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Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy!
Lipiec! Pełnia szczęścia! Korzystajmy zatem z życia! 
Weźmy głęboki oddech i, tak jak radzi w numerze, 
który właśnie trzymacie w rękach, nasza felietonist-
ka Alicja Grezlikowski, poczujcie własną wartość 
i uwierzcie w siebie. Nie czujecie się dobrze we wła-
snej skórze? Zacznijcie od najnowszego felietonu 
autorki. A potem to już pójdzie z górki. Odkryjecie 
w sobie zupełnie nowe siły. 

A może będąc kucharzem staniecie się na chwilę 
pisarzem? Tak jak to czyni Bogusław Sypień pisząc 
tym razem o piklach jako „akcencie zdrowia w opa-
rach pieczystego” (i ma tu na myśli grilla).  Pikle są 
marynatą warzywną, która „zawiera bombową mie-
szankę naturalnych produktów bogatych w witami-
ny”. O tak! Lato z „Kontaktami” będzie zdecydowa-
nie zdrowe! 

A może popatrzycie inaczej nie tylko na siebie, ale też 
na miasto? Może Berlin wyda wam się nagle eleganc-
ki i romantyczny? Polecamy rozmowę Anny Burek 
z Klaudią Tomaszewską, autorką „Bloga o Berlinie”. 
Blogerka w wielkim stylu udowadnia, że można 
spojrzeć na dobrze znaną rzeczywistość w zupełnie 
nowy sposób. 

A może na nowo odkryjecie architekturę Berlina? 
Na stronach Berlinische Galerie możecie ściągnąć na 
swoje smartfony darmowe wycieczki z przewodni-
kiem z architekturą lat 80-tych w roli głównej. Marta 
Janik specjalnie dla Was poleca niezwykłą wystawę, 
której towarzyszą oryginalne spacery oraz... playli-
sta! 

A może umili Wam lato właśnie muzyka? Maciej 
Wiśniewski dla radia COSMO przepytał Macieja  
Zambona, producenta i DJ-a z berlińskiej oficyny The 
Very Polih Cut Outs, która nieznane polskie utwo-
ry przerobiła na ich taneczne wersje. Zdobywają one 
popularność na całym świecie! 

A może zechcecie zburzyć parę murów? Nic lepsze-
go nie możecie zrobić! Przekonuje o tym w rozmo-
wie z Moniką Sędzierską Anna Alboth, berlińska 
działaczka na rzecz praw człowieka, dziennikarka, 
organizatorka Marszu dla Aleppo w 2017 r. nomino-
wanego do Pokojowej Nagrody Nobla. 

Miłego czytania! I jak zwykle – pozostańmy w kon-
takcie! 

Redakcja

Z ogromym smutkiem żegnamy 
Tadeusza Oliwińskiego 

długoletniego Kierownika Wydziału Konsularnego RP,
byłego zastępcę Ambasadora RP w Berlinie.

Był wielkim przyjacielem Polonii, całym sercem oddanym 
sprawom Polonii i Polaków za granicą, zawsze służący swoim 

doświadczeniem i radą. 
Pozostanie po nim pustka i poczucie straty Człowieka bliskiego 

dla wielu z nas.

Małżonce Pani Teresie Oliwińskiej oraz Rodzinie 
składamy szczere wyrazy współczucia.

Zarząd Rady Polskiej Związku Krajowego w Berlinie
oraz przyjaciele z Polonii
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W Berlinie znajduje się wiele budynków z lat 80-tych, które rzucają się 
w oczy. Po ponad 30 latach zdecydowanie zasłużyły na to, by im się bli-
żej przyjrzeć i spojrzeć na nie krytycznym okiem. Kolorowa różnorodność 
architektoniczna odpowiadała na potrzeby życia w świecie nowoczesnym. 

Aby świętować w roku 1987 750 rocznicę nadania Berlinowi praw 
miejskich, ogłoszono na początku dekady konkursy architektoniczne. 
W Berlinie Zachodnim zorganizowano w latach 1984/87 “Internationale 
Bauausstellung” - Międzynarodową Wystawę Budowlaną. Była ona pro-
jektem rewitalizacji miasta. W Berlinie wschodnim natomiast w 1987 roku 
pojawiła się “Bauausstellung” -  międzynarodowa stała wystawa budow-
lana prezentująca najnowsze osiągnięcia na polu architektury. Miasto 
stało się jednym wielkim terenem eksperymentalnym, na który patrzył 
cały świat. Niektóre projekty wzbudzały krytykę już na samym począt-
ku powstawania. Bywało, że celowo je niszczono, by o nich zapomnieć. 
Wystawa w Berlinische Galerie to pierwsza próba ukazania tego, kto 
i co wywarł wpływ na wizje rozwoju architektonicznego Berlina, któ-
re pojawiły się w dekadzie poprzedzającej upadek muru. 

 
Marta Janik

Na miasto! Berlińska architektura lat 80-tych. „Anything goes”?

Berliner Architekturen der 1980er Jahre - Audiowalk Route 1, Charlottenstraße 
96–98: Wohnbebauung mit Atelierturm, John Hejduk, Moritz Müller, Foto: © Ludger 
Paffrath

Berliner Architekturen der 1980er Jahre - Audiowalk Route 2, Admiralbrücke, Foto: 
© Ludger Paffrath

Berliner Architekturen der 1980er Jahre - Audiowalk Route 3, Friedrichstraße 107: 
Friedrichstadtpalast, Manfred Prasser, Dieter Bankert, Walter Schwarz, Foto: © 
Ludger Paffrath

Berlinische Galerie
Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur
Stiftung Öffentlichen Rechts

Alte Jakobstraße 124 – 128, 10969 Berlin, bg@berlinischegalerie.de
Tel +49 (0)30-789 02-600

Bilety: Normalny: 10 Euro, ulgowy: 7 Euro

Godziny otwarcia: Od środy do poniedziałku 10:00-18:00
                                Wtorki zamknięte

Wystawa potrwa do 16 sierpnia 2021 roku. 

Instalacje Isy Melsheimer i Guerilla Architects obecne w galerii propo-
nują współczesne spojrzenie na postmodernistyczną architekturę. Wy-
stawie „Anything goes?” towarzyszą audioguidy. Aktorem, który wspa-
niale nas oprowadza i którego głos usłyszycie w słuchawkach jest Frank 
Arnold. Dzięki zdjęciom zrobionym przez Ludgera Paffratha podróże mo-
żemy też odbyć w domu. Przewodniki są bezpłatne, w języku niemieckim 
i angielskim oraz dostępne na stronie: berlinischegalerie.de/digital/any-
thing-goes. Aż trzy spacery możemy odbyć do najważniejszych budyn-
ków związanych z Międzynarodową Wystawą Budowlaną. Droga wiedzie 
z dzielnicy Kreuzberg i kończy się na Friedrichstraße. 

Co interesujące wystawie towarzyszy playlista. DJ Metanoize spe-
cjalnie dla galerii przygotował dźwięki lat 80-tych, Punk und Post-Punk, 
New- und Dark Wave, Rock oraz Pop z nutami Niemieckiej Nowej Fali, 
a więc młodzieżowej muzyki niemieckiego podziemia i równoległego nur-
tu mainstreamowego lat 70. i 80. XX wieku. NDW jest alternatywną twór-
czością młodzieżowej awangardy zachodnioniemieckiej, wywodzącej się 
z brytyjskiego punku i nurtu określanego jako Nowa fala. 

Ta wystawa to zdecydowanie coś dla zdrowia (spacery), oka (budynki) 
oraz ucha (muzyka)! 
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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 KARNE   
▪ PRAWO CYWILNE   
▪ PRAWO RODZINNE   
▪ PRAWO DROGOWE
▪ PRAWO BUDOWLANE
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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

• 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

Rechtsanwältin Edyta Koryzna LL.M.

Prawo karne      Prawo pracy
Prawo rodzinne i socjalne

Große Müllroser Str. 69, 15232 Frankfurt (Oder)

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

Mobil: 0049 173 423 7538, 0048 732 080 526
Mail: info@kanzlei-koryzna.de

Web: https://kanzlei-koryzna.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

Renciści pytają, doradca rentowy 
odpowiada
Zamieszkałam dwa lata temu u mojej córki w Niemczech, prze-
prowadzając się do niej z Polski. Po kilkumiesięcznych staraniach 
ZUS zaczął przesyłać emeryturę na tutejsze konto bankowe, poza 
tym NFZ wydał kartę S1, na podstawie której korzystam tutaj 
z usług leczniczych. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że 
przesłałam już trzy razy mój podpis na formularzu poświadcze-
nia życia i zamieszkania, z tego raz za zwrotnym poświadczeniem 
odbioru, lecz moja renta  pozostaje mimo tego nadal w zawiesze-
niu?

Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu nie realizuje przelewu 
świadczeń emerytalnych, to powodem tego może być jedynie niedo-
pełnienie wszystkich koniecznych formalności, jak potwierdzenie pod-
pisu przez organ administracji terytorialnej, czyli przez urząd miasta 
lub gminy miejsca zamieszkania, względnie  inny organ, wskazany 
w wyjaśnieniach do wspomnianego formularza poświadczenia życia 
i zamieszkania. Jeśli w miejscu zamieszkania istnieje możliwość tego 
rodzaju potwierdzenia w innym np.: w wyższym urzędzie czy organie 
samorządowym, należy w razie wątpliwości upewnić się co do tego, 
uzyskując odpowiednie potwierdzenie w Wydziale Realizacji Umów 
Międzynarodowych .ZUS  w Opolu.

Po rozwodzie w roku 1996 uzyskałem z tytułu orzeczonego przez 
sąd rodzinny podziału 2,9087 punktów zaliczeniowych za wycho-
wanie trójki z sześciorga dzieci. W związku z wydłużeniem okresu 
zaliczania wychowania dziecka z jednego do dwóch i pół  lat w od-
niesieniu do dzieci urodzonych przed 1992 rokiem, wystąpiłem do 
DRV (niemieckiego zakładu rentowego) o przyznanie mi dalszej 
ilości punktów zaliczeniowych z tego tytułu. Dostałem jednak od-
mowę?

Skoro  przyznanie  wymienionej kwoty punktów za wychowanie dzieci 
odbyło się w trybie postępowania sądowego przed sądem rodzinnym 
o podział nabytych uprawnień rentowych w formie tzw. Versorgungs 
ausgleich, to również - wobec aktualnie rozszerzonych w tym względzie 
uprawnień -, należy wystąpić o zaktualizowanie dokonanego podziału 
w tym samym trybie. Jednakże ustawodawca przewidział w takim wy-
padku konieczność sprawdzenia, czy chodzi o zmianę przekraczającą 
co najmniej o pięć procent  dotychczasowej kwoty i nie mniejszą jak 
jeden procent całego świadczenia. Tego rodzaju sprawdzenia doko-
na oczywiście adwokat ds. familijnych  przed złożeniem wniosku do 
sądu. 

Mąż był emerytowanym wojskowym. Po jego śmierci odmówio-
no mi przydzielenia emerytury wdowiej, mimo dwuletniego trwa-
nia małżeństwa pod pretekstem, że nie byłam żoną w trakcie 

jego służby. Jednocześnie przysłano mi kwestionariusz rentowy 
do wypełnienia?

W trakcie wyjaśniania okoliczności sprawy okazuje się, że chodzi głów-
nie o pomoc w odzyskaniu dokumentów zmarłego, zabranych przez 
córkę z pierwszego małżeństwa, bez których brakuje zainteresowanej 
szczegółowych danych, potrzebnych do wypełnienia takiego formula-
rza. Prawdopodobnie przytoczona odmowa wydana została na podsta-
wie nieoficjalnych ustnych danych, które jednak muszą być przedłożo-
ne w w formie pisemnej, tzn. w  formalnym wniosku przekształcenia 
emerytury w świadczenie  wdowiej emerytury. Do tego wniosku muszą 
być dołączone wskazane w nim dokumenty, jak metryka zgonu, me-
tryka ślubu, własny dowód osobisty, ewentualny akt intercyzy, decyzja 
emerytalna i inne.

Szczegółowe informacje, jak i zarówno pomoc w wypełnieniu formula-
rzy wniosku rodzinie zmarłego, a więc także wdowie, udziela związek 
koleżeński przy jednostce wojskowej, ( tzw. Kameradschaft  bei der 
Wehreinheit), w której zmarły służył, względnie u doradcy socjalnego 
zarządu czy też administracji  jednostki.

Pobierałam przez kilka miesięcy podzieloną rentę tzn. wypłacaną 
zarówno przez ZUS, jak i tutejsze DRV. W związku z tym, że pełna 
renta FRG była mi wypłacana obok emerytury ZUS do 28.02.2017 
moja kasa zdrowia zażądała od 01.07. 2017, tzn. od początku wy-
płaty polskiej emerytury dodatkowej składki właśnie za tę część 
miesięcy. Nie udało mi się do tej pory wyjaśnić AOK, że to nie 
chodzi o dodatkową rentę?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Problem polega najwidoczniej na tym, że .nie włączono do procesu 
wyjaśniania samego zakładu rentowego (DRV), który w sposób prze-
konujący przedstawi rzeczywisty stan faktyczny, zgodnie z którym, po 
złożeniu odpowiedniego oświadczenia nie ma dwóch odrębnych rent, 
poskiej i niemieckiej. Jeżeli natomiast sama DRV do tej pory nie prze-
prowadziła rozliczenia wstecz co do wypłaconej w nadmiarze renty, to 
nastąpi to przy tym wyjaśnieniu lub bezpośrednio po nim, gdyż takie 
działanie nie może być i nie będzie pominięte lub zapomniane.  

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

wt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00
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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 

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
Sprzedam dom bezpośrednio przy lesie i jeziorze. Nieruchomość 
znajduje się w Polsce, 90km od Berlina. Cena: 220.000€,  
Telefon: +48 505 700548

Wynajmę pokój lub udzielę zameldowania. Mob.: +49 (0)172 3051689

Wynajmę pokój w domu jednorodzinnym. Dzielnica Mariendorf, 
południe Berlina. Tel.: 0172 3261082

Wynajmę pokój w dzielnicy Wedding blisko „U” – Bahn.  
Tel.: 0049 176 24522153
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Autounfall - wypadek samochodowy. Ten, 
kto jest niewinny kolizji, powinien od razu udać 
się do adwokata. Pomoc prawnika dla osoby 
poszkodowanej jest bezpłatna. Wielu ubezpie-
czycieli drastycznie redukuje wysokość wypła-
canych świadczeń, jeżeli się z takiej pomocy 
nie skorzysta. 

Na początku strach był wielki. Pewna stu-
dentka wjechała w tył auta panu Januszowi. 
Zderzak i bagażnik jego Alfy Romeo wyglądał 
przez to mało atrakcyjnie. 

Krótko po tym zdarzeniu zgłasza się do 
pana Janusza przedstawicielka ubezpieczalni 
owej studentki informując, iż „pokryją wszyst-
kie koszta, a zreperowane i umyte auto odsta-
wią mu pod drzwi”.

Brzmi świetnie ! 
Jednak ani naprawa, ani tym bardziej my-

cie auta, nie miało miejsca. Alfa to złom. Tak 
stwierdził ubezpieczyciel. 

Rzeczoznawca oszacował naprawę na 
4.340€. Auto miało być ponoć warte 3.900€. 

Ubezpieczalnia wypłaciła panu Januszowi 
2.350€, pozostałe 1.550€ miał otrzymać ze 
złomowiska. 

Nie na to się klient godził. Jego podejrze-
nie - ubezpieczalnia zaniżyła wartość samo-
chodu. 

Pan Janusz udał się do adwokata od prawa 
ruchu drogowego (Verkehrsrecht), co było 
w tym przypadku bardzo dobrym posunięciem.

Biegli adwokaci wiedzą, jakie prawa mają 
poszkodowani, znają się na szkodach doko-
nanych na dobytku oraz znają nastawione na 
zysk triki ubezpieczalni, jak również orientują 
się w kosztach napraw markowych warsz-
tatów. 

W omawianym przykładzie pana Janusza, 
miał on prawo żądać naprawy auta, ponieważ 
jej koszt nie przekraczał 130% wartości 
auta. 

Dopiero powyżej tej kwoty prawo uznaje na-
prawę za finansowo nieuzasadnioną. 

Adwokat wywalczył dla pana Janusza pełną 
kwotę 4.350€. 

To, co przeżył pan Janusz, jest typowe. Po 
stwierdzeniu wypadku ubezpieczyciele chwy-
tają się często trików aby możliwie jak naj-
mniejsze odszkodowanie zostało wypłacone. 

Bartosz Drajling 
Finanzdienstleistungen

Berlin-Wilmersdorf
T: 01511 8666 445 

F: 030 92109905
M: drajling.finanz@web.de

Sprawa pierwsza 
Ubezpieczyciel strony przeciwnej chce uzy-

skać szybki dostęp do auta i do poszkodo-
wanego. Czasem dzwoni do nas jeszcze na 
miejscu zdarzenia zapewniając, iż przejmie 
wszystkie szkody oszczędzając nam stres. 

To może nas drogo kosztować. Ubezpie-
czyciel chce, aby klient nie skorzystał z po-
mocy adwokata i nie uzyskał informacji doty-
czącej swoich praw. 

Dzięki temu może wiele przypadków zostać 
„zamiecionych pod dywan”. Ponadto regulując 
wszystko i bezkrytycznie ubezpieczeniem stro-
ny przeciwnej zostajemy niepewni, czy warsz-
tat wymieni nam zniszczone części i zastąpi 
nowymi, czy tylko wstawi inne, używane lub 
w najgorszym przypadku spróbuje odzyskać 
(reanimować) stare montując je nam na nowo. 

Dlatego też sprawa druga jest równie istot-
na - nie kontaktujemy się z ubezpieczalnią 
strony przeciwnej, jeżeli nie zawiniliśmy 
w kolizji. 

Nie jest i nie powinna być ona dla nas part-
nerem w sporze, a już na pewno nie jest stroną 
przyjazną i pomocną. Ona tylko chce uzyskać 
maksymalną oszczędność w przypadku szko-
dy. 

Każdy poszkodowany w wypadku ma prawo 
wziąć adwokata na koszt strony przeciwnej. 

Sąd Rejonowy w Dortmundzie (Az. 431 C 
2044/09) wspomina o tym bardzo wyraźnie, 
z kolei Sąd Wyższy we Frankfurcie nad Me-
nem nazywa wyłączeniem adwokata ze spra-
wy „zaniedbaniem” (Az. 22 U 171/13).

Adwokat dla poszkodowanego jest bezpłat-
ny, o ile poszkodowany nie był częściowym 
sprawcą szkody. Wtedy to, poszkodowany 
musi uczestniczyć w kosztach. Ale szczegól-
nie w takich przypadkach, gdy stwierdzenie 
winy jest trudne jednoznacznie do ustalenia, 
powinniśmy skorzystać z pomocy prawnej 
w tym zakresie. 

Sprawa trzecia jest typu, iż wiele ofiar wy-
padku woli drobne szkody regulować na wła-
sną rękę. 

Jednakże nawet wtedy zalecane są konsul-
tacje z adwokatem. 

Pracownicy ubezpieczalni strony przeciwnej 
są szkoleni w zakresie ograniczania wypłaty 
świadczeń, nawet w przypadku powstania nie-
wielkich szkód. 

Sprawa czwarta - rzeczoznawca. Nigdy nie 
powinniśmy korzystać z usług rzeczoznawcy 
ubezpieczalni strony przeciwnej. Zamiast tego 
poszkodowany ma prawo na koszt ubezpie-
czalni powołać swojego rzeczoznawcę. 

Tylko przy winie spornej musimy częściowo 
uczestniczyć w kosztach rzeczoznawcy, po-
dobnie jak w przypadku porady prawnej. 

Z tą jednak drobną różnicą, iż szkoda taka 
musi wynosić minimum 1.000€ aby ubezpie-
czalnia przejęła koszty.

Ubezpieczalnie korzystają też z oprogra-
mowania firm zewnętrznych, którym zlecają 
rozpatrzenie wniosku i oceny rzeczoznawcy, 
a który to system „wyrzuca” automatycznie 
„cięcia” niektórych lub większości świadczeń. 

Sprawa piąta - wolny wybór warsztatu, czy 
warsztat firmowy ? 
Firmowy warsztat jest droższy. 

Jest to kolejna pozycja, gdzie ubezpieczy-
ciel chętnie tnie koszty. Ten bowiem jest zo-
bowiązany pokryć ale tylko w przypadku, 
gdy auto nie jest starsze niż trzy lata - wy-
rok Sądu Najwyższego (Az. VI ZR 182/16). 

Przypadek z Düsseldorf - po gwałtownym 
parkowaniu, szkody według rzeczoznawcy, 
wyniosły 5.731€. Jednak ubezpieczalnia za-
częła ciąć koszty, i tak : lakierowanie uchwy-
tów drzwi o 175€, 242€ za plastikową część 
nadkola, 192€ za centrowanie osi pojazdu, 44€ 
za myjnię - wszystkie te koszta zostały uznane 
za niepotrzebne. To samo tyczyło się położe-

nia kolejnej warstwy ochronnej na chromowa-
ną listwę i mniejsze części samochodu. 

W sumie 1.335€. To było niezgodne z prze-
pisami i zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego 
Düsseldorf (Az. 37 C 11789/11) musiało zostać 
nadpłacone. 

Koszt lawety, to sprawa szósta. 
Ubezpieczalnia ponosi koszt transportu 

auta. Poszkodowany nie potrzebuje przedkła-
dać zazwyczaj ubezpieczalni kosztów porów-
nania różnych usług lawet, ponieważ z reguły 
chodzi o pośpiech w działaniu. 

Jeżeli zaprzyjaźniony warsztat znajduje się 
w odległości np. 120 km, auto powinno zostać 
tam odholowane, o ile do tej pory było tam 
naprawiane. 

Warto również wiedzieć, że w przypadku gdy 
poszkodowany w wypadku dozna urazu i bę-
dzie potrzebował pomocy lub opieki w domu, 
ubezpieczalnia pokrywa koszty pielęgniarskie, 
nawet kiedy nikt nie został zatrudniony, a opie-
kę sprawuje któryś z członków rodziny. 

Nie każdy warsztat posiada też własną la-
kiernię. Jeżeli trzeba zawieźć auto do lakierni-
ka w tym przypadku, ubezpieczalnia pokrywa 
koszty jego transportu - (Sąd Najwyższy Kra-
jowy Düsseldorf, Az. I - 1 U 140/09).

Tak zwane „postojowe” (Standgeld) w przy-
padku, gdy auto po totalnej kraksie musi prze-
czekać w warsztacie, aż Towarzystwo Leasin-
gowe wyda dowód rejestracyjny auta, do 38 dni 
pokrywa ubezpieczyciel również - (Sąd Rejo-
nowy Cuxhaven, Az. 5 C 538/16).

W przypadku kolizji, kiedy strona przeciwna 
nie chce podać swojej ubezpieczalni, pomoc-
ny może być numer do Centralnego Rejestru 
Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Zentralruf 
der Versicherer - 0 800 / 2 50 26 00).

Dlatego też bardzo ważnym elementem 
ochrony naszego mienia i zapewnienia nam 
odpowiedniej pomocy jest posiadanie ubez-
pieczenia adwokackiego, czyli tak zwanego 
Rechtsschutzversicherung, które w przy-
padku zajścia skutecznie odciąży nasze kosz-
ta.

Wszystkim zmotoryzowanym życzę jednak 
szerokiej drogi, spokojnej jazdy i mniej sytuacji 
stresowych, które mogą doprowadzić do roz-
targnienia, a w efekcie niepotrzebnej kolizji. 

Chcesz dowiedzieć się więcej lub potrzebu-
jesz konkretnej i rzeczowej konsultacji? 

zapraszam serdecznie
Bartosz Drajling

WARTO 
WIEDZIEĆ

że Twoja polisa komunikacyj-
na jest tą właściwą. 
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

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

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

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 
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

maciej.daniel@aol.de

Spedycja szuka kierowcy na kat. C!-Praca od pn do pt, -Stanowisko 
pod Berlinem w Großbeeren,- od 5:00 do 12:00/13:00, -Zarobki od 1800€ 
Netto kl. 1, -Umowa pracy stala (niemiecka).  Tel.: 0177 8778049

Zaufana Polka z referencjami szuka pracy. Sprzątanie, prasowanie, 
robię zakupy. Tel.: 030 23631437 lub 0151 71695714

Praca przy osobie lekko ruchowo niepełnosprawnej ( gotowanie, 
sprzątanie, pomoc w życiu codziennym). Niepaląca. 13,73 €/h plus 
dodatki za święta, weekendy. Kontakt: assistenten24@hotmail.com

Wir suchen Servicetechniker / Geräteeinweiser mit technischem 
Verständnis. Telefon: 0172 5282868 oder 0177 6989863   
Email: info@zeptoring.de

Suche zuverlässige Maler/Tapezierer, Tischler und Elektriker mit 
Berufserfahrung für Einbauküche und 45m² Wohnung in Marienfelde von 
privat für privat, WhatsApp: + 49 178 5875724,  
E-Mail: rolli2008@yahoo.de

Remonty mieszkań -  malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, 
regipsy, podłogi, kafelki, montaż drzwi, okien, elewacja, dachy, kostka 
burkowa, tarasy. Tel.: 0176 43571983

Poszukujemy do współpracy osób z Gewerbe, z doświadczeniem 
w branży budowlanej, kontakt tel.: 0172 2138969,  
E-Mail: bowa@bowaberlin.com

„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

NAUKA / PRACA

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

POSZUKUJEMY
asystentki medycznej (MFA/Arzthelferin)
do pracy w praktyce ginekologicznej 
Dr. Bogdan Myndiuk w Berlinie (Kurfürstendamm) 
od 01.07.2021 na 30 godz./tyg. 
Wymagana znajomość języka 
niemieckiego i polskiego. 
Bardzo dobre warunki pracy i płacy! 
Czekamy na zgłoszenia: 
arzt-praxis-berlin@gmx.de, tel.: 030 8931160

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. 

Szukam do pracy na pełen lub pół etatu: Hausmeister, Panie do 
czyszczenia biur, Pana do prac budowlanych. Tel.: 0174 1787170

Wir suchen ab sofort Maler und Bodenleger. Arbeitsorte südlich Berlins, 
Vergütung nach Vereinbarung. Kontakt: Galand Service GmbH.Mail: 
info@galand-service.de, Tel.: 03375 9219232

Wir suchen Feinmechaniker mit technischem Verständnis.  
Telefon: 0172 5282868 oder 0177 6989863 Email: info@zeptoring.de
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NAUKA / PRACA

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

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

Wir sind ein führendes , modernes und innovatives Dentallabor
in Berlin-Prenzlauer Berg.

Tel.: 0172 3834024

Zahntechniker für Modellguss
sowie

Zahntechniker für Kunststo�
dringend gesucht.

do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:

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

pełen etat
pół etatu lub MiniJob,

opłata za godzinę wynosi 11,11 € (brutto)
w niedziele i święta zapewniamy dodatkowo 

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

wynagrodzenia podstawowego
współpracownikom dojeżdżającym z Polski 

częściowo zwracamy koszt dojazdu

Poszukujemy pracowników

Oferujemy:

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

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!!!

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
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Romantyczny i elegancki - to na pewno Berlin? 
W trakcie tej rozmowy o mało nie zakrztusiłam się sokiem, kiedy w kontekście stolicy Niemiec 
usłyszałam słowa: romantyczny i elegancki. Klaudia Tomaszewska, autorka strony blogoberlinie.pl 
w wielkim stylu udowadnia jednak, że wie co mówi, a co więcej - pozwala spojrzeć na dobrze znaną 
rzeczywistość w zupełnie nowy sposób. 

Anna Burek: Jak znalazłaś się w Berlinie?

Klaudia Tomaszewska: Przyjechałam tutaj w 2018 roku na prakty-
ki w ramach programu Erasmus. Jako lingwistka kilka miesięcy speł-
niałam się w Sprachenzentrum Berlinek, po zakończeniu programu 
od razu rozpoczęłam roczne studia na Uniwersytecie Humboldtów 
- to był mój początkowy plan. Długo była we mnie potrzeba doświad-
czenia życia w jakimś niemieckojęzycznym miejscu - chciałam rozwi-
jać swoje kompetencje, zanurzyć się w lokalnej kulturze i tym samym 
jakby przypieczętować proces nauki języka. Gdyby nie ta motywacja, 
nie myślałabym chyba o jakimkolwiek wyjeździe, pewnie nie starczy-
łoby mi odwagi na opuszczenie dobrze znanej Warszawy. Moim prio-
rytetem było więc nie tyle duże miasto, co rzeczywiście możliwości, 
które oferuje mi dane miejsce. Berlin zaskoczył mnie na wielu pozio-
mach i choć słyszałam kiedyś hipotezę jakoby te dwie stolice były do 
siebie podobne, absolutnie nie mogę się z tym zgodzić - owszem, 
geograficznie są sobie bliskie, ale różnią się pod względem historycz-
nym, kulturowym, a przede wszystkim - różnorodności mieszkańców. 
Berlin zafascynował mnie na tyle, że zdecydowałam się zostać. 

Anna Burek: O Berlinie często mówi się, że w porównaniu do 
innych europejskich stolic, przypomina raczej zbiór małych wio-
sek aniżeli wielkie miasto. 

Klaudia Tomaszewska: Nazwałabym to inaczej - dla mnie Berlin 
to właściwie taki świat zamknięty w miniprzestrzeni. Wystarczy krótki 
spacer po mieście, by zetknąć się z kulturami, wyznaniami, języka-
mi, tradycjami, o których, mieszkając w homogenicznej Warszawie, 
pewnie słyszelibyśmy jedynie z mediów. To niesamowita wartość móc 
tego doświadczać samodzielnie, wyrabiać sobie opinie na podstawie 
własnych doświadczeń. Kiedy przyjeżdżają do mnie znajomi czy ro-
dzina, z wielką przyjemnością widzę, że w reakcji na wiele typowo 
berlińskich zachowań przecierają oczy ze zdumienia. Młodsi odwie-
dzający zadają wiele ważnych pytań - dlaczego ten pan nosi spódni-
cę, ta pani trzyma panią za rękę, ci ludzie robią grilla w środku miasta. 
To świetna okazja, by w niewymuszony sposób tłumaczyć i objaśniać 
te lokalną rzeczywistość. Takie wizyty na pewno poszerzają horyzon-
ty, a ja cieszę się, że mogę w tym procesie uczestniczyć.

Anna Burek: Czy to z tego względu zdecydowałaś się na prowa-
dzenie bloga?

Klaudia Tomaszewska: Berlin na pewno rozbudził moją kreatyw-
ność, ale pisać lubiłam właściwie od zawsze. Może wcześniej brako-
wało mi impulsu do działania? Od początku mojego pobytu w mieście 
otrzymywałam wiele pytań o to, co polecam, próśb o rekomendację. 
Zdarzało mi się więc powtarzać te same informacje kilka razy w ciągu 
paru dni. Pomyślałam więc, że skoro istnieje realne zainteresowanie 
moją opinią, a z drugiej strony - moja chęć realizowania się poprzez 
pisanie, to świetnie się składa. Powstał blogoberlinie.pl, a wraz z nim 
konto na Instagramie, którym poświęcam właściwie cały swój czas 
wolny. Pracuję oczywiście zawodowo, ale, nie przesadzając, właści-
wie każdą chwilę dla siebie spędzam na poznawaniu tego miasta le-
piej i delektowaniu się jego różnorodnością, co z kolei pozwala mi na 
gromadzenie materiału na potrzeby nowych artykułów i postów. 

Anna Burek: Czy różni się Twój blog od innych?

Klaudia Tomaszewska: Moje materiały celowo i z zamierzeniem 
tworzę w formie bardzo subiektywnych wpisów. Nie staram się kon-
kurować z turystycznymi przewodnikami czy listami  gromadzącymi 
szereg najlepszych knajp czy muzeów. Ja prezentuję to, co sama 
sprawdziłam, a co więcej - polubiłam. Jeśli jakieś miejsce czy usługa 
nie przypadają mi do gustu - także o tym informuję. Traktuję moich 
odbiorców, jak najlepszych przyjaciół - nie poleciłabym im czegoś 
tylko dlatego, że ktoś mi za to zapłacił czy o to poprosił. Na zaufa-
nie pracuje się bardzo długo, a ja bardzo nie chciałabym go stracić. 
W wielu miejscach mojego bloga, z licznych postów czy gdzieś mię-
dzy wierszami, można wyczytać, kim jestem, czym się interesuję, 
z czym utożsamiam, co mnie kręci. Dlatego znajdują się tam nie tylko 
teksty o polecanych knajpach czy instytucjach kulturalnych, ale tak-
że komentarze do obecnych wydarzeń, osobisty przegląd publikacji 
o Berlinie, a także językowe i kulturowe ciekawostki. Same miejsca, 
które odwiedzam, sposób, w jaki spędzam czas odzwierciedlają moje 
indywidualne upodobania - to właśnie nimi się dzielę z czytelnikami. 
Kiedy przyjechałam do Berlina nie od razu odnalazłam się w jego es-
tetyce - dużo czasu spędziłam na wyszukiwaniu miejsc, które idealnie 
wpasowałyby się w moje klimaty, a jednocześnie zachowały swój ber-
liński vibe. Oczywiście, sama z czasem pewnie też spuściłam z tonu, 
ale nadal bliższe są mi eleganckie knajpki niż obskurne puby. 

Anna Burek: Szukanie elegancji w Berlinie to niełatwe zadanie - 
skąd czerpiesz informacje, co warto zobaczyć, gdzie się udać?

Klaudia Tomaszewska: Z tą elegancją i chociażby romantyzmem 
Berlina to jest tak, że jako całość absolutnie miasto się nie kojarzy 
z tymi cechami, jednak jego poszczególne dzielnice, czasem cała 
ulica, a czasem jej maleńki zakamarek lub ukryte podwórko potrafią 
wspaniale zaskoczyć i oczarować. Za to uwielbiam to miasto - wę-
drując nawet dobrze znanymi ścieżkami, potrafię odkryć coś nowego 
- nawet kawa w ulubionej kawiarni przynosi nowe doznania, bo prze-
cież stale się tu coś zmienia, a ludzie tworzący miasto tworzą jego 
niepowtarzalny klimat. Ogromną przyjemność sprawia mi takie typo-
we włóczenie się po dzielnicach czy tzw. Kiez i wtapianie się w tłum 
lokalnej społeczności. Siadam sobie w maleńkiej kawiarni i obserwuję 
- zastanawiam się, kim są jej goście, kim osoby mijające stoliki, kto 
gdzie pracuje, czym się interesuje, z jakiego jest kraju, jakim językiem 
mówi. Wiele perełek i ukochanych miejsc odkryłam właśnie w ten 
sposób. Z drugiej strony jednak - Berlin jest ogromny i z pozoru może 
wydawać się dość surowy, więc chętnie i często korzystam z poleceń 
samych mieszkańców miasta. To w niemieckich artykułach, na nie-
mieckie blogach czy profilach mediów społecznościowych szukam in-
spiracji - tam wyłapuje miejsca, o których na próżno szukać wzmianki 
w typowym przewodniku. To małe galerie sztuki, concept story, po-
dwórka artystyczne, śniadaniowanie czy restauracje, w których gosz-
czą jedynie mieszkańcy danej okolicy - miejsca dla wtajemniczonych, 
którymi chętnie dzielę się z czytelnikami. 

Anna Burek: Osobiście mam wrażenie, że to miasto jest na 
wiecznym luzie, a ja na tym mocno korzystam. Czy Ciebie Berlin 
czegoś nauczył?

Klaudia Tomaszewska: Gdyby nie Berlin, nie byłabym tym, kim 
jestem teraz. To miasto pozwoliło mi nie tylko na rozwinięcie skrzydeł 
jeśli chodzi o pisanie, ale przede wszystkim - rozwinęło mnie jako 
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Jak lipiec, to wakacje. Jak wakacje, to urlop. 
Jak urlop, to wolność. Niby proste i naturalne, 
a ja siedzę od kilku dni i myślę sobie, jak różna 
może być ta wolność. Dla mnie, dla Ciebie, dla 
innych. Wczoraj, dzisiaj, jutro. W Berlinie, War-
szawie i małej polskiej wsi przy czeskiej granicy. 

 Kiedy lata temu, rozpoczynając studia 
doktoranckie, dostałam wolną rękę co do wyboru ścieżki badań i mo-
głam skupić się na zgłębianiu tematu, który sama sobie wybrałam, 
a jednocześnie nikt nie jęczał mi nad głową, że kolokwium z łaciny 
czy wykład z wprowadzenia do teorii bajek leżą odłogiem, poczułam, 
że wreszcie jestem wolna. Robię to, co mnie kręci, mnie interesuje, 
mnie rozwija. Jakbym wiatr w skrzydła złapała.

 Entuzjazm trwał trzy miesiące. Badania szły jak po grudzie, 
moje życzeniowe myślenie zderzyło się z berlińską rzeczywistością. 
Stypendium skończyło się tak szybko, jak słoneczne dni w stolicy 
Niemiec, a potrzeba znalezienia pracy nagliła nie mniej niż deadline 
oddania pierwszego rozdziału do promotora. Po tygodniu poszuki-
wań jakiegokolwiek płatnego zajęcia, podpisałam umowę o pracę, 
która pozwoliła mi opłacić czynsz kawalerki w centrum i kupić zde-
zelowany rower za 20 EUR, poczułam, że to ta wolność, o której 
marzyłam. Życie, które jest tylko w moich rękach.

 Pracując na nocne zmiany, a doktorat pisząc weekendami, 
piszczałam z zachwytu, że poranki w tygodniu mam wolne - czując, 
że Berlin będzie “tym” miejscem, z ekscytacją zapisywałam się na 
kurs integracyjny, zaczynając przygodę z niemieckim od poziomu A1. 
Wolne poranki zamieniłam na czterogodzinne bloki zajęciowe, i choć 
słysząc budzik, klęłam srogo pod nosem, wiedziałam, że to mój wol-
ny wybór. Nikt mnie nie zmuszał, nikt nie kazał, nikt nie podjął tej 
decyzji przecież za mnie. Sama decydowałam o sobie. 

 Kiedy straciłam pierwszą pracę, a zasiłek pozwolił mi na 
spokojne, przemyślane szukanie kolejnej, ale nie szybko i na już, 
tylko na zawsze i z przyszłością, poczułam, że to właśnie jest wol-
ność. Spokój ducha, że nie zabraknie mi na mleko do kawy. Kiedy 
rozstałam się z człowiekiem, który dokładał mi zmartwień, ale i się na 
czynsz, a mimo to nie potrzebowałam go do realizacji życiowego pla-
nu, poczułam, że to właśnie jest wolność. Kiedy znałam kolejną pra-
cę, w której otrzymałam własny zespół i nieograniczoną możliwość 
realizowania własnych pomysłów na rozwój działu, poczułam, że to 
właśnie jest wolność. Kiedy jako singielka w Berlinie spontanicznie 
zabierałam się na randki do kina, teatru i ulubionej knajpy, wracając 
do domu nad ranem i nie myśląc o tym, czy wypada czy nie wypada 
tak się bawić samej ze sobą, poczułam, że to właśnie jest wolność. 
Kiedy zaproponowano mi wydanie mojej pracy doktorskiej w formie 
książki i mogłam sama zaprojektować okładkę, poczułam, że to wła-
śnie jest wolność. Kiedy dostałam świetną propozycję pracy nad pro-
jektem, ale nie odpowiadały mi godziny pracy, więc negocjowałam je 
z pozycji człowieka, który nie musi, ale ewentualnie może wziąć na 
siebie kolejne zajęcie, poczułam, że to właśnie jest wolność. Kiedy 
mój najlepszy przyjaciel włożył mi na palec zaręczynowy pierścio-
nek, mówiąc, że nie mam czuć się zobowiązana, poczułam, że to 
właśnie jest wolność. Kiedy wymyśliłam sobie miesięczny road trip 
po Toskanii w środku sezonu urlopowego i sama zaakceptowałam 
sobie urlop, poczułam, że to właśnie jest wolność. Kiedy brałam ślub 

w trakcie pandemii, zamiast hucznego wesela, urządzając kolację 
bez wódki, bez tańców i w nosie mając, że goście chcieliby inaczej, 
poczułam, że to właśnie jest wolność. 

 I kiedy tak sobie gratulowałam tych moich samodziel-
nych decyzji, wspaniałych wyborów, wyciskania z życia jak z cytry-
ny, podkreślałam na każdym kroku, że ciężką pracą i wiarą w swoje 
marzenia można osiągnąć wszystko, gdzieś w świecie po każdym 
moim zdaniu jeden po drugim ginęły małe kotki.

 Bo kiedy lata temu rozpoczynałam doktorat, gratulując 
sobie odwagi, moja rodzina wspierała mnie dokładnie tak, jak sobie 
tego życzyłam. Nie wtrącała się w moje wybory, nie krytykowała de-
cyzji, ale podkreślała na każdym kroku, że jak tylko mi się noga po-
winie, będą w stanie pełnej mobilizacji, by mnie wesprzeć. W tym 
samym czasie bliskie mi osoby zastanawiały się co wybrać - koń-
czyć studia czy brać pracę na etat, bo z zajęcia tymczasowego nie 
były w stanie się utrzymać, a studiując nie były w stanie zarabiać 
na siebie. Miały wolność wyboru? A i owszem. Tak samo jak ja? 
Nie sądzę.

 Bo kiedy pracując za minimalną krajową w berlińskim od-
dziale światowego korpo, zachwalałam niski koszt życia, cieszyłam 
się codzienną kawą na mieście i każdą nową ramką w moim samo-
dzielnym mieszkaniu, moje przyjaciółki kalkulowały, czy po rozsta-
niu ze swoimi partnerami nadal będą miały na czynsz. Nieuczciwa, 
ale jakże konieczna, walka pomiędzy: zostanę z nim w tej kawalar-
ce dla dwojga czy rozstanę się i poszukam pokoju w studenckim 
mieszkaniu. Te same przyjaciółki, które rok wcześniej studia rzuci-
ły, by pracować na samodzielne życie. Miały wolność wyboru? A i 
owszem. Tak samo jak ja? Nie sądzę.

 Bo kiedy po roku zajęć z języka niemieckiego otrzyma-
łam certyfikat znajomości na poziomie B1.2, z dumą chwaliłam się 
nim przed innymi, nadal uważając, że chcieć to móc, że wystarczy 
spiąć tyłek, zacisnąć zęby, zakasać rękawy. Moi znajomi pytali, 
skąd mam na to czas i siłę. Owszem, odpuszczałam piątkowe im-
prezy w firmie, a pieniądze i czas inwestowałam w naukę, ale piwo 
to 2 EUR i czysty relaks, a pojedynczy poziom najtańszego kursu 
niemieckiego to 120 takich piw i 240 godzin spędzonych na ich 
piciu. Kto może sobie na to pozwolić? To ma być wolność wyboru? 
Nie sądzę. 

 To jak to jest z tą wolnością? Każdemu według potrzeb? 
Według zasług? Według wieku, płci i miejsca urodzenia? Co o wol-
ności powie mi sześcioletnia siostrzenica, która teraz hasa po prze-
pastnych polach, ale za rok do szkoły oddalonej o 15 km będzie 
dojeżdżać rowerem, bo autobus jeździ tylko w drugą stronę? Co 
o wolności opowie pokolenie moich ciotek, które by wspomagać ro-
dziców nie śmiało marzyć dalej niż do zamążpójścia? Co o wolno-
ści powie jedna przyjaciółka z drugą, które rzucając pracę marzeń 
na rzecz bardziej dochodowych nadal mają do wyboru zakup zimo-
wych butów albo kursu dodatkowych umiejętności? Co o wolności 
powie przyjaciel w wieloletnim związku ze wspaniałym mężczyzną, 
który od lat drży na pytanie o “bliższą koleżankę”, bo do wyboru 
ma spędzić święta ze szczęśliwą rodziną lub szczęśliwie, ale bez 
niej? Czy ta wolność może każdemu wedle powiedzenia: wolność 
Tomku w swoim domku? Smutne, że czasem dla wolności trzeba 
zmienić domek. A może wystarczyłoby go od czasu do czasu prze-
wietrzyć?

 Anna Burek

FELIETON

wych informacji o świecie, a dodatkowo, cóż, nie poznał Berlina na-
prawdę ten, kto choć raz nie spotkał się z Berliner Schnauze. Oczywi-
ście to jedynie mała część całej społeczności zamieszkującej stolicę, 
ale tak samo jak przedstawiciele innych kultur czy narodów - nadaje 
mu niepowtarzalnego smaku!

Anna Burek: Twoje poznawanie Berlina brzmi jak czasochłonna 
przygoda - setki podróży metrem, kilometrów w nogach. Da się 
pokochać to miasto w 2 dni? Co poleciłabyś przyjeżdżającym do 
Berlina jedynie na weekend?

Klaudia Tomaszewska: To chyba największe wyzwanie - pokazać 
cały ten świat w dwa dni. Moim znajomym, którzy odwiedzają Berlin 
po raz pierwszy, serwuję zawsze taki autorski mix: zabytki i highlighty 
miasta w niebanalnej formie, np. jeśli zwiedzanie Mitte, to z pokładu 
statku, jeśli Brama Brandenburska, to widziana z Siegessäule, a to 
wszystko koniecznie połączone z delektowaniem się miejską ziele-
nią, której jestem wielką fanką. Drugi dzień to na ogół punkty pro-
gramu skrojone na miarę - jeśli eleganckie śniadanie, to K’damm, 
pchli targ -  Friedrichshain, spacer nad kanałem - Kreuzberg, karaoke 
w parku - Prenzlauer Berg. Możliwości jest nieskończenie wiele. Wła-
ściwie każdemu mogłabym ułożyć plan wedle jego potrzeb i zachcia-
nek - można do mnie pisać w tej sprawie. Ale ostrzegam - tego miasta 
nie da się poznać przez zwiedzanie - je trzeba poczuć!

Anna Burek

kobietę. Nauczyłam się tu niezależności, odwagi, nonkonformizmu 
i otwartości. Większość nowych miejsc odwiedzam sama - to pozwa-
la mi w pełni czerpać z atmosfery, skupić się na poście, na notowaniu 
szczegółów. Pamiętam, że gdy opowiadałam o tym swoim znajomym 
z Polski, usłyszałam mnóstwo pytań, o to, czy się nie boję sama spa-
cerować po mieście, czy nie wstydzę się sama wyjść na obiad. Otóż 
nie, Berlin pokazał mi, że to niepotrzebne zawracanie sobie głowy 
konwenansami - tutaj stale na nowo odkrywam siebie. Widzę dużą 
różnicę - nabrałam tego berlińskiego luzu, uśmiecham się do ludzi, 
nie boję się small talku z mijanymi sąsiadami, nie przejmuję się tak 
bardzo powierzchownością - pamiętam siebie pierwszego dnia zajęć 
na uczelni - koszula, eleganckie buty wydawały mi się uniwersalnym 
studenckim outfitem. Okazało się, że przez niego jako jedyna wyróż-
niałam się z tłumu! Profesorowie w trampkach, studentki z pępkami 
na wierzchu, studenci w tatuażach - musiałam spuścić z tonu, by się 
dopasować i myślę, że na dobre mi to wyszło. 

Anna Burek: Berlińczycy mocno odróżniają się od reszty Niem-
ców, prawda?

Klaudia Tomaszewska: Na pewno, ale znów powtórzę - to miasto 
tworzą jego mieszkańcy, a przecież to nie tylko Niemcy. Jednak bez 
zawahania przyznam, że mimo doskonałej znajomości języka nie-
mieckiego, potrafiły mnie zaskoczyć lokalne wyrażenia, powiedzenia 
czy nawet słowotwórcze łamańce. Na swoim Instagramie regular-
nie publikuję swoje ulubione perełki, na blogu można znaleźć tekst 
o dowcipach opowiadanych przez berlińskie kosze na śmieci - jako 
lingwistka dużą wagę przywiązuję do języka jako nośnika wartościo-
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Szkoła językowa „Berlinek” prowadzona przez Polkę dr Annę 
Weise otrzymała nagrodę berlińskiego Senatu przyznawa-
ną przedsiębiorcom z pochodzeniem migranckim. „Myślę, że 
o nagrodzie zadecydowała zarówno historia szkoły, jak i moja 
prywatna historia” – mówi Anna Weise w rozmowie z Moniką 
Sędzierską

Gratuluję. Jak przyjęła Pani wiadomość o tej nagrodzie?

Z wielką radością. Należałoby też powiedzieć, że z zaskocze-
niem, ale miałam przeczucie, że w tym roku możemy mieć duże 
szanse, bo temat migracji i integracji jest obecnie bardzo ważny. 
Liczyliśmy na tę nagrodę po tylu latach pracy. 

Otrzymali Państwo nagrodę w kategorii B, która obejmuje fir-
my działające od co najmniej 5 lat i zatrudniające do 30 pracow-
ników. Konkurencja była duża. Jak Pani myśli co zdecydowało, 
że “Berlinek” przekonał do siebie jurorów?

Myślę, że temat integracji jest decydujący, ale mam też wrażenie, 
że historia rozwoju szkoły i moja prywatna historia jako migrantki, 
która zakłada działalność na niemieckim rynku mogły przekonać 
jurorów. 

Wszystko zaczęło się w 2003 r. Dopiero za rok Polska miała 
wejść do Unii Europejskiej. Polacy, którzy wówczas zakładali 
działalność gospodarczą w Niemczech nie mieli tak łatwo jak 
teraz. Co było dla Pani impulsem i pomogło w założeniu szkoły 
językowej?

Powinnam zacząć od tego, że w 2003 r. nie miałam zamiaru za-
kładania wielkiej firmy, wielkiej szkoły językowej. Stawiałam małe 
kroczki. Zaczęłam uczyć niemieckiego z małą tablicą od pachą 
w kawiarni na przeciwko Polsko-Niemieckiej Szkoły Europejskiej 
w Berlinie. To był dla mnie sposób na wejście na rynek pracy, spo-
sób, żeby zacząć pracować w swoim zawodzie. 

Jest Pani germanistką?

Tak, skończyłam germanistykę na Uniwersytecie Śląskim. Tam 
też obroniłam doktorat.

Skąd pomysł na nazwę “Berlinek”?

Są dwie genezy tej nazwy. Po pierwsze, moja działalność ogra-
niczała się na początku do naszej polskiej społeczności. Uczyłam 

BIZNES, RÓŻNORODNOŚĆ, 
INTEGRACJA

DAJEMY DRUGIE ŻYCIE 
STAREJ POLSKIEJ MUZYCE

 
„Szukaliśmy kawałków polskich, a do tego totalnie nieznanych. 
Daliśmy im drugie życie i przerobiliśmy na taneczne wersje” 
– mówi Maciej Zambon, producent i DJ z berlińskiej oficyny 
The Very Polish Cut Outs. Jak to się stało, że polskie piosen-
ki sprzed dziesięcioleci zdobywają fanów na całym świecie? 
Z Maciejem Zambonem rozmawia Maciej Wiśniewski. 

W 2015 r. mówiłeś, że misja waszej wytwórni dobiega końca. 
Po roku ogłosiliście zakończenie działalności, mimo to nagra-
nia ciągle się ukazują, a wam stuknęło dziesięciolecie. Jak to 
więc z wami jest?

Masz rację, w 2016 przymknąłem wieko, ale po 2 latach przez 
przypadek zrobiłem na koniec jeszcze jeden album. Płyta wyprze-
dała się na pniu, zainteresowanie było gigantyczne, pojawiły się 
setki ofert grania, więc stwierdziłem, że trzeba kontynuować. I oka-
zało się, że drugie życie tej wytwórni jest jeszcze ciekawsze niż to 
pierwsze. 

Opowiedziałeś o końcu, który, jak się okazało, nie był koń-
cem, ale wróćmy do początków. Kiedy, jak i po co powstała 
wytwórnia The Very Polish Cut Outs?

Powstaliśmy w 2010 r. z inicjatywy mojej i Kacpra Kapsy. Chcie-
liśmy wydawać edity (czyli klubowe przeróbki - przyp. red) starych 
polskich numerów. Byliśmy DJ-ami, chcieliśmy te stare numery od-
świeżyć i sprawić, żeby były jak najbardziej taneczne. 

The Very Polish Cut Out było swoistym fenomenem, bo była 
to pierwsza wytwórnia poświęcona editom piosenek wyłącz-
nie z jednego kraju i do tego dość peryferyjnego, jeśli chodzi 
o światową muzyczną scenę. Sięgaliście też po numery, które 
były zapomniane też w ojczyźnie. 

Tak, można powiedzieć, że daliśmy im nowe życie. W większości 
katalog wytwórni to są rzeczy albo mało znane, albo totalnie nie-
znane jak np. Maanam “Chcę ci powiedzieć coś”. Było to jedno z ich 
pierwszych nagrań w 1979 roku nagrywanych jeszcze z Johnem 
Porterem. Teraz to jeden z najbardziej znanych kawałków Maana-
mu na youtubie. 

“Specjalne okazje” Krystyny Prońko to też nie był jej naj-
większy przebój, tymczasem dla was to był przełom, kiedy to 
się ukazało w edicie zespołu “Ptaki” jako “Krystyna”

 Anna Weise | RBB /Sędzierska

rodziców dzieci uczęszczających do szkoły polsko-niemieckiej. To 
był właśnie taki nasz mały Berlinek, który zaczął się potem rozra-
stać. Ale jest jeszcze drugie źródło tej nazwy. Berlinchen, dzisiaj 
Barlinek, należało do terytorium niemieckiego i tam urodziła się 
mama mojego męża. W ten sposób przemyciliśmy historię rodzinną 
do nazwy szkoły. Zawsze powtarzam, że cały sukces zawdzięczam 
rodzinie, a przede wszystkim swoim dzieciom, bo od nich wszystko 
się zaczęło. Impuls do nauczania niemieckiego wypłynął z grona 
rodziców. 

Czy na początku była Pani jedyną nauczycielką w swojej 
szkole?

To się potoczyło bardzo szybko. Na początku były tylko kursy wie-
czorowe, ale zainteresowanie było tak duże, że już po 3 miesiącach 
zdecydowałam się wynająć pierwsze własne pomieszczenia, wpro-
wadziliśmy kursy także w godzinach porannych, kursy innych języ-
ków, korepetycje. W 2005 r. wprowadzono w Niemczech program 
kursów integracyjnych z dofinansowaniem również dla osób z Unii 
Europejskiej. Złożyliśmy więc wniosek do urzędu do spraw migra-
cji, otrzymaliśmy licencję i od 2010 r. prowadzimy także intensywne 
kursy integracyjne. Dziś prowadzimy już dwusetny kurs. W jednej 
klasie siedzą obok siebie osoby z Palestyny, Izraela, Afganistanu. 
Szacunek wobec siebie nawzajem jest w “Berlinku” na pierwszym 
miejscu. 

Czy ma Pani czas, żeby jeszcze osobiście prowadzić lekcję?

Nie uczę od 2007 roku, chociaż czasem za tym tęsknię. Musiałam 
podjąć decyzję, albo poświęcam się rozwojowi firmy albo uczę. Ten 
szpagat był bardzo trudny. 

Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów
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NIE MÓWIĘ W IMIENIU 
UCHODŹCÓW. DAJĘ IM GŁOS  

„Sprzeciwiam się rzeczom, o których uważam, że nie powin-
ny się dziać. I będę się temu sprzeciwiać, bo się na to nie zga-
dzam” – mówi w rozmowie z Moniką Sędzierską Anna Alboth, 
berlińska działaczka na rzecz praw człowieka, dziennikarka, 
organizatorka Marszu dla Aleppo w 2017 r. nominowanego do 
Pokojowej Nagrody Nobla. 

Jesteś ciągle w drodze. Udaje nam się porozmawiać w dniu, 
kiedy wraz z europosłanką Janiną Ochojską wróciłyście z obo-
zu Ritsona w Grecji, gdzie próbowałyście zapobiec budowie 
murów otaczających obozy dla uchodźców. Co was do tego 
skłoniło?

Do obozów w Grecji jeżdżę od lat. Odwiedzam je, sprawdzam, 
jaka jest sytuacja, jestem w kontakcie z uchodźcami. A teraz władze 
w Grecji zdecydowały się wykorzystać unijne pieniądze i otoczyć 
obozy w Grecji kontynentalnej 3-metrowymi murami. Trzeba było 
szybko reagować, bo to jest coś, na co nie możemy się godzić. Ar-
gument rządu, że mury mają powstać dla bezpieczeństwa uchodź-
ców, jest trudny do zaakceptowania, bo z setek rozmów, jakie prze-
prowadziłam, wynika, że żaden z uchodźców nie chce muru. 

Czego w takim razie potrzebują uchodźcy?

W Ritsonie nie ma szkoły, nie ma lekarzy, psychologów. Mogła-
bym zrobić listę 150 innych rzeczy, na które pieniądze powinny 
być wydane zamiast na budowę murów. To bardzo skomplikowa-
ny temat. Grecki minister migracji, który o tym decyduje, patrzy na 
uchodźców jak na dużą liczbę problemów do rozwiązania, a nie jak 
na ludzi. Dla mnie najważniejsze są spotkania, pokazywanie poje-
dynczych historii, przedstawiania pojedynczych uchodźców. Bardzo 
ważne było też dla nas pokazanie rezydentom obozu, że jest ktoś 
z zewnątrz, kto na to patrzy, kto się na tym zna i kto uznaje, że to 
nie jest OK. Widziałam w ich oczach, że dzięki temu zyskują więcej 
siły i wiary w to, że trzeba walczyć o swoje prawa i o to, żeby był 
najpierw psycholog, a potem elektronika w obozie. 

Jesteś jedną z niewielu dziennikarek piszących o uchodź-
cach, która ma z nimi bezpośredni kontakt. Pracujesz dla orga-
nizacji pozarządowej Minority Rights Group, gdzie prowadzisz 
programy dla dziennikarzy piszących o uchodźcach. Jak Twoja 
praca wyglądała podczas pandemii? 

Był to dla nas bardzo trudny czas. Możliwości zabierania dzienni-
karzy na te tereny były ograniczone. Na początku organizowaliśmy 
spotkania online. Nie jest to to samo, ale daje się robić wywiady 
z uchodźcami zamkniętymi w lockdownie obozowym także przez 
internet. Jeśli ma się kontakty. Służyłam więc jako taki pomost, 
przekazując informacje, co i gdzie się dzieje, podkładając pod nos 
dziennikarzom numery telefonów i pomysły, gdzie należy jeszcze 
zajrzeć. Jeśli było to możliwe, wyjeżdżaliśmy w jak najbardziej bez-
pieczny sposób. Decydowaliśmy się jechać nawet w czasie pan-
demii, bo gdybyśmy nie jeździli, to nikt by nie wiedział, co tam się 
dzieje. Udawało się też zorganizować wiele spotkań online, które, 
być może, gdyby nie korona, wcale by się nie odbyły. Robię takie 
spotkania nie tylko dla dziennikarzy, ale też dla redaktorów na-
czelnych czy wydawców różnych mediów. Rozmawiamy o tym, jak 
ważne jest danie przestrzeni dla takich tematów. To ludzka odpo-
wiedzialność redaktora naczelnego, żeby mówić o tym, co dzieje 
się na świecie. Dzięki temu, że była pandemia, mogłam zapraszać 
na te spotkania ludzi z obozów. Brali w nich więc udział panowie 
w garniturach i chłopaki z obozów, którzy sami mogli powiedzieć, 

Maciej Zambon | The Very Polish Cut Outs

Anna Alboth | Anna Alboth privat archiv

W świecie DJ-skim był straszny boom na ten numer. Później zro-
bił się on bardzo popularny także w Polsce, nie tylko my go graliśmy, 
różni ludzie na różnych imprezach tylko Krystyna i Krystyna …

Wasze nagrania trafiły na cały świat. Były trasy DJ-skie. Skąd 
ten sukces?

Najśmieszniejsze jest to, że stworzyłem ten label głównie po to, 
żeby pokazać polską muzykę DJ-om z zagranicy. Od tego się za-
częło i to się strasznie spodobało w Berlinie, bo było to coś nowego. 
Ta popularność wybuchła najpierw za granicą, zanim dotarła do Pol-
ski. W Niemczech, we Francji, w Anglii sprzedawało się najwięcej 
płyt. 

Waszą ideą było przedstawienie dawnych polskich nagrań, 
ale w nowej odsłonie. Tymczasem wasze nowe, jubileuszowe 
wydawnictwo “Echo wielkiej płyty” zawiera klasyczne nagrania 
oryginalne. Dlaczego tak?  

Moją ambicją było też zawsze, oprócz editów, wydawanie ory-
ginalnych, zapomnianych rzeczy. Skoncentrowaliśmy się na muzy-
ce elektronicznej.

Ta stara polska elektronika jest dość dobrze spenetrowana 
od prawie 20 lat, kiedy angielskie wytwórnie odkryły Andrze-
ja Korzyńskiego. Trudno było odszukać coś, czego nikt inny 
nie odkrył?

Ciężko, ale na szczęście dzięki pracy nad inną płytą mieliśmy 
dostęp do archiwum Polskiego Radia, gdzie znaleźliśmy pierwsze 
tropy. Mam też kasetę “Antystres” z ćwiczeniami do jogi, medytacji, 
pod którą podłożone były różne numery. Tak np. znalazłem Woj-
ciecha Jagielskiego i poszedłem tym tropem. Szukanie tego i kom-
pilowanie nie było najłatwiejsze. Ważne było dla nas z Robertem 
Borzymem to, żeby te 14 utworów było najlepszymi kąskami przefil-
trowanymi przez nasz gust i nasze doświadczenia.

Te numery, które znajdziemy na waszej składance miały czę-
sto charakter użytkowy. To jest to, co się często określa angiel-
skim mianem library music. One były komponowane na potrze-
by programów telewizyjnych, kaset z ćwiczeniami... 

Tak, bo większość twórców, która wtedy robiła tę muzykę w Pol-
sce, nie wyrażała w ten sposób swojej artystycznej duszy, ale na-
grywała ją na zamówienie pod coś, jak np. soundtrack do programu 
“Sonda”. To była muzyka totalnie użytkowa. Twórcy eksperymento-
wali, ale nie myśleli o sobie, że są wielkimi artystami.  

Wnioskuję, że macie dalsze plany i nie kończycie po raz ko-
lejny misji?

Nie tym razem. Szykujemy dużo rzeczy archiwalnych. W przy-
szłym roku chcę przedstawić słuchaczom zupełnie nieznany zespół 
“Wrak”. Chcę też zrobić kompilację poświęconą mojemu ulubione-
mu basiście Krzysztofowi Ścierańskiemu, będzie też oficjalna epka 
z remiksami Andrzeja Korzyńskiego. Planów jest sporo. 

Będzie czego słuchać, będzie przy czym tańczyć, jeśli tylko 
warunki pozwolą. Dziękuję za rozmowę. 
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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 ekspertów 
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, 
Tomasz Kycia i Maciej Wiśniewski. 

Radio COSMO po polsku 

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

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

POLUBILIŚMY FESTIWALE 
POD GOŁYM NIEBEM  

Pandemia nie oszczędziła także organizatorów festiwali fil-
mowych. Pokazy polskich filmów albo zostały przesunięte na 
inny termin albo odbywają się pod gołym niebem. „Kina ope-
nairowe to nasze absolutne odkrycie” – mówi Kornel Miglus, 
kurator i dyrektor artystyczny festiwalu filmPOLSKA w Berlinie 
w rozmowie z Grażyną Słomką 

Jak pandemia zmieniła Wasze plany i kiedy w tym roku od-
będzie się festiwal?

Już w zeszłym toku festiwal FilmPolska nie mogł odbyć się w pla-
nowanym terminie, mimo że cała machina była przygotowana, a ze-
spół niecierpliwie czekał na rozpoczęcie imprezy.  Zaryzykowaliśmy 
i przenieśliśmy festiwal na ostatni tydzień sierpnia. To się okazało 
zbawienne, festiwal się odbył, choć trochę skromniej. Naszym ab-
solutnym odkryciem było kino openairowe. Mieliśmy dwa takie po-
kazy: zamykający i otwierający festiwal. I polubiliśmy to! Podjęliśmy 
więc z miejsca decyzję, żeby i w tym roku festiwal odbył się w ostat-
nim tygodniu sierpnia (25 sierpnia-1września). Mamy aż 7 “opena-
irów”. Każdy dzień w innej dzielnicy Berlina plus seanse w kinach 
naszych tradycyjnych partnerów, czyli Bundesplatz-Kino Berlin, fsk 

Kino oraz od tego roku Sputnik, a także Niemieckie Muzeum Histo-
ryczne i Topografia Terroru. 

Pokazy będą tylko w Berlinie?

Mierzmy siły na zamiary. Jesteśmy za małym festiwalem, żeby 
działać w całych Niemczech. 

Festiwale to także spotkania z autorami. Czy w tym roku ko-
goś zaprosiliście?

Na razie działamy kroczek po kroczku. Prowadzę rozmowy 
z Grzegorzem Zaricznym, Tomaszem Jurkiewiczem, Magnusem 
von Hornem, bo jego filmem otwieramy festiwal. A w sytuacji awa-
ryjnej, gdyby nie można było zapraszać gości do Berlina, chcemy 
powtórzyć pomysł z zeszłego roku, kiedy zbudowaliśmy studio 
w Centrum Edukacji Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Warszawie. 

Wraz z Instytutem Polskim w Berlinie organizujesz festiwal 
od 16 lat. Stawiasz głównie na młodych twórców. Czy tak bę-
dzie również w tym roku? 

Tak, lubię nieoszlifowane diamenty. Młodzi twórcy mają inne spoj-
rzenie na świat, inaczej opowiadają, są trochę odważniejsi, nie mają 
nad sobą dużych produkcji, dlatego w ramach filmPolska organizu-
jemy konkurs młodego kina, na który zapraszamy twórców, którzy 
zrobili nie więcej niż dwa filmy fabularne.  A szczegóły programu 
będzie można znaleźć na stronie  www.instytutpolski.pl

Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na sierpniowych po-
kazach!

picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Kalaene

jak widzą pisanie o migracji w Europie, te krzykliwe tytuły, które są 
zmieniane albo zdjęcia. To było bardzo wartościowe. Bo z badań na 
temat pisania o migracji wynika, że 80 procent materiałów o migracji 
nie zawiera w sobie zdania samego uchodźcy.

Organizacja, w której działasz, istnieje od pół wieku, ale dzia-
łacie trochę po cichu, bo mało o niej słychać?

Bo nam na rozgłosie nie zależy. Walczymy o prawa mniejszości 
etnicznych, językowych i religijnych. Pracujemy ze społecznościami 
na całym świecie, czy są to ukraińscy Romowie, Masajowie w Kenii, 
Majowie w Gwatemali czy Syryjczycy lub Afgańczycy w Europie. 
Chodzi nam o to, żeby im było trochę lepiej, ale pracujemy razem 
z nimi. Także na poziomie medialnym. Nie chcę być megafonem 
uchodźców w obozie. Chcę im ten megafon dać. A robię to m.in 
poprzez programy, w których próbujemy uczyć dziennikarzy, jak się 
taki megafon przekazuje, cytując uchodźców w swoich tekstach. Bo 
to oni mają mówić. Nie zależy mi, żeby w mediach pojawiała się 
nazwa organizacji, ale zależy mi, żeby pojawiały się tematy praw 
człowieka. 

Kiedy pierwszy raz zaprosiliśmy Cię do studia 10 lat temu, 
byłaś podróżniczką i blogerką.  Wraz z mężem i córeczkami 
podróżowaliście po świecie po nieoczywistych miejscach, ale 
później wiele wydarzyło się w Twoim życiu. Organizowałaś 
zbiórkę śpiworów dla uchodźców w Berlinie, zaprosiłaś pod 
swój dach Syryjczyków, a w końcu zorganizowałeś “Marsz dla 
Aleppo” nominowany do pokojowej Narody Nobla. Kiedy po-
czułaś w sobie ten zew? 

To wszystko się ze sobą łączy. Zanim zaczęliśmy podróżować, 
byłam blisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie. 
Potem pisałam tylko o prawach człowieka. Także podczas naszych 
rodzinnych podróży docieraliśmy do grup mniejszościowych, do 
obozów dla uchodźców np. w Gruzji. Przełomem był rok 2015, kiedy 
gościliśmy u nas w domu troje uchodźców. Ponieważ prowadziliśmy 
wówczas popularnego bloga, mogliśmy tę popularność przekuć na 
coś, co miało sens, na zbiórkę śpiworów i ubrań dla uchodźców. 
Im większy masz zasięg i wpływ, tym większą masz odpowiedzial-
ność.  Marsz dla Aleppo, który zainicjowałam, był też oparty o czas 
z uchodźcami u nas w domu, o to, co wiedziałam o Syrii i jak bardzo 
mnie to zaczęło dotykać. Wielu moich obecnych współpracowników 
to ludzie spotkani podczas marszu. Myślę, że droga, którą przeby-
łam, jest logiczna, 

Potrafisz zarazić chęcią niesienia pomocy. Jak to robisz?

To chyba przekonanie, że to, co się robi, ma sens, i że będzie 
się to robić bez względu na to, czy ktoś się przyłączy czy nie. To 
wiara w to, że trzeba działać i niekoniecznie po to, żeby wygrać. 
Sprzeciwiam się rzeczom, o których uważam, że nie powinny się 
dziać. Czy jest to wojna w Syrii czy budowanie murów i zamienianie 
uchodźców w Grecji w więźniów. Nie wiem, czy wygram, nie wiem, 
na ile jest to możliwe, ale będę się temu sprzeciwiać, bo się na to 
nie zgadzam i będę robić, co będę mogła.

Oby sił starczyło Ci na długo. Dziękuję Ci za rozmowę
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NISKA SAMOOCENA 
I POCZUCIE WŁASNEJ 
WARTOŚCI - JAK UWIERZYĆ 
W SIEBIE.

Jeśli nie czujesz się dobrze we własnej skórze 
i brakuje Ci pewności siebie. Jeśli poczucie wła-
snej wartości nie jest u Ciebie wystarczająco 
wysokie. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak stać 
się pewniejszym/ą siebie i jak podnieść poczucie 
własnej wartości. 

Ten tekst jest dla Ciebie. Poniżej w pigułce postaram się przy-
bliżyć kilka najważniejszych faktów na temat tego, czym jest, co 
kształtuje i jak zwiększyć poczucie własnej wartości.

„Człowiek, który umie żyć w harmonii z samym sobą jest 
szczęśliwy” – to chyba jeden z najbardziej aktualnych cytatów 
Oscara Wilde’a. Idealnie oddaje, w jaki sposób poczucie własnej 
wartości wpływa na codzienne życie człowieka – ten, kto ma wy-
sokie poczucie własnej wartości, z optymizmem patrzy w przy-
szłość, wierzy w realizację swoich celów i pozytywnie postrzega 
samego siebie. Ten, kogo poczucie własnej wartości jest zani-
żone, trudniej osiąga wewnętrzną harmonię i zadowolenie z ży-
cia. Poczucie niskiej wartości, często nawet mimo obiektywnych 
sukcesów które osiągasz, potrafi znacząco utrudnić Ci życie. 
W artykule, postaram się, podpowiedzieć, jak możesz nauczyć 
się cieszyć z siebie i swoich dokonań. Bo one nie są niczyją za-
sługą, a właśnie Twoją! Najwyższy czas, by w to uwierzyć!

Czym jest poczucie własnej wartości ?

Poczucie własnej wartości to postawa wobec siebie i własna 
opinia na swój temat. Jest stanem psychicznym, który powsta-
je na skutek uogólnionej oceny swojej osoby. Poczucie własnej 
wartości to więc nic innego jak samoocena – Twoja postawa 
w stosunku do siebie, która wpływa na Twój nastrój i wywiera 
silny wpływ na Twoje zachowanie. Jej poziom zależy od tego, jak 
postrzegasz swoje zalety, umiejętności, sukcesy, jaki jest Twój 
obraz samego siebie i na ile potrafisz się docenić.

Od czego zależy wysokie lub niskie poczucie własnej war-
tości?

Budowanie poczucia własnej wartości rozpoczyna się bardzo 
wcześnie, dużo wcześniej niż jesteśmy tego świadomi, bo już 
w dzieciństwie. Już jako małe dzieci otrzymujemy od otoczenia 
szereg sygnałów, które pozwalają nam „wyrobić” sobie opinię na 
swój temat. Jeśli dziecko czuje, że nie spełnia oczekiwań waż-
nych dla siebie osób, np. rodziców, dziadków czy nauczycieli, 
i otrzymuje od nich negatywne komunikaty, kształtuje się w nim 
zaniżone poczucie własnej wartości. W efekcie, dziecku, które 
nie doświadcza bezwarunkowej akceptacji ze strony najbliż-
szych, może w przyszłości brakować pewności siebie, a jego sa-
moocena jako osoby dorosłej będzie zaniżona. Zanim dowiesz 
się, jak pracować nad poczuciem własnej wartości, przypomnij 
sobie, jak to było w Twoim przypadku – Twoje dzieciństwo to 
czas, który w dużym stopniu wpłynął na to, jak jest teraz

– co czujesz w stosunku do samego siebie i co o sobie myślisz.
 

Niskie poczucie własnej wartości – przyczyny.

Twoje niskie poczucie własnej wartości może również wynikać 
z nieumiejętności wglądu w siebie i dostrzegania własnych zalet, 
a także w dużej mierze może być związane ze zbyt wysokimi 
oczekiwaniami, które masz wobec siebie. Osoby, które mają po-
czucie niższej wartości mogą częściej przeżywać stany depre-
syjne, może towarzyszyć im poczucie smutku i rozczarowanie, 
a także wstyd wobec innych.

Jak poczucie własnej wartości wpływa na Twoje codzienne ży-
cie? Niskie poczucie własnej wartości

– objawy

To, w jaki sposób postrzegasz siebie i jak czujesz się we wła-
snej skórze, ma kolosalne znaczenie w Twoim codziennym życiu.

Jak już wiemy, poczucie wartości człowieka zależy od jego 
przeszłych doświadczeń, wymagań wobec siebie i umiejętno-
ści dostrzegania tego co pozytywne. Co jeśli osoba widzi siebie 
jedynie w ciemnych barwach i nie potrafi dostrzec w sobie nic 
pozytywnego? Niestety takie nastawienie bardzo mocno wpływa 
na to, jak dana osoba zachowuje się na co dzień: z obawy przed 
porażką stroni od wyzwań, jest nieśmiała w kontaktach z innymi 
aż do tego stopnia, że najchętniej unikałaby wszelkich spotkań 
i wystąpień, nie potrafi przyjąć komplementów, porównując się 
do innych zawsze widzi ich przewagę nad swoją osobą, po-
szukuje akceptacji, łaknie pochwał i wszelkich dowodów uzna-
nia z otoczenia, nie potrafi przyjąć krytyki, dotkliwie przeżywa 
najmniejsze niepowodzenie i zazwyczaj wycofuje się z danego 
działania jeśli tylko napotka na jakąś trudność. W przypadku suk-
cesu, osoba którą cechuje niskie poczucie wartości przypisuje go 
czynnikom zewnętrznym, nigdy sobie. Jeśli natomiast zdarzy się 
niepowodzenie, jego powodów szuka właśnie po swojej stronie.

Przeciwnie, osoba którą cechuje wysokie poczucie własnej 
wartości jest pewna siebie, chętnie podejmuje nowe wyzwania 
i mocno wierzy w to, że osiągnięcie sukcesu jest w zasięgu ręki. 
Dzięki takiemu nastawieniu nie tylko ma dużo lepsze samopo-
czucie, ale też jest dużo bardziej skuteczna w działaniu i częściej 
osiąga wyznaczone cele.

Co więc mogą zrobić ci, którzy nie wierzą w siebie i w codzien-
nym życiu odczuwają niskie poczucie własnej wartości?

Jak zwiększyć poczucie własnej wartości?

Jeśli brak pewności siebie Cię dotyczy, jest kilka faktów, które 
mogą Ci pomóc już na wstępie.

- Po pierwsze – nie jesteś w odosobnieniu. Na niskie po-
czucie własnej wartości cierpią miliony osób, czasem nawet ci, 
którzy wydają Ci się pewnymi siebie czy wręcz zadufanymi w so-
bie. Często to ich reakcja obronna, rodzaj kamuflażu.

- Po drugie – bez względu na to, jaka jest przyczyna tego 
że tak surowo się oceniasz , możesz

nauczyć się jak odbudować poczucie własnej wartości i zmie-
nić nastawienie do samego siebie.

- Po trzecie i najważniejsze – wszystko zależy od Ciebie. 
Przezwyciężanie niskiego poczucia własnej wartości jest proce-
sem i to w Twoich rękach jest zmiana, której chcesz dokonać.

A zatem – jak podnieść poczucie własnej wartości? Ćwicze-
nia na budowanie poczucia własnej wartości to jedno. Jednak 
najważniejsze to zmienić nastawienie! Zacznij dostrzegać naj-
mniejsze

 
sukcesy każdego dnia, a zobaczysz, jak wiele w życiu Ci się 

udaje. Sukcesem nie musi być ukończony maraton. Może to 
być smacznie ugotowana zupa, to że wychodzisz rano z domu 
z uśmiechem lub to że wstając odrobinę wcześniej niż zwykle 
udało Ci się bez pośpiechu wypić ulubioną kawę. Dostrzegaj 
małe rzeczy i zobacz, że były one możliwe nie dzięki czemuś lub 
komuś, ale właśnie dzięki Tobie. To Ty odpowiadasz za swoje 
sukcesy, Ty wyznaczasz swoje cele i Ty je realizujesz. Jakkol-
wiek dziwnie może to dla Ciebie zabrzmieć, postaraj się POKO-
CHAĆ. SIEBIE. Traktuj się z wyrozumiałością, tak jak traktujesz 
tych, na których najbardziej Ci zależy. Małe błędy czy potknięcia 
zdarzają się każdemu, nie tylko Tobie! Jeśli jednak odczuwasz, 
że droga do odbudowania pewności siebie jest zbyt trudna, abyś 
pokonał ją sam, warto poprosić o pomoc specjalistę. W toku tera-
pii, z pomocą psychologa, odkryjesz, które elementy życia, wpły-
nęły na Twój obecny stan. Po przepracowaniu trudnych doświad-
czeń i dostrzeżeniu jaką masz w sobie siłę i potencjał, będzie Ci 
łatwiej iść dalej przez życie z podniesioną głową!

Powyższy artykuł powstał za pośrednictwem - Strefa myśli, 
psychoterapia i rozwój.

Alicja Grezlikowski – psycholog kliniczny. Pracuje od kilku 
lat jako psycholog w Berlinie. Zajmuje się m.in problemami 
fobii, depresji, uzależnień, terapią par, dzieci i młodzieży.

www.psychologberlin.de / facebook - psychologberlin
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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

Dr. Mazhigov Pestalozzstr. 38 • 10627 Berlin
Tel. +49 303133545 • Zapraszamy bez terminu, bez czekania 

Polskojęzyczna Praktyka lekarska
(Hausarztpraxis) Berlin Charlottenburg

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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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

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

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

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

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

10245 Berlin

Gimnastyka

Fizykoterapia

Terapia Manualna

Fizjoterapia 
uroginekologiczna

Drenaż limfatyczny

Masaże

Terapia stawu 
skroniowo-żuchwowego

mgr Kornelia Mroczek
& Team zapraszają!
Wszystkie kasy
chorych i prywatnie

Tel. 030/797 460 16
info@physiolab-berlin.de
Barrierefreie Praxis

Również wizyty
domowe

Godz otwarcia:
Pon, WT, Czw:    8:00 - 13:00
    14:00 - 18:30
Śr, Pt:       8:00 - 13:00

FIZJOTERAPIA Physiotherapie-Praxis
»PHYSIOLAB«
Düppelstraße 39
12163 Berlin
     +      Rathaus Steglitz

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

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

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

Dr med. hab. Paweł Fidziński
SPECJALISTA NEUROLOG

Godziny otwarcia
Środa 14:30-18:30             
Czwartek 14:30-18:30            
Piątek 9-13 & 14-17 
oraz po uzgodnieniu

Kontakt
Baumschulenstr. 31, 12437 Berlin 
Telefon: +49 (0)30 2000-377-17
E-Mail:   info@neurodoc-berlin.de

POLSKI NEUROLOG W BERLINIE
www.neurolog-berlin.de/polski

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

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

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:
Hermannplatz  5, 10967 Berlin
(Neukölln; U-Bhf  Hermannplatz)
Telefon: (030) 691 43 03
Handy: 0171 1437301

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag

9:00-13:00 und 15:00-18:00
Przyjmujemy też pacjentki
bez karty ubezpieczenia
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Domowa Stacja Opieki "Galerie"

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

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

MDK (Kontrola jakości) - Ocena: bardzo dobra

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

Telewizja przez internet
Montaż i instalacja. Tanio i solidnie.

Tel.: 0177 3366646

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

parkiet    laminat    deski   
cyklinowanie    składanie mebli 

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

REMONTY MIESZKAŃ

USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

ZDROWIEZDROWIE

Apotheker Ronald Weber e.K.

Turmstraße 77 • 10551 Berlin
Tel.: 030 - 53 60 45 01
Fax: 030 - 53 60 45 02
info@die-neue-apotheke.berlin

Pon - Pt: 08.00 - 19.00 Uhr • So: 09.00 - 18.00 Uhr

Mówimy po polsku
• Realizujemy polskie recepty
• Karta stałego klienta (rabat 10%)
• Środa w godzinach 1500-1800  rabat 20%
• Szeroka dostępność leków w możliwie 
  jak najkrótszym czasie
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USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE

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
 
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

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

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

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 atrakcyjnej 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    

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 16849681 DE  
oraz 0048 733568191 PL

Pomoc w problemach z Jobcenter, Arbeitsamtem,Gewerbeamtem,
Kindergeld,Elterngeld,Wohngeld, wizyty w urzędach, meldunki, pisma
urzędowe i odwołania, wypełnianie formularzy oraz pomoc przy wizycie
u lekarza. Tel.: 030 60307603 , kom.: 0177 5642472

Opróżnianie mieszkań, profesjonalne opróżnianie mieszkań, 
piwnic, strychów, magazynów, ogrodów. Krótkie terminy, solidna praca, 
darmowa wycena. Przewóz mebli z punktu A do B. Tel.:0176 96538820

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

Pranie narożników, kanap, dywanów i wykładzin. Dojazd do klienta 
na terenie Berlina i Brandeburgi. Tel.:+49 15774539629, 
www.derputzbaer.de

Wynajmę apartament 3 pokojowy w stylu retro w Kołobrzegu, blisko 
morza z miejscem parkingowym.  Atrakcyjna cena. 
Kontakt: +48 507 151917

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

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

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.

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

Biuro ogłoszeń 
KONTAKTÓW
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OKNA   DRZWI   BRAMY 
GARAŻOWE   OGRODZENIA 

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

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

, 0173 68653500171 9074101
Biuro: Büdnerring 48, 13409 Berlin

03027497001,

0171/6503466

28

POLSKI

ekspresowe kremacje.
,

www.chwolka.pl

Telefon 24 h: (030) 48 47 92 27
Wollankstr. 67, 13359 Berlin

www.sanssouci-bestattungen.de
U nas znajdą Państwo wspόłczucie,

zaangażowanie i profesjonalizm. 
 Mόwimy rόwnież po polsku!

Zakład Pogrzebowy SANS SOUCI

niedrogo         godnie         stylowo

Całkowity koszt pogrzebu w Berlinie już od 750 €

wysłuchać       zrozumieć       towarzyszyć

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

R E M O N T Y  M I E S Z K A Ń

      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

USŁUGI MALARSKIE

USŁUGI / INNEUSŁUGI / INNE
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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 znajduje się w „Rezydencji Bielik”, na terenie 
której znajduje się basen kryty, sauna, jaccuzzi, fizjoterapia, restauracja 
i kawiarnia. Obiekt zamknięty, chroniony całodobowo. W skład apartamentu 
wchodzą: 2 pokoje, aneks 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 sobotę, tj. 31.07.2021  o godz. 11: 00 na przy-
stanku autobusu 316 na przeciwko dworca S – Wannsee, do które-
go dojechać można S1 i S7, także pociągami regionalnymi.

Park ten obejmuje 124 ha i rozpościera się malowniczo na pagór-
kach  nad rozlewiskiem Haweli. Jego istnienie zawdzięczamy dwóm 
architektom , Joseph Peter Lenné  i Zielonemu Księciu (Der Grüne 
Fürst), czarodziejowi ogrodów. Tak nazywała księcia Hermanna von 
Pückler - Muskau, architekta ogrodów Augusta, małżonka cesarza 
Wilhelma I.
Zarówno Joseph Peter Lenné jak i książę Hermann von Pückler 
– Muskau, który przejął po Lenné kształtowanie ogrodu, od 1843 
roku przeobrazili pagórkowate tereny, łagodnie opadające w stronę 
jeziora, Tiefensee, należącego do rozlewiska Haveli w przeuroczy 
park krajobrazowy. Pückler, który znany był ze swojej ekstrawagan-
cji i niezwykłych pomysłów zasadził już dorosłe drzewa, wprowa-
dził do parku w artystyczny sposób wijące się wśród zieleni alejki 
i wodę, dzięki której osiągnął niezwykły efekt. Ożywił park, nadał 
mu zgoła czarodziejskiego nastroju. Podział Niemiec i mur, który 
przebiegał również przez ten park sprawiły, że ogród ten został bar-
dzo zniszczony, lecz dzisiaj po gruntownej jego odnowie odzyskał 
dawną świetność. Odtworzone zostały wiernie fascynujące sztucz-
ne skałki i wodospady, ciche zatoczki, szumiące fontanny pośród 
klombów róż i zielonych salonów. Odrestaurowany został również 
pałac Babelsberg, główna atrakcja ogrodu, neogotycka, bajko-
wa budowla będąca dziełem Karla Friedricha Schinkla, Persiusa 
i Stracka. Oprócz pałacu znajduje się na terenie ogrodu wiele in-
nych niezwykle ciekawych budowli, które zamierzamy obejrzeć.  W  
imieniu klubu „PTTiK Berlin” na spacer zaprasza Elżbieta Potępska, 
przewodnik po Berlinie i Poczdamie. 

Wycieczka jest bezpłatna, nie zapewniamy grupowego ubezpieczenia.

„PTTiK BERLIN” zaprasza w lipcu 
na spacer po ogrodzie Babelsberg

POLONIJNE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNE I KULTURALNE 

BERLIN – PTTiK BERLIN
Klub PTTK Berlin 

im. Wojciecha Korfantego w Berlinie

W dniu 24 lipca (sobota) na całodniową wycieczkę do malowni-
czej miejscowości Neuruppin. Spotkanie grupy 24 lipca o godz. 
10:00 na peronie 3 dworca Berlin-Spandau i po kupieniu biletόw 
Brandenburger Ticket na Regional-Express odjedziemy do Neu-
ruppin o godz. 10:22 , z naszego długoletniego doświadczenia 
wynika, że cena biletu nie przekroczy wysokości 6 Euro/osobę. 
Neueruppin jest miastem, ktόre od 1688 roku jest z pierwszych 
miast garnizonowych w Brandenburgii. W roku 1730 po pogo-
dzeniu sie z ojcem Krόlem Fryderykiem Wilhelmem I , został 
όwczesny następca tronu, a przyszły Krόl Fryderyk II miano-
wany dowόdcą regimentu piechoty właśnie w Neueruppin. Tu 
uczył się praktycznie dowodzenia dużym oddziałem żołnierzy 
oraz według własnego gustu stworzył swόj pierwszy obiekt ar-
chitektoniczny Apollo Tempel z ogrodem, wspόlnie z Georgiem 
Wenzenslaus von  Knobelsdorff w 1735 roku. W Neuruppin 
urodzili się: Fryderyk Schinkel i Teodor Fontanne. W Neurup-
pin powstały pierwsze w Europie, ręcznie kolorowane, arkusze 
papieru zawierające inforacje oraz rysunki do ich ilustracji tzw. 
Neueruppiner Regenbogen. Te informacje przekaże i rozwinie 
nasz przewodnik na wycieczce. Do zobaczenia 24 lipca.

Klub PTTK Berlin im. W. Korfantego
zaprasza na:

Piotr Świderski - licencjonowany przewodnik  
miejski w Berlinie i Potsdamie,  

tel.:015738100586, mail: piotr_swider@gmx.de
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wa i owoce sfermentują, ale są też „szybkie pi-
kle”, które można zjeść w kilka godzin lub w kil-
ka dni po przygotowaniu. Na przykład ogórki 
można jeść po trzech godzinach marynowania 
w słoiku. 

Kiszonkę można jeść bezpośrednio ze słoika 
jako przystawkę lub wykorzystać jako składnik 
do gotowania większej potrawy. Przed posił-
kiem podaje się ją z winem, piwem, napojami 
gazowanymi lub herbatą, aby pobudzić apetyt. 
Ludzie jedzą małe dania z chińskich marynat 
i jakieś przekąski, aby napić się i porozmawiać. 
Azjaci jedzą również pikle jako danie z ryżem 
gotowanym na parze, gdy nie mają innych do-
datków. Marynaty są używane również jako 
składniki do gotowania potraw jako baza sma-
kowa. Marynowany imbir i marynowana pa-
pryka są najczęściej używanymi składnikami 
do przygotowania potraw syczuańskich. Mogą 
również pomóc w nadaniu smaku i wzmocnie-
niu smaku warzyw, mięsa, drobiu i owoców mo-
rza.

Szklany słoik do marynaty, powszechnie uży-
wany do marynowania warzyw. Warzywa ma-
rynuje się zwykle w sosie sojowym z cukrem, 
octem, solą i dodatkowymi przyprawami. 

Marynaty owocowe przygotowuje się ze śli-
wek, wiśni, czereśni, gruszek i innych owoców. 
Jako przyprawę dodaje się: liść laurowy, goź-
dziki, cynamon, ziele angielskie, pieprz czarny, 
imbir.

Marynaty warzywne przygotowywane są np. 
z: ogórków całych, krajanych to pikle, młodych 
niewyrośniętych ogórków to korniszony, bura-
ków ćwikłowych, chrzanu, dyni, zielonych po-
midorów, papryki, cukinii, patisonów i innych. 
Jako przyprawy dodaje się: liść laurowy, goź-
dziki, cynamon, ziele angielskie, pieprz czarny, 
imbir, a także cebulę, korzenie chrzanu, liście 
czarnej porzeczki, czosnek, estragon, paprykę, 
nać pietruszki i selera, nasiona kminku, kopru, 
kminu i inne.

Marynaty grzybowe to osobny temat, bogac-
two przepisów i sposobów zmusza do porusze-
nia tematu w osobnym felietonie.

CHIŃSKIE PIKLE OGÓRKOWE 

Do naszej kulinarnej kolekcji polecam coś re-
welacyjnego, to chińskie ogórki przygotowane 
jako orientalne pikle. Te łatwe do przyrządzenia 
pikle z ogórków są pyszne i chrupiące!

• 4 ogórki angielskie/szklarniowe (najlepiej 
użyć do tego ogórków bez pestek)

Wykorzystuje się je do sałatek, kanapek czy 
popularnych podczas letniego grillowania ko-
reczków. Pikle to zbiór najlepszych warzyw – od 
ogórków po czosnek. Coraz częściej pojawiają 
się również przepisy na pikle stricte owocowe.

Historia

Chińskie pikle mają długą historię, która się-
ga 1100 roku pne, za czasów dynastii Zhou. 
Słowo „marynata”, „tsu” w języku chińskim 
oznacza „sól i inkubacja”. Marynowane warzy-
wa i owoce, o których mówimy dzisiaj, w prak-
tyce sięgają VI wieku pne. Starożytni ludzie 
marynowali głównie w celu zachowania warzyw 
i owoców, ponieważ marynowanie konserwu-
je żywność znacznie przekraczając naturalną 
datę przydatności do spożycia. Pokarmy były 
często marynowane w okresie żniw do spożycia 
w późniejszych częściach roku.

Smak

Wszystkie chińskie marynaty powinny zrów-
noważyć smaki: słodki, kwaśny, ostry, słony, 
gorzki i pikantny. Istnieją również pikantne pikle 
z nutami kwiatowymi, takie jak pieprz syczuań-
ski. Jednak większość chińskich marynat nadal 
dąży do równowagi między smakiem octu, soli, 
czosnku, imbiru, sosu sojowego, ostrego chili, 
cukru i samych warzyw lub owoców. Większość 
marynat musi czekać kilka miesięcy, aż warzy-

• 3 łyżeczki cukru
• 2 łyżki soli
• 1 łyżka chińskiego czarnego octu
• 2 łyżki jasnego sosu sojowego
• 4 ząbki czosnku (posiekane)
• 2 papryczki chili pokrojone (bez pestek, 

opcjonalnie)
• 2-3 łyżki prażonego sezamu (prażymy na pa-

telni na lekki brąz)

Umyj dobrze ogórki i wytrzyj do sucha. Od-
cinamy oba końce i kroimy każdy ogórek na 
4 równe części. Przekrawamy każdą sekcję 
wzdłuż na pół a połówki na trzy paski -(usuń 
pestki jeśli potrzebujesz). Przekładamy do miski 
i dodajemy ½ łyżeczki cukru i 2 łyżki soli. Mie-
szamy i wstawiamy do lodówki na 1 godzinę.

W między czasie robimy sos, łącząc 2 ½ ły-
żeczki cukru, ½ łyżeczki soli, 1 łyżkę czarnego 
octu, 2 łyżki jasnego sosu sojowego, 4 ząbki 
czosnku i pokrojone papryczki chili wg uznania. 
Mieszamy do momentu aż sól i cukier zostały 
całkowicie rozpuszczone. Jeśli chcemy podkre-
ślić smak Syczuanu dodajemy do sosu 3-4 łyżki 
czerwonego oleju chili. ( 50ml oleju, 1łyżeczka 
płatków chili, 1 szczypta pieprzu syczuańskie-
go, zagotować i wystudzić.)

Gdy ogórek zmięknie przez godzinę, wylewa-
my płyn z miski, w której leżał. Płuczemy dobrze 
ogórki z soli. Odsączamy z wody. Dodajemy 
przygotowany sos i wszystko dobrze mieszamy. 
Posypujemy z wierzchu prażonym sezamem co 
bardzo podkreśli smak. Przykrywamy i pozosta-
wiamy w lodówce na 2-3 godziny. Ogórki po tym 
czasie powinny być gotowe do podania!

PIKLE Z OGÓRKÓW 
W ZALEWIE MUSZTARDOWEJ.

Składniki: ok. 2,5-3 kg ogórków gruntowych.

Zalewa: 4 szklanki wody + 1 szklanka octu 
(10%) + ¾ szklanki cukru (należy dodać po-
dwójnie) + 5 łyżeczek musztardy delikatesowej 
+ 2 liście laurowe + 1 łyżka soli + 4 ziarna ziela 
angielskiego + 1/3 łyżeczki kurkumy

Ogórki należy obrać i pokroić – zaleca się 
krojenie wzdłuż na 4 części lub w grube plastry. 
Następnie tak pokrojone ogórki włożyć do sło-
ików. Składniki zawarte w zalewie należy go-
tować przez kilka minut. Kolejno, ogórki zalać 
przestudzoną zalewą. Trzeba poświęcić ok. 10 
min. na pasteryzację.

PIKLE PO ŻYDOWSKU.

Składniki: 2,5-3 kg ogórków gruntowych, 
czosnek, marchew, cebula, koper, seler i nat-
ka pietruszki.

Zalewa: 5 szklanek wody + 1 szklanka cukru 
+ 1 szklanka octu 10% + 2 łyżki soli.

Obrane i pokrojone ogórki włożyć do słoika. 
Do każdego słoika dodać 2 ząbki czosnku, 
1 plaster cebuli, 3 plastry marchewki, 1 łyżkę 
posiekanej natki pietruszki oraz koperek. Po 
zagotowaniu składników zalewy pozostawić ją 
do ostygnięcia. Następnie słoiki pasteryzować 
przez około 10 min.

Bogusław Sypień

PIKLE 
Pikle to inaczej marynata warzywna, która zawiera „bombową” 
mieszankę naturalnych produktów, bogatych w witaminy. Pikle 
w cenionej przez miłośników kuchni marynacie na bazie octu stanowią 
fenomenalny dodatek do mięs, serów żółtych, a także burgerów. 
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MOTORYZACJA / TRANSPORT

MPU Vorbereitung („Idiotentest”) 
mgr psychologii Małgorzata Voelkel
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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

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
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e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850

Biuro ogłoszeń KONTAKTÓW

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

zmiana adresu, nazwiska, itp.
����������������������������������
���
�	��������
����������������

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

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

TR ANSPORT I  PRZEPROWDZKI
przewóz mebli      opróżnianie mieszkań

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

Matrymonialne / TowarzyskieMatrymonialne / Towarzyskie

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

Okazuje się, że wciąż mamy jednak szanse 
na tytuł w Euro. Na Mistrzostwa Europy Drużyn 
Polonijnych rusza bowiem nasza miejscowa 
reprezentacja – FC Polonia Berlin. Z Rafa-
łem Kwakiem, prezesem klubu, rozmawiamy 
między innymi o planach na przyszłość, misji 
zespołu oraz braku powołania do szerokiej ka-
dry… Artura Wichniarka.  

Grzegorz Szklarczuk: Historia polskiego 
klubu sportowego FC Polonia Berlin e.V. 
sięga 2012 roku, kiedy to na spotkanie za-
łożycielskie przyszło siedem osób. Jak klub 
zmieniał się w przeciągu minionych lat?  

Rafał Kwak: Polski Klub Sportowy FC Po-
lonia Berlin cały czas się rozwija. Codziennie 
zbieramy nowe doświadczenie. W kolejnych 
latach oprócz sekcji piłki nożnej seniorskiej 
i juniorskiej dochodziły siatkówka, piłka ręcz-
na oraz zumba. FC Polonia to dla wielu ludzi 
przystanek, dla innych życiowa misja. My, czyli 
przede wszystkim zarząd klubu, trenerzy i tre-
nerki, instruktorzy i kierownicy drużyn, staramy 
się nieustanie dopasować się do każdej sytu-
acji. To ogromne wyzwanie organizacyjne, które 
możliwe jest dzięki zaangażowaniu całego klu-
bu. Umożliwienie uprawiania sportu dla ćwier-
ci tysiąca członków oraz integracji dla tysięcy 
polskich rodzin w Berlinie to naprawdę ciężka 
praca.  

G. Sz.: Kim są piłkarze zrzeszeni w klubie? 
Jak udaje im się dzielić pracę zawodową 
z treningami?  

 
Rafał Kwak: FC Polonia to nie tylko piłkarze, 

bo musimy pamiętać o pozostałych sekcjach. 
Członkowie naszego klubu to uczniowie, stu-
denci, przedsiębiorcy, nauczyciele, wycho-
wawcy, brygadziści, fotografowie, informatycy, 
spedytorzy - można tak wymieniać bez końca. 
Zajęcia odbywają się codziennie, juniorzy tre-
nują od godziny 17.00, piłka ręczna, siatkówka 
i piłka nożna seniorska od godziny 20.00. Wszy-
scy starają się pogodzić pracę oraz obowiązki 
rodzinne, żeby móc uczestniczyć w treningach. 
Nikogo nie trzeba motywować i kiedy tylko to 
możliwe, przekładane są zmiany, skracane są 
godziny pracy czy umawiany wspólny dojazd, 
żeby móc się spotkać i razem trenować.  

 

Piłkarski świat śledzi z przejęciem wydarzenia związane z rozgrywanymi 
właśnie z opóźnieniem Euro 2020. Jedna konferencja prasowa wystarczyła, 
by Cristiano Ronaldo obniżył wartość giełdową coca-coli o 4 miliardy dola-
rów. Duńczycy pokazali w trudnym momencie prawdziwe znaczenie słowa 
drużyna. Polacy, po fatalnym początku ze Słowacją, wzbudzili nadzieje ki-
biców wyrównanym spotkaniem z Hiszpanami, by po emocjonującym starciu 
ze Szwedami pożegnać się z turniejem.

G. Sz: Większość osób związanych z FC 
Polonią podkreśla, że szczególnym atutem 
klubu jest rodzinna atmosfera. Jak udało się  
ją zbudować?  

 
Rafał Kwak: Cały czas ją budujemy, to jest 

bardzo ważna sprawa. Członkowie są tego 
świadomi, że odpowiednia atmosfera jest dzie-
łem nas wszystkich. Każda osoba to element 
układanki. Relacje w naszym klubie budowane 
są przede wszystkim na podstawie wzajemne-
go szacunku. 

 
G. Sz: Waszym ambasadorem i honoro-

wym członkiem klubu jest Artur Wichniarek 
– jak  nawiązaliście tę znajomość i czy ist-
nieje szansa, by kibice zobaczyli tego zna-
komitego piłkarza na boisku w barwach FC 
Polonii Berlin?  

 
Rafał Kwak: Tutaj trzeba się cofnąć do 

czerwca 2013 roku, czyli około pół roku po 
zarejestrowaniu klubu. Ówczesny prezes - Ad-
rian Tomaszewski wpadł na genialny pomysł, 
aby König Artur Wichniarek został honorowym 
członkiem klubu. Mamy z Arturem dobry kon-
takt, ale nie rozmawialiśmy jeszcze o transferze 
do FC Polonii. Artur jest ekspertem piłkarskim 
i większość czasu poświęca pracy w telewi-
zji, a to, że brakowałoby go na treningach, nie 
spodobałoby się trenerowi (śmiech).

 
G. Sz: Niebawem wybieracie się na pierw-

sze Mistrzostwa Europy Drużyn Polonijnych 
rozgrywane  w Lesznie. Jakie cele stawiacie 
sobie przed tą imprezą? Kto będzie najgroź-
niejszym rywalem w drodze po tytuł?  

 
Rafał Kwak: Już w grudniu 2020 dzwonił te-

lefon od Polonii z Leszna z informacją o tych 
rozgrywkach, a ja z miejsca potwierdziłem na-
szą obecność. Turniej trwał będzie od 7 do 11 
lipca 2021. Najtrudniejszymi rywalami będą 
zdecydowanie gospodarze: Polonia Leszno, 
a także Pogoń Lwów oraz Białe Orły Tillburg 
z Holandii. Cel mamy jeden - wygrać. Puchar 
jest nasz! Nie robimy dodatkowych transferów 
z innych klubów na turniej, ponieważ mamy 
z czego wybierać. Trener Czajkowski i trener 
Czenszak wyselekcjonowali 22-osobową kadrę 
z ponad 60 chętnych na wyjazd.  

 

 
G. Sz: Berliner Zeitung nazwał was „dy-

plomatami w butach piłkarskich” – jak ro-
zumieć to hasło i misję Waszego klubu? Wi-
dać, że oprócz sportu angażujecie się w cały 
szereg innych akcji…  

 
Rafał Kwak: To proste. Jesteśmy reprezen-

tacją Polski i ambasadorami naszego kraju 
w Berlinie. Reprezentujemy swoją Ojczyznę 
na boisku, na hali i w życiu prywatnym. To tyle 
i jednocześnie, aż tyle. Każdy z naszych dwustu 
pięćdziesięciu członków w swoim otoczeniu re-
prezentuje Polskę. Delegacje klubu są obecne 
na wydarzeniach historycznych upamiętniają-
cych ważne momenty z dziejów Polski. Przez 
naszą obecność na obchodach, chcemy poka-
zać najmłodszym podopiecznym fragment pol-
skiej historii. Opowiedzieć to, czego dzieci nie 
dowiedzą się w tutejszych szkołach.  

 
 
G. Sz.: Czy każdy może zapisać się do 

Polskiego Klubu Sportowego FC Polonia 
Berlin? 

Rafał Kwak: FC Polonia, choć jest klubem 
polonijnym, to zaprasza miłośników sportu bez 
względu na narodowość. Oprócz prowadzenia 
wymienionych wcześniej sekcji, szkolimy także 
sędziów piłkarskich, którzy mają wiele przywi-
lejów, jak np. darmowe wstępy na mecze Bun-
desligi rozgrywane przez berlińskie drużyny. 
Wszystkie projekty mają miejsce w dzielnicy 
Reinickendorf.  

 
G. Sz.: Czy w lipcu będzie szansa, by zmę-

czeni obostrzeniami kibice, mogli obejrzeć 
Wasze spotkania na  żywo?  

 
Rafał Kwak: Lipiec to czas wakacyjny, choć 

na pewno odbędą się mecze kontrolne drużyn 
seniorskich, o których zawsze informujemy 
na naszym profilu Facebook i serdecznie za-
praszamy wszystkich do kibicowania. W myśl 
obecnych przepisów kibice mogą przyjść na 
mecz. 

 
G. Sz.: Czego życzyć FC Polonii Berlin 

w przyszłości? Jakie są Wasze piłkarskie 
(i nie tylko) marzenia? 

Rafał Kwak: Sportowych osiągnięć dla 
wszystkich naszych drużyn, stabilności klubu 
oraz zakończenia pandemii COVID-19, która 
bez wątpienia była największym wyzwaniem 
w historii istnienia naszej organizacji. Poza tym, 
w ciągu minionych już prawie dziesięciu lat, klub 
rozwinął się do tego stopnia, że brak własnego 
zaplecza jest główną przeszkodą dla dalszego 
rozwoju. Nie mamy miejsca, gdzie moglibyśmy 
spotykać się na narady z zarządem, z trenera-
mi, z członkami klubu. Dlatego rozglądamy się 
pomału za odpowiednią przestrzenią na siedzi-
bę klubową, która znajdowałaby się w pobliżu 
naszego boiska (Ollenhauerstraße/Reinicken-
dorf) 

Mistrzostwa Europy Drużyn Polonijnych 
odbędą się w Lesznie w dniach od 7 do 11 
lipca. Wszelkie informacje można znaleźć na 
stronie: poloniaeuro.pl oraz na Facebooku 
FC Polonii Berlin. 

Grzegorz Szklarczuk

FC Polonia Berlin w drodze po tytuł 
Mistrzostw Europy!
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Sprzedam
Fiat 500
Rocznik 2007, nowy TÜV, benzyna
Cena 3.500€ 
Tel.: +4917680038229
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Jurek Ciurlok „Ecik”

COŚ MIĘDZY FÜNF A SIEBEN…
Od co najmniej kilku lat larum u nas grają, bo społeczeństwo 
coraz mniej się rozmnaża. Nie pomogło zapomniane już dzisiaj 
„becikowe”; nie pomogło i nadal nie pomaga sławetne „każde-
mu po pięćset”.  

Żłobków trochę przybyło i przedszkoli też, 
urlopy opiekuńcze się wydłuża, mądrzy i mniej 
mądrzy ludzie o problemie dyskutują i nic. Na-
wet pandemiczna nuda i sławetny lockdown 
z kwarantanną do spółki niczego w tej kwestii 
nie zmieniły. O propagandzie z ambon prze-
ciw antykoncepcji i nachalnych pokrzykiwa-
niach sekty Ordo Iuris nawet nie wspomnę, 
bo ich skuteczność jest równa usiłowaniom 
z czasów PRL, gdy napisy na płotach i mu-
rach usiłowały przekonać społeczeństwo, że 
właśnie wykuwana jest jego świetlana przy-
szłość pod wodzą partii dobrodziejki. Ten brak 
efektów prokreacyjnych zbytnio dziwić nie po-
winien, bo przecież dzieci nie przychodzą na 
świat w wyniku dyskusji i pobożnych życzeń, 
lecz w wyniku – no; każdy wie czego. To zna-
czy pogadać sobie można, nawet trzeba, ale 
za tym muszą pójść jakieś czyny zmierzające 
do „mania dzieci”, bo bez czynów się nie da. 
Tymczasem owe czyny są u nas na perma-
nentnym cenzurowanym.

Gwoli ścisłości powiedzmy, że i są i nie są 
na cenzurowanym. Bo jak się tak przyjrzeć te-
lewizji – i tej rządowej, i prywatnej – to seks 
w podtekstach, a także całkiem wprost, jest 
w niej ogólnodostępny przez całą dobę do wy-
boru, do koloru i do woli. Że o Internecie nawet 
nie wspomnę. Można miewać zastrzeżenia do 
jakości. Ale jakość w seksie jest od zawsze 
sprawą dość delikatnej natury. Politycy z pra-
wa i z lewa, ale z prawa w szczególności, 
także nieraz pokazali społeczeństwu, że seks 
– niekoniecznie małżeński – nie jest im obcy; 
a czynili to wyłącznie w celach edukacyjnych, 
bo przecież takiego polityka, wyznającego pu-
blicznie na każdym kroku wartości chrześci-
jańskie i prezentującego niezłomną postawę 
moralną, trudno posądzić o rozwiązłość.

I taka jest nasza prokreacyjna codzienność, 
nie odbiegająca jakoś drastycznie od średniej 
europejskiej. Mało kto się nad tym zastanawia 
i o tym rozmawia. No i dobrze – bo i po co? Ale 
co jakiś czas wybucha u nas seksafera na „14 
fajerek”. Pewnie większość już zapomniała 
aferę z tzw. „świerszczykami”, kiedy to świę-
te oburzenie osób, co „święte” są z definicji 
i nakrycia głów i tylko z tego, wymusiło wsty-
dliwe ukrywanie tych barwnych i radosnych 
wydawnictw na górnych półkach i w nieprze-
zroczystych foliach. Absurdalność tego po-
mysłu w świecie wszechobecnych i ogólnie 
dostępnych wizerunków roznegliżowanych 
ludzi, robiących to, co roznegliżowani ludzie 
lubią ze sobą robić najbardziej, jest oczywista. 
Ale żaden absurd nie wygra z głęboką troską 
o moralność dziatek małych i dużych. Troską 
tych, którzy na moralności znają się najlepiej. 
A przynajmniej tak uważają. Wszystko to ra-
zem wzięte przypomina czasy sprzed mniej 
więcej półtora tysiąca lat, kiedy w świętym za-
pale utrącano kształtne siusiaki starożytnym 
rzeźbom greckich herosów, czyniąc gwałt na 
sztuce i anatomii.

Czas jakiś temu, jak sobie przypomi-
nam, gwałtu na sztuce usiłowano dokonać 
we Wrocławiu. Na sztuce teatralnej. Było 
to jeszcze w czasach, gdy nikomu do głowy 
nie przychodziło, że teatry mogą zostać za-
mknięte z powodów innych niż polityczne 
lub ideowe, ewentualnie ekonomiczne. Usi-
łowano wówczas nie dopuścić do niej – tzn. 
do inscenizacji sztuki teatralnej – bo ponoć 
jakieś bezeceństwa się na scenie dziać mia-
ły. Ponoć, bo nikt nie wiedział co dokładnie, 
ale na wszelki wypadek niektórzy poczuli się 
w obowiązku dać odpór. Bezeceństwa w sztu-

ce było tyle, co kot napłakał, więc liczący na 
nie srodze się zawiedli, za to ci przed teatrem 
spełnili się twórczo. Przy okazji zawiązała się 
koalicja międzypokoleniowa, bo z jednej stro-
ny dostępu do teatru broniły panie i panowie 
w wieku, który raczej nie pozwala na niesie-
nie krajowi pomocy w jego demograficznych 
problemach, a z drugiej krzepcy młodzieńcy, 
lecz najwidoczniej z jakimś kompleksem – ma-
łego ptaszka może – i panienki, które może by 
i chciały, ale pewnie się boją. Jednakowoż ten 
specyficzny kordon sanitarny został policyjnie 
przerwany i niektórzy przebijający się przez 
niego straceńcy weszli do teatru, by poddać 
się niszczącemu moralność oddziaływaniu 
sztuki, fizjologii i anatomii. Obawiam się jed-
nak, że ów „kordon sanitarny” nie powiedział 
ostatniego słowa. Na razie, z braku okazji do 
zamanifestowania swojej niezłomnej postawy 
moralnej czynnie, pojawiły się bilbordy zachę-
cające do „mania dzieci” za wszelką cenę, 
które w rzeczywistości spełniają rolę uniwer-
salnego środka antykoncepcyjnego. To tak, jak 
z tymi napisami z czasów PRL; im więcej na 
płotach było zapewnień o osiągnięciach partii 
przewodniczki i narodu, tym większa była tego 
narodu niewiara w treść tych haseł.

A co do seksu i tego, co on ze sobą niesie. 
Otóż u nas można zaprosić wszystkich na film 
ze scenami wydłubywania oczu, odrąbywania 
różnych części ciała i wypruwaniem jego za-
wartości z krwawym mordobiciem i strzelaniną 
w fontannach krwi. Nie budzi sprzeciwu pre-
zentowanie z detalami scen zarzynania całych 
rodzin, a sceny wojennych gwałtów, rozrywa-
nia przez granaty i inne bohaterskie epizody 
z krótkiego życia mięsa armatniego to już sam 
cymes po prostu. Bo to rozrywka w najlepszym 
gatunku i patriotyczne wychowanie. Natomiast 
seks to zgorszenie, zgnilizna i moralne dno. 
Obawiam się, że dopóki ci krzepcy młodzieńcy 
z tymi wystraszonymi panienkami w towarzy-
stwie swoich babć i dziadków będą wyładowy-
wać nadmiar energii w patriotyczno-religijnych 
zadymach, to z demografią u nas lepiej nie 
będzie… I ze wszystkim innym też…

MYŚLI WIELKICH, MĄDRYCH, 
NIE ZAWSZE ZNANYCH…

Wszystkie zwierzęta wiedzą, że żyje się dla 
radości. Człowiek jest wyjątkiem…

Poważna sprawa
Chłopak zapewnia dziewczynę o szczerości 

swych uczuć i swej odpowiedzialności oraz 
poważnym stosunku do ich związku:

- I dlatego – mówi – chcę cię zapewnić, że 
nie na żarty się z tobą spotykam…

- O? – dziwi się dziewczyna – To niedobrze. 
Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś 
coś zjadł…

Zaradna
- Martwią mnie te twoje wypady z chłopa-

kami – mówi matka do dorastającej córki. – 
Jeździcie gdzieś daleko, do lasu, nad wodę… 
Któregoś dnia jeszcze będą cię chcieli wyko-
rzystać, a jak odmówisz, to cię zostawią i jak 
wrócisz do domu? Pieszo?

- Ależ mamo – mówi córka uspokajająco – 
czy zdarzyło się, żebym kiedyś wróciła pieszo?

Dla sztuki…
Ojciec wszedł do pokoju swojej już pełno-

letniej córki i omal nie upadł z wrażenia. Na 
ścianie wisiał jej całopostaciowy portret, na 
którym była namalowana całkiem naga. Gdy 
złapał oddech, wyraził swoje oburzenie:

- Czyś ty dziecko zwariowała!? Pozowałaś 
całkiem goła jakiemuś malarzynie?! Wstydu 
nie masz??? Gdzie się podziało twoje wycho-
wanie??? Przecież nie tak cię uczyliśmy! By-
łaś takim przyzwoitym dzieckiem. Co niedziela 
do kościoła. Nie włóczyłaś się i tu takie rzeczy!

- Ależ tato, uspokój się; ja mu wcale nago 
nie pozowałam…

- Oj, no to całe szczęście – przerwał ojciec 
z westchnieniem ulgi, a córka kontynuowała:

- On mnie namalował całkiem z pamięci…

Niespełnienie
Chłopak z dziewczyną podczas randki wpa-

trują się w rozgwieżdżone niebo. Nagle za-
uważają spadającą gwiazdę.

- Patrz! Gwiazda spada! – radośnie woła 
chłopiec – A czy wiesz, że gdy gwiazda spa-
da, to spełniają się marzenia, które masz 
w tym momencie?

- Eeee… Ja w to nie wierzę – mówi dziew-
czyna sceptycznie.

- Ale dlaczego?
- Bo widzisz; ty chyba jesteś okropnie nie-

domyślny…

Problemy z rachubą
Starsza ciotka rozmawia ze swoją siostrze-

nicą, która dopiero co wyszła za mąż:
- No i powiedz mi kochana, jak to się stało, 

że dziecko urodziło wam się zaraz po ślubie?
- Oj, ciociu! A skąd taki mały dzidziuś miał 

wiedzieć, kiedy był nasz ślub???

W MARKLOWICACH, 
WĄCHOCKU I GDZIE INDZIEJ…

- Jak sołtys w Kłaju pobił rekord w trójsko-
ku?

- W ciągu kwadransa trzy razy skoczył do 
sklepu po piwo…

- Dlaczego w centrum Wąchocka usypują 
wysoki kopiec ziemi?

- Bo sołtys chce zorganizować spotkanie na 
szczycie wszystkich zaprzyjaźnionych sołty-
sów, dla omówienia wspólnych działań, celem 
przeciwdziałania dalszemu opowiadaniu dow-
cipów o ich miejscowościach…

- Od czego rozpoczęto tworzenie ZOO 
w Marklowicach?

- Od umieszczenia na wybiegu zebry 
z przejścia dla pieszych…

- Na co żonie sołtysa w Rzykach dwie pral-
ki automatyczne?

- Bo na jednej stoi balia z waszbretem, a na 
drugiej balia do płukania…
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ęic ża-
rówkach

agencja
prasowa
z ZSRR

´ ejutęiws
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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 LIPIEC 2021!!!

Zobacz nas na:

RENAULT MEGANE IV GRANDTOUR, KOMBI
Pojazd używany Pierwsza rejestracja: 03.2018 
Przebieg: 77.573 km Paliwo: diesel Moc: 81 kW / 
110 PS Skrzynia biegów: manualna skrzynia biegów, 
Metallic, zamek centralny, Elektr. podnosniki szyb, 
ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy), filtr cząstek 
stałych, elektr. lusterko boczne, Bluetooth.

Cena: 10.890 €

MERCEDES-BENZ C 220 T-MODELL, KOMBI
Pojazd używany Pierwsza rejestracja: 01.2017 Prze-
bieg: 27.600 km Paliwo: diesel Moc: 125 kW / 170 
PS Skrzynia biegów: Automatyczna, Metallic, ABS, 
ESP (stabilizacja toru jazdy), nawigacja, ogrzewanie 
siedzenia, filtr cząstek stałych, elektr. lusterko boczne, 
podwozie sportowe, Bluetooth, Komputer pokładowy.

Cena: 23.480 €

RENAULT KANGOO GRAND KLIMA, 
VAN/KLEINBUS
Pojazd używany Pierwsza rejestracja: 08.2017 Prze-
bieg: 147.945 km Paliwo: diesel Moc: 81 kW / 110 PS 
Skrzynia biegów: manualna skrzynia biegów,Metallic, 
Elektr. podnosniki szyb, Elektr. Immobiliser, ESP, 
nawigacja, Standheizung (Webasto), ogrzewanie 
siedzenia, filtr cząstek stałych, Bluetooth, Komputer 
pokładowy, zestaw głośnomówiący.

Cena: 9.890 €

INFINITI FX 30D GT PREMIUM, PICKUP
Pojazd używany Pierwsza rejestracja: 03.2013 Przebieg: 
76.998 km Paliwo: diesel Moc: 175 kW / 238 PS Skrzynia 
biegów: Automatyczna, Metallic, Allradantrieb, Schiebe-
dach, Alufelgi, zamek centralny, Elektr. podnosniki szyb, 
Elektr. Immobiliser, Wspomaganie, ABS, ESP (stabiliza-
cja toru jazdy), nawigacja.

Cena: 20.890 €

RENAULT TRAFIC COMBI L1H1 2,7T 9 SIEDZEN, 
KOMBI
Pojazd używany Pierwsza rejestracja: 09.2012 Prze-
bieg: 164.500 km Paliwo: diesel Moc: 66 kW / 90 PS 
Skrzynia biegów: manualna skrzynia biegów, Elektr. 
podnosniki szyb, Wspomaganie, ABS, filtr cząstek 
stałych, elektr. lusterko boczne, Bluetooth, zestaw gło-
śnomówiący.

Cena: 10.680 €

AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO S LINE, PICKUP
Pojazd używany Pierwsza rejestracja: 07.2014 Przebieg: 
69.000 km Paliwo: diesel Moc: 180 kW / 245 PS Skrzynia 
biegów: Automatyczna, Metallic, Allradantrieb, Alufelgi, 
zamek centralny, Elektr. podnosniki szyb, Elektr. Immo-
biliser, ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy), nawigacja, 
ogrzewanie siedzenia.

Cena: 29.880 €

RENAULT KADJAR BLACK EDITION 1.3 TCE
Rejestracja jednodniowa SUV/Geländewagen/Pickup, 
pojazd używany Pierwsza rejestracja: 05.2021 Prze-
bieg: 10 km Paliwo: benzyna Moc: 103 kW / 140 PS 
Skrzynia biegów: Automatyczna, Metallic, Alufelgi, 
Elektr. podnosniki szyb, Wspomaganie, ABS, ESP, 
nawigacja, ogrzewanie siedzenia, filtr cząstek stałych, 
E10, czujnik deszczu, Bluetooth, elektrycznie ustawi-
ane fotele.

Cena: 26.890 €

RATY od
189 €/mies.

RATY od
239 €/mies.

RATY od
220 €/mies.

RATY od
99 €/mies.

RATY od
199 €/mies.

RATY od
99 €/mies.

BMW X3 xDrive20d, Pickup
Pojazd używany Pierwsza rejestracja: 06.2013 
Przebieg: 166.000 km Paliwo: diesel Moc: 135 
kW / 184 PS Skrzynia biegów: Automatyczna, 
Allradantrieb Alufelgi, zamek centralny, Elektr. 
podnosniki szyb, Elektr. Immobiliser, Wspomaga-
nie, ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy), ogrzewa-
nie siedzenia.

Cena: 13.780 €

RATY od
99 €/mies.

RATY od
129 €/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

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.

 

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

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

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

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

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

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

U-BHF RATHAUS NEUKÖLLN 
LUB BUS 104

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

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

  i wiele innych - oglądaj nas na FB). 

POLSKI SKLEP PYZA NA FB

e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850

Biuro ogłoszeń KONTAKTÓW


