wieczór dużo gości to banał, a nie życzenia. Ro-
zumiem. Nawet się zgadzam. I mimo to, a może właśnie dlatego, tego 
banału na nadchodzący rok Wam, a więc i sobie, mocno życzę.

 Anna Burek

FELIETON

Radość gwiazdki 
Już po raz siódmy inicjatywa Klaudyny Droske „Radość Gwiazdki” zorganizowała 
świąteczną zbiórkę na rzecz domów dziecka w Polsce i Niemczech. Uczestnicy  
inicjatywy zbierali przede wszystkim indywidualnie przygotowane prezenty. „Rok 2020 
był dla każdego z nas ze względu na sytuację pandemiczną bardzo ciężki. Dlatego 
szczególnie zależało nam na tym, abyśmy nie zapomnieli o najbardziej potrzebujących - 
o dzieciach, które spotkał trudny los, które najbadziej zasługują na naszą uwagę”, mówi 
Klaudyna Droske.

Ponad 150 osób oraz liczne organizacje odpowiedziały na apel Klaudyny Droske, 
która sama jest matką dwójki dzieci. Jak co roku redakcja naszej gazety również 
przyłączyła się do zbiórki i stała się punktem przyjmowania prezentów. Paczki 
docierały z najodleglejszych zakątków Berlina i Niemiec. Bez wątpienia najbardziej 
wzruszającym momentem dla organizatorki była wiadomość od byłego podopiecznego 
domu dziecka, który sam znając od lat akcję świąteczną pani Droske chciał 
skompletować paczkę dla dziecka. „Takie chwile pokazują, jak ważna jest pomoc dla 
innych, jak wiele nas uczy i jak wiele wnosi w nasze życie”, mówi Klaudyna Droske 
„Dziękuję wszystkim darczyńcom, organizacjom i inicjatywom za wsparcie tegorocznej 
zbiórki. Do następnego roku!”
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ri, wyprzedzał swoje czasy. Po pierwsze, to 
człowiek, który nadał szlif i smak wielu daniom 
restauracyjnym w rejonie Chennai. Pan Buha-
ri pochodził z Kolombo i nawet najsłynniejsze 
przepisy restauracji były czymś, o czym marzył 
już jako młody kucharz w rodzinnym mieście. 
Buhari jest bardziej znany w Chennai z wielu 
innych swoich dań, ale to właśnie Kurczak 65 
zdobył uznanie na całym świecie. Istnieją dziw-
ne teorie na temat nazwy tego dania, nawet 
sam hotel Buhari wzbogaca ich ilość, dodając 
nieprawdopodobne wpisy na swojej stronie in-
ternetowej. Ulubioną legendą jest ta, która su-
geruje, że danie musi być przygotowane z mię-
sa 65-dniowych kurczaków. Równie dziwna jest 
sugestia, że potrzeba 65 dni na przygotowanie 
marynaty. Jeszcze inna teoria jest związana 
z żołnierzami armii północno-indyjskiej, którzy 
często odwiedzali kantyny wojskowe w Chen-
nai. Menu kantyny było napisane w języku 
tamilskim. Ponieważ większość żołnierzy nie 
potrafiła czytać w języku tamilskim, zamawiali 
danie, podając z menu numer potrawy, który 
wynosił 65. Od tego czasu ulubiona potrawa 
jest popularnie nazywana „Kurczakiem 65”. 
Najbardziej akceptowalną wersją, która niestety 
jest też najnudniejsza, jest to, że „danie zostało 
dodane do menu w 1965 r., i stąd ta nazwa”. Le-
genda robi reklamę. Zaskocz więc swoich gości 
i uracz ich tym pysznym daniem na karnawał.

Karnawałowy Kurczak 65

• 400 g kurczaka (najlepsze uda bez skóry 
i kości)

• 1 jajko
• 1 łyżka mąki uniwersalnej
• 1 łyżka mąki kukurydzianej
• 1 łyżka mąki ryżowej
• 1 łyżka pasty czosnkowo-imbirowej
• 1/4 łyżeczki czarnego pieprzu w proszku
• 1/3 łyżeczki kurkumy w proszku
• 2 łyżeczki czerwonego chili w proszku
• 1/2 łyżeczki kminku w proszku
• 1/3 łyżeczki kolendry w proszku
• 1/2 łyżeczki Garam masala
• 1,5 łyżeczki soli (lub według smaku)
• 250 g oleju spożywczego
• 2 do 3 zielone chili (cięte)
• 10 ząbków drobno posiekanego czosnku
• 1/2 szklanki cebuli dymki (posiekanej)
• 2 łyżki soku z cytryny
• 1/4 szklanki orzechów nerkowca (posieka-

nych)
• 2 łyżki sosu z czerwonego chili / pasty z czer-

wonego chili
• duża szczypta curry w proszku

Ruszają kolorowe parady, do których przygoto-
wania trwają właściwie cały rok. Stroje i choreo-
grafia są dopracowane w najmniejszych szcze-
gółach. Kulminacyjnym punktem jest przejazd 
olbrzymich platform po Sambodromie, na któ-
rych tancerze różnych szkół samby przedsta-
wiają sceny inspirowane mitologią, Biblią i ży-
ciem codziennym.

Veracruz, Meksyk, Na najpopularniejszy karna-
wał meksykański nie ma wstępu nikt, kto jest 
w złym humorze. Pierwszego dnia świętowania 
odbywa się la quema de mal humor – wielkie 
ognisko, gdzie należy spalić złe nastroje. W pło-
mieniach kończą także kukły nielubianych poli-
tyków, przestępców, symbole kryzysu, a nawet 
wirusów grypy. W trakcie dziewięciu dni zabawy 
przez miasto przechodzi sześć parad w latyno-
skich rytmach – salsy, cumbii czy tańca danzon.

Goa, Indie. Co tradycja powiązana ściśle 
z chrześcijańskim kalendarzem robi w Indiach? 
Jest pamiątką po wiekach rządów Portugalczy-
ków. Zabawa w Goa bardzo podobna jest do 
europejskich karnawałów, ale ma też indyjskie 
akcenty, jak kolorowy proszek rozsypywany 
w powietrzu, połykaczy ognia i egzotyczną 
kuchnię. Barwnym pochodom akrobatów, bła-
znów i tancerzy przewodzi Momo – mitologicz-
ny król chaosu.

Karnawałowy Kurczak 65 to jedno z klasycz-
nych dań kuchni południowoindyjskiej. Pocho-
dzi z Chennai i został wprowadzony w 1965 
roku w słynnej restauracji Buhari. Według 
większości relacji właściciel i kucharz AM Buha-

Do odpowiedniej wielkości miski wkładamy 
pokrojonego kurczaka, dosypujemy mąkę uni-
wersalną, mąkę kukurydzianą, mąkę ryżową, 
kurkumę, Garam masala w proszku, kolendrę 
w proszku, kminek w proszku, czerwone chili 
kaszmirskie, pieprz czarny w proszku, dodaje-
my 1 łyżkę soku z cytryny, pastę czosnkowo-im-
birową i sól. Wbijamy do tego jajko i dokładnie 
wszystko mieszamy. Przykrywamy i odstawia-
my do lodówki na około 30-40 minut – marynata 
musi zadziałać.

Kiedy mięso jest już gotowe, rozgrzewamy od-
powiednią ilość oleju na patelni (aby usmażyć 
kurczaka w głębokim tłuszczu) i pozwalamy 
mu się odpowiednio podgrzać do ok.160⁰C. Po 
podgrzaniu zmniejszamy płomień do średniego. 
Smażymy partami na średnim ogniu. Smażenie 
partiami zapobiegnie nadmiernemu wystudze-
niu oleju. Wkładamy do gorącego oleju po kilka 
kawałków marynowanego kurczaka, smażymy 
z obu stron przez 3 - 5 minut (zależy od wielko-
ści kawałków). Gdy kurczak zmieni kolor na zło-
ty, wyjmujemy go i układamy na ręczniku papie-
rowym w celu odsączenia z nadmiaru tłuszczu.

Karnawał to święto radości
Istnieje wiele tradycji karnawałowych. Największy i najgorętszy 
karnawał na świecie odbywa się w Rio de Janeiro. Co roku, w piątek 
przed Środą Popielcową, władze Rio przekazują klucze do miasta 
królowi karnawału.

Podgrzewamy ponownie patelnię, wlewamy 
trochę oleju i po podgrzaniu dodajemy posie-
kany czosnek i posiekane zielone chili. Smaży-
my przez 30-40 sekund na średnim ogniu, aby 
uwolnić aromaty, dodajemy curry, czerwone 
chili, wszystko dalej smażymy przez kilkanaście 
sekund. Dodajemy czerwony sos chili i 2 łyżki 
wody, dokładnie mieszamy, wsypujemy szczy-
piorek i wlewamy sok z cytryny. Po wymiesza-
niu dodajemy smażonego kurczaka. Mieszając, 
gotujemy całość jeszcze przez minutę na śred-
nim ogniu, aby powstały sos pokrył składniki. 
Na koniec dodajemy orzechy nerkowca, da-
nie dekorujemy szczypiorkiem. Ostry kurczak 
65 jest przygotowany do podania. Podajemy 
z ryżem, chlebkiem naan, sałatkami lub według 
własnego uznania.

Bogusław Sypień
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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

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  

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

, 0173 68653500171 9074101
Biuro: Büdnerring 48, 13409 Berlin

03027497001,

0171/6503466
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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

ZAKŁAD POGRZEBOWY SKOWRONSKI

Oferujemy usługi pogrzebowe, transfery 

oraz załatwienie wszelkich formalności. 

Mówimy po niemiecku i po polsku.

Świadczymy nasze usługi 24 h na dobę.

Skowronski Bestattungen
Wł. Magdalena Skowronski

Toeplerstraße 27
13627 Berlin - Charlottenburg

Tel.: 030 / 36 41 66 33
Fax: 030 / 36 41 66 11

www.bestattungen-skowronski.de
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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

USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

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

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 29016283

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

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 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.: 015163586743

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

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

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

Profesjonalne usługi prania kanap, dywanów i wykładzin.
Kompleksowe czyszczenie aut, pranie tapicerki samochodowej.
Tel.: 0157 74539629 / 0163 9606275, www.derputzbär.de 
 
Remonty – malowanie, podłogi, hydraulika, elektryka, montaż mebli, 
okien, rolet, bram garażowych, altan, przeprowadzki, opróżnianie 
pomieszczeń. Wycena gratis. Marek. Tel.: 0177 1689892    

Naprawy RTV i małe AGD. Tel.: 0157 31622878

Pomoc w zakładaniu polskiej telewizji internetowej. Jakość HD, 
wystarczy Smart TV i internet. Tel.: 0152 11474611

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

Makijaż permanentny, modelowanie i powiększanie ust, mezoterapia, 
pigmentacja skóry głowy. Tel.: 01638012378, www.permanent24.com

29 €/m – dla FIRM oraz osób GEWERBE (działalność gospodarcza,)
nielimitowane rozmowy na Niemcy do Polski i do krajów Unii, 
Internet, SMS teleberlin.de Inh. Teodor Mainka, tel.: 030 81868077, 
kom.: 0176 48207784

Remonty mieszkań – wykonujemy prace remontowe, takie jak: 
tapetowanie, szpachlowanie, malowanie, regipsy. Kafle, laminaty, 
w tym specjalizujemy się w klejeniu flizeliny na ścianach. Emil,  
tel.: 0152 11308510, 0178 4660919 lub Whatsapp: 0152 12150968   

Szukam bardzo dobrej krawcowej najlepiej niedaleko od Mitte 
albo z dojazdem do Mitte, kontakt 0151 55441251

Szukam pana do pomocy w drobnych pracach domowych, typu 
przeprowadzka/malarz/przywiercanie itp., kontakt 0151 55441251

e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850

Biuro ogłoszeń KONTAKTÓW

>  R E M O N T Y  M I E S Z K A Ń  <
Dokładnie i  solidnie.  Tel. :  0176 36322659
MALOWANIE     SZPACHLOWANIE     REGIPSY     PANELE

      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
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SPORTSPORT

Liczne zmartwychwstania

Według mediów idol Argentyny umierał już 
kilkukrotnie. Dwadzieścia lat temu telewizja 
Cronica przez kilka minut zaprzestała nada-
wania programu i wyświetlała nekrolog Die-
go. W 2003 roku szef argentyńskiej policji, na 
osobiste polecenie prezydenta kraju, pojechał 
do kliniki, by zdementować plotki o zgonie 
legendy i poświadczyć zaniepokojonym kibi-
com, że Diego ma się jak najlepiej. Zaledwie 
rok później Maradona po zawale serca czuł 
się tak źle, że wezwano księdza, który udzielił 
gwieździe ostatniego namaszczenia. Nie mi-
nął rok, a włoscy telewidzowie mogli oglądać 
Diego pląsającego w tamtejszej edycji „Tańca 
z gwiazdami”. Zaledwie dwa lata temu dzien-
nikarze znów plotkowali o zgonie zawodnika, 
zbierali się nawet pod jego oknami, czekając 
na sensacyjny materiał. Pogonił ich sam Ma-
radona, krzycząc z balkonu – Jeszcze żyję, wy 
*** (epitet nie nadaje się do druku). 4 listopa-
da 2020 roku Maradona przechodzi pomyślnie 
operację usunięcia krwiaka z mózgu, zaledwie 
parę dni wcześniej imprezuje, popijając piw-
ko i paląc cygaro. Lekarz określa go mianem 
najtrudniejszego pacjenta w życiu. Urodziny 
były piłkarz spędza samotnie, w domu, a na 
ulicach Buenos Aires bawią się w jego imie-
niu tłumy. Przed śmiercią rozmawiał jeszcze 
z bratem, mówiąc, że tęskni za piłką. Nauczeni 
doświadczeniem fani z całego świata 25 listo-
pada wciąż nie dowierzali smutnym wieściom 
z Argentyny. Tym razem jednak pogłoski oka-
zały się prawdą.

Walka o spadek

Początkowo światowe media spekulowały, że 
Maradona pozostawił majątek wartości 300-
400 milionów dolarów. Kiedy emocje opadły, 
kwota została zredukowana do poziomu od 10 
do 40 milionów USD. Odwrotnie proporcjonal-
nie do pieniędzy wzrasta natomiast liczba osób 
zainteresowanych podziałem spadku. Począt-
kowo mowa była o osiemnastu osobach, dziś 
mówimy o niemal sześćdziesięciu, plus włoski 
urząd skarbowy i liczni wierzyciele. Uznanych 
przez siebie dzieci Maradona posiadał pięcio-
ro, ale testy DNA ma przejść kolejne pięć osób. 
Cały galimatias rozwiązałby testament Diego 
spisany w 2012 roku… który gwiazdor zdecy-
dował się jednak anulować.
Oprócz pieniędzy do majątku Maradony wlicza 
się ekskluzywne apartamenty, fabrykę maka-
ronu w Wenecji, szkółki piłkarskie w Chinach, 
zegarek za 300 tysięcy dolarów i, według plo-
tek – czołg, suwenir po przygodzie w roli pre-
zesa białoruskiego Dynama Brześć. Maradona 
spędził w kraju Łukaszenki zaledwie dobę. Jak 

W środę, 25 listopada, argentyński rząd ogłosił trzydniową żałobę narodową, a poli-
cja musiała użyć gazu i gumowych kul, by zapanować nad wielotysięcznym tłumem. 
Również w Neapolu flagi opuszczono do połowy masztu, a pod stadionem zapłonęły 
tysiące czerwonych rac. Na niewydolność serca zmarł boski Diego Maradona – pił-
karska legenda, której sława wykracza znacznie poza świat futbolu.

widać wystarczyło – jego „podopieczni” zdetro-
nizowali w lidze BATE Borysów po trzynastu 
latach dominacji.
W szufladach Diego znajdują się również 
przedmioty trudniejsze do wyceny, jak pry-
watne listy jego przyjaciela, kubańskiego dyk-
tatora Fidela Castro, trofeum Złotej Piłki czy 
koszulki rywali z Mistrzostw Świata. Posiada-
czem jednej z najsłynniejszych pamiątek po 
Diego jest od 34 lat Steve Hodge. Reprezen-
tant Anglii wymienił się trykotami z Maradoną 
po pamiętnym ćwierćfinałowym meczu MŚ. 
Po śmierci Argentyńczyka wartość koszulki 
w pasy z numerem 10 na plecach szacuje się 
na 2 miliony dolarów, Hodge nie zamierza jed-
nak wystawiać jej na licytację.
Znacznie mniejszym poczuciem smaku wy-
kazali się pracownicy domu pogrzebowego, 
w którym do pochówku przygotowywano zwło-
ki Maradony. Kilkoro z nich pozowało z unie-
sionymi kciukami do pamiątkowych zdjęć nad 
trumną zawodnika. Dziś sami otrzymują groź-
by śmierci od ultrasów Boca Juniors, w którym 
niegdyś grał Diego.

Z Cebulek do Dumy Katalonii

Do kultury masowej postać Diego Armando 
Maradony weszła nie tylko dzięki niezwykłym 
umiejętnościom piłkarskim, ale także przez ży-
cie pełne skandali, trudności i sukcesów. Prasa 
swego czasu równie mocno przejmowała się 
cudownymi golami w barwach Neapolu czy re-
prezentacji, co uzależnieniem narkotykowym, 
powiązaniem z mafią, tatuażami i fascynacją 
aktorką Salmą Hayek. Nie sposób opisać życia 
Maradony w krótkim artykule, dlatego zaintere-
sowanych odsyłam po biografię „Ręka Boga” 
i znakomity film dokumentalny prezentowany 
przez HBO.
Diego urodził się w slumsach wchodzących 
w skład zespołu miejskiego Buenos Aires. 
Cichy chłopak znacznie lepiej odnajdywał się 
na betonowych boiskach niż w szkolnej ławie, 
szybko swoją zadziornością i przede wszyst-
kim niewiarygodnym dryblingiem przyciągnął 
uwagę trenerów młodzieżowego zespołu Los 
Cebollitas. Ponoć na jeden z meczów Mara-
dony zaproszono dyrektora jego szkoły, który 
zachwycony trzema wielkiej urody bramkami 
strzelonymi przez swego ucznia, zarządził na-
tychmiast poprawienie wszystkich ocen pod-
opiecznego. Los Cebollitas w składzie z pry-
musem Maradoną nie przegrali 136 meczów 
z rzędu…
Diego sukcesy zapewniał także w profesjonal-
nej piłce, do której trafił już w wieku szesnastu 
lat. Występy w Argentinos Juniors i kolejno 
w Boca Juniors przyniosły mu pierwsze duże 
pieniądze i zapowiedź kontraktu z Barceloną. 

Duma Katalonii wyłożyła za 166 centymetro-
wego Argentyńczyka aż 10 milionów dolarów, 
co było w owych czasach kwotą szokującą. 
Czas spędzony w Hiszpanii z pewnością nie 
był dla Diego łatwy – długo leczył złamaną 
nogę i przy brutalnym stylu gry rywali nie po-
kazał na Camp Nou pełni swojego geniuszu.

Camorra wita w Neapolu

Wprost z potężnej Barcelony trafił do będące-
go blisko strefy spadkowej włoskiego Napoli, 
co wywołało niemałe zdziwienie w piłkarskim 
świecie. Futbol w Italii dominowała wówczas 
bogata północ, której kibice w okrutny spo-
sób wyśmiewali się z biedniejszych rodaków 
z Neapolu, sugerując, że nie znają mydła 
i z powierzchni ziemi powinien zmyć ich ogień 
Wezuwiusza. Maradona od razu został zaak-
ceptowany przez fanatyków swojego nowego 
zespołu – był w końcu taki jak oni – pochodził 
z biedy, walczył o swoje i potrafił się bawić. 75 
tysięcy fanów przywitało go podczas pierwszej 
prezentacji na stadionie San Paolo. Ponoć od 
początku wspierał go także potężniejszy od 
zwykłych kibiców sojusznik – Camorra – miej-
scowa mafia. Na boisku Maradona w ciągu 
trzech lat zbudował nieprawdopodobny suk-
ces, pogardzany Neapol pierwszy raz w hi-
storii został Mistrzem Włoch, a wynik ten po-
wtórzył także w sezonie 1989/90. Feta trwała 
według legend kilka tygodni, a na miejscowym 
cmentarzu pochowanym tam umarłym napisa-
no: nie wiecie co straciliście. Diego na boisku 
błyszczał równie mocno, co na miejscowych 
salonach, podobnie błyszczały i jego oczy od 
kokainowego uzależnienia…

Reprezentacja – kapitan i trener

Tak samo jak w piłce klubowej, tak i w kadrze 
Maradona początkowo nie odnosił sukcesów. 
W 1982 roku Argentyńczycy wyszli z grupy, by 
odpaść w starciu z odwiecznym wrogiem – Bra-
zylią. Diego musiał opuścić to spotkanie przed 
czasem z powodu czerwonej kartki. Cztery lata 
później na mundialu w Meksyku zapewnił swo-
im rodakom złoty medal, w finale pokonując 
RFN 3:2. Do historii przeszedł jednak ćwierćfi-
nał z Anglią, w którym jedną z bramek Diego 
strzelił ręką, a drugą – po pięknym sześćdzie-
sięciometrowym dryblingu. Tłumaczył później, 
że pomogła mu ręka Boga, a powiedzenie to 
przeszło do historii
Cztery lata później bój o MŚ toczył się we Wło-
szech, Maradona będąc kapitanem swojej dru-
żyny zdołał wyeliminować Brazylię, Jugosławię 
i gospodarzy turnieju, w finale tym razem ustę-
pując RFN po stracie jedynego gola, który padł 
po rzucie karnym, w ostatnich minutach.
Trenerskie marzenia Maradony również za-
kończyli Niemcy. W 2008 roku boski Diego ob-
jął stery reprezentacji Argentyny i wprowadził 
ją na MŚ 2010, wychodząc nawet z grupy, by 
w ćwierćfinale ulec 0:4 Niemcom. Po tym me-
czu zrezygnował z prowadzenia zespołu na-
rodowego, a pracę szkoleniową kontynuował 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i dru-
giej lidze meksykańskiej. Bez sukcesów.

Skandalista na ołtarzach

Skandale nie szkodziły szczególnie popularno-
ści Maradony, paradoksalnie zwiększały jego 
sławę. Dziennikarze nie odstępowali go na 
krok, uwieczniając na fotografiach coraz bar-
dziej zagubionego człowieka, sięgającego po 
narkotyki, alkohol i kolejne kochanki. Dziś rząd 
Argentyny, nie zważając na niezbyt wzorowy 
żywot swojej gwiazdy, planuje wydać pamiąt-
kowy banknot o wartości 1000 peso z wize-
runkiem Maradony. Krok dalej posunęli się 
fani piłkarza, którzy już w 1998 roku założyli 
oficjalny Kościół Maradony. Członkowie grupy, 
których jest ponoć 40 tysięcy, budują specjalne 
ołtarze i kapliczki poświęcone swojemu idolo-
wi i odmawiają nawet modlitwę: Nasz Diego, 
który jesteś skarbem Ziemi, niech będzie po-
święcona twa lewa noga, niech będą pamię-
tane twoje gole. Z pewnością warto zachować 
w historiach i opowieściach boiskowe wyczy-
ny Maradony, wirtuoza futbolu, któremu piłka 
kleiła się do nogi.

Grzegorz Szklarczuk

Śmierć boga
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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

Hamowanie na ślizgawce
Znacznie wydłużona droga hamowania to coś, na co w zi-
mie musi przygotować się każdy kierowca. Zachowanie od-
powiedniego odstępu od samochodu przed nami to klucz 
do bezpiecznej jazdy i uniknięcia niepotrzebnych, stresu-
jących sytuacji na drodze, stłuczek, a nawet wypadków. 
Pamiętajmy, aby przed skrzyżowaniem wcześniej niż zwy-
kle rozpocząć proces zatrzymywania i delikatnie nacisnąć 
pedał hamulca. Sprawdzimy tym samym stan oblodzenia 
nawierzchni, ocenimy przyczepność kół i w efekcie zatrzy-
mamy samochód w odpowiednim miejscu. Zbyt gwałtowne 
i nieumiejętne hamowanie może doprowadzić do poślizgu 
auta. Kierowcy, nieprzygotowani na taką ewentualność, 
wpadają w panikę i maksymalnie dociskają pedał hamulca, 
co tylko pogarsza sytuację i uniemożliwia kontrolowane wy-
prowadzenie pojazdu z poślizgu.

Jak wyjść z poślizgu?
Istnieją dwa pojęcia opisujące poślizg: nadsterowność, gdy 
tylne koła samochodu tracą przyczepność, oraz podsterow-
ność, kiedy to przednie koła tracą przyczepność, a do pośli-
zgu dochodzi w czasie skrętu. Wyprowadzenie z poślizgu 
podsterownego jest całkiem proste i nie potrzeba do tego 
dużych umiejętności. Wystarczy przede wszystkim zdjąć 
nogę z gazu, zmniejszyć kąt skrętu kierownicą i delikatnie 
wykonać go ponownie. Zdjęcie nogi z gazu spowoduje do-
ciążenie kół przednich i zmniejszenie prędkości, zaś reduk-
cja kąta skrętu powinna spowodować odzyskanie przyczep-
ności i korektę toru jazdy. Poślizg tylnych kół jest trudniejszy 
do skorygowania i bywa niebezpieczny jeśli utraci się nad 
nim kontrolę. W tym przypadku należy wykonać kierownicą 
kontrę, aby naprowadzić samochód na prawidłowy tor jazdy. 
Przykładowo, kiedy jesteśmy na zakręcie w lewo, wpadając 
w poślizg nasz samochód zarzuca na prawą stronę, wobec 
tego należy kręcić kierownicą w prawo do momentu odzy-
skania kontroli.

W warunkach zimowych, kiedy droga hamowania przy 80 
km/h wynosi prawie o 1/3 więcej niż na suchej nawierzch-
ni, umiejętności kierowców przechodzą poważny spraw-
dzian. Kiedy pojawia się pierwszy śnieg, trzeba szybko 
przypomnieć sobie kilka zasad.

Kierowco! Noga z gazu…
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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



| | KONTAKTY KONTAKTY32

TURYSTYKATURYSTYKA

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

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

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 

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

Drodzy miłośnicy spacerów „PTTiK Berlin”,

Zagrożenie koronawirusem uniemożliwia nam zaproponowanie Państwu spaceru 
w styczniu 2021. Wierzymy jednak, że już w następnych miesiącach będziemy mogli 
spotykać się, jak dotychczas, aby odkrywać kolejne ciekawostki Berlina lub Poczdamu. 

W imieniu własnym, zarządu oraz członków „PTTiK Berlin” 
życzę Wszystkim naszym zwolennikom i miłośnikom turystyki 
zdrowego i szczęśliwego Nowego Roku 2021 pełnego 
sukcesów i wielu wspólnych udanych spacerów!!
Przewodnicząca „PTTiK Berlin” Elżbieta Potępska

Koniec roku wywołuje u wielu z nas refleksje i podsumowanie mijającego czasu. U mnie zakończenie 
roku wywołało identyczną reakcję i na ten temat podam kilka refleksji. W roku 2020 mija 70 lat od 
powstania w grudniu 1950 roku naszej organizacji PTTK. Chcieliśmy świętować nasz jubileusz 
z zaprzyjaźnionymi organizacjami polonijnymi, ustalony był nawet termin uroczystości oraz miejsce, 
niestety obostrzenia z powodu Pandemii Coronawirusa uniemożliwiły nam realizację. Wszystkich 
zaproszonych przepraszam w imieniu Zarządu Klubu, który starał się do końca zrealizować obchody 70 
lecia w Berlinie. Mimo ograniczeń otworzyliśmy wystawę fotograficzną „Ziemia Lubuska”w Spiegelsalon 
i ta wystawa będzie trwała do 10 stycznia 2021. Przy okazji chcieliśmy świętować nasze 13- lecie. 
W dniu 16 listopada 2007 roku powstał w Berlinie pierwszy Klub PTTK poza granicami RP. Założyło 
go 10 fanatyków turystyki i 4 z nich jest dalej z nami. Klub PTTK Berlin im.W.Korfantego w Berlinie 
współpracując z innymi organizacjami polonijnymi zorganizował w Spiegelsalon 21 wystaw nie tylko 
CFK PTTK z Łodzi. Między innymi w roku 2014 wystawę z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Prezentowaliśmy także znanych polskich artystów: Andrzeja Piwarskiego, Barbarę 
Uhr-Piwarską, Rosława Szaybo, Kasię Stanny, Mańkę Dowling i jej siostrę, Andrzeja Łojko, Izabelę 
Maciusowicz i Grażynę Gawędę. We współpracy z „Domem Polskim” Alexandry Proscewicz 
organizowaliśmy „Festiwal Korczaka w Berlinie”, Izbę Pamięci Grota Roweckiego w KZ Sachsenhausen. 
Braliśmy udział w akcji popierającej postawienie pomnika Gen. Grota-Roweckiego w Sachsenhausen 
oraz popieraliśmy akcję powstania Pomnika Pamięci Polaków, którzy zginęli w czasie II Wojny 
Światowej. Włączaliśmy się także do akcji organizacji „Nike” prowadzoną przez Lucynę Królikowską. 
Zorganizowaliśmy ponad 150 spacerów w Berlinie i Brandenburgii dla Polonii Berlińskiej i mieszkańców 
Berlina. Zorganizowaliśmy także wycieczki do: Warszawy, Kopenhagi, Krakowa, Kazimierza, Węgrowa, 
Puław, Międzyrzecza i innych miejscowości w woj. Lubuskim.

Planujemy w przyszłym roku dalszą aktywną działalność  - zapraszając 
do współpracy i życzymy Wszystkiego Najlepszego w nadchodzącym 
2021 roku.

Pierwsze spotkanie w nowym roku proponujemy 16 stycznia o godzinie 11.00 na 
peronie U7- Altstadt Spandau. Po wyjściu do starego miasta Spandau (starszego od Berlina) 
pospacerujemy tam po kilku starych zaułkach i ulicach. Do zobaczenia na spacerze!

POLONIJNE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNE I KULTURALNE 

BERLIN – PTTiK BERLIN

piotr_swider@gmx.dewww.pttik-berlin.de

Klub PTTK Berlin 
im. Wojciecha Korfantego w Berlinie

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

21-22 stycznia
Mimo, że styczeń jest jednym z zimowych 

miesięcy, pełnych zimnych, chłodnych 
i krótkich dni, to jednak są tam takie dwa dni, 
jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi 

się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto 
naszych kochanych babć i dziadków. Życzymy 

wszystkim babciom i dziadkom zdrowia, 
pomyślności i marzeń spełnienia!

Bardzo Was kochamy, dobrze o tym wiecie, 
bo jesteście dla nas najukochańsi 

na świecie!
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TRADYCYJNIE ŻYCZMY SOBIE 
WESOŁYCH JAJ!
Słowo „tradycja” w ostatnim czasie było u nas odmieniane we 
wszystkich możliwych przypadkach, bo czego jak czego, ale 
„tradycji” podczas „tradycyjnych świąt” zabraknąć nie mogło. 

Jurek Ciurlok „Ecik”

Tradycji „polskiej i katolickiej”, bo tylko taka jest 
tradycją prawdziwą, a wszystko inne to ście-
ma – by użyć tradycyjnego określenia młodzie-
żowego i „sasinienia” – by użyć najnowszego 
określenia młodzieżowego, które tradycyjnym 
być może dopiero się stanie. Zatem cieszyła 
nas „tradycyjna, polska choinka” – symbol Bo-
żego Narodzenia, którym szczycimy się przed 
światem. I nikt nam nie wmówi, że i choinka 
i sposób jej przystrajania pochodzą z czasów 
przedchrześcijańskich a do Polski sprowadzili 
ją z zachodu protestanci. Zasiadaliśmy do „tra-
dycyjnego wigilijnego stołu”, który przed wieka-
mi kościół zwalczał jako relikt pogaństwa, a gdy 
się nie udało, włączył go do chrześcijańskiego 
misterium. Wcinaliśmy główne tradycyjne da-
nie wigilijne, czyli karpia, uosabiającego ducha 
tych Świąt. Wcinaliśmy dzięki komunistycz-
nemu ekonomiście Hilaremu Mincowi, który 
gdzieś tak około roku 1950 rzucił hasło: „Karp 
na każdym wigilijnym stole!” Wtedy jeszcze 
nie „tradycyjny karp”, bo na tę tradycję musiały 
zapracować kolejne dziesięciolecia i dziś już 
nikt nie ma wątpliwości, że karp to tradycyjna, 
świąteczna, a w dodatku typowo polska potra-
wa – mimo że Azja wschodnia jest jego ojczy-
zną. Tradycyjnych potraw oczywiście mieliśmy 
12 – zgodnie z „polską tradycją”. Co prawda, 
tradycyjnie, na polskich magnackich stołach 
wigilijnych potraw było 13, na szlacheckich 
11, na mieszczańskich 9, na chłopskich… No, 
takimi głupstwami jak chłopi w dawnej Polsce 
nikt sobie głowy nie zawracał; żeby wiedzieć, 
ile czego oni jedli i czy w ogóle coś jedli. A i 
chłopi nie zawracali sobie głowy ilością spoży-
wanych potraw, bo jak była jedna, to już było 
dobrze. Zresztą, kto tam dziś u nas sięgałby do 
jakichś chłopskich miazmatów; toż u nas sama 
herbowa arystokracja, mocium panie.

Wracając do „tradycji”, to właściwie nie bardzo 
jest jasne skąd i kiedy tak naprawdę wzię-
ło się tych 12 potraw. Mam swoje zdanie na 
ten temat. Skoro u magnaterii było ich 13, 
a u zwykłej szlachty 11, to zgodnie z demokra-
tyczną tendencją wyrównywania nierówności 
społecznych, średnia wynosi 12. Bo przecież 
mieszczaństwa nie będziemy brać pod uwagę, 
skoro ono w historii Polski nigdy pod uwagę 
nie było jakoś szczególnie brane, a już na 
pewno nie w dziele tworzenia tradycji. By do 
końca wypełnić obowiązek wobec „tradycji”, 
odśpiewaliśmy „Cichą noc”, następnie jako 
akompaniamentu do wieczerzy – a może nale-
żałoby raczej powiedzieć, że do obiadokolacji 
– wysłuchaliśmy kilku tradycyjnych piosenek 
o „Santaklausie” zwanych u nas „christmasa-
mi” i życzyliśmy sobie tradycyjnego „Merykrist-
mas”. I tak to dbamy o naszą świętą polską 
„tradycję”, wyrastającą z głębi naszej świętej 
katolickiej wiary. Czasem odkrywamy jakieś 
nowe jej elementy, które ani chybi, zagubiły się 
w mrokach PRL-u, który – jak wszyscy wiedzą 
– naszą tradycję zwalczał. Na przykład, od ja-
kiegoś czasu wiemy, że ze Świętami nieroze-
rwalnie jest związany pewien napój gazowany, 
niealkoholowy, co to ugasi pragnienie i rdzę 
rozpuści w oka mgnienie, a którego komuni-
ści zakazali. Teraz możemy już dbać o naszą 
„tradycję” bez względu na koszty. Bo za zacho-
wanie „tradycji” nie ma za wysokiej ceny. Choć 
inni twierdzą, że raczej należy „być”, niż „mieć” 
– szczególnie w Święta. Nawet bywają przeko-
nujące te pouczenia, zwłaszcza wówczas, gdy 
płyną z ust specjalistów od sfery ducha. Choć 
najczęściej obraz kłóci się z dźwiękiem, bo 
o wyższości „być” nad „mieć” przekonują nas 

osoby świeckie i duchowne o posturze, którą 
pewien stary góral dorabiający podwożeniem 
turystów skwitował następującą wątpliwością: 
„Jo niy wiym panocku, cy kónik Wos na jedyn 
roz uciungnie”.
Od pewnego czasu o palmę pierwszeństwa 
z rzeczownikiem „tradycja” walczy u nas przy-
miotnik „narodowa”. „Narodowe” jest u nas 
teraz wszystko: kwarantanna, szczepienia, 
czytanie lektur, śpiewanie kolęd i innych pie-
śni, oglądanie meczy na narodowym stadionie 
przekształconym niedawno w narodowy szpital 
dla zakażonych COVID-19 (który jest jednym 
z niewielu zjawisk nienarodowych) a przede 
wszystkim narodowe są te tradycje, o których 
była mowa powyżej. Zatem pewnym jest, że 
„tradycja” u nas nie zaginie. Narodowa trady-
cja... A pewność tę czerpię z faktu, że dba o to 
cała armia speców od reklamy i kształtowania 
umysłów, pracowników mediów – mediów na-
rodowych rzecz jasna - a przede wszystkim 
polityków najlepiej tę narodową tradycję i tra-
dycyjne narodowe wartości reprezentujących. 
Łączy ich nie tylko miłość do narodowej trady-
cji, ale też głęboka, wręcz niezmierzona wiedza 
o niej. No i troska o to wspomniane wyżej „być”. 
Rzecz jasna swoje „być”, które w ich wydaniu 
harmonijnie i nieantagonistycznie łączy się też 
z „mieć”…

PRZERWA NA REKLAMĘ

Jeśli ktoś wie, gdzie można dobrze i łatwo 
zarobić, proszę o informację do redakcji pod: 
„pracowity”.

Poszukuję inwestora zainteresowanego no-
wymi rozwiązaniami w dziedzinie motoryzacji! 
Jestem wynalazcą nowego samochodu. Jest 
niezwykle szybki i przystosowany do pokony-
wania bezdroży. W ciągu 3 godzin przebywa 
przestrzeń pomiędzy zachodnią a wschodnią 
Europą. Do Chin i Japonii z Europy dociera 
w ciągu kilkunastu godzin. Jego zasada dzia-
łania polega na uniesieniu się w górę i trwanie, 
aż ziemia odpowiednio się obróci. Potrzebu-
ję jednak funduszy na rozwiązanie problemu 
podróży na innych kierunkach, niż z zacho-
du na wschód. Zwrot poniesionych nakładów 
i ogromny zysk całkowicie pewne!

Korporacja poszukuje nowego ścierwa do 
wszystkiego. Skrupuły moralne wykluczone. 
Skłonności sadomasochistyczne mile widzia-
ne. Uwaga! Nie tolerujemy żadnych oczekiwań 
a tym bardziej żądań podwyżek, awansu i po-
szanowania godności. Godziny pracy stałe.

Bezinteresowność?
Pewien bogacz zawsze dawał hojne jałmuż-
ny wszelkim dziadom proszalnym, natomiast 
nigdy nie wspomagał artystów i uczonych. Aż 
ktoś zapytał go o przyczynę takiego postępo-
wania.
– To oczywiste – odpowiedział – nigdy nie wia-
domo, jak się życie potoczy. Któregoś dnia i ja 
mogę zejść „na dziady”. Ale ani artystą, ani na-
ukowcem na pewno nie zostanę…

Nic, tylko cud!
Pewien proboszcz dostał dużą kwotę na po-
trzeby parafii. Ofiarodawcą był dawny parafia-
nin, który odniósł „w świecie” ogromny sukces 
biznesowy. Jeszcze tego samego dnia u pro-
boszcza zjawili się przedstawiciele rady para-
fialnej i nuż przekonywać księdza:
– Najlepiej będzie przeznaczyć te pieniądze na 

nowy płot wokół cmentarza. Stary jest już słaby 
i dziurawy. Przyjdą dziki albo sarny i wszyst-
ko zniszczą…
– Dobrze – odpowiedział proboszcz – faktycz-
nie, parkan jest w kiepskim stanie. Ja się tylko 
zastanawiam, skąd dziki i sarny tak szybko do-
wiedziały się o tych pieniądzach?

Zadziwiające!
Pewien bogacz miał bardzo nierozgarniętego 
służącego. Któregoś dnia, siedząc w salonie, 
nakazał mu przynieść z sypialni buty, leżące 
gdzieś koło łóżka. Po chwili służący przyniósł 
jeden but i jeden kapeć.
- Jakżeż można być aż takim głupcem – roze-
śmiał się pan dobrodusznie – żeby wziąć but 
i pantofel. Przecież to nie do pary, durniu!
- I ja też się dziwiłem do czego to panu – od-
powiedział niestropiony służący – tym bardziej, 
że z drugiej strony łóżka zauważyłem jeszcze 
jedną taką samą parę nie do pary…

HIGH SOCIETY – RUBRYCZKA
CELEBRYCKA

Mark Twain chciał zrobić przyjemność pewnej 
damie z którą siedział przy jednym stole pod-
czas przyjęcia. W pewnym momencie rzekł 
do niej:
– Podziwiam niezwykłą urodę łaskawej pani od 
chwili, gdy panią ujrzałem.
– Ach, dziękuję! – powiedziała niezbyt urodzi-
wa dama z uniesieniem – Szkoda tylko, że nie 
mogę się panu odpłacić podobnym komple-
mentem.
– Ależ droga pani – odpowiedział Twain ze 
śmiechem – może pani zrobić to samo co ja; 
może pani skłamać…

Nadwornym medykiem u króla pruskiego Fry-
deryka II był doktor Zimmermann. Któregoś 
dnia król zapytał go z uśmiechem, iluż to ludzi 
wysłał już na „tamten świat”. Niestropiony le-
karz odpowiedział:
– Zapewne o kilkaset tysięcy mniej, niż Wasza 
Królewska Mość. I bez takiego rozgłosu.

Erazmowi z Rotterdamu ktoś kiedyś czynił wy-
rzuty, że nie dotrzymuje postów. Mędrzec od-
parł:
– Ja się ciągle waham; duszę mam jeszcze ka-
tolicką, ale żołądek już „luterski”.

MYŚLI WIELKICH, MĄDRYCH, NIE ZA-
WSZE ZNANYCH…
Mądrzy ludzie czasami udają głupka, a nawet 
robią głupstwa; głupcy są przekonani, że są 
mędrcami i zawsze się mądrzą…
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Kontakty ukazują się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Ogłoszenia przyjmujemy do 20-tego każdego miesiąca wraz z dowodem wpłaty!
Adres redakcji: Kontakty, Ollenhauer Str. 45, 13403 Berlin, tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850, e-mail: webmaster@kontakty.org

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

Godziny otwarcia: pon., śr., pt. od godz. 10.00 – 14.30, wt., czw. od godz. 10.00 – 17.00 lub ewentualnie na termin
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dostarczone oddzielnie w formacie OpenType lub zamienione na krzywe, rozdzielczość map bitowych nie niższa niż 300 dpi, w palecie kolorów CMYK. W innych przypadkach moduły mogą 
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jeśli ich treść i forma są sprzeczne z charakterem czasopisma „KONTAKTY”

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

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

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

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

Garfiel-
da

.. Hack-
man,
aktor

pracuje
przy kro-

snach

twier-
dzenie

kolor w
kartach

cyfra -
nic

kurek,
zawór

miasto
w

Szkocji

e z krzy-
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| | KONTAKTY KONTAKTY35

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 STYCZEŃ 2021!!!

Zobacz nas na:

RENAULT MEGANE IV GRANDTOUR  
EXPERIENCE 1.5 DCI
Kombi, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 
08.2018, przebieg: 25.929 km, paliwo: diesel, moc: 
81 kW/110 PS, skrzynia biegów: manualna skrzynia 
biegów, Metallic, zamek centralny, elektr. podnośniki 
szyb, wspomaganie, ABS, ESP (stabilizacja toru 
jazdy), nawigacja, ogrzewanie siedzenia, filtr cząstek 
stałych, gwarancja, czujnik deszczu, Bluetooth. 

Cena: 15.890 €

DACIA SANDERO II STEPWAY DEAL 1.0
Limuzyna, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 
12.2020, przebieg: 20 km, paliwo: Autogas (LPG), 
moc: 74 kW/101 PS, skrzynia biegów: manualna 
skrzynia biegów, Metallic, zamek centralny, elektr. 
podnośniki szyb, elektr. Immobiliser, wspomaga-
nie, ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy), gwarancja,  
Bluetooth.

Cena: 11.890 €

BMW 320 I AUTOMATIK XENON
Limousine, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 
03.2011, przebieg: 65.000 km, paliwo: benzyna, moc: 
125 kW/170 PS, skrzynia biegów: automatyczna, 
Metallic, alufelgi, zamek centralny, elektr. podnośniki 
szyb, ABS, ogrzewanie siedzenia, czujnik deszczu, 
elektr. lusterko boczne, komputer pokładowy,  
odtwarzacz CD, wielofunkcyjna kierownica.

Cena: 12.780 €

AUDI A5 COUPE 3.0 TDI QUATTRO S LINE 
Sportwagen/Coupé, pojazd używany, pierwsza re-
jestracja: 10.2008, przebieg: 140.000 km, paliwo: diesel, 
moc: 176 kW/239 PS, skrzynia biegów: automatyczna, 
Metallic, Allradantrieb, alufelgi, zamek centralny, elektr. 
podnośniki szyb, elektr. Immobiliser, wspomaganie, ABS, 
ESP (stabilizacja toru jazdy), nawigacja, Webasto.

Cena: 12.980 €

MERCEDES-BENZ E 280 E-KLASSE
Limousine, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 
12.2005, przebieg: 108.000 km, paliwo: benzyna, 
moc: 170 kW/231 PS, skrzynia biegów: automatycz-
na, wielofunkcyjna kierownica, komputer pokładowy, 
czujnik deszczu, elektrycznie ustawiane fotele, czujnik 
zmierzchu, zamek centralny, elektr. podnośniki szyb, 
WiFi Internet Live TV, Google Assistent, nawigacja, 
Internetradio, kamera, YouTube, WhatsApp, Skype itd.

Cena: 7.300 €

RENAULT MASTER KASTEN L3H2
Pritsche, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 
10.2013, przebieg: 134.560 km, paliwo: diesel, 
moc: 92 kW/125 PS, skrzynia biegów: manualna 
skrzynia biegów, zamek centralny, wspomaganie, 
ABS, filtr cząstek stałych, klimatyzacja, pojem-
ność: 2299 cm³, kolor: biały, nadwozie: #Pritsche,  
dostępność: natychmiast , liczba miejsc: 7.

Cena: 15.890 €

TOYOTA PRIUS EXECUTIVE 1.8 VVT-I 
Limousine, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 
11.2017, przebieg: 30.000 km, paliwo: Hybrid (Benzin/ 
Elektro), moc: 72 kW/98 PS, skrzynia biegów:  
automatyczna, alufelgi, zamek centralny, elektr. pod-
nośniki szyb, elektr. Immobiliser, wspomaganie, ABS, 
ESP (stabilizacja toru jazdy), nawigacja, ogrzewanie 
siedzenia, Plug-in-Hybrid, czujnik deszczu, Bluetooth.

Cena: 19.880 €

RATY od
129 €/mies.

RATY od
149 €/mies.

RATY od
189 €/mies.

RATY od
158 €/mies.

RATY od
115 €/mies.

RATY od
119 €/mies.

MERCEDES-BENZ E 250 CGI BLUEEFFICIENCY 
Limuzyna, pojazd używany, pierwsza rejestracja: 
11.2009, przebieg: 84.000 km, paliwo: benzy-
na, moc: 150 kW/204 PS, skrzynia biegów: au-
tomatyczna, Metallic, alufelgi, zamek centralny, 
elektr. podnośniki szyb, elektr. Immobiliser, ws-
pomaganie, ABS, nawigacja, czujnik deszczu,  
elektr. lusterko boczne, komputer pokładowy.

Cena: 13.890 €

RATY od
79 €/mies.

RATY od
129 €/mies.



 

Realizujemy polskie recepty
Doradzamy w j. polskim w sprawach 
związanych z Państwa zdrowiem
DLA STAŁYCH PACJENTÓW ORGANIZUJEMY 
SPOTKANIA TEMATYCZNE
Dbamy o dostarczanie leków w najlepszych 
cenach i możliwie w najkrótszym czasie
RABATOWA KARTA STAŁEGO KLIENTA

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

Tel.: 030 394 30 56 Alte Roland 
Apotheke
Turmstr 15
10559 Berlin-Moabit
U-9, Bus 123,  87
Pn-pt: 9.00 - 18.30
Sob: 9.00 - 13.00

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

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

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

U-BHF RATHAUS NEUKÖLLN 
LUB BUS 104

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

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

  i wiele innych - oglądaj nas na FB). 

POLSKI SKLEP PYZA NA FB

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE SPÓŁEK 
W NIEMCZECH I UNII EUROPEJSKIEJ

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

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

Kontakt: 
Alina Winiarski
– zarząd 
stowarzyszenia

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

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

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

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

tradeo�ce24.com GmbH, Piotr Winiarski, CEO
Westhafenstr.1 | 13353 Berlin
Tel.: +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.

e-mail: webmaster@kontakty.org
tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850

Biuro ogłoszeń 
KONTAKTÓW


