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Dr. A.Zembrzuski, Dr. Chr.Jakubek

U WAG A !

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.)

Wesołych Świąt Wielkanocnych
 życzy Praxisteam

Tel.: 030 886 76 681

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy! 

W marcu jak w garncu znaczy tyle, że pogoda w tym mie-
siącu bywa bardzo zmienna. Już to widać. Po mrozach na-
gle przyszło ciepłe słońce i pojawiły się pierwsze krokusy. 
Zaraz wybuchnie zieleń a my nabierzemy energii do dzia-
łania. Ale kto wie, może jeszcze czekają nas przymrozki?

„Kontakty” czerpią siłę ze słońca. Z wiosenną ekspresją 
prezentujemy Wam najnowszy numer naszego, czyli Wa-
szego magazynu oraz wszystkim kobietom składamy naj-
serdeczniejsze, kwieciste życzenia!

Grzegorz Szklarczuk z okazji Dnia Kobiet zaprasza nas do 
„skomplikowanego świata damskiego sportu”. Pisze m.in. 
o finansach i nierównym traktowaniu w sporcie kobiet 
i mężczyzn.  O tym, jak bardzo niesprawiedliwy jest ten 
świat, świadczy chociażby to, że mundial kobiet w 2019 
roku obejrzało łącznie ponad miliard widzów, a zarabiają 
one o wiele mniej od mężczyzn. Aż chce się krzyknąć „Ko-
niec z tym!”

Anna Burek rozmawia z Ewą Wanat, wieloletnią redak-
torką naczelną radia Tok FM, autorką programów pu-
blicystycznych, felietonistką, autorką i oczywiście pyta 
o bycie kobietą oraz o doświadczanie kobiecości w Polsce 
i w Niemczech. Czy jest inne? O tym w wywiadzie.

Radio Cosmo na swej antenie dużo czasu poświęca płci 
pięknej. Zachęcamy do przeczytania artykułu Moniki Ste-
fanek o blogerkach berlińskich. Jedne przeprowadziły się 
do Berlina niedawno, inne mieszkają w nim od lat. Łączy je 
zachwyt stolicą Niemiec i potrzeba dzielenia się nim z in-
nymi.

Interesującą historią opisuje kontaktowy kucharz Bogu-
sław Sypień. Na temat powstania chili con carne istnieje 
wiele legend. Jedna z nich to opowieść o kobiecie w błęki-
cie. Ta meksykańska legenda mówi o hiszpańskiej zakon-
nicy, Marii z Agredy, która pierwszy przepis na chili con 
carne otrzymała od nawracanych pogan. Potrawa ta wspa-
niale rozgrzeje podczas ewentualnych przymrozków.

A na zakończenie cytujemy Bartosza Drajlinga i zupełnie 
z nim się zgadzamy: „Każdy z nas jest milionerem. Albo 
mamy milion na koncie, albo milion wymówek.”  Możemy 
też mieć milion powodów, by wyjść z domu. Na słońce! 

Do przeczytania za miesiąc!
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!

Tel. Nr. 030 48 82 57 48  |  +49 176 7311 2026
www.polski-adwokat-berlin.de

Nürnberger Straße 49, 10789 Berlin, U-Bahnhof: Kurfürstendamm lub Wittenbergplatz

Oferujemy szybkie terminy! 
Rozmowa z adwokatem odbywa 
sie zawsze w jezyku polskim

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

Rechtsaältin Edyta Koryzna LL.M.

Prawo karne      Prawo pracy
Prawo rodzinne i socjalne

Alte Poststrasse 39, D-03172 Guben

Tel.: 0335 500 99315, Fax: 0335 500 99317
Mobil: 0049 173 423 7538,  0048 732 080 526

E-mail: info@kanzlei-koryzna.de

Zweigstelle: Alte Poststrasse 39, D-03172 Guben

• 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

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

 

 
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

Czym charakteryzuje się testament ustny w świetle pol-
skiego prawa?

Testament ustny uregulowany w art. 952 polskiego kodek-
su cywilnego sporządza się w ten sposób, że spadkodawca 
oświadcza swoją wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co 
najmniej trzech świadków. Ważne: musi istnieć obawa rychłej 
śmierci spadkodawcy albo takie okoliczności, kiedy zacho-
wanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo 
utrudnione. Następnie treść testamentu ustnego musi być 
stwierdzona – w dwojaki sposób, a więc przede wszystkim:

- przed upływem roku od złożenia takiego testamentu, je-
den z tych trzech świadków albo osoba trzecia musi spisać 
oświadczenie spadkodawcy, podając datę i miejsce oświad-
czenia testatora oraz datę i miejsce sporządzenia tego 
pisma, a pismo to muszą podpisać: spadkodawca i dwaj 
świadkowie albo wszyscy świadkowie

- jeśli treść testamentu nie została stwierdzona w powyższy 
sposób, to można w terminie 6 miesięcy od otwarcia spadku 
(zgonu testatora) stwierdzić treść testamentu już przed są-
dem, poprzez zgodne zeznania świadków, składane przed 
tym sądem; jeśli przesłuchanie wszystkich świadków (czyli 
trzech) nie jest możliwe, bądź napotyka na trudne do prze-
zwyciężenia przeszkody, to sąd może poprzestać na zgod-
nych zeznaniach dwóch świadków.

Dla ważności testamentu ustnego istotne jest, aby każdy 
świadek miał pełną zdolność do czynności prawnych (czyli 
być osobą pełnoletnią i nieubezwłasnowolnioną całkowicie 
lub częściowo), nie może to być osoba niewidoma, głucha lub 
niema, taka osoba, która nie może czytać i pisać, osoba nie 
władająca językiem, w którym spadkodawca sporządza testa-
ment ani osoba skazana prawomocnie wyrokiem sądowym za 
składanie fałszywych zeznań. Są to przesłanki do niezdolno-
ści bezwzględnej bycia świadkiem przy sporządzaniu testa-
mentu ustnego. Są jeszcze powody niezdolności względnej 
dla bycia świadkiem, a mianowicie, nie może być skutecznie 
świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, dla której 
w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, jak 
też małżonek takiej osoby, jej krewni lub powinowaci I i II stop-
nia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobie-
nia. Jeżeli już tak się stało, że świadkiem była jedna z osób 
wymienionych wyżej, to nieważne jest tylko to postanowienie 
testamentowe, które przysparza korzyści tej osobie, jej mał-
żonkowi, krewnym lub powinowatym I lub II stopnia lub oso-
bie przysposobionej. Jednakże, gdyby z treści testamentu lub 
z okoliczności wynikało, że bez nieważnego postanowienia te-
stator nie sporządził testamentu określonej treści, to nieważny 
będzie cały testament.
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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

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 

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

 

DOROTA CYGAN tłumaczka przysięgła
Hoeppnerstraße 121, 12 101 Berlin (Tempelhof )

Tel. 0177 78 42 993, dorota_cygan@yahoo.de
Biuro w księgarni Buchbund w piątki od godz. 15 do 18 
lub na telefon (Sanderstr. 8, 12 047 Berlin – Kreuzberg)

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

Wynajmę lokal sklepowy o pow. 75 m² + piwnica przy handlowej ulicy 
Charlottenburga, najchętniej na biuro podróży lub inną działalność. Niska 
dzierżawa. Tel.: 0177 2321702

Do czasowego wynajęcia 50m², 1pokojowe mieszkanie na Wittenau. 
Luksusowo urządzone + wszystkie media 650 Euro + Kaucja jeden 
czynsz. Tel.: +49 173 2855298

Wynajmę pokój lub udzielę zameldowania / adresu dla korespondencji. 
Poza tym załatwię: darmowe porządne konto bankowe, kasę chorych, 
tani numer komórkowy z szybkim internetem. Mob. +49 (0)172 305 16 89

Wynajmę pracującej parze: częściowo umeblowany, 2-pokojowy 
apartament z balkonem, kuchnia i łazienka z wanną w 12161 Berlin, 
Wilhelmshöher Str.21, blisko metra: Friedrich-Wilhelm-Platz,  
Warmmiete: 780,00€, Tel.: 0162 6014949
 
Wynajmę 2 pokoje. Jeden dwuosobowy oraz jeden jednoosobowy. 
Marienfelde. Więcej Informacji pod nr tel.: 0049 178 9884920

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

tel. 01639805226,  e-mail: z.karnetzka@t-online.de
Mellener Str. 6, 12305 Berlin  S2 Bhf Lichtenrade
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WARTO WIEDZIEĆ
Każdy z nas jest milionerem. 
Albo mamy milion na koncie, 
albo milion wymówek.

Doradztwo Ubezpieczeniowe
        Bartosz Drajling

Kontakt:
T: +49/1511 8666 445

F: 030/921 099 05
M: drajling.finanz@web.de

Ważny jest kontekst 
- w zależności od kon-
tekstu bandar log /
hind./ oznacza „ludzkie 
małpy“ lub po prostu 
„małpy człekokształt-
ne“. W zależności 
od tego, jak użyjemy 
wymienionego sfor-

mułowania , możemy kogoś obrazić lub 
o czymś go poinformować. Żyjemy w cza-
sach, w których rząd mówi lekarzom, jak 
i czym mają leczyć, pozbawiając ich swo-
body wykonywania zawodu (dla przykładu 
nawiązuję tu do aktualnej sytuacji zdro-
wotnej na świecie), a Bank Światowy ofe-
ruje sporą ilość gotówki państwom, aby 
te wdrażały jego plan i dyrektywy. Staty-
styczny Kowalski, jako odbiorca na końcu 
łańcucha tego głuchego telefonu, dostrze-
ga jedynie „suwerenne” decyzje swojego 
rządu. Można postrzegać powyższy tekst 
jako kontrowersyjny, jakkolwiek trudno się 
też z nim w pewnej kwestii nie zgodzić.

Od kilku lat coraz chętniej sięgamy po 
produkty opatrzone etykietą bio. Etykieta 
ta pozwala lepiej rozpoznać dany pro-
dukt na rynku i niesie w sobie również 
konkretne treści i przekaz. Najpierw była 
to moda, niektórzy postrzegali to też jako 
kaprys, który następnie przerodził się 
w trend, a ostatecznie w potężny biznes. 
Etykietę bio może otrzymać plantator lub 
hodowca żywności, kiedy w 95% składa 
się ona z produktów ekologicznych lub do 
jej wytworzenia użyto podobnej wartości 
procentowej tychże. Nie znaczy to jed-
nak, że żywność taka jest wolna od pesty-
cydów, oleju palmowego lub sztucznych 
dodatków. Jest ich po prostu mniej. Wielu 
z nas stało się w związku z tym swoistymi 
ekspertami od żywności, ponieważ za-
częliśmy czytać skład kupowanych pro-
duktów. A przynajmniej tak chcielibyśmy 
siebie postrzegać.

Patrząc na skład kaszy gryczanej po-
równujemy wartości odżywcze i ocenia-
my je, segregujemy w myślach i dzieli-
my automatycznie znane nam kasze na 

lepsze i gorsze. Po chwili wiemy już to, 
czego chcemy. W końcu jesteśmy eks-
pertami. Nie pamiętamy jednak, iż kasza 
ta - chociaż zdrowa z założenia - może 
być zdrowa tylko z założenia, albowiem 
podlewana była rakotwórczym prepara-
tem chwastobójczym. Jak widzimy – sam 
skład to nie wszystko. Za horyzontem zda-
rzeń jest jeszcze inna rzeczywistość i to 
właśnie ona kształtuje – a przynajmniej 
powinna – nasze postrzeganie rzeczy.

Kiedy Hiszpanie pod dowództwem 
Francesco Pissarro podbili Amerykę 
Południową, poznali Indian i kulturę In-
ków. Inkowie doszukiwali się swoich ko-
rzeni w odległej przeszłości. Badania ar-
cheologiczne ze współczesnych czasów 
potwierdziły istnienie w Peru znacznie 
wcześniejszych cywilizacji , niż te odkryte 
przez Hiszpanów, tj. Nazca, Baracas czy 
de Juantar. Odkrycia te cofały archeolo-
gów za każdym razem o kilkaset lat, wy-
kraczając daleko poza ogólnie przyjęte 
ramy czasowe początków naszej cywiliza-
cji. Nikt jednak nie przypuszczał, że uda 
się odkryć cywilizację, która mogła po-
wstać równolegle z egipskim Wczesnym 
Państwem lub nawet państwem Sumerów. 
Cywilizacja Norte Chico była złożonym 
tworem społecznym okresu prekolumbij-
skiego. Rozkwitła ona między 4000-2000 
r. p.n.e. Około roku 3500 p.n.e. powstało 
pierwsze miasto na obszarze dzisiejszego 
Fortaleza. O ponad 1000 lat wyprzedzała 
ona cywilizację Olmeków. Jest  to o tyle 
istotna informacja, że w tym okresie ist-
niały na Ziemi tylko cztery inne cywilizacje 
– w Sumerze, w Indiach, w Chinach i we 
wspomnianym wcześniej Egipcie.

Największym osiągnięciem Norte Chi-
co była architektura, a mianowicie obszer-
ne place, kopce oraz piramidy. Struktura 
populacji Norte Chico była dosyć złożona, 
co pokazywało duże rozwarstwienie spo-
łeczne, jednak - co najdziwniejsze – nie 
znaleziono nigdzie i nigdy dotąd żadnych 
fortyfikacji, umocnień czy zgoła samej 
nawet broni, co w kulturze Indian połu-
dniowo-amerykańskich jest mało spoty-
kane. Podobnie rzecz ma się z ceramiką, 
której śladów próżno szukać w kulturze 
Norte. Towarzyszył temu również brak 
jakiejkolwiek sztuki - rzeźb, płaskorzeźb 
czy figurek. Taki stan rzeczy potwierdzał 
nawet reportaż BBC z 2001 roku. Jest 
jednak jedna rzecz wspólna, która spa-
ja prekolumbijskie cywilizacje Ameryki 
Południowej, a mianowicie wielokrotnie 
wymieniany w religii różnych plemion bóg 
Wirakocza. Zarówno Norte Chico, Azteko-
wie jak Olmekowie czcili go, jako stwórcę 
wszechrzeczy i uzdrowiciela.

Znamienny jest fakt, iż boliwijski inży-
nier, naukowiec i historyk, Artur Poznań-
ski (1873-1946), odkrył starożytne miasto 
Tiwanaku na płaskowyżu Pumapunku 
w Boliwii. Tajemnicze konstrukcje oraz 
podobizny boga Wirakocza również tam 
były obecne. Nie byłoby w tym nic dziw-
nego, gdyby nie fakt, iż datowanie Tiwa-
naku, w zależności od pobranych próbek, 
to około 16000-10000 lat przed naszą erą.

Reklamy nauczyły nas, że są leki w za-
sadzie na wszystko. Na każdą dolegli-
wość. Nikt jednak nie reklamuje zdrowej 
żywności czy zdrowego trybu życia. A już 
na pewno nie z takim natężeniem. Cho-
ciaż wszyscy wiemy, że zdrowa żywność 
istnieje. Siłą reklamy jest jej powtarzal-
ność. Podobnie rzecz ma się z produk-
tami finansowymi, między innymi z ubez-
pieczeniami czy też kredytami.  Warto 
porównywać oferty, przed podjęciem osta-
tecznej decyzji, ale nie mniej istotna jest 
wiedza, która sprawia, że myślimy lepiej 
o danym produkcie w stosunku do innego.
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

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

Wir beraten Sie gern: 

LVM-Versicherungsagentur 

Sylwia Grunt-Funke
Weimarer Straße 26, 10625 Berlin
Telefon 030 13886222 
Mobil 0177 6057818 
info@grunt.lvm.de, grunt.lvm.de

Twój Partner od ubezpieczeń, 
inwestycji i emerytury.

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 

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

maciej.daniel@aol.de

Gewerbe

Polskie firmy

Delegacja pracowników do  Niemiec

- pomoc w zakladaniu i prowadzeniu �rm (również bez meldunku w 
Niemczech)

- zgłoszenia do urzędów, księgowość, serwis biurowy na terenie 
Niemiec

- ubezpieczenia pracowników, serwis biurowy, rozliczenia płac

- serwis biurowy: księgowość, rachunki, formularze, korespondencja 
urzędowa, sporządzanie pism, tłumaczenia, wypełnianie wniosków, 
zakładanie kont,  Kindergeld

Ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne, 
OC - �rmowe

PO L SKO -NI E MI EC� � NCEL A R I A PO DATKOWA

A l f a - O m e g a  
S t e u e r b e r a t u n g s g e s e l l s c h a �

oferuje usługi związane z problemami z urzędem skarbowym
Jeżeli np:

    przegapiłeś termin rozliczenia      otrzymałeś błędną decyzję podatkową
    grożą ci konsekwencje karnoskarbowe      nie zapłaciłeś podatków

     walczysz z organami podatkowymi      grozi ci egzekucja administracyjna 
    należności pieniężnych itp.

Prześlij swój kontakt na maila berlin-skarbowka@web.de 
albo zadzwoń pod numer telefonu 0176/47037035
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NAUKA / PRACA

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

Pflegedienst istnieje od 10-ciu lat!!!

TO CIEBIE WŁAŚNIE POTRZEBUJEMY

Lubisz prace na magazynie?

UBIEGAJ SIĘ NA STANOWISKO:
Pracownik magazynu (m/k/i)

Komisjoner (m/k/i)

Pracownik produkcji (m/k/i)

Firmowy transport do 
Waszej dyspozycji.
www.ahead-personal.com

BÜRO FRANKFURT/ODER:
Tel.: 0335 52119908
frankfurt@ahead-personal.com

BÜRO BERLIN:
Tel.: 030 67937453
berlin@ahead-personal.com

Chętnie powitamy w naszej �rmie nową pielęgniarkę/pielęgniarza jak 
i opiekunkę/opiekuna.  U nas jesteś swoim własnym szefem i jednocze-
śnie częścią empatycznego, zgodnego zespołu pomocnych ludzi, którzy 
rozumieją potrzeby człowieka w każdym wieku. My traktujemy zarówno 
naszych pacjentów jak i pracowników z sercem i wyrozumieniem. Firma 
rozwija się prężnie od 20 lat (1991) i teraz potrzebujemy również i Ciebie. 

Oferujemy zatrudnienie na cały etat w systemie 8- lub 12-godzinnym, na 
pół etatu lub Minijob. Podstawy języka niemieckiego wystarczą, prawo 
jazdy to zaleta, ale nie konieczność.                                                                     
Czekamy na Ciebie. 

My respektujemy twoje potrzeby i twoje zdanie. U nas jest:                                                                                                
• praca rozwojem osobistym, a nie tyraniem                                                                                                                                  
• wynagrodzenie z dodatkami i premia, a nie monotonna wypłata                                                                                             
• szczepienie wyborem,  a nie przymusem.

Skontaktuj sie z nami teraz: 030-687 04 00 (09.00-15.00 Uhr)
Poznaj nas: Sonnenallee 102, 12045 Berlin
www.ahb-krankenp�ege.com

Wir suchen Sie! • Szukamy Ciebie!

Pflegekraft in Voll- oder Teilzeit

Telefon: 030 89749167

Sie haben Interesse an einem neuen und interessanten 
Arbeitsplatz mit unterschiedlichen Aufgaben,

fühlen sich fit und haben Freude an der Arbeit mit 
anderen Menschen?

Wir betreiben eine kleine Pflegeeinrichtung mit 40 
netten Bewohnern und freundliche Kollegen.

 
Direkte Busverbindung 118 (Kätchenweg)

Haus Hartwig
Dorotheenstrasse 2

14109 Berlin-Wannsee

Dann sind Sie bei uns richtig!
To trafiłeś pod właściwy adres!

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
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Elektoniker/ Elektriker sucht einen Job, tel.: 0157 32622878

Poszukujemy murarzy/tynkarzy/osoby do ociepleń budynków na 
nasze budowy w Berlinie i w Brandenburgii do stałego zatrudnienia lub 
z własną działalnością gosp. (niem. Gewerbe) na rachunek. Prosimy 
o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 0179/6647913 (pan 
Kosior – mówi po polsku) lub mailowy: info@sgba-gmbh.com

Firma budowlana z Polski szuka zleceń na budowy domów, dachy, 
elewacje. Obszar całych Niemiec. Tel: +48608729122, +491603089338

Szukamy zadbanej i zaangażowanej opiekunki. Opiekunki do dzieci 
i małych prac domowych związanych z dziećmi. 6 godzin dziennie,  
5 razy w tygodniu. Mieszkamy na Mitte. Ewentualne wyjazdy 
i weekendy. tel.: 0151 55441251

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

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).

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

NAUKA / PRACA

steuer@vega-berlin.de  •  tel.: 030/21915581

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort in Voll-oder Teilzeit:
Steuerfachangestellte/r

Buchhalterin/r
Lohnbuchhalterin/r

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung.

Vega Trojan & Stachurska GmbH

Poszukuje osób chętnych do wzięcia udziału w wywiadzie
i opowiedzenia nam o swoich doświadczeniach z organizacją

opieki domowej nad osobami starszymi.

Interesują mnie rozmowy z osobami które pomagają
w organizacji opieki nad starszym krewnym

lub sami korzystają z usług opiekuńczych dla seniorów. 

Badania fundawane są przez Niemieckie Centrum Badań
nad Integracją  i Migracją (Deutsches Zentrum für 

Integrations- und Migrationsforschung).

W przypadku zainteresowania udziałem w wywiadach 
lub w razie jakichkolwiek pytań, lub konieczności udzielenia 

dodatkowych informacji uprzejmie proszę o kontakt.

Dr Edward Omeni
E-Mail: omeni@dezim-institut.de • Tel.: 0049 (0) 1522 625 9778

DTZ, B1, B2, C1, TELC, Goethe Zertifikat

ZDAJ EGZAMIN!
Germanistka z ponad 10-letnim dośw.
przygotuje Cię do egzaminu z j. nie-
mieckiego: agatamedina@gmx.de
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Pandemia oprócz tego, że wszyscy mamy jej 
serdecznie dość, to jednak trzeba przyznać, że 
uczy kreatywności. Postawiła zupełnie nowe 
zadania np. przed dyrektorami instytucji kultu-
ry czy muzeów i galerii. 

Muszą oni „walczyć” o gości nowymi sposobami. Trzeba postawić 
na technikę, nowe aplikacje, produkować filmy, robić spacery online, 
umieszczać interesujące materiały edukacyjne – wszystko w wersji onli-
ne. Bo pandemia nie odpuszcza. A kultury potrzebujemy być może jesz-
cze bardziej niż przed lockdownem.  

Galeria Berlińska – Krajowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Fotografii 
i Architektury (Berlinische Galerie – Landesmuseum für Moderne Kunst, 
Fotografie und Architektur) – jest jednym z najbardziej znanych muzeów 
stolicy i zbiera dzieła sztuki powstałe w Berlinie w latach od 1870 r. do 
dziś. Wybitne działy zbiorów stanowią Dada Berlin, Nowa Rzeczowość 
(Neue Sachlichkeit), Wschodnioeuropejska Awangarda oraz dzieła sztu-
ki z podzielonego i zjednoczonego Berlina. Warto sprawdzić, jak galeria 
działa w pandemii. W Polsce sytuacja placówek kulturalnych jest bardziej 
dynamiczna. Ostatnio zdecydowano się na otwarcie muzeów i teatrów, 
ale na pytanie „Czy długo to potrwa?” odpowiedzi są raczej pesymistycz-
ne. W Niemczech nie ma nawet chwilowego odmrożenia. Berlinische 
Galerie od 2 listopada pozostaje zamknięta.

Warto zatem wejść na stronę www.berlinischegalerie.de i sprawdzić 
ofertę online.  A jest ona szeroka. Aby pokazać jak największej publicz-
ności wystawę „Provenienzen. Kunstwerke wandern“ została stworzona 
specjalna aplikacja. Można odbyć wirtualny spacer i zobaczyć „Gezeich-
nete Stadt. Arbeiten auf Papier 1945 bis heute“. Dodatkowo warto nie 
zapominać o Instagramie. Zwolennicy tego medium znajdą tu też coś dla 
siebie – oprowadzenia na żywo. Ponadto przez wolontariuszy muzeum 
został stworzony specjalny projekt online „Out and About. Queere Sicht-
barkeiten in der Sammlung“. Oprócz tego możemy wziąć udział w wirtu-
alnym spacerze po stałej ekspozycji.   

Podróż po dziełach sztuki
„Dzieła sztuki podróżują. To było i jest ich odwieczne przeznaczenie, 

ich los i nigdy to się nie zmieni”. Prawie wiek temu, w 1925 roku, berliński 
krytyk sztuki Adolph Donath (1876– 1937) zaczął opisywanie swych arty-
stycznych dociekań od tej właśnie obserwacji. Wystawa „Provenienzen. 
Kunstwerke wandern” w Berlinische Galerie pokazuje pokręcone dzieje 
wielu obrazów, rzeźb i rysunków. Skupia się na tym, co działo się z wie-
loma z nich w latach 1933-1945 a także do teraz. 

Wirtualne oglądanie tej wystawy sprawia wiele radości i inspiruje. Mo-
żemy wybrać sobie dowolne dzieło sztuki, „kliknąć” w nie i przeniesieni 
zostajemy w jego świat. Możemy zobaczyć je z bliska, niemal „dotknąć”. 
Ja wybrałam obraz Carla Saltzmanna (1847–1923), Sommertag auf See 
z 1908 roku (na zdjęciu w prawym górnym rogu). Obraz zachwycił mnie 
swą niebieskością, statkiem i morzem. A także wielką chmurą tuż nad ho-
ryzontem. Saltzmann uwielbiał morskie tematy, sam wziął udział w wielu 
wyprawach po północnych morzach świata. Prezentowany obraz zo-
stał namalowany w Neubabelsberg, gdzie artysta kupił willę ze studiem 
w 1890 roku. Na stronie internetowej widzimy ponadto malarza w swoim 
atelier oraz możemy przeczytać, do kogo należał obraz, gdzie i na ja-
kich wystawach był prezentowany. Do tej pory nie udało się stwierdzić 
do kogo obraz należał przez 1990 rokiem, w 2014 został podarowany 
berlińskiej galerii przez Jörga Thiede, który kupił dzieło na początku lat 
90-tych XX wieku. 

 

Artystki i artyści prezentowani na wystawie (wybór): Ima Breusing 
(1886 – 1968), Lovis Corinth (1858 – 1925), Jacoba van Heemskerck 
(1876 – 1923), Ludwig von Hofmann (1861 – 1945), Martel Schwichten-
berg (1896 – 1945), Felix Nussbaum (1904 – 1944).

 
Marta Janik

Berlinische Galerie
Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur
Stiftung Öffentlichen Rechts
Alte Jakobstraße 124 – 128
10969 Berlin
bg@berlinischegalerie.de
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Berlinische Galerie, Außenansicht, Foto: © Noshe

Ausstellungsansicht „Provenienzen. Kunstwerke wandern”, Berlinische Galerie, 
Foto: © Roman März

Berlinische Galerie, Foto: © Daniel Müller

 Berlinische Galerie, Treppenhalle, Foto: © Noshe
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Deutsche nasz 
- co mi Berlinie dasz?
Z wieloletnią redaktorką naczelną radia Tok 
FM, autorką programów publicystycznych, 
felietonistką, autorką książek - Ewą Wanat 
- rozmawiamy dziś o tym, czego dowiedziała 
się, pisząc książkę o Berlinie, dlaczego prze-
klina kostkę brukową i czemu nie należy wsty-
dzić się mopa. 

Anna Burek: Spróbuje Pani przedstawić się za pomocą 
trzech rzeczowników i trzech przymiotników?

Ewa Wanat: To dość trudne, bo bardzo skracające, ale 
niech będzie. Rzeczowniki: człowiek, Europejka, kobieta, 
a przymiotniki? Cóż, dorosła, poszukująca i… szczęśliwa. 

Anna Burek: Kobieta, szczęśliwa, poszukująca, Euro-
pejka - czy te określające Panią wartości, postawy miały 
wpływ na decyzję o wyjeździe z Polski?

Ewa Wanat: Wyjazd nie zdarzył się nagle, z jednego, kon-
kretnego powodu, a był raczej wypadkową pewnych prze-
myśleń, potrzeb i wynikiem przemian zachodzących wte-
dy w kraju. Jako dziennikarka miałam wrażenie, że jestem 
wiecznie na jakimś froncie i o ile 10 lat wcześniej wydawało 
mi się to oczywiste, o tyle w tamtym momencie życia poczu-
łam się tym strasznie zmęczona. Jako człowiek “poszukujący” 
czułam silną potrzebę zmiany - uważam, że stanie w miejscu 
jest równoznaczne z cofaniem się, bo świat pędzi do przodu. 
Dodatkowo od dawna po głowie chodził mi pomysł bliższego 
przyjrzenia się wielokulturowości. W 2015 roku, kiedy na fali 
ogromnych ruchów migracyjnych do Europy temat multikultu-
rowości stał się gorący, a mój partner zaproponował wyjazd, 
właściwie długo się nie zastanawiałam. Jedyne rozterki doty-
czyły miejsca emigracji: Paryż czy Berlin. 

Anna Burek: Stanęło na Berlinie, bo znała Pani język 
i wcześniej mieszkała w Niemczech? Monachium chyba 
dość dalekie jest mentalnie od stolicy.

Ewa Wanat: Zdecydowaliśmy się na Berlin między innymi 
dlatego, że założyliśmy, że rzeczywiście z moją znajomością 
języka niemieckiego będzie nam tu dużo łatwiej, poza tym 
kwestia odległości do Polski również przemawiała na jego 
korzyść. Poza tym udało mi się zdobyć dotację z Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej na napisanie książki o róż-
norodności w niemieckim społeczeństwie. Nie przyjechałam 
wtedy do Berlina po raz pierwszy, często bywałam w Berlinie 
Zachodnim w drugiej połowie lat 80., przemieszkiwałam tro-
chę, np. w squacie na Kreuzbergu. Już wtedy bardzo bliskie 
było mi to miasto, ale rzeczywiście wcześniej przez kilka lat 
mieszkałam w Monachium. Wbrew powszechnej opinii, nie 
uważam, żeby było ono mniej różnorodne niż stolica Nie-
miec. Poznawałam je z perspektywy miasteczka akademic-
kiego o atmosferze wieży Babel, i też pracując jako kelnerka 
w greckiej, tureckiej czy perskiej knajpie. Oczywiście jest 
bardziej hierarchiczne, klasowe, burżuazyjne, jednak nadal 
bliżej mu do Berlina niż do Warszawy. 

Anna Burek: No właśnie, gdyby miała Pani porównać 
dwie stolice: Warszawę i Berlin, kiedyś i teraz - czy widzi 
między nimi więcej różnic czy podobieństw?

Ewa Wanat: Jeśli pozostajemy w tych lat 80., to tutaj chy-
ba nie ma co porównywać - żelazna kurtyna, choć miejsca-
mi dziurawa, jednak na tyle skutecznie oddzielała Wschód 
od Zachodu, że trudno było wtedy szukać cech wspólnych 
dla Polski i Niemiec. Jednak od momentu wejścia Polski do 
Unii Europejskiej te różnice na pewnych płaszczyznach po-
woli się zacierają. Oczywiście, nasze procesy dochodzenia 
do demokracji różnią się od siebie, gospodarczo również nie 
ma co porównywać Polski do Niemiec - to po prostu nie ma 
sensu. Natomiast z takiego bardziej jednostkowego punk-
tu widzenia, to są pewne oczywiste różnice. Rzuca mi się 
w oczy za każdym razem, kiedy przyjeżdżam do Warszawy, 
homogeniczność tego miasta - wszyscy wokół mnie mówią 
po polsku, mają podobny odcień skóry. To mocno kontra-
stuje z Berliniem. Natomiast widzę też różnice na korzyść 
Warszawy - infrastruktura w stolicy Polski bywa bardziej 
nowoczesna, szybki Internet jest niemalże gwarantowanym 
standardem, płatność kartą także - w Berlinie dopiero pan-
demia wprowadziła w większości miejsc możliwość płatności 
bezgotówkowych. Są też oczywiście i sfery, gdzie te różnice 
zupełnie się zacierają - w Warszawie bawimy się w podob-
nych klubach, jemy w podobnych knajpach, i tu i tu panuje 
moda na wegetarianizm i weganizm.

Anna Burek: Z ewidentnych różnic: w kierunku Berlina 
od dawna zerka się z podziwem, kiedy mowa o wielokul-
turowości. Ostatnio jednak słychać coraz więcej krytyki 
sposobu, w jaki miasto radzi sobie z integracją imigran-
tów. Czy dotyka Pani tego tematu w swojej książce Deut-
sche nasz?

Ewa Wanat: W Niemczech nie używa się już właściwie ter-
minu multi-kulti, a coraz częściej zastępuje go pojęciem róż-
norodności. To pierwsze sugeruje funkcjonowanie wielkich 
kultur obok siebie, bez przenikania się na co dzień. Niemcy, 
kiedy w końcu przyznali się przed samymi sobą, że nie są 
krajem jedynie Gastarbeiterów, ale bardziej krajem docelo-
wym dla migrantów, zaczęli czerpać z własnego doświad-
czenia i uczyć się na swoich błędach. Powstały nieistniejące 
wcześniej Willkommensklasse, rozwinęła się idea kursów 
integracyjnych, więc małymi krokami zaczęto wyciągać rękę 
do przyjezdnych. Z drugiej strony oczywiście w tak dużym, 
różnorodnym mieście jak Berlin nietrudno o zjawiska, nad 
którymi nikt nie ma kontroli, a często nawet wiedzy o ich ist-
nieniu. W Deutsche nasz wspominam o klanach arabskich, 
które oczywiście są problemem. Problem zauważalny to rów-
nież handel narkotykami, np. w Görlitzer Park, prowadzony 



| | KONTAKTY KONTAKTY15

głównie przez imigrantów z Afryki - ale tutaj też zanim rzuci 
się kamieniem należałoby się zastanowić - z czego wynika 
taka sytuacja? To młodzi mężczyźni, czekający czasem lata-
mi na uregulowanie ich statusu, siedzą w Heimie, nie mogą 
pracować, gapią się w sufit i frustrują. Pod taki Heim podjeż-
dża mercedesem wystrojony elegancik i proponuje im “biznes 
na boku”. Nie próbuję ich tłumaczyć, ale warto sobie uświa-
domić, że to, co ostatecznie obserwujemy na ulicach jako 
mieszkańcy Berlina na ogół jest często jedynie konsekwencją 
dużo bardziej złożonych zjawisk. I inne problemy - zdarza-
ją się, choć coraz rzadziej, zabójstwa honorowe, i częściej 
- aranżowane małżeństwa, przemoc domowa. 

Anna Burek: Skutkiem nieprzyjemnego skojarzenia do-
cieramy do kolejnego celu tej rozmowy - bo o kobietach też 
chciałam z Panią rozmawiać. W języku niemieckim mocno 
zainteresował mnie czasownik flanieren, a w połączeniu ze 
badaniami gender poświęconymi odmiennemu funkcjonowa-
niu kobiet i mężczyzn w przestrzeni miejskiej, zastanawiam 
się, czy Pani osobiście doświadcza swojej kobiecości inaczej 
w Polsce i Niemczech? Postrzega się inaczej w tych odmien-
nych środowiskach?

Ewa Wanat: W Polsce dostawałam szału w związku z kost-
ką brukową. W połączeniu z damskimi butami na obcasie to 
koszmar! Śmieję się, że kostka brukowa to plaga polska. Tu-
taj rzadziej doświadczam tego problemu - szczerze mówiąc 
pewnie też dlatego, że przerzuciłam się na płaskie obcasy. 
Ale już na poważnie - no tak, przestrzeń miejsca, wliczając 
w nią te wszystkie wybrukowane place, parkingi, chodniki, 
ścieżki, nadal częściej projektowana jest przez mężczyzn, 
którzy nie mają pojęcia, co taka kostka brukowa oznacza dla 
kobiet. Kobiece obuwie generalnie charakteryzuje się cieńszą 
podeszwą - przecież ten pozorny drobiazg ma niesamowicie 
ogromny wpływ na codzienny komfort! To było chyba moje 
pierwsze genderowe spostrzeżenie dotyczące przestrzeni 
miejskiej. Nie wiem jednak, czy jest taka typowa różnica po-
między Berlinem i Warszawą. Na pewno w Polsce łapię się 
na tym, że zanim wyjdę z domu, czuję, że “muszę” się uma-
lować, przejrzeć w lustrze, a w Berlinie nawet mi to do głowy 
nie przychodzi. Tutejszy luz pozwala się czuć swobodnie nie-
zależnie od wyglądu, stanu portfela czy profesji.

Anna Burek: Na podstawie swoich doświadczeń oraz 
obserwacji z czasu pracy nad książką - czy Polki, Polacy 
wyróżniają się jakoś na tle imigrantów innych narodowo-
ści? 

Ewa Wanat: Cóż, zgodziłabym się z Emilią Smechowski, 
która nazywa nas w Niemczech  “unsichtbar”, bo rzeczywi-

ście, choć temperamentem bliżej nam pewnie do Turków niż 
Niemców, to na pierwszy rzut oka trudno nas odróżnić od 
berlińskich autochtonów. Dodatkowo wydaje mi się, że my 
tutaj funkcjonujemy trochę jak Ukraińcy w Polsce - bardzo 
się staramy jak najszybciej dopasować do zastanej sytuacji, 
wpasować się w system. Choć to oczywiście generalizowa-
nie i upraszczanie, bo gdyby zapytać poszczególnych Pola-
ków, to okazałoby się, że każdy z nas ma przecież inną tak-
tykę na przetrwanie, swój własny sposób na życie zarówno 
w Polsce, jak i za granicą. Rozróżniłabym jednak to starsze 
pokolenie, nazwijmy je „polonijne” od osób obecnie migrują-
cych z Polski - młodsza generacja jest już wszędzie w Euro-
pie u siebie, angażuje się w budowanie społeczeństwa oby-
watelskiego, pisze projekty, działa wolontariacko, organizuje 
dyskusje, w których jednocześnie odważnie zabiera się głos. 
Ta zmiana bardziej pokoleniowa nie dotyczy tylko osób wy-
jeżdżających z Polski, ale także tych, które zostają.   

Anna Burek: A jak zmieniają się kobiety na tle tych 
przemian pokoleniowych? Osobiście czuję, że mimo że 
coraz więcej mi wolno, rosną też moje zobowiązania, 
które nierzadko są konsekwencjami przemian, o które 
czasem sama nie proszę.

Ewa Wanat: Kobieca solidarność. No tak to jest, że nie-
rzadko kobiety za wszelką ceną próbują odciąć się od 
wszystkiego, co kojarzone jest z feminizmem - nie pasuje 
im jakaś postać kojarzona z feministkami, radykalność ha-
seł, agresja narracji. Jednak to nie znaczy, że należy od razu 
stanąć w opozycji do tych, które walczą o to, co powinno wy-
dawać się naturalne w każdym demokratycznym kraju - czyli 
o równość właśnie. W Polsce temat feminizmu i kobiecości 
jest bardzo trudny i przebicie się przez ten funkcjonujący ste-
reotyp feministki jako kobiety nie dość kobiecej, agresywnej, 
„męskiej” jest bardzo trudne. Przecież feminizm to postawa 
życiowa, która powinna towarzyszyć każdej zdroworozsąd-
kowo myślącej kobiecie, mężczyźnie właściwie też. Tymcza-
sem obserwuję, że wiele z nas wręcz przeciwnie - wzdryga 
się na samą myśl o tym, że mogłyby zostać zaliczone do 
grona feministek. A przecież już sam fakt, że same decy-
dujemy o tym, co chcemy w życiu robić, że robimy kariery, 
wykonujemy zawody jeszcze niedawno dla nas niedostępne 
i oczekujemy, że będziemy wynagradzane tak, jak mężczyź-
ni oznacza, że reprezentujemy postawę feministyczną! Nie 
ma się co bać tego słowa, nie wyrosną nam od tego wąsy, 
nie będziemy mniej kobiece.

   
Anna Burek: No dobrze, to teraz w drugą stronę - je-

stem z kobietami, wspieram tak, jak uważam za słuszne, 
czasem podżegam do buntu, ale kiedy mój mąż wyjechał 
ze znajomymi na weekend, pierwsze, co zrobiłam, to 
chwyciłam za mopa, by wyszorować linoleum. Jest się 
czego wstydzić? 

Ewa Wanat: Ale to jest właśnie zupełnie błędne rozumie-
nie feminizmu! Że skoro jestem feministką to będę chodzić 
wyłącznie w spodniach i już nigdy nie wejdę do kuchni. Jak 
lubi Pani uporządkować przestrzeń wokół siebie, to niech 
Pani chwyta za tego mopa. U nas w domu to ja gotuję, ale 
nie dlatego, że jestem kobietą, ale dlatego, że robię to lepiej 
niż mój partner. On za to zmywa lepiej niż ja, więc taki mamy 
podział pracy. Przecież nie wstaję rano i nie myślę sobie: 
o, jestem feministką. Wstaję, czuję się super albo nie, piję 
kawę lub herbatę, idę na basen lub spacer jako człowiek, 
a nie kobieta czy mężczyzna. Oczywiście, takie bagatelizo-
wanie tematu tożsamości płciowości to przywilej osób, które 
nie muszą o swoją walczyć. Pewnie gdybym była osobą nie-
binarną albo lesbijka, albo trans kobietą myślałabym o sobie 
inaczej, może wtedy moja tożsamość czy orientacja byłaby 
dla mnie najważniejsza. Ale to już temat na inną rozmowę. 

Anna Burek
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Ruszyła budowa nowej 
siedziby ambasady 

Za dwa lata ambasada RP w Berlinie powróci na Unter den Lin-
den. W miejscu, w którym do końca lat 90. mieściła się placówka 
dyplomatyczna Polski, trwają prace budowlane. „Polska w centrum 
Berlina musi prezentować się godnie” – mówi Dariusz Pawłoś, 
rzecznik Ambasady RP, z którym rozmawia Monika Sędzierska

Pierwszy termin oddania budynku ustalano na 2001 rok, czyli 
20 lat temu. Od tego czasu co i raz mówiło się o przetargach, 
projektach, pomysłach, ale przy eleganckiej Unter den Linden, 
w sercu Berlina, zamiast polskiego przedstawicielstwa stra-
szyła wielka dziura. Kiedy możemy się więc spodziewać happy 
endu?

Faktycznie było wiele terminów i zapowiedzi, ale nie można też 
powiedzieć, że przez 20 lat nic się nie działo. Wykonano wiele prac 
administracyjnych, inżynieryjnych, również częściowo budowla-
nych. Dzisiaj na terenie budowy pracują koparki, a zgodnie z umo-
wą zawartą z generalnym wykonawcą, czyli firmą Strabag, budynek 
z opcją pod klucz ma zostać przekazany na początku 2023 r. Póki 
co, przed nami mnóstwo roboty.

Berlińskie media nazywały ten niezagospodarowany teren 
przy Unter den Linden „hańbą w sercu miasta”. Czy była jakaś 
presja ze strony Berlina dotycząca jak najszybszej zabudowy 
tego terenu?

Administracyjnej presji oczywiście nie było, czuliśmy jednak wszy-
scy dużą presję wewnętrzną i zewnętrzną. Niemcy są przecież 
naszym najważniejszym partnerem gospodarczym i politycznym. 
W tak ważnym kraju Ambasada RP powinna wyglądać godnie. Nie 
powinny być to półśrodki, tylko prawdziwa wizytówka naszego kra-
ju. Ambasador RP prof. Andrzej Przyłębski przeprowadził poważną 
rozmowę z premierem Morawieckim, aby Polska w centrum Berlina 
prezentowała się godnie. Ta rozmowa doprowadziła do tego, że pol-
ski rząd znalazł na to środki.

Koszt budowy ambasady będzie jednak dużo wyższy niż pla-
nowano. Pochłonie ponad 60 mln euro brutto. Ten plan powstał 
jeszcze za czasów koalicji PO-PSL, ale późniejszy szef dyplo-
macji Witold Waszczykowski uznał go za zbyt kosztowny. Obec-
ny rząd wraca jednak do tego projektu, dlaczego?

Dlatego, że Polska zasługuje na to, aby mieć w Berlinie godną 
siedzibę. Premier Morawiecki zgodził się z argumentem, że nie na-
leży zaczynać wszystkiego od początku, tylko zrealizować ambitny 
projekt, który został wyłoniony w drodze konkursu i który zapewnia 
siedzibę polskiej placówce dyplomatycznej, ale również wielu innym 
polskim instytucjom publicznym w Niemczech. Minister Waszczy-
kowski miał rację, bo pierwszy konkurs na budowę ambasady się nie 
udał. Firmy, które chciały zrealizować projekt, zażądały zbyt dużych 
pieniędzy, a budżet MSZ nie dysponował takimi środkami. Szukano 
więc rozwiązań zastępczych, m.in starano się zrealizować ten pro-

Poblogujmy o Berlinie 
Jedne przeprowadziły się do Berlina niedawno, inne mieszkają 

w nim od lat. Łączy je zachwyt stolicą Niemiec i potrzeba dzielenia 
się nim z innymi. „Koleżanki ciągle mnie pytają, gdzie warto pójść 
w Berlinie, pomyślałam więc, że będę o tym mówić szerzej” – mówi 
Iga Raczyńska, autorka podcastu „Baza Berlin”. Kim są berlińskie 
blogerki i co fascynuje je w tym mieście? Te pytania zadała im Mo-
nika Stefanek.

Budowa budynku ambasady  – rbb/Monika Sedzierska

Poblogujmy o Berlinie – Iga Raczyńska / podcast Baza Berlin

jekt w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, jaką posłużyli się 
m.in. Węgrzy. Wiadomo jednak, że spółki tego typu są ryzykowne, 
dlatego cieszymy się, że decyzja rządu poszła w tym kierunku, żeby 
wybudować własną siedzibę.

Co, oprócz ambasady, będzie się mieścić w nowym budynku? 

Chcemy, by Ambasada RP w Berlinie stała się centrum polsko-
ści w stolicy Niemiec, czyli że miałyby tu być również siedziby kilku 
polskich instytucji, m.in CBH PAN, Instytutu Polskiego i Polskiej Or-
ganizacji Turystycznej. Oprócz biur ambasady będą pomieszczenia 
do obsługi interesantów Wydziału Konsularnego oraz miejsca na 
spotkania i wydarzenia związane z promocją Polski, pomieszczenia 
na wystawy i projekcje. Chcemy, by było to miejsce, w którym w cen-
trum Berlina będzie tętniła polskość.

Dziękuję za rozmowę.

Berlin alternatywnie, Berlin na weekend, Berlin za darmo, Berlin 
z dzieckiem, najbardziej hipsterskie miejsca w Berlinie, Berlin, ja-
kiego nie znasz – wystarczy wpisać w internetową wyszukiwarkę 
hasło „przewodnik po Berlinie”, by zostać zasypanym propozycjami 
spędzenia wolnego czasu w stolicy Niemiec. I choć mogłoby się wy-
dawać, że w sieci jest już pod tym względem dość tłoczno, to wciąż 
powstają nowe blogi, podcasty i konta w mediach społecznościo-
wych poświęcone Berlinowi. 

Iga Raczyńska przeprowadziła się do Berlina 2,5 roku temu. Od 
niedawna prowadzi podcast „Baza Berlin”, który w szybkim tempie 
zjednuje sobie słuchaczy. Pod tą samą nazwą Iga prowadzi też kon-
to na Instagramie. To prawdopodobnie pierwszy podcast w całości 
poświęcony Berlinowi. “Bardzo lubię spędzać aktywnie weekendy, 
staram się też czerpać z wolnego czasu po pracy. Odkrywam wtedy 
Berlin i jestem zachwycona jego różnorodnością. Pomyślałam sobie, 
że skoro moje koleżanki i tak mnie ciągle pytają, co robić w Berlinie, 
gdzie pójść, to może ja powinnam mówić o tym szerzej?” – mówi Iga 
Raczyńska. Do stworzenia podcastu o Berlinie częściowo przyczy-
niła się pandemia i więcej czasu spędzanego w domu, a częściowo 
natura Igi. “Lubię dużo mówić, opowiadać, więc forma podcastu jest 
mi najbliższa. Poza tym takiego podcastu jeszcze nie było, więc cie-
szę się, że mogę przecierać szlaki” – dodaje Iga.

Szlaki na blogowej mapie przecierała blisko 10 lat temu Justyna 
Burzynski, autorka bloga Berlinsko, który działa do dzisiaj. Pisanie 
o Berlinie w subiektywny sposób i pokazywanie miasta z dala od 
turystycznych szlaków było wówczas nowością. ”Nie chciałam pisać 
o Berlinie oficjalnym, takim, jaki znamy z przewodników. Nie zale-
żało mi też na kolejnym portalu polonijnym. Zależało mi natomiast 
na alternatywnym spojrzeniu na miasto. Pokazywałam alternatywny 
Berlin. To był mój indywidualny punkt widzenia”. Dzisiaj blog Justy-
ny to nie tylko alternatywny przewodnik po mieście. Znajdziemy tu 
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Zrozumieć sztuczną 
inteligencję 

Sztuczna inteligencja już ponad 20 lat temu pozwoliła wygrać kom-
puterowi z arcymistrzem szachowym, a dziś potrafi pisać artykuły na 
poziomie człowieka. Na podstawie algorytmów dokonuje tłumaczeń 
w przeglądarkach i podpowiada nam towary, filmy czy muzykę. Ale 
naukowcy nadal nie mają pewności, dlaczego algorytmy podejmują 
takie, a nie inne decyzje. Z dr. Wojciechem Samkiem, który kieruje 
w instytucie Fraunhofer HHI w Berlinie grupą badaczy wyjaśniają-
cych, jak działa SI, rozmawia Maciej Wiśniewski.

Jest Pan zarówno szefem departamentu do spraw sztucz-
nej inteligencji, jak i kierownikiem grupy do spraw wyjaśnial-
nej sztucznej inteligencji, czyli z jednej strony pracuje Pan nad 
sztuczną inteligencją, a z drugiej nad tym, jak wytłumaczyć to, 
nad czym Pan pracuje … 

Dr Wojciech Samek: Właśnie, my chcemy zbudować sztuczną in-
teligencję, która nie tylko daje określone wyniki, ale jest też wytłuma-
czalna, czyli że jesteśmy w stanie zrozumieć, z jakiego powodu i na 
jakiej podstawie uzyskuje te wyniki.

A normalnie nie da się tego stwierdzić? 

Trzeba najpierw zrozumieć, jak działa sztuczna inteligencja, czyli 
systemy, które tak nazywamy. Tam nie ma programisty, nie ma czło-
wieka, który mówi im, jak należy działać. Systemy uczą się przez 
kolejno powtarzane doświadczenia, tak jak małe dzieci, którym po-
kazuje się przykłady, a one uczą się wyciągać z nich wnioski.

Ale jest człowiek, który na początku te algorytmy tworzy… 

Człowiek tworzy algorytmy uczenia. Mówi, jak systemy mają się 
uczyć. Przygotowuje setki tysięcy, nawet miliony przykładów, na 
podstawie których systemy mogą się uczyć same.

I my nie wiemy do końca, czego one się nauczyły i dlaczego 
się nauczyły?

To jest właśnie ten problem, że nie wiemy, a jest to bardzo waż-

Wojciech Samek – rbb/Maciej Wiśniewski

portrety nietuzinkowych mieszkańców Berlina, praktyczne wskazów-
ki dla tych, którzy dopiero zamierzają tu zamieszkać, ale też wpisy 
opisujące problemy, z jakimi boryka się stolica Niemiec, a także pi-
sane z przymrużeniem oka artykuły o, np. najbardziej obciachowych 
atrakcjach Berlina. Teksty na blogu Berlinsko są różnorodne, tak jak 
samo miasto, podlegające nieustannym zmianom. “Berlin bardzo się 
komercjalizuje, gentryfikuje i, jak to określam, “londonizuje”, zamie-
nia się w miasto coraz mniej dostępne dla młodych ludzi” – uważa 
dziś Justyna. 

O Berlinie z własnej perspektywy pisze też Klaudia Tomaszewska, 
autorka Bloga o Berlinie. Z wykształcenia germanistka i tłumaczka, 
miastem fascynowała się już na studiach. Berlinowi w literaturze 
poświęciła nawet swoją pracę magisterską. Teraz wyszukuje cie-
kawostki o mieście, zaprasza na wirtualne spacery po dzielnicach, 
poleca filmy i książki z Berlinem w roli głównej i rekomenduje kulinar-
ne perełki. “Blogowanie daje mi ogromną przyjemność. Czytelnicy 
mówią, że korzystają z moich rekomendacji” – cieszy się Klaudia.

W Internecie bez trudu natknąć się można także na blogi i konta 
ukazujące Berlin z wybranej perspektywy. Na taki zabieg zdecydo-
wała się Paulina Szczęsna, energiczna mama trojga dzieci, która 
prowadzi blog i konto instagramowe o nazwie Mum in Berlin. Poleca 
tu przede wszystkim sposoby spędzania wolnego czasu dla całych 
rodzin, nie tylko w Berlinie, ale i w Brandenburgii. “Lubię robić zdję-
cia, lubię jeździć na wycieczki z dziećmi, odkrywać nowe miejsca. 
Postanowiłam więc połączyć obie pasje i zainspirować innych rodzi-
ców do wycieczek z dziećmi, tych bliższych i dalszych. Udowodnić, 
że nie zawsze trzeba jechać do Tajlandii, żeby pokazać dzieciom 
coś wyjątkowego, czasem wystarczy wsiąść do kolejki miejskiej” – 
uważa Paulina.

Jak dodaje Klaudia Tomaszewska, mieszkając w Berlinie, trudno 
narzekać na nudę i brak tematów do opisania. “Berlin daje tyle moż-
liwości, że każdy może go odbierać na swój sposób. Ilu jest miesz-
kańców tego miasta, tylu mogłoby być przewodników, bo każdy od-
biera je na swój sposób”. 

Monika Stefanek

ne w późniejszym zastosowaniu, żeby dokładnie zrozumieć, co te 
systemy robią, dlaczego to robią i czy robią to, czego my od nich 
oczekujemy.

W jaki sposób Pan i Pana grupa poznają procesy zachodzące 
w algorytmach sztucznej inteligencji?

Wszystko jest matematyką, bo sztuczna inteligencja to opisy ma-
tematyczne, sieci neuronowe. Wraz z kolegami z TU Berlin opraco-
waliśmy metody matematyczne, które pozwalają na analizę tych sie-
ci. Jeśli, np. do czarnej skrzynki wprowadzimy zdjęcie, które sztucz-
na inteligencja zinterpretuje jako obraz konia czy psa, to jesteśmy 
w stanie powiedzieć, na jakiej podstawie doszła do takiego wyniku.

Sztuczna inteligencja ma duże zastosowanie, używamy jej na co 
dzień, korzystając np. z Google Translate, chcąc przetłumaczyć tek-
sty z polskiego na niemiecki. Systemy nie tłumaczą słowa na słowo, 
muszą najpierw zrozumieć tekst, żeby móc go dobrze przetłuma-
czyć.

Czym jest czarna skrzynka, o której Pan wspomniał?

Tak parę lat temu nazywano sieci neuronowe. To skrzynka, do któ-
rej dostaje się nasza informacja, zdjęcie lub tekst, która przetwarza 
te informacje na swój sposób i na końcu wyrzuca wynik, identyfiku-
jąc, że na zdjęciu jest koń lub kot albo dostarcza przetłumaczony 
tekst. Do niedawna nie rozumieliśmy tych procesów, nie wiedzieli-
śmy, dlaczego system dochodzi do danego wyniku, a dlaczego cza-
sem źle coś zaklasyfikuje.

Ale oprócz czarnych skrzynek są też białe, prawda?

Białymi skrzynkami można nazwać bardzo proste metody sztucz-
nej inteligencji, proste algorytmy, w ich przypadku dokładnie wiemy, 
co robią i jak dochodzą do wyniku. Tyle, że one nie potrafią tego, co 
sieci neuronowe. Nie są w stanie przetłumaczyć tekstów, analizować 
zdjęć czy danych medycznych, dlatego na całym świecie sieci neu-
ronowe są bardzo popularne, a my próbujemy te skrzynki otworzyć, 
lepiej je zrozumieć, inaczej mówiąc, z czarnej skrzynki zrobić białą.

W jakich dziedzinach życia badania Pana zespołu znajdują 
zastosowanie?

To bardzo ważne w wielu gałęziach nauki, choćby w medycynie. 
Weźmy przykład osoby chorej na alzheimera. Nie potrzebujemy 
sztucznej inteligencji, żeby stwierdzić, że pacjent choruje, ale żeby 
zrozumieć, dlaczego zachorował, jakie geny zwiększają ryzyko za-
chorowania, jak SI rozpoznaje tę chorobę na podstawie tomografii. 
Ale sztuczna inteligencja ma zastosowanie nie tylko w medycynie, 
ale też w innych dziedzinach nauki, choćby w klimatologii.

Pan swoimi badaniami tworzy przyszłość, ale chciałbym też 
Pana zapytać o przeszłość - jaka droga doprowadziła Pana do 
Instytutu Heinricha Hertza?

Urodziłem się w Polsce, w Bolesławcu, ale wychowałem się 
w Berlinie, gdzie mieszkam od 1989r. Studiowałem na Uniwersy-
tecie Humboldtów, gdzie zrobiłem doktorat. Zawsze fascynowały 
mnie metody sztucznej inteligencji, bo widziałem w tym potencjał 
rozwiązania różnych problemów. Zawsze lubiłem też matematykę 
stosowaną, taką, która ma zastosowanie w prawdziwym świecie, nie 
jest tylko i wyłącznie teoretyczna. Jak już się zrozumie te metody, to 
można nimi rozwiązywać praktyczne problemy.
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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

Pandemia to dla nich 
kolejna bariera 

„Osoby niepełnosprawne, które mieszkają samotnie, nie są uprzy-
wilejowane podczas szczepień. Dotkliwie odczuwają także obostrze-
nia, które nie uwzględniają ich potrzeb” – ocenia Judyta Smykowski 
ze Stowarzyszenia Sozialhelden w Berlinie. Jak w czasie pandemii 
radzą sobie osoby z niepełnosprawnością, sprawdza Marta Kupiec.

Osoby z niepełnosprawnością już przed pandemią zmagały się 
z wieloma trudnościami. Teraz tych trudności jeszcze przybywa – 
mówi Judyta Smykowski ze Stowarzyszenia Sozialhelden w Berlinie, 
które broni praw osób niepełnosprawnych. Do Sozialhelden coraz 
częściej zwracają się osoby, które czują się wykluczone, uważają, 
że rozporządzenia antypandemiczne nie uwzględniają ich potrzeb. 
“Ludzie niepełnosprawni, którzy mieszkają samotnie, nie mają prio-
rytetów podczas szczepień. Będziemy szczepieni jak wszyscy inni. 
Punkty szczepień nie zawsze są dostępne dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich albo osób niewidomych, które nie są 
w stanie zachować wymaganego dystansu. Politycy nie pomyśleli 
o tym problemie” – mówi Judyta Stokowski, która sama porusza się 
na wózku.

“Nie pomyślano też o wielu innych kwestiach” – dodaje Ulrich 
Hundt, pracownik socjalny w berlińskim Centrum Niezależnego Ży-
cia (BZSL), które od ponad 30 lat prowadzi poradnictwo specjali-
styczne dla osób z niepełnosprawnością. “Zgłaszają się do nas oso-
by niesłyszące, które na co dzień posługują się językiem migowym 
lub czytają z ruchu warg. Noszenie maseczek, a w szczególności 
masek medycznych takich jak FFP2, uniemożliwia im komunikowa-
nie się ze światem” – zauważa Ulrich Hundt. Jak dodaje, osoby nie-
pełnosprawne mają też trudności w dotarciu do punktów szczepień. 
“Zaproszenia nie są pisane w języku Braille’a. Ponadto niewidomi, 
którzy poruszają się z psem przewodnikiem, nie mogą go zabrać do 
pomieszczeń, w których odbywają się szczepienia” – mówi. Zdaniem 
Ulricha Hundta, członka berlińskiej Rady ds. Osób Niepełnospraw-
nych, konieczne są szybkie rozwiązania umożliwiające im godne 

Jako naukowiec ogląda Pan chyba z pewnym politowaniem 
filmy science fiction, gdzie często mamy do czynienia ze sztucz-
ną inteligencją, potraktowaną oczywiście w autorski sposób ...

Przyznam, że ciekawie jest oglądać klasyki tego gatunku, bo re-
żyserzy filmów z lat 60. i 70. przewidzieli wiele rzeczy z przyszłości 
- takich, którymi już teraz się posługujemy albo takich, które dopiero 
nastąpią.

Czy myśli Pan, że możliwe jest stworzenie czegoś na kształt 
sztucznej świadomości?

Wielu naukowców do tego dąży, ale moim zdaniem jesteśmy jesz-
cze daleko. Kiedy obserwuję, jak szybko moje dzieci się uczą, jak na 
podstawie jednego, dwóch, trzech przykładów są w stanie zrozumieć 
pewne koncepty, a systemy SI potrzebują setki tysięcy przykładów, 
żeby odróżnić kota od psa, to myślę, że do tego momentu jest jesz-
cze daleko. Poza tym te systemy można łatwo oszukać.

Ale z drugiej strony sztuczna inteligencja potrafi coraz więcej 
i przekracza kolejne bariery. Niedawno na łamach „The Guar-
dian” ukazał się artykuł autorstwa nie człowieka, ale algorytmu 
stworzonego przez laboratorium badawcze OpenAI, To już chy-
ba blisko sztucznej świadomości?

Dotyczy to też gier, pokera czy szachów. W tych dziedzinach 
systemy są tak dobre, że człowiek nie ma z nimi szans, ale z dru-
giej strony potrafi wiele rzeczy, które są zbyt trudne dla systemów 
sztucznej inteligencji. Chodzi nawet o tak proste rzeczy jak planowa-
nie dnia, interakcja ze światem, z innymi ludźmi. Dla systemów jest 
to bardzo trudne.

W jakich branżach, Pana zdaniem, rozwiązania z zakresu 
sztucznej inteligencji będą w najbliższym czasie dominowały 
albo wręcz staną się biznesową koniecznością?

Myślę, że w najbliższych latach systemy będą coraz lepiej analizo-
wać medyczne dane, ale też, np. w badaniach historycznych widać 
duże zainteresowanie metodami sztucznej inteligencji, które rozu-
mieją stare teksty, widzą różne powiązania między tekstami. Branże 
internetowe już teraz na tych metodach bazują.

Dziękuję za rozmowę.

życie także w czasie pandemii. “Jak na razie w rozporządzeniach 
uwzględniono głównie osoby przebywające w ośrodkach dla niepeł-
nosprawnych, ale co z tymi, którzy mieszkają samotnie, skoro mówi 
się tak wiele o inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością? Na 
tym polu jest jeszcze sporo do zrobienia” – uważa Ulrich Hundt.

W międzynarodowym zespole BZSL nie ma Polaków. Jednak 
również osoby polskiego pochodzenia mogą tam liczyć na pomoc. 
“Udzielamy porad m.in uchodźcom, dla których język niemiecki nie 
jest językiem ojczystym. Pomagamy im w kontaktach z urzędami, 
które są możliwe jedynie drogą telefoniczną lub elektroniczną po-
przez specjalne formularze. Porad udzielamy głównie w języku an-
gielskim, ale współpracujemy z tłumaczami innych języków” – mówi. 
Katharina Winkler pracuje w jednym z ośrodków Caritasu, gdzie na 
stałe przebywają osoby z autyzmem i zespołem Downa. Na począt-
ku pandemii wiele z nich było zdezorientowanych. “Konieczność no-
szenia maseczki, zachowania dystansu, mycia i dezynfekcji rąk – to 
rzeczy, które były niezrozumiale dla tych ludzi. Trzeba było codzien-
nie ćwiczyć i tłumaczyć wszystko prostym językiem. Najtrudniej było 
wiosną, kiedy wprowadzono zakaz spotkań, bo nasi podopieczni nie 
mogli nawet spotkać się z rodzicami, bliskimi, przyjaciółmi” – podkre-
śla Katharina Winkler. 

Niepełnosprawni w czasie pandemi –/  picture alliance: Silas Stein
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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 :

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

   

Pokaż swój najpiękniejszy uśmiech
Zahnarztpraxis Samtweiss 
Dr. med. dent. Agnieszka Ziolkowska 
Berliner Str. 2, 13507 Berlin (Alt-Tegel)
www.zahnarztpraxis-samtweiss.de

Pn | Śr | Pt  9:00–16:00
Wt | Czw | 12:00–19:00

Telefon 030 433 80 20 
info@praxis-samtweiss.de
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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

Koszty podobne do cen w Polsce
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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

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.)
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Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag

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

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

LOGOPEDA

Terapia prowadzona jest w języku polskim

Domowa Stacja Opieki "Galerie"

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

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

MDK (Kontrola jakości) - Ocena: bardzo dobra

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

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

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

Opieka nad osobami starszymi i chorymi

Eisenacher Str. 64, 10823 Berlin (Schöneberg)

Dr. Mazhigov Pestalozzstr. 38 • 10627 Berlin
Tel. +49 303133545

Polskojęzyczna Praktyka lekarska
(Hausarztpraxis) Berlin Charlottenburg

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
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ZDROWIEZDROWIE

Obsługujemy:
placówki medyczne i edukacyjne,
biura i lokale użytkowe,
przedsiębiorców i osoby prywatne

Zrobiliśmy sobie z mężem przedwczesny 
prezent z okazji Dnia Kobiet. To znaczy, on 
myśli, że ja łaskawie pozwoliłam mu pojechać 
w góry na męski wypad z kumplami i za jedy-
ny warunek postawiłam wzięcie psa ze sobą, 

jako że (bardzo technicznie rzecz biorąc) nadaje się na uczest-
nika sausage party. Ja myślę, że widząc jak mu zależy na tym 
wypadzie, spokojnie mogłam wykorzystać okazję i wymóc na nim 
śniadania do łóżka przez najbliższy rok.

Mąż się ucieszył, czym prędzej spakował obłocone górskie 
buty, śmierdzącą karimatę i równie śmierdzącego psa, i w pod-
skokach pełnych wdzięczności, chyba trochę w obawie, że się 
rozmyślę, czym prędzej opuścił gniazdko. Jego koślawe podskoki 
przy moim dzikim tańcu, który trwał dobrą godzinę, odkąd tylko 
zamknęłam za nim drzwi, to jak raczkowanie bobasa a taniec 
Beyoncé do All the single ladies. Cały weekend dla mnie! Oszala-
łam z radości i gdyby nie to, że za szybko skończyła mi się cola, 
pewnie wypiłabym całą resztę rumu jeszcze przed północą. 

A może najpierw skończył się rum? Nie pamiętam. To miał być 
miły wieczór, me, myself and I, nikt do mnie nie mówi, nikt niczego 
nie chce, nikt nie pyta, na co mam ochotę. Ja, świeca na spłucz-
ce, laptop z muzyczką na desce sedesowej, kąpiel, winko, jakaś 
maseczka, może pedicure, a na koniec dobry film. Taki, jak ja wy-
biorę, a nie taki, co wybierany drogą kompromisu, tak naprawdę 
nie podoba się nikomu. Tak, pamiętam doskonale, taki był plan. 
Jednak po tanecznych szaleństwach, spragniona otworzyłam lo-
dówkę i jakoś tak wyszło, że sprawy potoczyły się zgoła inaczej…

Półki zawalone lekko podgniłą zieleniną, kilka otwartych opa-
kowań wędlin przywalonych patelnią z obiadem z poniedziałku. 
Pomyślałam, że skoro gotował przez cały tydzień, to nie będę się 
wściekać, zajmie mi to sekundkę. 

Wyrzuciłam resztki, umyłam lodówkę, starłam i wypolerowałam 
też kuchenne blaty, bo szukając świeżych worków na śmieci zna-
lazłam odplamiacz tłuszczu, więc machnęłam i piekarnik. Tłuszcz 
drogą skojarzeń przypomniał mi o naolejowaniu drewnianych de-
sek, więc przy okazji przetarłam też okienne ramy z drewna, a jak 
już one były cacy, to umyłam okna. No i lustra, bo to ta sama ście-
reczka. A lustro w łazience odbijało szare fugi, więc odświeżyłam 
je na biało tym nowym preparatem, który wpadł mi w ręce, kiedy 
w półce pod umywalką szukałam domestosa. Na koniec posegre-
gowałam pranie, podlałam kwiaty, poodkurzałam, zmyłam ślady 
psa z paneli, usiadłam w fotelu, odczytałam wiadomość od męża 
i widząc zdjęcia jego zadowolonej facjaty na tle gór poczułam 
straszny ból… dupy.

Był piątkowy wieczór, właściwie sobotnia noc, a ja sącząc (choć 
po stanie butelki nad ranem - sączenie to raczej nie było) rum 
z colą, patrząc ze zdumieniem na idealnie posprzątane miesz-
kanie i z tęsknotą na wannę, która, mimo obietnic składanych od 
tygodnia, nie doczekała się mojego cielska złożonego w ofierze, 
z rosnącą paniką próbowałam sobie przypomnieć, kiedy i dlacze-
go stałam się podróbą żony ze Stepford. I dlaczego włącza mi się 
ten syndrom zupełnie na przekór - kiedy zostaję sama i mogę być 
kim chcę. Pogrążona w rozmyślaniach, nawet nie przejęłam się 
tym, że wbrew (własnym) zasadom, odstawiłam drinka bez pod-
stawki na dopiero co wypucowany stolik i pochlapałam podłogę 
lepkim napojem. Spojrzałam na te “szkody” beznamiętnie, rozma-
załam plamę na podłodze dużym palcem od stopy, roześmiałam 
się w głos, a potem już samo poszło…

Sobotę spędziłam zupełnie nie w zgodzie z własnymi ocze-
kiwaniami. Nie zaczęłam od jogi i ciepłej wody z cytryną. Nie 
nadrobiłam kosmetycznych zaległości. Przeciwnie - w łóżku, 
w wygniecionej pościeli, nie wietrząc wcześniej pomieszczeń 
na zdrowie, zjadłam parówki z ketchupem i zapiłam resztką wy-
gazowanej coli. Kiedy już bezmyślnie przejrzałam Instagrama 
zamiast przygotowywać się do warsztatów, które sobie wymy-
śliłam w ramach wolontariatu (bo przecież nie można nic nie 
robić, COVID swoją drogą, ale trzeba działać, byle nie siedzieć 
bezczynnie), cóż, poczułam się strasznie zmęczona, więc przy-
wdziałam wygodne (choć niezbyt czyste) dresy i zasiadłam 
z kawą  na jedynym słusznym fotelu w domu (bo reszta jest 
tylko ładna albo tylko funkcjonalna) do Netflixa. Obejrzałam se-
zon banalnego (czytaj: komercyjny, nic nie wnoszący) serialu 
o miłości, śmiejąc się w głos, nie jedząc zdrowego obiadu, nie 
zmywając talerza po mrożonej pizzy, chrupiąc w przerwie chip-
sy, krusząc na kocyk, nie przejmując się, że wszystkie meble 
mojego mieszkania nadal zalegają w jego centrum, bo w nocy, 
zanim zabrakło mi sił, miałam ambicje poukładać je wedle za-
sad feng-shui. Kiedy odczytałam wiadomość od męża, zorien-
towałam się, że jest druga w nocy, ja przebimbałam cały dzień 
i poczułam, że boże… nie odpoczęłam tak od wieków. I zrobiło 
mi się strasznie żal samej siebie. 

Bo zorientowałam się, że kija w tyłek wsadzam sobie sama. 
Nie wsadza mi go tam moja płeć ani moja matka. Nie wsadza 
mi go tam mój maż ani pracodawca, ani nie tkwię tam, bo kręci 
mnie działalność wolontariacka, bo lubię porządek. Sama so-
bie go tam wciskam, z dnia na dzień coraz głębiej, aż mi dziur-
kami od nosa wychodzi wraz z frustracją na cały świat. Ile dni 
zmarnowanych na idealnie zaplanowane posiłki, wyprasowane 
kiecki, malownicze wycieczki z kategorii “must see”. Ile przyjem-
ności odpuszczonej, bo nie potrafię wyluzować i zjeść kebaba 
zamiast szakszuki na weekendowe śniadanie. Ile szans na by-
cie najlepszą wersją (dla) samej siebie zmarnowanych w goni-
twie za czymś, na czym mi nawet nie zależy. 

Mąż zastał mnie w niedzielę w pełnym makijażu i pomalowa-
nych paznokciach, bo lubię, z mieszkaniem w takim stanie, w ja-
kim je opuszczał i ciastem z proszku upieczonym znad ciepłej 
kawy, bo chciałam. Zadowoloną i spokojną. Poplamione dresy 
leżały pod łóżkiem, a w lodówce stała pusta butla po dwulitrowej 
coli (nie zero). Nie pytał. Co więcej, on nawet nie zauważył. Nie-
chlujnie zrzucił buty i sam zaległ na kanapie. Z szeroko rozpo-
startymi nogami. Zadowolony. Właściwie bóg wie z czego. Spoj-
rzałam na niego z uśmiechem zamiast irytacji i pomyślałam, że 
jak sukcesywnie, małymi kroczkami będę pozbywać się mojego 
kija z dupy, też tak kiedyś usiądę. Z rozwalonymi na dwie strony 
świata nogami. Tak, no… tak jak facet, wiesz.

 Anna Burek

FELIETON
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UCZUCIE LĘKU LUBI NAMI 
RZĄDZIĆ. NIE DAJ MU 
SIĘ POKONAĆ I WPĘDZIĆ 
W DEPRESJĘ

Lęk jest jak ciasna, klaustrofobiczna pułapka. Oba-
wa, strach, niepokój całkowicie oponują nasze my-
śli, emocje i determinują nasze działania.

Ludzie, którzy zmagają się z zaburzeniami lękowymi, mają poczu-
cie, że ich życie jest bardzo ograniczone. Lęk lubi nas blokować przed 
wieloma wyzwaniami i nowymi doświadczeniami. Lubi dawać nam 
poczucie, że nie damy rady, ze jesteśmy niewystarczający. W efek-
cie łatwo mu się poddajemy i nierzadko rezygnujemy z czegoś, co 
mogłoby nam dać radość i satysfakcję. Na dodatek lęk lubi wpędzać 
nas w poczucie winy i wyrzuty sumienia, przez co jeszcze bardziej 
zniechęcamy się do walki i nasilamy negatywne emocje i uczucia do 
siebie i do otoczenia.

JAK RZĄDZI NAMI LĘK?

Lęk potrafi całkowicie zapanować nad naszym umysłem. Czasem 
mamy tak wiele czarnych myśli na raz, że pozwalamy, aby nasze my-
ślenie dało się temu zdominować. W efekcie wydają się nam one reali-
styczne, więc łatwo dajemy im się schwytać w pułapkę zamartwiania, 
błędnych założeń, czarnych scenariuszy i negatywnych przekonań. 
Żeby nad tym zapanować, musimy nauczyć się dystansu i pokonać 
nasze często zbędne przerażenie.

Czasem lęk kontroluje nas przez trzy krótkie słowa: „a co jeśli…“. 
Same słowa, nie są problemem, przeciwnie mogą wiązać się z fascy-
nującymi możliwościami. Problem w tym, że lęk wywołuje negatywne 
reakcje i podsuwa nam takie odpowiedzi, które tylko potęgują nasze 
obawy. Najczęściej nasze odpowiedzi będą negatywne i utwierdzą 
nas w tym przekonaniu, które lęk chce osiągnąć, czyli: nie próbuj, nie 
dasz rady, nie masz siły, nie masz możliwości, okoliczności nie są 
sprzyjające, po co się wysilać, za dużo nas to będzie kosztowało. Za-
tem lęk uwielbia tłumić w zarodku nasze pragnienia i marzenia.

A aby z tym wygrać, musimy powstrzymać naszą spiralę myśli 
podyktowanych lękiem. Pomocną metodą, jest kontrolowanie oddy-
chania. To narzędzie, którym obdarzyła nas matka natura, a które 
doskonale pomaga w redukcji stresu i lęku. Nasz umysł podąża za 
oddechem, a oddech za umysłem. Gdy oddech jest przyspieszony 
i płytki, umysł i ciało nie otrzymują odpowiedniej dawki tlenu do pra-
widłowego funkcjonowania. Płytki oddech powoduje napięcie i pode-
nerwowanie. Pojawiają się niepokojące myśli. Ten mechanizm: akcja- 
reakcja działa też w druga stronę. Gdy czujesz lęk i zadręczasz się 
czarnymi myślami, twój oddech przyspiesza. Większość nas nie jest 
świadoma tej zależności, ale każdy może nauczyć się ją dostrzegać 
i kontrolować. Tak aby zachować spokój i utrzymać lęk w ryzach.

Lęk uwielbia rządzić nami, kiedy chcemy odpocząć. Po ciężkim 
dniu, gdy wracamy do domu z zamiarem spędzenia przyjemnego wie-
czoru z najbliższymi, np. na kanapie przed telewizorem, w chwili gdy 
siadamy i chcemy się odprężyć, lęk uporczywie nam o sobie przy-
pomina i to ze zdwojoną siłą. Nie potrafimy już skoncentrować się 
na filmie czy rozmowie z najbliższymi, bo obawy i negatywne myśli 
pozbawiają nas kontroli nad naszą głową. W efekcie planowany odpo-
czynek staje się katorgą, a głowa pracuje na najwyższych obrotach, 
co powoduje jeszcze większą frustrację i napięcie.

LĘK, A CZARNO - BIAŁE MYŚLI.

Nasze lęki przybierają różne formy. Jedną z nich jest myślenie czar-
no-białe, które towarzyszy stanom lękowym, depresji i innym zabu-
rzeniom psychicznym. Negatywne czarno-białe myślenie oparte na 
skrajnościach, jest szkodliwe. Wywołuje nowe lęki i umacnia stare. 
Gdy często używamy słów takich jak: „zawsze“, „nigdy“, „każdy“ praw-
dopodobnie daliśmy się zdominować czarno-białym myślom. Wiąże 
się ono z surowymi ocenami na swój temat i otoczenia. Ten sposób 
myślenie jest prostym celem dla lęku. Bezpodstawnie zaczynamy są-
dzić, że wszystkie nasze obawy są uzasadnione i że nic nigdy się 
nie zmieni.

Ponadto, czarne myśli żyją naszą przeszłością i karmią się tym, 
co już się zdarzyło. Czasami wybiegają w przyszłość i nasilają nasze 
obawy. Przeszłość i przyszłość przeplatają się i negatywne myśli po-
jawiają się w każdej strefie naszego życia. Być może zamartwiasz się 

tym co zdarzyło się wiele lat temu, albo tym co wydarzyło się przed 
chwilą. Na przykład, bardzo surowo oceniasz swoje wystąpienie pu-
bliczne, i jesteś przekonany, że odbiorcy są z ciebie niezadowoleni.

LĘK, A NASZA SAMOOCENA I POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI.

Lęki jak i czarno-białe myśli, bardzo istotnie wpływają na naszą sa-
moocenę i poczucie własnej wartości. Nieustanny negatywny nastrój 
powoduje, że czujemy się gorsi, słabi, mało warci, a otaczająca nas 
rzeczywistości wydaje się pozbawiona sensu. Odczuwany lęk ograni-
cza nas w postrzeganiu pozytywów z naszego otoczenia i w nas sa-
mych. Często osoby zmagające się z silnymi obawami na swój temat, 
nie wierzą w swój potencjał i swoje możliwości.

Jeśli często zdarza ci się zaprzeczać, że jesteś w stanie coś zrobić 
na takim poziomie, abyś czuł z tego radość i satysfakcję, jeśli wątpisz, 
że spotka cię coś dobrego, jeśli często rezygnujesz z siebie lub zadań, 
bo boisz się, że nie podołasz lub boisz się oceny innych, niewątpliwie 
lęk obniżył twoją wiarę w siebie i z pewnością jest to bezpodstawne!

LĘK, A DEPRESJA.

Im dłużej spostrzegamy siebie negatywnie, tym większa tendencja 
do przekształcenia się naszego lęku w depresję i inne zanurzenia ner-
wicowe. Depresja jest chorobą, która zawsze wymaga leczenia. Jest 
chorobą, która znajduje się w tej samej rodzinie rozmaitych zaburzeń 
i problemów zdrowotnych, z którymi człowiek nie może poradzić so-
bie sam.

Niezmiernie ważnym, stałym objawem depresji jest lęk. W obrazie 
depresji często wysuwa się on na plan pierwszy jako rzekoma ner-
wica. Rzeczywiście, może być uderzająco podobny do lęku nerwico-
wego, jego treścią mogą być obawy przed ludźmi, przed ich agresją, 
ośmieszeniem się, przed podjęciem odpowiedzialnych decyzji, przed 
odrzuceniem. Lęk ten może mieć też formę obaw o swoje zdrowie 
i życie. Na tle lęku występują też dolegliwości fizyczne – ucisk, dławie-
nie, rozdygotanie. Pojawia się szczególnie rano i może trwać nawet 
większą część dnia. Bardzo typowy jest też lęk przed nocą i koszma-
rami sennymi.

JAK WYGRAĆ Z LĘKIEM.

Niewątpliwie najskuteczniejszą formą poprawy naszego samopo-
czucia, postrzegania siebie jak i otoczenia jest psychoterapia, czasa-
mi w połączeniu z farmakoterapią. W toku spotkań z terapeutą ważne 
jest odnalezienie przyczyny lęku, które nierzadko mają swoje korzenie 
aż w dzieciństwie i zostały ukształtowane na skutek przeżytych traum 
lub trudnych doświadczeń. Ważna jest praca nad samooceną i poczu-
ciem własnej wartości, aby na nowo uwierzyć w siebie i swoje moc-
ne strony. Opanować dystans do siebie i świata. Nauczyć się kontroli 
swoich emocji i racjonalności sytuacji, w których się znajdujemy.

Dostępne techniki terapeutyczne, potwierdzone badaniami nauko-
wymi, wykazują wysoką skuteczność w opanowaniu lęków, które nami 
zawładnęły. W procesie terapii, wraz z pomocą psychologa, poza od-
nalezieniem przyczyny lęków i ich zrozumieniem, pracuje się między 
innymi nad:
- odzyskaniem racjonalnej oceny naszych oczekiwań wobec siebie 

i otoczenia,
- odzyskaniem motywacji do działania,
- pozytywnym nastawieniem,
- uporządkowaniem mentalnego chaosu,
- realizacją rozwiązań, które mają pomóc zminimalizować obawy 

przed porażką,
- wyjściem z izolacji, w którą wpędził nas lęk i obawy,
- pozytywnego myślenia o sobie
- nauką odpoczynku
- opanowaniem stresu i napięcia
- koncentracją na swoich potrzebach

Zdecydowanie nie warto czekać aż utrzymujący się lęk i wynikające 
z tego powodu wewnętrzne ograniczenia i napięcie będą zatruwały 
nasz wewnętrzny spokój. Wielu pacjentów z uwagi na ograniczający 
charakter leków, które dają poczucie, że nie mamy już wyjścia z sytu-
acji lub nie ma dla nas ratunku, za późno zgłasza się do specjalistów, 
a co za tym idzie lęki i negatywne stany są już na bardzo rozwiniętym 
poziomie. Dlatego im szybciej uświadomimy sobie, że większość na-
szych obaw jest irracjonalna i podejmiemy z nimi walkę, tym łatwiej 
będzie nam wygrać z lękiem.

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

www.psychologberlin.de / Facebook - psychologberlin
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, 0173 68653500171 9074101
Biuro: Büdnerring 48, 13409 Berlin

03027497001,

0171/6503466
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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

USŁUGI MALARSKIE

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  

DARMOWA PORADA !!!  Jesteś w ciąży? Zaplanowano już twoją operację  lub 
uległaś /łeś  wypadkowi ? Chorujesz  lub skierowano cię na rehabilitację ? Nie jesteś 
w stanie wykonać samodzielnie  codziennych czynności domowych  lub zająć sie 
dzieckiem ?  Czy wiesz ze koszty twojej pomocy domowej / opiekunki dla dziecka  
może przejąć twoja kasa chorych ? Jestemy uprawnieni do świadczenia tej usługi  
(rownież w j.polskim). Jesteśmy  tu dla ciebie i twojej rodziny. 

Masz pytania?
Zadzwoń : pn-pt 8: 00-16:00 Tel. 03023543442  Mobil: 015204363414 

Wycena gratis!   Tel. 0177 1689892
TERMINOWO   •   SOLIDNIE   •   TANIO

R E M O N T Y  M I E S Z K A Ń
TO JEST MIEJSCE 

NA TWOJĄ REKLAMĘ

030 3241632
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OKNA   DRZWI   BRAMY 
GARAŻOWE   OGRODZENIA 

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

parkiet    laminat    deski   
cyklinowanie    składanie mebli 

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

REMONTY MIESZKAŃ

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

Iwona Kosicka GbR
Mühlenbecker Str.117a

16552 Schildow

 
 

 
 

Tel.: 033056/432917 
Fax: 033056/432918 

Funk: 0172 30 50 652 
dikokosicka@gmx.de 

  
 

CHCESZ ZM IENIĆ  TWOJĄ  KUCHNIĘ?
 

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

DDIIKKOO   
 

Zapraszamy po uzgodnieniu terminu

 Szafy z drzwiami suwanymi 
 Drzwi suwane przejściowe 
 Zabudowy wnęk

Meble kuchenne 
Żaluzje poziome i pionowe 

 Plisy, markizy, rolety 
  
  

 

Wszystkie produkty 
wykonujemy na wymiar

 
 

Wysoka jakość

 
 

Konkurencyjne ceny

 

Krótkie terminy
Dostawa montaż i serwis

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

030 81868077 
kom. 0176 48207784
poczta@teleberlin.de

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

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

Mobilna opieka w domu nad osobami starszymi i chorymi.
Poprzez naszą aktywizującą opiekę utrzymujemy i wspieramy istniejące zdolności 
psychiczne i �zyczne, aby jak najdłużej zachować Twoją niezależność. 
U nas jesteś w rękach empatycznego, zgodnego zespołu pomocnych ludzi, którzy 
rozumieją potrzeby człowieka w każdym wieku. Firma rozwija się prężnie od 20 lat 
(1991) i teraz zadbamy również chętnie i o Ciebie. 

Szanujemy Twoje życzenia i zwyczaje w kategoriach społecznych, kulturowych 
i religijnych. Zaufanie budują stale pielęgniarki i opiekunowie. Możesz się cieszyć 
na znajome twarze. Zadbamy o Ciebie. 
Obszar pracy: Neukölln-Treptow.

Nasza oferta:
• opieka medyczna: podawanie leków, insuliny, zmiana opatrunków, itp.                                       
• opieka zastępcza i rodzinna: usługi pielegnacyjne, sprzątanie, zakupy, itp.                                                                                                                                                                                                    
• organizacja: bezpłatnych środków pielęgnacyjnych jak rękawiczki, maski, itp.                                
• rekomendacja: sprawdzonych partnerów jak np. pielęgnacja stóp.                                
• pomoc: przy składaniu wniosków, porady dotyczące terminów MDK i pokrycia
   kosztów dopasowania łazienek i całych mieszkań pod seniorów. 

Być dobrze zadbanym - we własnych czterech ścianach do późnej starości!

Skontaktuj sie z nami teraz: 030-687 04 00 (09.00-15.00 Uhr)
Poznaj nas: Sonnenallee 102, 12045 Berlin
www.ahb-krankenp�ege.com
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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

Budowlana firma oferuje cały zakres usług: wykończenia
mieszkań, kafelki, gładzie, instalacje. Budowa domów od podstaw,
dachy, fasady, kostka brukowa. Wynajem busa. 
Tel.: 0151 29016283

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

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

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

Malowanie, szpachlowanie, malowanie drzwi i okien, woda i prąd. 
Tel.: 0157 83615980

Majster złota rączka pomoże w rozwiązaniu każdego problemu 
w domu lub mieszkaniu. Tel.: 0177 1689892 Marek.

Profesjonalne opróżnianie mieszkań, piwnic i strychów. Krótkie 
terminy, darmowa wycena. Tel.: 0176 96538820

Naprawy: TV, audio, video, indukcje, mikrofale, roboty kuchenne, 
elektronika w pralkach i lodówkach. Również elektryka domowa 
i oświetlenie. Tel.: 0157 31622878, markowski-service.eu

Pranie narożników, kanap, dywanów i wykładzin. Dojazd do klienta 
na terenie Berlina i Brandeburgi.Tel.:+49 157 74539629, 
www.derputzbaer.de 

Profesjonalne usługi kosmetyczne i medycyny estetycznej 
z dojazdem do klienta. Mezoterapia igłowa, mikroigłowa (BB), 
wypełnianie zmarszczek,powiększanie ust, prophilo, botox (również 
nadpotliwość), nici liftingujące, AHA i inne. Wysoka jakość, promocyjne 
ceny. Tel. 0176 27398949
 
Makijaż permanentny, mezoterapia igłowa, modelowanie ust, 
pigmentacja skóry głowy. Tel.: 0163 8012379, www.permanent24.com

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

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

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

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

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

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

MONTAŻ ANTEN SAT – ustawianie anten – pomiary SAT DVB-T. 
Akcesoria (Anteny – uchwyty – kable – dekodery Polska TV). Serwis 
– Berlin i okolice. Tel. whatsaap Telegram Sygnal 0152 14849681 DE  
oraz 0048 733568191 PL

      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

Tel. 0151 75959875 • 0151 45416205

Ewelina Osowska

ZAMÓW KATALOG

http:beautystore.ori�ame.pl/ewelinaosowska

Facebook : Polnische Lebensmittel 
"Alma"  Stettiner Feinschmecker

Przyjmujemy zamówienia świąteczne
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SPORTSPORT

Spłycając – jeden mężczyzna zgarnia dwu-
krotność dochodów 1693 kobiet. Z okazji 
ósmego marca zapraszam do skomplikowane-
go świata damskiego sportu. 

Dysproporcje

Pozbawiony kontekstu przykład Messiego 
działa na wyobraźnię. Podobnie jak informa-
cja o puli nagród podczas kobiecego mundialu 
z 2019 roku, która stanowiła 7.5% kwoty jaką 
otrzymali w 2018 piłkarze rywalizujący na sta-
dionach w Rosji. Wychodząc poza football - 
LeBron James, gwiazdor Los Angeles Lakers, 
zdobył cztery mistrzostwa NBA, najlepszej 
koszykarskiej ligi świata. Również cztery tytu-
ły ma na swoim koncie Sue Bird, występująca 
w WNBA liderka Seattle Storm. Obie gwiazdy 
spędziły w profesjonalnym sporcie już siedem-
naście lat, różnica polega na tym, że James za 
ostatni rok otrzymał wynagrodzenie w wysoko-
ści 37,44 milionów dolarów, a Bird… 215 tysię-
cy. Walcząca w klatce Paige VanZant zarobiła 
więcej za udział w Tańcu z Gwiazdami niż pod-
czas sześcioletniej kariery w prestiżowej UFC. 
Dodatkowych problemów kobiecemu sportowi 
przysporzyła pandemia koronawirusa, obci-
nając i tak niskie gaże. Paradoksalnie, przed 
kryzysem związanym z COVID-19, dorad-
cy biznesowi upatrywali właśnie rok 2020 na 
przełom w popularności sportu uprawianego 
przez panie. 

Popularność i biznes

Dysproporcje w zarobkach są oczywiście 
szokujące, ale warto również spojrzeć na po-
pularność poszczególnych lig. Wspomniany 
LeBron zarobił równowartość 0,04 procenta 
z dochodu całej NBA, wynoszącego, bagate-
la, 7.4 miliarda dolarów. Sue Bird dla siebie 
zagarnęła 0,03 procenta z tortu firmowanego 
znakiem WNBA, tyle, że wartość ligi to „zaled-
wie” 25 milionów dolarów. Oglądalność koszy-
kówki w amerykańskiej telewizji rozkłada się 
podobnie – rywalizację panów śledzą średnio 
2 miliony widzów, a kobiet 413 tysięcy. Skylar 
Diggins, gwiazda WNBA mówiła z przekąsem: 
media wolą pokazać co LeBron zjadł na śnia-
danie niż urywek naszego meczu. 

Malkontenci będą powtarzać, że sport ko-
biecy jest mniej dynamiczny, agresywny i zwy-
czajnie mniej efektowny, stąd też niższa oglą-
dalność, a co za tym idzie, zainteresowanie 
sponsorów. Odnajdą w Internecie wyniki me-
czów sparingowych, w których damskie druży-
ny narodowe przegrywały z zespołami piętna-
stolatków. Przypomną, że dwa wsady w meczu 
koszykówki pań to absolutna rzadkość, gdy 

W 2019 roku ONZ alarmował, że sam tylko Leo Messi zarabia 84 miliony 
dolarów za sezon, czyli niemal dwukrotnie więcej, niż wszystkie piłkarki 
zrzeszone w siedmiu największych ligach świata.

tymczasem panowie fruwają nad obręczą 
w każdym spotkaniu. Jasne, ale oglądalność 
zawodów dziewczyn rośnie w siłę, a ich mniej-
sza fizyczność może okazać się w niektórych 
dyscyplinach atutem.

Miliard w rozumie

Mundial kobiet w 2019 roku obejrzało łącz-
nie ponad miliard widzów, a sam finał między 
USA i Holandią śledziło 260 milionów osób – 
56% więcej niż na poprzedniej imprezie. FIFA 
zapowiada, że w najbliższym czasie zainwe-
stuje w rozwój żeńskiego futbolu miliard euro, 
a PZPN reorganizuje rozgrywki szczebla cen-
tralnego, przeznaczając na marketing i pro-
dukcję telewizyjną 3 miliony złotych. Może się 
opłacić, gdyż według badań opinii publicznej 
64% Polek interesuje się sportem.

Rosną także, choć powoli, zarobki – w 2020 
dziesiątka najlepiej zarabiających zawodni-
czek świata zgromadziła na swoich kontach 
łącznie 135 milionów dolarów. Tak jak i w po-
przednich latach, listę zdominowały tenisistki, 
które za największe turnieje wielkoszlemowe 
dostają nagrody takie same jak mężczyźni. Nic 
dziwnego, wiele finałów kobiecych miało więk-
szą oglądalność niż ich męskie odpowiedniki. 
Mimo to, na liście 100 najlepiej zarabiających 
sportowców według Forbesa znalazły się tyl-
ko dwie panie. 29. lokatę zajęła fenomenal-
na 22-latka, Naomi Osaka, która przełamała 
wieloletnią dominację Sereny Williams. Obie 
panie są oczywiście tenisistkami. Nie jest to 
żadne zaskoczenie, odkąd tylko Forbes zaczął 
publikować swoje dane o gażach sportowców 
w 1990 roku, zawsze najlepiej opłacaną spor-
tsmanką była reprezentantka świata tenisa. 

Znane, doceniane, źle opłacane

Wprawdzie ostatnie cztery edycje plebiscytu 
na sportowca roku w Polsce wygrywali męż-
czyźni, ale w ogólnej klasyfikacji górą są ko-
biety. Pięciokrotnie wyróżnienie otrzymywała 
biegaczka narciarska – Justyna Kowalczyk, 
a małyszomanię przerwała na początku lat 
2000 pływaczka Otylia Jędrzejczyk, tryumfując 
trzykrotnie z rzędu.

Podczas Igrzysk w Rio to właśnie panie 
przyniosły polskim kibicom najwięcej powo-
dów do dumy – dzięki ich postawie do kraju 
przywieźliśmy aż osiem medali, przy czym 
panowie dołożyli do puli tylko trzy krążki. Oba 
złota to sprawka kobiet – najpierw w wioślar-
stwie najlepsze okazały się Magdalena Fular-
czyk-Kozłowska i Natalia Madaj, a cztery dni 
później rekordowy rzut młotem oddała Anita 

Włodarczyk. Z kolei Maja Włoszczowska to 
absolutna legenda kolarstwa górskiego, a jej 
łupem padały srebra zarówno w Pekinie jak 
i w Rio. Cofając się jeszcze bardziej w czasie, 
docieram pamięcią do dzieciństwa i jedynych 
zawodów strzeleckich, jakie oglądałem w ży-
ciu - gdy Renata Mauer-Różańska sięgała po 
złoto olimpijskie w Atlancie i Sydney. Jeśli ktoś 
chce poznać losy absolutnych prekursorek ko-
biecego sportu w Polsce, powinien sięgnąć po 
książkę Krzysztofa Szujeckiego: Sportsmanki. 
Pierwsze polskie olimpijki, medalistki, rekor-
dzistki, w której znajdziemy historię między 
innymi Karoliny Kocięckiej, która szokowała 
publikę będąc jedną z pierwszych cyklistek na 
świecie. 

Dziś sportsmanki pomagają w przełamywa-
niu kolejnych stereotypów. Inspiruje Joanna 
Jędrzejczyk i to nie tylko fenomenalnymi poje-
dynkami na pięści, ale także osobistą historią. 
Będąca synonimem „twardej babki”, wojow-
niczka z Olsztyna, przyznała ostatnio w wywia-
dach, że po zdradzie narzeczonego przeży-
wała ciężkie chwile, z których jednak udało jej 
się otrząsnąć. Równie istotny temat poruszyła 
w rozmowach z dziennikarzami fenomenalna 
siatkarka, Katarzyna Skowrońska-Dolata:

Mnie nie wolno było jeszcze zajść w ciążę. 
Żadnemu facetowi w kontrakt nie wpiszą, że 
nie może powiększyć rodziny, nikt nie bierze 
pod uwagę, że jeśli zachoruje mu dziecko, to 
będzie musiał siedzieć w domu. Ciąża w zawo-
dowym sporcie to temat tabu. To tylko teoria, 
że możesz zajść w ciążę, kiedy chcesz. 

Atakująca reprezentacji Polski, która wy-
stąpiła w 288 meczach kadry, swoją karierę 
okraszając dwoma złotami Mistrzostw Europy 
i kilkunastoma sukcesami klubowymi, zmaga 
się także z problemem eksponowania zawod-
niczek w prasie i Internecie. Jeśli wpiszemy 
w dowolną wyszukiwarkę: „polskie sportsman-
ki”, to otrzymamy wyniki dotyczące przede 
wszystkim rankingów urody i seksapilu, a nie 
ich osiągnięć zawodowych. Skowrońska-Dola-
ta komentuje to w charakterystyczny dla sie-
bie sposób:

Od kilku lat maluję się na treningi, lubię to, 
dzięki makijażowi czuję się ładniej i pewniej. 
Nie robię tego jednak, by się komuś podobać. 
Mam do tego ogromny dystans, co widać tak-
że w moim ubiorze - nigdy nie eksponowałam 
urody. Najistotniejszym było to, by postrzega-
no mnie przede wszystkim jako sportowca.

Polki zapełniają więc kolejne rankingi pięk-
ności, ale nie znalazło się dla nich wiele miej-
sca w zestawieniach najlepiej zarabiających 
sportowców. Jedynym wyjątkiem jest Agniesz-
ka Radwańska, która choć już przeszła na 
sportową emeryturę, nadal generuje spore do-
chody z umów reklamowych. Tenisistka zapa-
miętana zostanie przede wszystkim z udziału 
w finale Wimbledonu w 2012 roku, w którym 
uległa Serenie Williams. Teraz w jej ślady, za-
równo na ścieżce finansowej jak i sportowej, 
może pójść Iga Świątek, wokół której skupia 
się uwaga sponsorów i dziennikarzy po tryum-
fie na kortach Rolanda Garrosa. 

Życzenia 

Wszystkim Paniom uprawiającym zawodo-
wo sport, życzę przede wszystkim satysfakcji, 
ale i godnej płacy za ich codzienne wysiłki i po-
święcenia. Oby jak najwięcej fanów śledziło ich 
kariery, dodatkowo napędzając zainteresowa-
nie sponsorów kolejnymi imprezami z serii ko-
biecego sportu. Z kolei kibickom, które wszyst-
kie mecze ukochanych drużyn traktują jak 
święto, życzę wielu emocji przed telewizorami 
i na trybunach. Najmocniej kciuki ściskam za 
zawodniczki młodego pokolenia, które  dopie-
ro stoją u progu swoich karier jak Magdalena 
Stysiak (siatkówka), Ewa Swoboda (lekkoatle-
tyka) czy Monika Skinder (biegi narciarskie). 

Grzegorz Szklarczuk

Z okazji Dnia Kobiet

https://sport.tvp.pl/44044826/siatkowka-reprezentacja-polski-siatkarek-katarzyna-skowronska-dolata
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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.

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
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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

0049 176 471 923 57

����������������������
Usługi rejestracji pojazdów

meldowanie
przemeldowanie
wymeldowanie

5-dniowe rejestracje (próbne)
����������������������������������
���
�	��������
����������������

���������������������������������� ������������������

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

���������

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

MOTORYZACJA / TRANSPORT

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

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

TR ANSPORT I  PRZEPROWDZKI
przewóz mebli      opróżnianie mieszkań

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

Renciści pytają, doradca rentowy 
odpowiada

wyjaśnienie przebiegu biografii zawodowej przyszłego rencisty, aby 
otrzymać grupę kwalifikacyjną drugą.

Pobieram tutejszą rentę wdowią , a obecnie otrzymałam dwie 
decyzje ZUS z Opola, przy czym są to dwa różne obliczenia. 
Zrozumiałam z tego tyle, że polska emerytura rodzinna ma być 
wstrzymana i że mogę się w ciągu miesiąca od dnia otrzymania 
odwołać się. Jak to właściwie jest? ? 

Chodzi zapewne o sporządzone na podstawie obliczenia emery-
tury zmarłego męża, drugiego,  konkretnego już wyliczenia renty 
rodzinnej, przy czym, w związku z przybyciem wdowy do Niemiec 
w czasie obowiązywania wtórnej umowy polsko – niemieckiej, czy-
li DPVA z grudnia 1990, zastępującej pierwszą umowę (DPSVA) 
z 1975 roku, mamy do czynienia z odrębną rodzinną emeryturą. Ta 
emerytura będzie w następstwie wypłacenia odjęta od niemieckiej 
renty wdowiej, która w ten sposób ulegnie obniżeniu.
Z dalszych wyjaśnień wynika, że z braku zaświadczeń RP7, tj. ta-
kich, które podają zarobki każdego roku, niezbędne do ustalenia 
poprawnej wysokości emerytury, ZUS zastosował przeliczenie we-
dług najniższego wynagrodzenia w poszczególnych latach. Stąd 
należy koniecznie postarać się o zdobycie świadectw pracy wska-
zanego nowszego typu, zawierających wspomniane zarobki w każ-
dym roku pracy i przesłać je do ZUS Opole z wnioskiem o ponowne 
przeliczenie emerytury.
Jeśli tryb związany z otrzymywaniem dwóch rent, ich sprawdza-
niem, czy też z koniecznością oddawania podwójnych deklaracji 
podatkowych, miałby okazać się zbyt uciążliwy, wtedy można prze-
sunąć wypłacanie emerytury polskiej na czas nieoznaczony.

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

wt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00

Studiowałem pięć lat, ale pracę magisterską zrobiłem sześć lat 
póżniej. Pierwsza moja praca, podjęta po 10 semestrach, zosta-
ła odnotowana w książeczce ubezpieczeniowej jako pracowni-
ka umysłowego, natomiast świadectwo pracy podaje –według 
starego formularza tego dokumentu -  jedynie zatrudnienie 
końcowe, którym była praca zastępcy kierownika wydziału 
w aparacie administracji terenowej na szczeblu powiatu. Z do-
konanego zaszeregowania wynika, że pierwsze sześć lat pracy 
do uzyskania tytułu magistra uznano mi jako grupę kwalifika-
cyjną czwartą, po czym po uzyskaniu dyplomu magistra - przy-
znano mi grupę pierwszą .Czy tutaj nie ma jakiejś luki?

Przedstawiony problem powinien faktycznie zostać poddany po-
nownemu sprawdzeniu w drodze złożenia odpowiedniego wniosku. 
Wystarczy rozważyć  sprawę posiadanego wykształcenia w mo-
mencie podjęcia pracy.
Co prawda pytający nie posiadał w tym czasie jeszcze stopnia 
magistra, czyli nie był jeszcze dyplomowanym inżynierem, i z tego 
tytułu potraktowany został nawet nie jako „graduierter Ing”, który 
jest tutaj absolwentem trzyletniej Fachhochschule (Wyższej Szko-
le Inżynieryjnej) i otrzymałby grupę drugą.  Natomiast w opisanym 
przypadku, opierając się na wpisie w legitymacji ubezpieczeniowej, 
oddającym jedynie szeroko stosowane w Polsce ogólne nazew-
nictwo w wypadku pierwszego zatrudnienia, a  obejmujące w rze-
czywistości sporą grupę różnych stanowisk, posłużono się w jego 
ocenie pewnym stereotypem uproszczenia, bez przeprowadzenia 
koniecznego wyjaśnienia faktycznego przebiegu zatrudnienia. Do 
wniosku odwoławczego należy więc dołączyć swego rodzaju skom-
prymowany zakres czynności, który zastąpi brakujące dokładne 
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W tej chwili średnia cena za metr kwadrato-
wy mieszkania z rynku wtórnego w Berlinie wy-
nosi około 3 850 € za metr kwadratowy. Wzrost 
cen w ciągu ostatnich dwunastu lat to 12,4 %. 

Należy zapytać jakie kryteria  odgrywają  klu-
czową rolę w kształtowaniu się cen nierucho-
mości w Berlinie?  Na pewno jest to  centralne 
położenie, niedaleka odległość od centrum 
miasta, dobre połączenie z S-Bahn i U-Ba-
hn. Często właśnie te czynniki mają większe 
znaczenie niż stan mieszkania lub jego wy-
kończenie. Berlin jest tak ogromnym miastem, 
że czas, który musimy poświęcić na dojazd do 
miejsca pracy może trwać nawet ponad godzi-
nę. Jest to ważne  zarówno w przypadku nieru-
chomości prywatnych jak i lokali handlowych.

Według danych zebranych przez IVD najdro-
żej zapłacimy za mieszkanie w Mitte, bo aż 5 
100 € za metr kwadratowy. Jest to najbardziej 
centralna część Berlina. Na drugiej pozycji pla-
suje się Charlottenburg z ceną 4 700 € za metr 
kwadratowy. W najtańszych dzielnicach Ma-
rzahn-Hellersdorf, Neukölln i Spandau średnia 
cena metra kwadratowego wynosi 2 300 €.

Ceny nowych mieszkań od deweloperów 
także wzrosły o około 4% w stosunku do po-
przedniego roku – co ma związek ze znaczą-
cym wzrostem cen gruntów w Berlinie. W tym 
momencie ceny nowo wybudowanych miesz-
kań wynoszą od 4 800 €/m² do  5 600 €/m².  

W segmencie domów jednorodzinnych 
w porównaniu do roku 2019 zanotowano 
wzrost cen  w najpopularniejszych dzielnicach 
o około 7,5%. Najdroższe domy, a raczej wille 
znajdują się  w dzielnicy Charlottenburg. Jeżeli 
chcielibyśmy kupić dom w jednej z najpopu-
larniejszych dzielnic Berlina, trzeba liczyć się 
z średnim wydatkiem minimum 750 000 €. Jed-
nak w ekskluzywnych dzielnicach, takich  jak 

Ceny nieruchomości w Berlinie są stosunkowo ciągle niskie - jak na wielką  
europejską stolicę i nadal dobrze wypadają w porównaniu do wysokich cen 
nieruchomości innych wielkich metropolii, takich jak Londyn, gdzie za metr 
kwadratowy zapłacimy nawet 16 024 €, czy Paryż z ceną 10 175 €/m2. Berlin 
jest nawet tańszy od niemieckich miast, takich jak Monachium (8 442 €/m2), 
czy Hamburg (5 241 €/m2), choć i ta granica powoli się zaciera.

na przykład Steglitz-Zehlendorf będzie to już 
cena 850 000 €. Natomiast tańsze domy znaj-
dują się na obrzeżach Berlina, jak na przykład 
Treptow-Köpenick lub Pankow, gdzie średnia 
cena za dom jednorodzinny to minimum 390 
000 €.

Zamrożone czynsze i drakońskie kary dla 
wynajmujących

Ogromne zmiany miały miejsce na rynku 
wynajmu mieszkań w Berlinie w 2020 roku. 
Wzrost ceny zakupu mieszkań wiązał się do 
tej pory nieodłącznie ze wzrostem cen najmu. 
Czynsze wzrastały z roku na rok w niemieckiej 
stolicy. Ostatni zanotowany wzrost wynosił 6% 
w stosunku do roku poprzedniego. Pod koniec 
stycznia 2020 roku weszła w życie nowa usta-
wa “Gesetz zur Neuregelung gesetzlicher 
Vorschriften zur Mietenbegrenzung”, czyli 
Ustawa o zmianie przepisów dotyczących re-
gulacji czynszów. Co oznacza to w praktyce? 
Oznacza to zamrożenie cen najmu mieszkań 
na 5 lat. Jako termin rozliczenia wybrano dzień 
18.06.2019.  Czy dotyczy to wszystkich miesz-
kań w Berlinie? Otóż nie, bowiem z ustawy 
wyłączone  zostały nowo wybudowane miesz-
kania od dewelopera, mieszkania socjalne 
i domy studenckie. Ceny wynajmu mieszkań 
należy obliczać zgodnie z tabelą przygotowa-
ną przez Berliński Senat. Istotnym kryterium  
jest rok budowy oraz wyposażenie mieszkania. 
Pamiętać należy, że w  przypadku niezastoso-
wania się wynajmującego do obowiązujących 
przepisów przewidziana jest kara siegająca 
nawet do 500 000 €.

Wzrost gospodarczy w Berlinie

Rynek nieruchomości w Berlinie jest ści-
śle powiązany ze zmianami gospodarczymi. 
Pod koniec października 2020 zostało otwar-
te nowe duże lotnisko na południu od Berlina 
w Schönefeld. W tym samym momencie za-
mknięte zostało lotnisko Tegel, do którego ber-
lińczycy byli bardzo przywiązani. Dzięki temu 
ruch lotniczy ustał w północnych dzielnicach 
miasta, takich jak Reinickendorf, a miasto zy-
skało nowe tereny pod inwestycje. 

Ponadto firma Siemens chce wybudować 
w Spandau nową dzielnicę Siemens 2.0., któ-
ra zajmie  powierzchnię 700 000 m² – a więc 
32 razy większą niż Alexanderplatz. Do 2030 
roku Siemens chce zainwestować w projekt 
osiedla, w którym będzie można mieszkać 
i pracować. Dodatkowo, zauważyć należ, że 
w Brandenburgii powstaje właśnie największa 
fabryka Tesli mająca produkować samochody 
elektryczne. Czy zmieni to rynek nieruchomo-

ści w regionie, z którego wiele osób uciekało 
w poszukiwaniu pracy w Berlinie?

Okolice dużego miasta

Nawet jeśli w tym momencie możemy powie-
dzieć, że rynek nieruchomości nie ucierpiał ze 
względu pandemię, to nie można przewidzieć 
jakie skutki gospodarcze będą w przyszłości. 
Sytuacja z zeszłego roku pokazała, że bardzo 
chętnie kupowane były  mieszkania z ogród-
kiem lub w bliskiej odległości od zieleni, a tak-
że domy jednorodzinne. Dużo osób, które do 
tej pory wynajmowały mieszkania, ze względu 
na niestabilną sytuację na rynku najmu, a tak-
że dość niskie odsetki w bankach postanowiły 
zakupić nieruchomości. Co ciekawe odnotowu-
je się też wzrost cen w miejscach, które są po-
łożone na obrzeżach Berlina. Jeżeli dzielnica 
jest dobrze skomunikowana z centrum miasta, 
a poza tym leży wśród zieleni możemy mówić 
nawet o wzroście cen 3-5% w porównaniu do 
zeszłego roku. 

Czy możliwa jest sprzedaż nieruchomości 
w czasach pandemii? Oczywiście, że tak, ale 
z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych. 
Na pokazywanie mieszkań może przyjść bar-

Rynek nieruchomości w Berlinie w 2021 roku

dzo ograniczona liczba osób. Wszyscy zobo-
wiązani są do noszenia masek, a także dezyn-
fekowania rąk. To, że sprzedaż jest możliwa 
nawet w tym wyjątkowym czasie potwierdziło 
się w tym miesiącu, kiedy sprzedałam kolejne 
mieszkanie w Charlottenburgu.

Autor: Olga Martin, Pośrednik Nierucho-
mości w Berlinie – www.immolla.com

Moją specjalizacją jest zakup, wynajem 
i sprzedaż nieruchomości w Berlinie i Niem-
czech. Pomagam moim klientom przejść 
bezpiecznie przez każdy etap sprzedaży. 

Pracuję w pięciu językach: niemieckim, 
angielskim, włoskim, hiszpańskim i oczy-
wiście polskim.
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aby krzewić chrześcijaństwo wśród Indian. 
Po powrocie z jednej z takich duchowych 
wypraw zakonnica miała zapisać pierwszy 
przepis na chili con carne, który otrzyma-
ła od nawracanych pogan, od Indian. Tyle 
legenda, która jest opowiadana przez bar-
dzo wierzących Meksykanów.

Tę tradycyjną potrawę można czę-
sto spotkać również jako super fast food 
w amerykańskich barach, gdzie zwykle 
używa się skróconej nazwy i mówi się po 
prostu „chili”. Główne składniki tego dania 
to: różnego rodzaju papryka chili, cebula, 
czosnek, pomidory i mielone lub drobno 
siekane mięso (zwykle wołowina, choć ist-
nieją też inne wersje). Potrawę przyprawia 
się za pomocą kminu rzymskiego i pie-
przu. Często dodaje się też inne składniki 
(w tym ziarna fasoli i kukurydzy). Przypra-
wia się wszystko dość intensywnie. Dzięki 
zastosowaniu pomidorów danie posiada 
czerwony kolor, a papryce chili zawdzię-
cza charakterystyczny, ostry smak. Można 
je podawać z ryżem, tortillą albo pieczy-
wem – wedle woli i uznania. Idealne na 
obiad czy kolację w gronie najbliższych.

. Nazwa potrawy zaś pochodzi od hisz-
pańskiego “chili con carne”, co dosłownie 
oznacza “papryki z mięsem”. Historia chili 
con carne sięga ok. 1850r. – lecz tamtej-
sza jej wersja nie przypadła by Wam do 
gustu. Mieszano wtedy bowiem tłuszcz 
wołowy z suszoną wołowiną, solą i ostry-
mi papryczkami chili. Z biegiem czasu da-
nie ewoluowało do obecnie serwowanej 
wersji. Klasyczne chili składa się najczę-
ściej z wołowiny, dużej ilości papryczek 
chili oraz kuminu, pomidorów i czerwonej 
meksykańskiej fasoli. I pamiętajmy dwie 
rzeczy: chili con carne z kukurydzą, mar-
chewką, fasolką szparagową czy grosz-
kiem to już nie jest chili con carne, oraz 
– jeśli jedząc chili , nie spocimy się z po-
wodu jego ostrości, oznacza to, że to nie 
było właściwe chili con carne.

Na temat powstania chili con carne 
istnieje wiele legend. Jedna z nich to 
opowieść o kobiecie w błękicie. Ta mek-
sykańska legenda mówi o hiszpańskiej za-
konnicy, Marii z Agredy, która wielokrotnie 
doświadczała objawień. Podczas ich prze-
biegu duch opuszczał jej ciało i wędrował, 

Spraw, aby Twoje chili było wyjątkowe, 
podając je ze wszystkimi dodatkami, które 
są w twoim domu jak: ryż, chipsy tortilla, 
śmietana, gukamole, salsa i świeża kolen-
dra.

AUTENTYCZNE 
CHILLI CON CARNE

• porcje: 4-5 osób dorosłych, czas: około 
25 minut czasu pracy + 2 godziny go-
towania

• Składniki:
• 3 łyżki oleju słonecznikowego do sma-

żenia
• 600 g chudej wołowej karkówki (posie-

kanej lub mielonej)
• 1 cebula, obrana i pokrojona w kostkę
• 6 ząbków czosnku, posiekanych drobno
• 1-2 duże czerwone papryczki chili, po-

siekane (bez nasion, jeśli nie lubisz 
ognia) lub ostre chili w proszku do sma-
ku

• po 1 łyżeczce mielonego kminu, kolen-
dry i suszonego oregano

• 1 kostka bulionu wołowego
• 2 łyżki przecieru pomidorowego
• 2 liście laurowe
• 2 puszki fasoli czerwonej
• sól do smaku
• wrząca woda
• 1-2 łyżeczki wędzonej papryki

Rozgrzej 1 łyżkę oleju w dużym rondlu 
z pokrywką lub naczyniu żaroodpornym 
(chili możesz ugotować na płycie lub 
w piekarniku, jak wolisz). Podsmaż woło-
winę na dużym ogniu (partiami, jeśli trze-
ba) i przenieś do innej miski. Dodaj kilka 
łyżek wody i pozwól jej się rozgrzać, opłu-
czesz tak rondel i usuniesz smaczki z dna. 
Wlej tę wodę do miski z wołowiną, gdyż 
zawiera ona dużo aromatu, który wzboga-
ci potrawę.

Rozgrzej pozostały olej w rondlu i usmaż 
cebulę, aż będzie szklista i miękka. Dodaj 
czosnek, chili, oregano i suszone przypra-
wy. Gotuj jeszcze minutę, cały czas mie-
szając. Dodaj wołowinę wraz z sokami, 
dodaj też kostkę rosołową, przecier pomi-
dorowy, liście laurowe i opłukaną fasolę. 
Zalej odpowiednią ilością wrzącej wody 
i dokładnie wymieszaj, aby kostka rosoło-
wa się rozpuściła. Dopraw do smaku solą. 
Doprowadź do wrzenia i przykryj pokryw-
ką. Zmniejsz ogień do delikatnego goto-
wania i gotuj przez około 2 godziny, aż sos 
się zredukuje, a wołowina będzie miękka.

Mieszaj od czasu do czasu. Alternatyw-
nie można gotować przez ten sam czas 
w rozgrzanym piekarniku z wentylatorem 
w temp 160 lub 140⁰C. Gdy chili się ugotu-
je, dodaj do smaku 1-2 łyżeczki wędzonej 
papryki. Dobrze wymieszaj i podawaj. Chi-
li można przechowywać przez 3 dni w lo-
dówce lub 6 miesięcy w zamrażarce.

Bogusław Sypień

Chili con carne Tex Mex
Oto mała lekcja historii chili. Chili con carne to znane na całym świecie 
danie pochodzące z amerykańskiego stanu Teksas, który pierwotnie 
w XIX wieku był mieszanym stanem hiszpańsko-meksykańskim.
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Pension - Spandau
Pokoje jedno, dwu i trzyosobowe. Wspólna kuchnia i łazienka

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

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 

PTTiK BERLIN – Elżbieta Potępska, przewodnik po Berlinie 
i Poczdamie, tel.: 030 815 89 14, e-mail: kontakt@pttik-berlin.de

Spotykamy się w niedzielę, 28.03.2021 o godz. 11:00 przy Bra-
mie Brandenburskiej.

Proponowany spacer ulicą Unter den Linden w miarę szczegółowo zaprezentowa-
łam w lutowych Kontaktach, jednak z powodu nadal trwającej pandemii i zakazu 
spotkań grupowych przełożyłam go na marzec. A zatem tym razem przypomnę 
jedynie, że ulica ta należy do najbardziej atrakcyjnych i reprezentacyjnych ulic 
w Berlinie. Jej nastroje zmieniają się nie tylko z każdą porą roku, ale również z każ-
dą porą dnia. Aby doznać tych nastrojów, to najlepiej często bywać na tej ulicy, 
nawet, jeśli tylko po to, aby pospacerować po niej i wtopić się w tłum przechodniów 
bądź przysiąść na zewnątrz w jednej z licznych kafejek rozciągających się wzdłuż 
tej ulicy. W ostatnim czasie ulica ta wzbogaciła się o kilka nowych obiektów, które 
zamierzamy podczas naszego spaceru obejrzeć, a także na nowo odkryć te stare 
już nam znane. Na spacer zaprasza w imieniu „PTTiK BERLIN” Elżbieta Potępska, 
przewodnik po Berlinie i Poczdamie.

„PTTiK BERLIN” zaprasza w marcu na odwołany 
w lutym spacer ulicą Unter den Linden.

POLONIJNE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNE I KULTURALNE 

BERLIN – PTTiK BERLIN

Klub PTTK Berlin 
im. Wojciecha Korfantego w Berlinie

1.Spacer po Altstadt Spandau.
W miesiącu lutym planowaliśmy spacer po Altstadt Spandau ale niestety wpro-
wadzone przez władze Berlina obostrzenia ze względu na pandemię COVID 19 
uniemożliwiły nam zrealizowanie tego przedsięwzięcia - za co serdecznie prze-
praszamy. Mamy nadzieję, że w drugiej połowie marca zalecenia władz miasta 
pozwolą nam na zrealizowanie tego spaceru - czego życzymy sobie i Państwu. 
Ewentualne spotkanie grupy w dniu 13 marca 2021  (sobota) na dworcu U-Bahn 
Altstadt Spandau o godz. 11.00 - do zobaczenia na spacerze.
2. Odbiór informacji o działalności naszego Klubu ze strony internetowej na-
szego Oddziału : www.miedzyrzecz.pttk.pl
3. III Pieszy Rajd Powitania Wiosny PTTK w Berlinie.
Klub PTTK Berlin im. W. Korfantego w roku 2014 zorganizował w porozumienia 
z Radą Polską w Berlinie i przy współudziale Związku Polskich Spadochroniarzy 
w Berlinie  -  I Pieszy Rajd Powitania Wiosny PTTK w Berlinie. W roku bieżącym 
planujemy powrót do korzeni, czyli organizację Rajdu Powitania Wiosny w dniu 
rozpoczęcia wiosny czyli 21.03.2021 - niedziela. Spotkanie grupy na pętli autobusu 
222 Lübars Dorf o godz. 11.00  Jeżeli do połowy marca przepisy sanitarno-epi-
demologiczne nie pozwolą na realizację naszego rajdu powtórzymy  organizację 
Rajdu w miesiącu kwietniu. Szczegóły w kwietniowym wydaniu Kontaktów. Zakoń-
czenie rajdu u Pana F. Domaradzkiego

Klub PTTK Berlin im. W. Korfantego zaprasza 
serdecznie na:

Piotr Świderski - licencjonowany przewodnik miejski w Berlinie 
i Potsdamie  -  tel.:015737321686, mail: piotr_swider@gmx.de
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e-mail: webmaster@kontakty.org
tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850

Biuro ogłoszeń 
KONTAKTÓW
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Sprzedam
Fiat 500
Rocznik 2007, nowy TÜV, benzyna
Cena 3.500€ 
Tel.: +4917680038229
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PROSTO Z UKOSAPROSTO Z UKOSA
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Jurek Ciurlok „Ecik”

NIEODPARTY POWAB MIŁYCH SŁÓWEK
Jedną z ulubionych rozrywek ludzi jest coś, co od jakiegoś czasu 
nosi nazwę: „wkręcanie”. 

„Wkręcić kogoś” to nic innego jak „na-
brać”, „podejść”, „przekręcić”, „podpu-
ścić”, „wpuścić w maliny”, „w kanał”, „na 
minę”, albo „w pokrzywy”, „wyprowadzić 
w pole”, albo „do lasu”, „wywieść na ma-
nowce”, „zrobić w konia”, „zrobić z nie-
go błazna”, „durnia”, „głupka”, „palanta”, 
„wała”, lub po prostu ”kretyna”, „zrobić go 
na cacy”, „na szaro”, „na różowo”, „na tę-
czowo”, „zrobić mu kolorowy zawrót gło-
wy”, „zrobić mu taniec z gwiazdami” a na 
Śląsku były jeszcze trzy lokalne powie-
dzonka: „wciść za balek”, „zrobić za ala” 
i „wywieść na kalenicę”. Za całą tą wią-
zanką kwiecistych określeń ukrywa się 
tylko jedno słowo: „oszustwo”. Ale „oszu-
stwo” ma w sobie ten potworny, naganny, 
negatywny ładunek, który czyni z oszu-
sta przestępcę a przynamniej łobuza bez 
godności. Te wszystkie inne określenia 
czynią oszustwo niewinną igraszką, ra-
dosną zabawą.

Przyznajmy, że czasami takie „wkrę-
canie” rzeczywiście służy zabawie a za-
bawa to tak stara, jak ludzkość Np. kie-
dyś w latach schyłkowego PRL-u, gdy 
w sklepach już nawet octu nie było, mój 
redakcyjny kolega zadzwonił do własnej 
redakcji, udając kierownika sklepu owo-
cowo-warzywnego. Odebrała koleżanka, 
lecz nie poznała, bowiem dowcipniś po-
trafił zmieniać głos. Następnie wygłosił 
do słuchawki tyradę pretensji, że ciągle 
przywożą mu do sklepu pomarańcze 
a on już ich nie mieści zaś popyt nie na-
dąża za podażą. Tego rodzaju informacja 
wydawała się znakomitym materiałem 
na interwencję i koleżanka w dzienni-
karskim zapale ani przez moment nie 
zauważyła absurdalności całej sprawy 
- a pomarańcz wówczas nie było nawet 
kubańskich. Pojechała więc z mikrofo-
nem, ale sklepu nie znalazła ani nawet 
wskazanego adresu, który był równie 
absurdalny, jak cała sprawa. Na kolegę 
obraziła się śmiertelnie, bo jej poczucie 
humoru nawet nie zbliżało się poziomem 
do poziomu dziennikarskiego zapału. 
W podobny sposób „wkręcony” został 
pewien redakcyjny kolega w kwestii za-
opatrzenia w węgiel i już był spakowany, 
żeby pojechać na interwencyjne nagra-
nie w okolice Olsztyna, lecz w ostatniej 
chwili autor dowcipu ulitował się nad nim 
i odsłonił całą intrygę. Tym razem obyło 
się bez śmiertelnego obrażania i „wkrę-
cony” nieszczęśnik, choć z kwaśną miną, 
to śmiał się z całej sytuacji. Tego rodzaju 
„wkręcanie” jest żartem, choć „wkręcane-
mu” zapewne jest mniej do śmiechu – ale 
to zapewne kwestia dystansu do samego 
siebie; bowiem taki żart jednak co nie-
co obnaża w zakresie lotności umysłu 
i zdolności do autoironii. Tak rzecz ma 
się z „wkręcaniem”. Ale co innego „wkrę-
cić” a co innego „przekręcić” kogoś. Bo 
„przekręt” to po prostu oszustwo, często 
na dużą skalę.

Oszukiwać się potrafią nawet zwie-
rzęta, więc nic dziwnego, że człowiek 
posiadł tę umiejętność  w stopniu pro-
porcjonalnym do swej inteligencji. Ba! 

Uczynił z oszustwa i zabawę i profesję. 
Oprócz wymienionych powyżej określeń 
tego procederu, są przecież inne, cał-
kiem poważne i nie posiadające owego 
ładunku humoru, za to jeszcze bardziej 
eufemistyczne. Na przykład: „taktyka biz-
nesu”, „retoryka wyborcza”, „technika ne-
gocjacyjna”, „narracja reklamowa”, „so-
cjotechnika”, „oferentność”, „marketing”, 
„P.R.” i cała masa bardziej rozbudowa-
nych określeń skrywających oszustwa, 
ale takie, które wolno popełniać w maje-
stacie prawa w imię tzw. „wyższych ce-
lów”, przez ludzi, którzy sami sobie takich 
praw udzielili, przy bezradności całej 
reszty. A bezradność ta wynika z dwóch 
powodów. Po pierwsze z braku narzędzi 
dla pozbycia się i ukarania oszustów, po 
drugie – chyba ważniejsze - z powodu 
permanentnej skłonności większości lu-
dzi do bycia oszukiwanym. Widać to i na 
tzw. szczeblu stosunków indywidualnych 
i ogólno społecznych; poczynając od 
korzystania z różnych ofert „pewnej wy-
granej” i „pewnego zysku” skrywających 
naiwną nadzieję, że można coś dostać ot 
tak sobie, prawie za darmo, zaś kończąc 
na wybieraniu polityków z tych samych 
talii kart z nadzieją, że nagle zamiast 
czterech asów w zestawie będzie ich 
dwadzieścia cztery.

Oszustwo jest jednym z budulców po-
czucia humoru i dowcipu - co już wyżej 
egzemplifikowałem. Znane są dowci-
py o różnych łgarzach, „chwalipiętach”, 
o „wkręcaniu” ludzi w absurdalne a cza-
sem kłopotliwe sytuacje. Łatwo w tego 
rodzaju zabawie przesadzić; bowiem 
dobra zabawa ma bawić wszystkich, na-
wet tego, czyim kosztem w przypadku 
„wkręcania” odbywa się. Tak niestety nie 
jest, co znakomicie udowodnił pewien 
program telewizyjny. Łatwo przy takiej za-
bawie wyrządzić komuś poważną krzyw-
dę, dotknąć go do żywego, ośmieszyć 
przed innymi.

Oszustwo jest jedną z ulubionych za-
baw dzieci. Kiedyś, gdzieś tak w 8, czy 
9 klasie wspólnie z kolegą „wkręcaliśmy” 
innego kolegę, że posiadamy udziały fi-
nansowe w różnych katowickich budyn-
kach. To była połowa lat 60’ ub. wieku, 
więc rzecz wydawała się bardziej ab-
surdalna, niż sprawiedliwość i pokój na 
świecie o które wołały ogromne transpa-
renty na tychże budynkach rozwieszane. 
Ku naszemu zdumieniu, kolega uwierzył 
– zupełnie tak samo, jak wspomniana 
wsześniej dziennikarka uwierzyła w nad-
miar pomarańcz w samym środku biedy 
schyłkowego PRL. Oszustwo jednakże 
przestaje być zabawą, gdy co ponie-
którzy z takich dziecinnych zabaw czy-
nią sobie profesje i życiowe powołania; 
jedni w świecie finansów i polityki, inni 
w przestępczym półświatku. I tu, w jed-
nym i drugim przypadku, żarty się koń-
czą. Co jednak nie znaczy, że wystarczy 
być oszustem, by zostać finanasistą lub 
politykiem i nie znaczy też, że każdy fi-
nansista i polityk jest oszustem. Wszak 
każda reguła zna wyjątki…

Jedną z form dowcipu, często wcie-
lonego w postać fraszki jest rodzaj na-
grobnego epitafium – fikcyjnego masię 
rozumieć. Całkiem sporo takich żartów 
pozostawiły nam przeszłe wieki. Oto 
przykład z XVII wieku. Utwór anonimowy 
i na pewno nie posiadający współcze-
snych odniesień.

Lekcja poglądowa
Mąż na śniadanie przygotowuje sobie 

jajecznicę. Nagle do kuchni wpada żona 
i podekscytowanym tonem zaczyna wy-
krzykiwać:

- Ostrożnie! No co ty robisz? Uważaj!!! 
A teraz więcej masła! Słyszysz? Masła 
więcej! Teraz już za dużo! Co ty wypra-
wiasz z tą patelnią?! Nie wbija się tyle 
jajek na jeden raz! Czy ty mnie w ogóle 
słuchasz?! A sól? Gzie sól? Zapominasz 
o najważnieszych sprawach? No i kto tak 
smaży?!, No kto tak smaży??? Mieszaj 
wreszcie! I jak mieszasz??? No kto tak 
miesza?! Nawet mieszać nie potradfisz! 
Porządnie mieszaj i uważaj bo rozchla-
piesz!!! I w drugą stronę! Tak to tylko „cio-
ty” mieszają! No chyba cię porąbało!!!

Męża cała ta tyrada dosłownie wbiła 
w podłogę. Z wybałuszonymi ze zdumie-
nia oczyma wreszcie zapytał żonę:

- Co tobie się stało??? A w ogóle, to czy 
sądzisz, że ja nie potrafię usmażyć ja-
jecznicy???

- To nie to. Ja ci tylko chciałam namacal-
nie uświadomić jak się czuję, gdy prowa-
dzę nasz samochód a ty siedzisz obok…

Jak burak z burakiem
Spotkał się burak cukrowy z ćwikło-

wym. Spojrzał na niego i powiada:
- Coś mi się zdaje, że strasznie pod-

skoczyło ci ciśnienie. Mierzyłeś ostatnio?
- Nie, nie mierzyłem ale dobrze się czu-

ję. A jak tam twój poziom cukru???

MYŚLI WIELKICH, MĄDRYCH, 
NIE ZAWSZE ZNANYCH…

To dziwny związek przyczynowo - skut-
kowy: siedzieć gołym tyłkiem na rozżażo-
nych węglach a wypieki mieć na twarzy…
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można
weń

wpaść
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www.renault-kaufmann.de, www.autokomis-berlin.pl

Dogodne spłaty rat dla osób posiadających firmy lub zatrudnionych w Niemczech
Oferujemy sprzedaż ratalną oraz leasing samochodów nowych i używanych!

Tel.: 769923-25Zapewniamy usługi serwisowe oraz przeglądy techniczne w naszych firmowych warsztatach!

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300 aut.

Siemensstr. 40-41, 12247 Berlin
info@renault-kaufmann.de
Tel.: 030 / 7699 23-31
Tel.: 030 / 7699 23-25
Fax: 030 / 7699 23-29

p. Cezary Szulc

Propozycje pana Szulca na LUTY 2021!!!

Zobacz nas na:

RENAULT TWINGO INTENS
Rejestracja jednodniowa, Limousine, Pierwsza 
rejestracja: 07.2020 Przebieg: 20 km Paliwo: 
benzyna Moc: 68 kW / 92 PS Skrzynia biegów: 
Automatyczna Metallic, Alufelgi, zamek centralny, 
Elektr. podnosniki szyb, Wspomaganie, 
ABS, filtr cząstek stałych, E10-Bluetooth. 

Cena: 13.890 €

RENAULT CAPTUR II EXPERIENCE 
SUV/Pickup, pojazd używany Pierwsza rejestracja: 
03.2020 Przebieg: 21.439 km Paliwo: benzyna Moc: 
74 kW / 101 PS Skrzynia biegów: manualna skrzynia 
biegów,  Metallic, Alufelgi, zamek centralny, Elektr. 
podnosniki szyb, Elektr. Immobiliser, Wspomaganie, 
ABS, Navi.

Cena: 16.890 €

DACIA DOKKER STEPWAY 1.6 SCE
Van/Kleinbus, pojazd używany Pierwsza rejestracja: 
01.2019 Przebieg: 31.254 km Paliwo: benzyna Moc: 
75 kW / 102 PS Skrzynia biegów: manualna skrzynia 
biegów, Metallic, Alufelgi, zamek centralny, Elektr. 
podnosniki szyb, Elektr. Immobiliser, Wspomaganie, 
ABS, nawigacja.

Cena: 13.790 €

RENAULT MASTER L2H2
Kastenwagen, pojazd używany Pierwsza rejestracja: 
07.2020 Przebieg: 53.400 km Paliwo: diesel Moc: 110 
kW / 150 PS Skrzynia biegów: manualna skrzynia bie-
gów, zamek centralny, Wspomaganie, ABS, ESP (stabili-
zacja toru jazdy), filtr cząstek stałych.

Cena: 20.900 €

AUDI A 5 COUPE, SPORTWAGEN/COUPÉ
Pojazd używany Pierwsza rejestracja: 12.2011 Prze-
bieg: 144.000 km Paliwo: diesel Moc: 180 kW / 245 
PS Skrzynia biegów: Automatyczna, Allradantrieb, 
Schiebedach, Alufelgi, zamek centralny, Elektr. pod-
nosniki szyb.

Cena: 16.980 €

SKODA ROOMSTER ELEGANCE, 1,2 TSI
Van/Kleinbus, pojazd używany Pierwsza rejestracja: 
11.2013 Przebieg: 122.300 km Paliwo: benzyna Moc: 
77 kW / 105 PS Skrzynia biegów: manualna skrzynia 
biegów, Metallic, zamek centralny, Elektr. podnosniki 
szyb, Elektr. Immobiliser, Wspomaganie, ABS, ESP (sta-
bilizacja toru jazdy)

Cena: 5.980 €

FORD MONDEO TREND, 1.0 ECO-BOOST
Limousine, pojazd używany Pierwsza rejestracja: 
12.2015 Przebieg: 39.395 km Paliwo: benzyna Moc: 
92 kW / 125 PS Skrzynia biegów: manualna skrzynia 
biegów,  Metallic, zamek centralny, Elektr. podnosniki 
szyb, Elektr. Immobiliser, Wspomaganie, ABS, ESP 
(stabilizacja toru jazdy), ogrzewanie siedzenia.

Cena: 13.890 €

RATY od
219 €/mies.

RATY od
79 €/mies.

RATY od
149 €/mies.

RATY od
129 €/mies.

RATY od
169 €/mies.

RATY od
119 €/mies.

Mercedes E 280 
Limuzyna, pojazd używany Pierwsza rejestracja: 
12.2005 Przebieg: 108.000 km Paliwo: benzyna 
Moc: 170 kW / 231 PS Skrzynia biegów: Automa-
tyczna, Elektryczne siedzenia, Nawigacja, Ekran 
dotykowy, Internet, TV, Google Asystent, Telefon, 
Bluetooth, USB, letnie i zimowe opony, Alu.

Cena: 6.900 €

RATY od
159 €/mies.

RATY od
79 €/mies.



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.

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.

Godziny otwarcia w okresie
okołoświątecznym 
29.03 -1.04. w godz. 9:00 do 20:00,
Sobota wielkanocna od 9:00 do 16:00.
Od wtorku 6.04.2021 regularne godz. otwarcia.

Życzymy
Wesołych

Świąt

Zapraszamy do wyjątkowego polskiego sklepu,
świetnie zaopatrzonego w specjały z różnych zakątków Polski.

POLSKI SKLEP PYZA NA FB

U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do tego, aby święta były smaczne i niezapomniane.

W naszej wielkanocnej ofercie duży wybór ciast świątecznych: przepięknie udekorowane baby drożdżowe, piaskowe…. 
kolorowe mazurki, puszyste serniki, keksy, makowce oraz wiele innych przepysznych wypieków.
Poza tym wyborne SPECJAŁY KUCHNI POLSKIEJ, galant z kurczaka, żur, krokiety, sałatka jarzynowa, paszteciki, domowe 
pasztety, biała kiełbasa oraz WYŚMIENITE SWOJSKIE PIECZENIE: kiełbasy , szynki, boczki, domowe wędzonki soczyste, 
gorące aromatyczne….

Znajdziecie Państwo u nas również: baranki z masła i cukrowe, chlebki do koszyczka i żurku…
Aby być na bieżąco zapraszamy do śledzenia naszego Facebook – jak co roku szykujemy dla 
Was rewelacyjne promocje…

 

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


